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AKTUÁLNĚMísto parkoviště 
bude dočasně 
staveniště

V
ýstavba nových podzemních 
garáží na ulici Besední star-
tuje. Provoz oblíbeného par-

koviště v centru města bude do 
konce června kapacitně omezen, 
poté bude uzavřeno úplně.

Po dokončení, přibližně za dva roky, na-
bídne nový podzemní parkovací objekt 
se třemi podzemními a jedním přízem-
ním podlažím mezi Veselou, Besední 
a hotelem International zhruba 190 par-
kovacích stání. 

Stavba bude oficiálně zahájena 9. úno-
ra poklepem základního kamene. Před za-
početím hlavních stavebních prací bude 
na části parkoviště provedena demolice 
ve vnitrobloku činžovních domů a hydro-
geologický a archeologický průzkum, ná-
sledně odstartuje samotná výstavba.

Stavební práce ovlivní všechny řidi-
če, kteří byli zvyklí tady parkovat. Od 
7. února přibližně do konce června bude 
parkoviště k dispozici v omezené ka-
pacitě cca 75 míst, poté bude uzavřeno 
úplně. Stavba parkovacího domu bude 
mít vliv také na okolní dopravu. 

„V centru je dnes možné zaparkovat 
i jinde,“ uvedl Luděk Borový, generál-
ní ředitel společnosti Brněnské komuni-
kace, která je investorem akce. „V době 
výstavby doporučujeme řidičům parko-
vat například v parkovacím domě Pinki 
Park na Kopečné ulici, v Rozmarýnu na 
Kounicově nebo v podzemních garážích 
u Janáčkova divadla.“ 

Nový parkovací dům nahradí plochu 
parkoviště na rohu ulic Veselé a Besední 
a vytvoří zázemí pro budoucí Janáčkovo 
kulturní centrum. Na místě dnešního par-
koviště vznikne dočasné veřejné náměs-
tí s fontánou a parkem. Chybět zde nebu-
de ani kavárna s letní zahrádkou, veřejné 
WC a stojany pro kola.

Parkovací kapacity v centru Brna v bu-
doucnu významně rozšíří také parkova-
cí dům Panenská. Výstavba tohoto poly-
funkčního objektu, který nabídne asi 360 
míst k parkování, odstartovala začátkem 
loňského října. Soňa Haluzová

 Kája a Jan Saudkovi jsou jednovaječná dvojčata, jak evokuje fotografie Idy Saudkové z roku 1986 na-

zvaná lapidárně Bratři, a oba jsou také od 60. let 20. století nepřehlédnutelnými fenomény české umě-

lecké scény. První jako výtvarník považovaný za krále českého komiksu, druhý jako osobitý plodný foto-

graf a otec i milovník žen a nespoutaného života. Ačkoliv životní turbulence v dubnu 2006, kdy Kájovi za-

skočilo sousto a dodnes leží v kómatu v motolské nemocnici, bratry rozdělily, v Brně na Špilberku oslaví 

osmdesátiny společnou výstavou. Průřez jejich tvorbou zahrnuje 60 kreseb Káji Saudka a na sto fotografií 

Jana Saudka pocházejících z privátní sbírky. Výstava bude od 12. února do 12. dubna v jižním křídle hra-

du přístupná denně od 9 do 17 hodin. (mak)

BRNO V POHYBU

Nedostali jste noviny Brněnský 

Metropolitan do své schránky? 

Volejte tel.: 224 816 821!

Masky, zpěv a folklor. 
Je tu fašank
Masopust. Karneval. Vostatke. Fa-

šank má mnoho názvů, všechny 

ale znamenají totéž – období hodo-

vání a veselení mezi dvěma post-

ními dobami, Vánocemi a Veliko-

nocemi. Tradice sahající až do sta-

rověku se bude slavit i v Brně.

Když se řekne Bakchus, každý si 

jistě představí veselého boha s rů-

žovými tvářemi, který popíjí víno 

ve společnosti satyrů, kentau-

rů, nymf a dalších mytologických 

stvoření. Málokdo ale ví, že osla-

vy tohoto boha zvané bakchaná-

lie stojí na počátku svátku fašank. 

U nás má formu obřadního průvo-

du masek, které obcházejí s muzi-

kou ulice a hodují.

Brněnský fašank v režii slovácké-

ho souboru Šafrán Brno se odehra-

je 17. února na náměstí Svobody. 

„Kromě nás se akce zúčastní dal-

ších sedm souborů,“ řekl starosta 

Šafránu Ladislav Urbančík. „Lidé se 

mohou těšit nejen na masopustní 

pochoutky, ale i na průvod masek 

a ukázku lidových tradic. Samozřej-

mě dojde i na pochovávání basy.“

Akce vypukne ve 14 hodin, kdy se 

začnou podávat dobroty. O hodinu 

později si děti mohou namalovat 

masky a v 16.30 začne fašanková 

obchůzka po centru města. Basa 

bude pochována v 18 hodin na ná-

městí Svobody.

 (mad), foto: Z. Kolařík

S kolem či psem 
zdarma i do 
regionálních linek
Město Brno ve spolupráci s Dopravním 
podnikem města Brna chtějí vyjít vstříc 
cestujícím a sjednotit pravidla pro městské 
a regionální linky v zónách 100 + 101. Dr-
žitelé předplatních jízdenek Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kra-
je pro brněnské zóny 100 + 101 budou mít 
od 1. března možnost bezplatně přepravo-
vat spoluzavazadlo, psa nebo jízdní kolo. 

Na to, že přepravní podmínky nejsou 
jednotné pro obyvatele všech částí Brna, 
si stěžovali např. cestující z Chrlic, kam od 
14. prosince loňského roku místo autobu-
sové linky 59 jezdí linka 509. 

Nové opatření tak rozšiřuje možnost 
bezplatné přepravy spoluzavazadla, psa 
a jízdního kola pro držitele „šalinkarty“ 
pro brněnské zóny i v linkách s provoz-
ním označením 100 a výše. Poskytované 
zvýhodnění se netýká vlaků. Kola bude 
možné přepravovat i na linkách s označe-
ním 100 a výše, ale jen ve vyznačených 
spojích.

A od 1. března se budou uznávat také 
SMS a Sejf jízdenky pro brněnské zóny 
100 + 101 i v linkách s číslem 100 a výše, 
opět s výjimkou vlaků. (zug)

Saudkové: Fenomén český

Kdo vůni uzeného, klobásek a dalších 
masitých pochoutek nadevše miluje, 
bude mít o víkendu 28. února a 1. břez-
na příležitost vzít hrad Veveří „úto-
kem“. V jeho areálu se opět sejdou mo-
ravští uzenáři s širokou nabídkou svých 
produktů zpracovaných podle tradič-
ních rodinných receptur.

„Moravská kuchyně má stále co na-
bídnout, je zde spousta řezníků a uzená-
řů, kteří vyrábí výborné a kvalitní po-
traviny. Chceme, aby se o nich vědělo,“ 
vysvětlil poslání Slavností moravského 
uzeného organizátor Pavel Pichler.

Kromě specialit, jako jsou uzené 
maso, jitrnice, jelita nebo šunka, po-

těší labužníky kuchařská show. Vý-
let za gastronomií zpestří profesionál-
ní řezníci, kteří na místě ukážou, jak se 
správně porcuje maso a jak zpracovat 
celého čuníka. Soutěživé povahy uvíta-
jí „klání jedlíků“ – účastníci budou mít 
za úkol v co nejkratším čase sníst při-
dělenou porci knedlíků plněných uze-
ným masem.

Gastronomickou akci doplní i pro-
gram pro děti. „Přichystali jsme diva-
dlo, minizoo, soutěže a výrobu masek,“ 
vyjmenoval Pichler. Pozornost malých 
i velkých přitáhne řemeslný trh a atmo-
sféru hodokvasu vyladí muzikanti.

Vstupenky na Slavnosti moravské-
ho uzeného jsou ke koupi v předprode-
ji i na místě. Ke vstupence za 100 korun 
zaručují pořadatelé každému návštěvní-
kovi ovarovou polévku zdarma, ochut-
návku uzeného na stáncích jednotlivých 
uzenářů, volný vstup na workshopy vě-
nované uzení a malou kuchařku s re-
cepty z moravské masopustní gastro-
nomie.

Více informací najdete na webu mo-
ravskeuzene.cz.

 Kateřina Šefčíková

Hrad Veveří zavoní moravským uzeným

 Foto: M. Burian
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Brno letos čeká 
spousta novinek
Nové vedení města, které vzešlo z loň-
ských voleb, má za sebou zhruba 10 týd-
nů společné práce. 

I přes dosavadní krátké fungování 
je úspěchem schválení rozpočtu měs-
ta Brna pro rok 2015, ve kterém se nám 
podařilo narovnat křivdy v oblasti kultu-
ry a více podpořit rozvoj mládežnické-
ho sportu. A díky proaktivnímu přístupu 
jsme vyřešili vleklý spor se společností 
Škoda Transportation a ušetřili tak měs-
tu přes 133 milionů korun. 

Jedním z problémů, se kterým se 
město potýká, je dědictví v podobě ka-
tastrofálního stavu připravenosti inves-
tičních projektů, což bohužel povede 
k dalšímu zbytečnému zdržení při do-
stavbě velkého městského okruhu, ale 
i u investic v přímé zodpovědnosti měs-
ta, a to v oblasti dopravy či budování 
sportovní infrastruktury. 

Jako konkrétní příklad mohu uvést 
často zmiňovaný vznik nové mateř-
ské školy na Kamechách. Přestože ten-
to územní celek existuje již několik let, 
není mateřská škola ani ve stadiu pro-
jektové dokumentace. To chceme v le-
tošním roce napravit a udělat vše pro to, 
aby se podobná situace již neopakovala.

Dále jsme zahájili práci na zefektiv-
ňování chodu městských firem a odpo-
litizování jejich orgánů. Dosud jsme 
snížili počet politiků v těchto firmách 
o 26 osob, což v konečném součtu ušet-
ří Brnu první miliony (cca 3,8 milionu 
korun ročně).

V následujícím období se chceme vě-
novat modernímu způsobu řízení měst-
ských firem, které městu ušetří ročně 
desítky milionů korun. Věřím, že pro 
tento krok najdeme širokou politickou 
podporu a ušetřené prostředky vhodně 
využijeme např. v kulturní či sportov-
ní oblasti.

V kultuře plánují Národní divadlo 
Brno a Filharmonie Brno i přes své 
skromné podmínky zvýšení kvality své-
ho repertoáru. Město Brno tuto aktivitu 
vítá a podpoří jejich snahu nutnými re-
konstrukcemi a znovuobnovením disku-
se o Janáčkově kulturním centru. Roky 
se táhnoucí problematiku tohoto centra 
chceme dotáhnout minimálně do podo-
by dokončené projektové dokumentace. 

V oblasti sportu a volnočasových ak-
tivit budeme chtít společně se zástupci 
univerzit, školských zařízení a sportov-
ních klubů vytvořit dlouhodobou kon-
cepci a systém rozvoje mládežnického 
sportu.

Na závěr bych rád zmínil, že v letoš-
ním roce město Brno čekají kulaté osla-
vy významných brněnských osobnos-
tí a událostí. Připomeneme si 150 let od 
Mendelových úspěchů spjatých s gene-
tikou, 370 let od ubránění města před 
švédskými vojsky za třicetileté války, 70 
let od konce 2. světové války a osvobo-
zení Brna či 50. ročník Grand Prix sil-
ničních motocyklů.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)

SLOVO PRIMÁTORA

 Letos uplyne 150 let od zveřejnění 

objevů G. J. Mendela. Foto: M. Jenčo

Parčík u Tivoli prokoukl, Björnsonův sad je na řadě

U
znalé „hmm“ lze v posled-
ních týdnech zaslechnout 
v okolí parčíku na Koneč-

ného náměstí. Takto lidé oceňují 
jeho novou, moderní podobu, jež 
se definitivně „vyloupla“ na pře-
lomu loňského a letošního roku. 

Trojúhelníkové travnaté prostranství 
uprostřed rušné křižovatky získalo pů-
sobivý vzhled: překvapí vyvýšené, 
geometricky přesné pahorky budou-
cích záhonů, dřevěné lavice k posezení 
a ústřední výtvarné dílo – stéla připo-
mínající stavitele okolních nájemních 
domů Františka Pawlů. 

Vzrostlé stromy byly zachovány 
a doplněny novými, parčík dostal nové 
rozvody veřejného osvětlení včetně tří 
nových osvětlovacích stožárů, betono-
vou dlažbu a doplňující mobiliář. 

„Úprava zohledňuje výsledky anke-
ty, kterou k tomuto veřejnému prostoru 
vyhlásila městská část Brno-střed v roce 
2013,“ řekl tiskový mluvčí radnice Br-
no-střed Roman Burián. Rekonstrukce 
stála necelých osm milionů korun.

Posezení na studentské lavici

Jen o pár desítek metrů dál ležící 
Björnsonův sad přeměnou teprve pro-
chází. Zelené přírodní zákoutí u po-
likliniky Zahradníkova se už v pod-
zimních měsících podrobilo zásahům 
stavebních strojů. 

„V rámci projektu byly zpevně-
ny parkové cesty a vytvořen centrální 
prostor,“ popsal Burián. „Vznikne tu 

nové dětské hřiště, fitpark s posilovací-
mi stroji a stavba sezónní parkové ka-
várny a veřejného WC.“

Návštěvníci se tu setkají s typizo-
vaným i zcela atypickým mobiliá-
řem, jako jsou například studentské 
lavice, které respektují specifičnost ná-

vštěvníků parku, z velké části vysoko-
školských studentů z blízké stavební 
a právnické fakulty.

K obvyklým zásahům i zde patří sa-
dové úpravy, tedy probírky a dosadby 
okrasných i ovocných dřevin a rekul-
tivace trávníků. Investor, jímž je opět 

městská část Brno-střed, se postaral 
také o instalaci nového veřejného osvět-
lení, které zde citelně chybělo. 

„Náklady na kompletní rekonstrukci 
dosáhnou 10 milionů korun. Dokonče-
ní předpokládáme v květnu,“ informo-
val Burián. Kateřina Šefčíková

 Záhony trvalek a trávníky svlaží kapénková závlaha z potrubí. Foto: Z. Kolařík

Lovci záhad míří 
na Špilberk. 
Je zašifrovaný 
O tajemstvích hradu Špilberku, jenž 
má za sebou téměř osm set let barvi-
té historie, si lze číst v knížkách, od 
ledna je ale možné odhalovat je přímo 
v terénu – prostě je rozšifrovat.

Stačí k tomu jen hrací karta, tužka 
a špetka koncentrace. Nová naučná 
stezka Šifra Špilberk slibuje zábavu 
i poučení pro všechny, kdo se zajímají 
o brněnskou historii a místní legendy.

„Hrací kartu si návštěvníci vyzved-
nou na hlavní pokladně nebo si ji mo-
hou stáhnout z webové stránky spil-
berk.cz,“ řekla tisková mluvčí Muzea 
města Brna Martina Šmídtová. „Čeká 
je pak osm stanovišť s úkoly, které se 
vážou k historii Špilberku.“ 

Pátrání po záhadách a řešení úkolů 
v areálu hradu pod širým nebem zabe-
re přibližně hodinu; během ní se hrá-
či zábavnou formou seznámí s klíčo-
vými událostmi, jež „otřásly hradem“. 

Stezka bude zajímavá pro jednot-
livce i skupiny, například studen-
ty, ale zabaví i rodiny s dětmi. Šifra 
Špilberk je určena hráčům od deví-
ti let. „Už 25. ledna, kdy jsme inter-
aktivní hru odstartovali, se navzdory 
špatnému počasí na pokladně při-
hlásily o hrací karty první skupinky 
účastníků,“ uvedla Šmídtová.

Jaké krůčky k vyluštění šifry ve-
dou, mluvčí jen naznačila. Autoři otá-
zek připomněli středověké počátky 
hradu, dotkli se okolností švédského 
dobývání pevnosti za třicetileté vál-
ky, zmínili se o pověstech a nevyne-
chali ani období nacistické okupace, 
kdy hrad sloužil wehrmachtu.

Vykročit na stezku s hrací kartou 
v ruce je možné kdykoli od 6 do 20 
hodin, v létě i později. „Ve finále ne-
čekejte žádnou odměnu nebo výhru,“ 
upozorňuje s úsměvem Šmídtová, „Po-
intou je sama šifra – to, že ji vyluštíte.“ 
Ziskem jsou nově nabyté znalosti a sa-
mozřejmě zážitek.

Šifra Špilberk je výsledkem pro-
jektu Muzea města Brna vytvořeného 
ve spolupráci s Muzeem města Tišno-
va a Filozofickou fakultou Masaryko-
vy univerzity s cílem inovace výuky 
archeologie a muzeologie.

 Kateřina Šefčíková

Soud zrušil aktualizaci územního plánu
Rozhodnutím Krajského soudu byla 
23. ledna zrušena Aktualizace Územ-
ního plánu města Brna. Soud ozna-
čil postup schvalování aktualizace za 
nezákonný a svým rozhodnutím zru-
šil změny, které začaly platit 14. srp-
na 2014.

Rozsáhlá změna územního plánu 
obsahovala řadu kontroverzních ná-
vrhů včetně omezení ochrany měst-
ské zeleně nebo plošného navyšování 

intenzity zástavby. Její součástí však 
byla také řada prospěšných změn, na-
příklad dlouho připravovaný systém 
protipovodňových opatření nebo mo-
derní plán podporující bezpečnou cyk-
lodopravu v ulicích města.

Vedení města proto po oznámení 
rozsudku zahájilo proces, kterým bu-
dou tyto důležité změny do územní-
ho plánu opět zapracovány, aby tak 
mimo jiné nebyla ohrožena schop-

nost města čerpat finance z evrop-
ských fondů.

Územní plán se nyní vrátil do stavu, 
který platil do 13. srpna 2014. Brno 
tedy i nadále má platný územní plán, 
podle kterého mohou všichni stavební-
ci na území města postupovat.

Územní plán města Brna se zohledně-
ním a zapracováním uvedených skuteč-
ností byl zveřejněn na internetových strán-
kách města www.brno.cz 2. února. (red)

S dobrým průvodcem je cesta 
kratší, ale zážitek hlubší

J
ak se stalo, že byl v 17. sto-
letí nejvýznamnějším Brňa-
nem Francouz? Mohou nás 

překvapit místa, kterými jsme 
již nesčetněkrát prošli? Je v uli-
cích města stále přítomno ta-
jemno starých pověstí, bácho-
rek a bájí? Ve kterých ulicích 
v centru potkáme secesi a kde 
spíše funkcionalismus? A jak si 
architekt Wiesner poradil s kon-
zervativním vkusem rodiny 
Stiassni?

Na tyto a mnohé další otázky přinese 
Brňanům i mimobrněnským návštěv-
níkům odpověď víkend 21. a 22. úno-
ra, kdy se jako tradiční předvoj nové 
turistické sezóny uskuteční dvoudenní 
Mezinárodní den průvodců. 

Komentované procházky a prohlíd-
ky pod vedením kvalifikovaných prů-
vodců připravilo Turistické informač-
ní centrum města Brna ve spolupráci 
s Asociací průvodců ČR a navázalo tak 
na 11 předchozích ročníků.

Zájem o některá témata neustá-
vá, proto se „brněnští chodci“ budou 
moci opět vydat například za funk-
cionalistickou a secesní architektu-
rou či po stopách brněnských pověstí. 
Stranou zájmu nezůstanou ani nejvý-
znamnější památky v centru, o nichž 
se bude mluvit i v anglickém a ně-
meckém jazyce.

Tematické okruhy věnované kos-
telům poskytnou mimo jiné srovná-
ní interiérů katolického barokního je-

zuitského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie a novogotického evangelického 
chrámu J. A. Komenského (Červeného 
kostela). Poněkud dál od centra se za-
toulají ti, které zlákají zajímavosti Zá-
brdovic, Husovic či Kraví hory, včet-
ně zdejších pozoruhodných sakrálních 
památek. 

Na jedné z procházek by se mělo 
„vynořit“ ztracené Brno, jak ho ví-

dali naši předkové, na dalších účast-
níci zaslechnou ozvěnu válečné vřavy 
ve Švédy dobývaném, ale nedobytém 
Brně nebo se nechají okouzlit osob-
ností Jiřího Mahena.

Jako úplná novinka se svými re-
konstruovanými interiéry a exterié-
ry pochlubí vila Stiassni na Hroznové 
ulici, tedy „vládní vila“.

 Markéta Žáková

 Foto: TIC Brno

Zapište si
Vstupné na všechny okruhy je 30 korun, děti do šesti let neplatí nic. Vstu-

penky je možné zakoupit v pokladně Labyrintu pod Zelným trhem a je třeba 

tak učinit včas, protože počet účastníků procházek je omezen. Podrobnější 

informace najdete na stránkách www.ticbrno.cz nebo www.gotobrno.cz.



3ÚNOR 2015

www.brno.cz

ROZHOVOR | NÁZORY

Jef Kratochvil: Fotografii se už nedá věřit
J

osefu Kratochvilovi (71) se 
stal osudným jediný před-
mět, který mu zbyl po otci 

emigrantovi – fotoaparát. Umě-
lecké vzdělání nemá, a přesto mu 
dvě stě výtvarníků dalo tu nej-
lepší školu. Renomovaný brněn-
ský fotograf, laureát Ceny města 
Brna pro rok 2013, byl u řady his-
torických okamžiků – zlaté éry Di-
vadla na provázku, pádu dvojčat 
v New Yorku i velké fotografické 
revoluce neboli přechodu z ana-
logových k digitálním fotoapará-
tům. Nyní pracuje pro Městské 
divadlo Brno jako fotograf a šéf-
redaktor magazínu Dokořán. Ná-
mětů na rozhovor tedy bylo dost. 
Mimochodem, jeho přezdívka Jef 
se nečte Džef, vznikla totiž chy-
bou tisku z jeho jména.

Váš bratr Jiří Kratochvil, významný 
spisovatel, v jednom rozhovoru líčil 
své dětství jako dramatické. Babička 
jako sudetská Němka po válce tak tak 
unikla odsunu, váš otec Josef Krato-
chvil, vůdčí osobnost skautského hnutí 
a také člen protikomunistického odbo-
je a převaděč, začátkem 50. let emigro-
val. Jak vnímáte dětství vy?
S mým starším bratrem jsme od sebe tři 
roky, vyrůstali jsme spolu. Trochu mě 
vedl, radil mi, co mám číst. Byli jsme ale 
odlišní, on pořád ležel v knížkách, já byl 
víc do světa, do štatlu. Ty tři roky hrály do-
cela roli, pro bratra byl vstup Státní bez-
pečnosti do naší rodiny daleko dramatič-
tější, já jsem to ještě bral jako děcko, moc 
jsem nechápal, co se kolem děje. Za ot-
cem jsem několikrát byl, poprvé v roce 
1967 nebo 1968, zajistil mi stáž ve fir-
mě Kodak a dostal jsem nabídku, abych 
za hranicemi zůstal. Bylo to lákavé, ale 
doma jsem měl manželku, dceru a taky mi 
tam nic moc nehrozilo. Otci šlo o krk, ale 
mně ne, neviděl jsem tedy důvod, proč utí-
kat. Navíc si myslím, že by lidi měli zůstat 
tam, kde se narodili. Už Werich říkal, že 
kde hrál kuličky, je doma.

Nemrzí vás teď, že jste přece jen neo-
dešel a nepokusil se, podobně jako váš 
skorojmenovec Antonín Kratochvíl, 
proniknout mezi fotografy světových 
agentur, dokumentovat války a portré-
tovat celebrity?
Mně by se to nepovedlo, jsem jiná po-
vaha. Byl jsem v New Yorku, když pa-
dala dvojčata (teroristický útok na budo-
vy Světového obchodního centra 11. září 
2001 – pozn. red.). Kolem mě chodili lidé 
s useknutýma rukama, zkrvavení, a já to 
nezmáčkl. Tohle bych fotit ani nechtěl. 
Chápu, že je to dokument doby, je to dů-
ležité – ale beze mě. V New Yorku jsme 
byli se synem, první letadlo jsme nevidě-
li, druhé už ano, ale mysleli jsme si, že 
je to Hollywood, že tam točí film. Proto 
jsem to zpočátku komponoval spíš s bill-
boardy na barácích a tak. Teprve když 
jsme přišli blíž, viděli jsme, že to není 
žádná „čurina“. Že začala třetí světová 
válka. I Jan Šibík mi říkal, safra, tys byl 
jako jeden z mála profesionálů v centru 
dění a nemáš z toho fotky. Vysvětloval 
jsem mu, že když vidím brečící ženskou 
s děckem, zabaleným do hader, neumím 
na ni namířit objektiv a říct 
si, teď udě-
lám foto-
grafii, 

se kterou 
získám Press Photo. 

Když mluvíme o zná-
mém českém fotore-
portérovi Janu Ši-
bíkovi, ten jednou 
popisoval, jak nové 
technologie dra-
maticky ovlivňují 

fotografii – byl překvapen, že i s mo-
bilními telefony člověk pořídí slušné 
snímky, a obával se, že kvůli interne-
tu profesionálům konkurují pohotoví 
amatéři. Co říkáte současným mož-
nostem vy? 
My jsme odchovaní ještě analogovou 
fotografií. Dělal jsem za totáče spoustu 
reklam a všechno jsem musel na snímek 
dostat. Žádný počítač mi nepomohl, ne-
mohl jsem nic přidat, vyměnit pozadí. 
Jen příprava takové fotografie, to byly 
hodiny a hodiny. Jednou jsem dělal pro 
Vineu plakát, děvče jsem měl perfektní, 
lahve jsme nacpali do koňské kašny na 
České, stál tam kluk se saxofonem, fotili 
jsme po půlnoci, takže protisvětla, fleše. 
Nafotilo se to, vypadalo to úžasně, jen-
že na zemi ležel pomačkaný kelímek od 
piva. Při nočním focení jsem ho na ob-
razovce fotoaparátu prostě neviděl. Do 
dneška na té fotce je. Dnes se musí foto-
grafové naučit spíš pracovat s photosho-
pem. Fotím plakáty pro divadlo, ale na 
snímcích dál pracuje grafik. Dnes se už 

fotografii nedá 
věřit. Kdyby 

lidi věděli, 
co všechno 
je do fotek 

přidané 
a co vy-

retušované, kolik záběrů je zkombinova-
ných v jednom snímku…

Brno hraje v tvorbě vašeho bratra Jiří-
ho důležitou roli. Co znamená pro vás 
a vaši práci? 
Jednou mě zachránilo, že jsem z Brna. 
Byl jsem v Mostaru, za války, s kole-
gou z novin, a zatkli nás. Ti, co nás za-
tkli, jezdili do brněnského hotelu Sla-
via za ženskýma, a když zjistili, odkud 
jsme, slavnostně nás propustili. K Brnu 
mám velký vztah, ještě za totáče jsem 
dostal nabídku jít do prosperující praž-
ské redakce, dostal bych i byt, ale nešel 
jsem, protože se tu cítím dobře. Možná 
je to trochu zbabělost, ale mohl jsem zů-
stat i ve Stuttgartu, v Americe, měl jsem 
spoustu možností, jak se rozhodnout. 
A zůstal jsem v Brně. 

V 70. letech jste fotografoval pro avant-
gardní Divadlo na provázku a rockery. 
Dnes pracujete pro Městské divadlo 
proslulé výpravnými muzikály. Mají 
ta různá umělecká prostředí něco spo-
lečného? 
Divadlo na provázku bylo prostě úžas-
né. Ale avantgardní je z dnešního pohle-
du. Vždyť Balada pro banditu je taky mu-
zikál. Dávali Párala, v roli Profesionální 
ženy hrála Dáša Veškrnová. Z toho diva-
dla na člověka dýchla svoboda – vyjad-
řování, myšlení, i ta květinová, hippies 
svoboda. Navíc to nebylo jen o divadle, 
štatl hodně žil společně. Na Vánoce jsme 
po večeři mazali k Bolkovi, tady v klubu 
u Mrštíků jsme vydrželi do noci u klaví-
ru, Jirka Bulis hrál, Iva a Ida Bittovy zpí-
valy. Díky Provázku jsme přežili obdo-
bí normalizace víceméně v pohodě, ve 
společnosti dobrých přátel. I když otáz-
ka „proč to fotíš“ byla vždycky přítom-
ná, bylo jasné, že pro noviny to není, to 
by nikdo neotiskl, tak pro koho? Byly si-
tuace, kdy jsem prostě nefotil, právě kvů-
li nebezpečí té otázky. Zažil jsem spoustu 
krásných večírků, i se Skácelem a Miku-
láškem, ale nemám z toho žádné fotogra-
fie. Dnes je mi to líto.

Loni jste vydal knihu Za zrcadlem, 
která zachycuje brněnské výtvarníky 
80. let. Šel byste do toho i se současný-
mi mladými umělci? 
Určitě nešel. Já byl tehdy mladík a k těm 
starším pánům jsem se šel jakoby učit. 
Dnes bych šel naopak k mladším a to ne-
jde, už bych byl kritičtější. Tehdy jsem na 
umělce koukal s úctou, vážil jsem si toho, 
že vůbec smím. Chtěl jsem se něco na-
učit, protože jsem neměl výtvarné vzdě-
lání, a tohle byla moje škola. A protože 
jsem ateliérů navštívil přes 200, měl jsem 
nakonec jednu z nejlepších škol. Každý 
výtvarník ve mně něco zanechal.

Ovlivnil některý z nich přímo váš styl?
Všichni, každý něčím. Třeba Zábranský 
říkal „nesviť tolik, šetři se světlem, fo-
tografie je o světle a stínu, nejen o svět-
le“. Fotky jsem vždy přinesl dotyčnému 
ukázat, aby mi řekl, co se mu líbí a nelí-
bí. A dostával jsem ty správné informace. 
Byla to škola hrou.

V knize jsou publikovány koláže, zob-
razující umělce i prvky jejich tvorby. 
Jak vás to napadlo?
První výstavu z Divadla na provázku 
jsem dělal společně s Dušanem Ždíma-
lem. Exponovaný papír jsem natíral vý-
vojkou a výsledné fotografie byly šmou-
hové. Dušan Ždímal do nich namaloval 
obrázky, tenkrát dělal pro Provázek pla-
káty. Zalíbilo se mi to a říkal jsem si, sa-
fra, tohle by šlo u každého výtvarníka – 
já udělám fotku a on tam domaluje své. 
Dnes bych na to neměl čas, naplňuje mě 
divadlo. S ředitelem Mošou jsme si padli 
do noty, a když máte občas nápady a šéf 
je realizuje, proč odcházet? Jako vůbec 
první jsme začali vydávat vlastní diva-
delní revui, máme stolní kalendář od září 
do září, ročenky, chodník slávy s rukama 
otištěnýma do betonu. Jediný, s čím jsem 
neuspěl, byly busty umělců. Prý by na to 
nebyly prachy (smích).

Ptala se Zuzana Gregorová
Celý rozhovor najdete na webu 

www.brno.cz.

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Lidé si v noci svítí už statisíce let. Svíce-

ní plamenem znamenalo velkou spo-

třebu tuků, o něž byla nouze. V 19. sto-

letí se v centrech měst užíval svítiplyn, 

jinde petrolej. Před sto lety začala vyhrávat elektřina.

Světelné zdroje byly stále účinnější a elektřina tvořila čím 

dál menší část rozpočtů. Umělé osvětlování proto tak ze-

sílilo, že v noci škodí zdraví.

Skutečná noc téměř vymizela, „zapínáme“ si ji, až když 

ulehneme ke spánku. Ten se během sta let hodně zkrátil. 

Na vině je skutečnost, že dokud si večer silně svítíme, ne-

rozběhne se tvorba hormonu melatoninu, který by se ji-

nak v mozku tvořil již od setmění a nastavil by náš meta-

bolismus na noční režim. 

Potlačená tvorba melatoninu a kratší noční fáze metabo-

lismu mají zřejmě za následek zvýšený výskyt rakoviny 

prsu a prostaty a spolu s nedostatečným spánkem také 

epidemii obezity a diabetu 2. typu.

Doma si můžeme prostředí ozdravit tím, že po setmění sví-

tíme jen slabě a žlutě, toho lze docílit užitím oranžových či 

teple bílých LED světel, k nimž na noc přidáme žlutou fólii. 

Tvorbě melatoninu totiž brání hlavně modrá složka světla.

Co ale dělat, když v noci nemáme tmu ani po zhasnutí? Ke 

klidnému spánku přece potřebujeme nejen ticho.

V Brně v noci přírodní tma dávno není. Ale aspoň něco 

město pro své obyvatele dělá: pokud někoho ruší konkrét-

ní lampy, Technické sítě Brno k nim umějí přidat clony, 

aby přestaly svítit přímo do oken. 

Nebraňte se nočnímu světlu žaluziemi, není to zdravé, při-

cházíte tím o žádoucí ranní světlo. Raději využijte bezplat-

nou linku 800 100 312 či e-mail dispecink@tsb.cz a požá-

dejte o nápravu (na vědomí to dejte raději i mně jako čle-

nu představenstva). 

Pomůžete tomu, aby z Brna bylo opravdu zdravé město.

Brno je již 14 let členem svazku obcí 

Cyklostezka Brno‒Vídeň. Projekt 

vznikl na základě myšlenky propojit 

dvě spolupracující města i jinak než 

jenom po dálnici nebo železnici ‒ cílem bylo přivést do vi-

nařské oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska nový, še-

trný druh turistiky.

Stála jsem u začátku tohoto projektu jako zástupce města 

Brna ve svazku a teď jsem byla Radou města Brna do této 

funkce opět jmenována. 

Prvním velkým projektem, který obce společně realizova-

ly, byla výstavba samostatných úseků cyklostezky a vy-

značení celé trasy. Od té doby ušla Cyklostezka Brno‒Ví-

deň dlouhou cestu. Nejcennější je, že obce stále spolupra-

cují, starají se o cyklostezku a její značení, pořádají akce 

pro veřejnost.  

Rozvojem cykloturistiky na jihu Moravy se nezabývá jen 

svazek obcí. Velmi úspěšná je i myšlenka vinařských ste-

zek, s níž přišla Nadace Partnerství. A mnoho obcí a míst-

ních podnikatelů se zapojilo do projektu Cyklisté vítáni. 

Pohled na cyklisty jako zákazníky se výrazně proměnil. Již-

ní Morava je vyhledávaná pro dovolenou na kole, byť třeba 

jen na prodloužený víkend. A právě na kratší výlety vyráží 

lidé přímo na kole, bez aut, po cyklostezce z Brna do Vídně. 

V sezóně tudy projede asi 50 tisíc cyklistů za měsíc.

Brňané jsou v počtu cyklistů zastoupeni největším podí-

lem, proto se obce společně snaží, aby se právě z Brna 

a jeho okolí cyklisté dostali na jih bezpečně. Letos na jaře 

bude realizována 2. etapa projektu dobudování bezpeč-

ných úseků na území Chrlic, Rebešovic, Rajhradu a dal-

ších obcí za téměř 50 milionů korun. K dotaci z evropských 

fondů přispěl také Jihomoravský kraj a využita bude i část 

prostředků naspořených z členských příspěvků obcí. 

Budu se snažit přispět k tomu, aby Brno s obcemi dob-

ře spolupracovalo a bylo jim tak jako dosud spolehlivým 

partnerem.

Mnoho mých vrstevníků stá-

le častěji spojuje svoje rozhod-

nutí k rodičovství s otázkou, jak do-

káží sladit požadavky práce, rodiny 

a osobního života.

Generace mých rodičů pak pomáhá „na dvou frontách“, pro-

tože se stará o své rodiče ve vyšším věku a zároveň o děti, 

které nejsou ekonomicky aktivní. Stále častěji tak hovoříme 

o potřebě vyvážit pracovní, rodinný a osobní život.

Jedním z hlavních nástrojů slaďování je využití flexibilních 

pracovních úvazků. Koalice se zavázala k vytváření částeč-

ných pracovních úvazků. Při výběrových řízeních je budou 

nabízet nejprve městské firmy a následně i úřady, současní 

zaměstnanci mohou o snížení úvazku požádat dlouhodobě 

nebo na kratší dobu.

Opatření uvítají mladí rodiče i tzv. sendvičová generace. Čás-

tečný úvazek jednoho či obou partnerů umožní starat se o děti 

a zároveň neztratit kontakt se zaměstnáním. Využijí ho i lidé 

v produktivním věku kolem 50 let, kteří se starají o dospívají-

cí děti a zároveň o rodiče, již mají často zdravotní problémy. 

Cílem opatření je, aby si pracovník mohl snížit úvazek, ale zá-

roveň věděl, že městská firma je solidní zaměstnavatel, který 

jej podrží. Výhodné je to i pro zaměstnavatele, který nepřijde 

o zkušeného dlouholetého zaměstnance. 

V ostatních státech Evropy jsou částečné úvazky běžnou zá-

ležitostí. V Nizozemsku tvoří 35 % úvazků, v Itálii nebo Velké 

Británii přes 20 %. Dokonce i Slovensko či Polsko je využíva-

jí ve větší míře. 

Větší rozšíření částečných úvazků má i další pozitivní efekty. 

Snižuje nezaměstnanost a zvyšuje zastupitelnost pracovníků.

Nicméně není možné tvrdit, že zavedením částečných úvaz-

ků se vyřeší všechno. U některých pozic by to bylo obtížné či 

nemožné a nese to trochu vyšší administrativní zátěž vzhle-

dem k vyššímu počtu zaměstnanců. Tato nevýhoda je ale dle 

mého názoru silně převážena výše uvedenými výhodami.

JAN HOLLAN 
člen Zastupitelstva města Brna

(Žít Brno s podporou Pirátů)

JANA DRÁPALOVÁ 
členka Zastupitelstva města Brna

(Strana zelených)PETR HLADÍK 
člen Zastupitelstva města Brna (KDU-ČSL)

Svítí vám lampy do oken? 
Žádejte nápravu

Z Brna na jih na kole bezpečnějiMěstské organizace nabídnou 
kratší pracovní úvazky

j , y
s děckem, zabaleným do hader, neumím
na ni namířit objektiv a říct 
si, teď udě-
lám foto-
grafii, 

se kterou 
získám Press Photo.

Když mluvíme o zná-
mém českém fotore-
portérovi Janu Ši-
bíkovi, ten jednou
popisoval, jak nové 
technologie dra-
maticky ovlivňují
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a co vy-

 Foto: Z. Kolařík
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VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Otázka moderního ná-

draží v Brně se v po-

sledních 10 letech stala 

hlavním tématem aktivistů a zelených poli-

tiků. Bohužel na úkor Brna samotného.

Koalice se v minulém volebním období sna-

žila nekonečné tahanice o polohu nádraží 

vyřešit. Dohodla se se státem jako investo-

rem modernizace železničního uzlu v Brně 

na zpracování studie, která objektivně po-

soudí vhodnost budoucí polohy nádraží 

z hlediska technických možností i finanč-

ních nákladů. 

A také řekla, že bude výsledek studie respek-

tovat, ať bude preferovat polohu „u řeky“, 

nebo „pod Petrovem“. Na tom se dokonce 

shodla i se zástupci aktivistů a zelených po-

litiků. Zdálo se, že problém spěje k řešení. 

Bohužel vše je opět jinak.

Původní aktivisty vystřídali noví pod vede-

ním levicového politického turisty Jakuba Pa-

točky. Ten přichází s myšlenkou, že by se nad 

celou věcí mělo Brno znovu zamyslet, hle-

dat další možnosti polohy nádraží a původ-

ní pracně dosaženou dohodu shodit ze sto-

lu. A jak jinak, nástrojem jeho boje je všelido-

vé hlasování neboli referendum, protože od 

toho prvního uplynulo deset let. Diskuse nad 

novým návrhem referenda jen potvrzuje, že 

hlasování o nádraží je pouze snahou o sbírá-

ní politických bodů a nalezení si svého mís-

ta na slunci.

Jak jinak chápat jednání těch, kteří ještě ne-

dávno deklarovali, že budou respektovat 

výsledek studie, a nové vypsání referenda 

dokonce odmítali. Patří mezi ně jak Matěj 

Hollan, který před volbami zcela obrátil a stal 

se hlavním propagátorem vypsání referenda, 

tak náměstek primátora za zelené Ander.

Oba v současnosti prosadili, aby referendum 

proběhlo až za dva roky a bylo součástí po-

litické kampaně před krajskými volbami. Na 

námitky, že když už má referendum být, ať je 

co nejdříve a neblokuje se tak cesta k moder-

nímu nádraží, reagovali, že referendum spo-

jené s krajskými volbami vyjde Brno levně-

ji. Opak je ale pravdou, bude to nákladnější. 

A Brno navíc ztratí další dva roky.

LIBOR  

ŠŤÁSTKA 
člen Zastupitelstva 

města Brna (ODS)

Referendum o nádraží jako politická zbraň

Sousloví smart cities 

neboli chytrá měs-

ta je novým fenoménem 

a do jisté míry i pozlátkem s možností čer-

pání financí z Evropské unie. Ne každý si ale 

dokáže představit, o co vlastně jde.

Jedná se o nalezení chytrých řešení pro 

zlepšení kvality života ve městě, pro jeho 

efektivnější řízení, zachování přírodních 

zdrojů či energetické udržitelnosti. 

Brno je s hledáním chytrých řešení teprve na 

začátku. Není účelem něco bezhlavě opiso-

vat, ale zároveň není nutné vymýšlet něco, 

co je již vymyšleno. Do procesu je smyslupl-

né zapojit veřejnost a spolupracovat s podni-

kateli i se zahraničními městy.

Napadají mě dvě základní myšlenky, které by 

to podpořily. První je tzv. banka chytrých ře-

šení, která by obsahovala rešerši inspirací ze 

zahraničí či vlastních nápadů například s roč-

ním vyhodnocením, včetně „hlasování“ ve-

řejnosti. Následně by byla vybrána nejlepší 

řešení, která by se realizovala.

Druhá se týká tzv. laboratoře chytrých řešení. 

Podnikatelský sektor či start-up společnosti 

mohou přijít s iniciativním návrhem realiza-

ce konkrétních projektů nebo akceptovat po-

žadavky města. Město by tak bylo iniciáto-

rem, spolupracujícím subjektem, ale výzkum 

by ležel na bedrech těchto společností.

Jako předseda Komise smart city Rady měs-

ta Brna bych byl rád, aby to byla spíše pra-

covní skupina s myšlenkovým potenciálem, 

spolupracující s odborníky. 

Prvním krokem by měla být příprava struč-

né strategie na nejbližší období, následoval 

by podrobnější koncepční dokument, který 

by obsahoval harmonogram, konkrétní cíle 

i odpovědnosti. Před schválením by měla 

proběhnout dostatečná diskuse. Nutností je 

plnění schválených indikátorů.

Výše uvedené návrhy a ideje jsou mým vlast-

ním pohledem na tuto problematiku, které 

teprve projdou procesem projednávání.

První povolební měsí-

ce potvrzují definitiv-

ní změnu politické kultu-

ry v Brně. Skončilo vnímání správy města, 

v níž vždy měla adekvátní postavení i opo-

zice. Doposud nebyla zaznamenána tak jed-

noznačná snaha uplatnit nárok na vše, jak 

to činí současné politické vedení města.

K tomuto tvrzení mě vede i skutečnost, že ne-

koaliční zastupitelé jsou vyřazeni z účasti na 

aktivní práci pro město, od komisí a výborů 

po městské společnosti. Exaktně to lze dolo-

žit porovnáním s předešlými obdobími. 

Co vede koalici k takovému chování? Jsem 

členem Zastupitelstva města Brna od roku 

1998, dvě volební období jsem byl v opozi-

ci a dvě v koalici. Určitě to není tak jednodu-

ché, že vítěz má sám málo a ještě k tomu ka-

marády. To by bylo příliš laciné, byť na tom 

jistě něco je. Podle mě je podstata v konkrét-

ním způsobu vzniku současné koalice, což lze 

snadno dovodit pražským zákazem vytvořit 

v Brně logické uskupení v barvách vládních 

stran, ostatní již bylo matematickou rutinou. 

Navíc si ČSSD v Brně svým chováním v mi-

nulém volebním období podepsala ortel ne-

chtěného sama.

Vraťme se k úvaze, co vede koalici k až ne-

vraživému přístupu ke svým předchůdcům 

a současným kolegům v zastupitelstvu.

U nového vedení města je nepřehlédnutel-

né, že se jedná o seskupení solitérů a zájmo-

vých skupin, již se prolínají bez ohledu na 

politickou příslušnost a (ideové) zájmy. Jed-

ním z mála společných znaků je nezkušenost 

v komunální politice, vyjma několika málo 

jedinců ze Strany zelených a KDU-ČSL. 

Nicméně věřím v lidskou, morální a manažer-

skou kvalitu některých členů koalice. Je-li sou-

časný postoj nové reprezentace zároveň při-

jetím nejen politické odpovědnosti za činěná 

rozhodnutí, myslím, že s příchodem sebedů-

věry se dostaví i zájem o spolupráci s těmi, 

kteří chtějí a mají Brnu co dát.

JAROSLAV KACER 
člen Zastupitelstva 

města Brna (TOP 09)

VLASTIMIL 

ŽĎÁRSKÝ 
člen Zastupitelstva 

města Brna (ČSSD)

Smart city, smart Brno. Jak toho dosáhnout?

Nová koalice v čele města: Vítěz bere vše!

• 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. března 2015. Brněnský 

Metropolitan čtěte také na webo-

vé stránce www.brno.cz – najde-

te tu kompletní archiv i 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

TyfloCentrum nabízí pomoc na cestě tmou

O
becně prospěšná společ-
nost TyfloCentrum Brno 
vznikla v roce 2000. O rok 

později zaměstnala první čtyři 
pracovníky, dnes jich má 40 a pa-
tří k největším regionálním po-
skytovatelům služeb pro osoby 
se zrakovým handicapem. 

Do dnes již známého centra v Cha-
loupkově ulici v Králově Poli míří kli-
enti pro radu, pomoc, zábavu i pouče-
ní. V poradně pro zrakově postižené jim 
pracovníci pomohou při vyřizování dů-
chodu či sociálních dávek, ale i při vý-
běru pomůcek a technických zařízení, 
které pomáhají kompenzovat slepotu či 
jinak vážně poškozený zrak. 

Díky asistenční službě může nevidomý 
vyřídit jednodušeji korespondenci, vybrat 
zboží při nákupu, vyřídit si své záležitosti 
u lékařů nebo na úřadech, doma roztřídit 
a označit nakoupené zboží, prádlo a další 
věci. Centrum připravuje také aktivizační 
programy pro lidi se zrakovým handica-
pem, například exkurze, poznávací výle-
ty, besedy, cvičení či literární kluby.

V lednu se tak klienti mohli zúčastnit 
tradiční vycházky z Útěchova do Vrano-
va a navštívit nový vědecký park VIDA 
na výstavišti či filmové představení. 

Práce i pro nevidomé

Jak pracovat s počítačem se speciál-
ní výbavou pro zrakově postižené nebo 
např. vařit – to je obsahem programu 
služeb sociální rehabilitace. 

Člověk s těžkým postižením zraku 
bývá v oblasti přípravy stravy často odká-
zán na pomoc rodiny, přátel či sociálních 
služeb. Tento stav ale není neměnný. Kurz 
vaření kromě jiného pomáhá snižovat zá-
vislost na pomoci jiných osob. Probíhá 
jednak v terénu nakupováním, jednak ve 
cvičné kuchyňce se vším potřebným vy-
bavením, včetně nejrůznějších kompen-
začních pomůcek pro domácnost.

Součástí centra je také HapAteliér, kde 
se řídí heslem „ruce jsou mé oči i pracovní 
nástroj“. Zde si mohou klienti v terapeutic-
ké dílně vyrobit hrnek, šperk či svíčku pro 
sebe i blízké. Dílna dnes zaměstnává pět ne-
vidomých, ručně zhotovené výrobky pro-
dává prostřednictvím e-shopu a jejich pro-

dejem získává další finanční prostředky pro 
pracovní uplatnění lidí s těžkým postiže-
ním zraku. TyfloCentrum tak dnes zaměst-
nává celkem přes 50 % osob se zdravotním, 
zejména zrakovým postižením. Vedle ma-
nuální práce v dílně se nevidomí uplatňují 
i jako lektoři v sociální rehabilitaci a sociál-
ní pracovníci v poradenství.

Letošní výročí: 15 let společnosti, 
12 příběhů v kalendáři

V letošním roce si brněnské TyfloCent-
rum připomíná již 15 let od svého zalo-
žení. Při této příležitosti vydalo unikátní 
nástěnný kalendář, kterému své příběhy 
propůjčilo 12 klientů. 

Hlavní postavy kalendáře se dokáza-
ly i díky pomocné ruce TyfloCentra por-
vat se svým osudem a ukazují správný 
pohled na situaci, ve které se může ocit-
nout každý. Situaci, která mění život od 
základů a přináší značné omezení. 

Kalendář vyšel v nákladu jen sto kusů 
a v prodeji je za 300 korun; jeho zakou-
pením mohou zájemci podpořit služby 
pro nevidomé.

Více informací najdete na webu 
www.centrumpronevidome.cz.

 Soňa Haluzová

Zapište si
TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Chaloupkova 3

Telefon: 515 919 770, 541 240 420

E-mail: vedeni@centrumpronevi-

dome.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.

 Pohled na město z AZ Toweru. Foto: M. Schmerková

 Foto: TyfloCentrum Brno
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Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 7. března. V té souvislosti vás, vážení 

čtenáři, chceme požádat o pomoc. Občas se stává, že se naši distributoři nemohou 

dozvonit do některých domů. Vyjděte jim, prosíme, vstříc. Roznos Metropolitanu pro-

bíhá jednou měsíčně, od pátku do neděle. Když tedy na vás, od 7. do 9. března, bude 

někdo zvonit a představí se jako „distribuce Brněnského Metropolitanu“, pusťte jej 

do domu. Jen tak se totiž vaše noviny dostanou i do vaší schránky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

2 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog
mobilního zařízení.

bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až 

se s novým vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

mojefabiacombi.cz

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

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •

• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou • 

• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •

• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!

Podrobné informace najdete na:
www.happydovolena.cz

tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267

Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.

Informace o inzerci:

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

Informace o inzerci:

Hana Adamcová
manažer inzerce

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

Informace o inzerci:

Karel Marek
manažer inzerce

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

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 26. 2. 2015.

S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!
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Cestování: Dobrá příprava se vyplatí
Chystáte se o dovolené vy-

razit na cesty? Vybíráte už 

v době, kdy rtuť teploměru 

klesá pod nulu, zájezdy do 

teplých krajin? Máte v plánu 

poznávací cestu na druhý ko-

nec světa? Nenechte se ničím 

zaskočit či nepříjemně pře-

kvapit. Máme pro vás pár rad, 

jak si zajistit dovolenou, na 

kterou budete vzpomínat jen 

s radostí.

Mnozí z vás se celý rok těší, 

spoří na dovolenou svých snů, 

a pak se spolehnou na služby 

cestovní kanceláře. Jak poznáte, 

která je ta pravá? Zkontrolujte si 

předem vše, co je zárukou kva-

litních služeb. Na co se zaměřit?

Prověřte si cestovku

Zájezd či pobyt si vybírejte vždy 

u takové cestovní kanceláře či 

agentury, která má pro posky-

tování této činnosti příslušná 

oprávnění. Tyto informace na-

leznete v obchodním, popř. živ-

nostenském rejstříku. Rozhod-

ně má smysl prověřit si cestovní 

kancelář na internetu. Totéž platí 

i pro místo pobytu, třeba jak da-

leko je hotel či penzion od cen-

tra města, zda nejde o osamělé 

letovisko u moře nebo zda ne-

leží v příliš rušném prostředí. 

Neuděláte chybu, když si zjistí-

te, jaké zkušenosti a doporuče-

ní jsou k dispozici od cestova-

telů, kteří absolvovali obdobný 

zájezd před vámi. 

Jaký je rozdíl mezi pojmy ces-

tovní kancelář a cestovní agen-

tura? Zatímco cestovní kancelář 

je přímý poskytovatel zájezdů, 

cestovní agentura pouze zájez-

dy pro jednotlivé cestovní kan-

celáře zprostředkovává. Cestov-

ní kancelář je ze zákona povinna 

mít sjednané pojištění pro pří-

pad úpadku. I pojištěná cestovní 

kancelář totiž může zkrachovat. 

Pojištění ale chrání klientovy pe-

níze – při krachu cestovky mu je 

pojišťovna vrátí.

To znamená, že při koupi zá-

jezdu přes cestovní agenturu by 

si měl klient ověřit, zda je po-

jištěna cestovní kancelář, jejíž 

zájezd mu agentura prodává. 

Agentura vám proto kromě sdě-

lení, pro kterou cestovní kan-

celář zájezd zprostředkovává, 

musí na vaši žádost předložit 

rovněž doklad o pojištění záru-

ky pro případ úpadku této ces-

tovní kanceláře. Tyto doklady 

požadujte ještě před uzavřením 

smlouvy. Budete tak mít jistotu, 

že v případě platební neschop-

nosti poskytovatele zájezdu ne-

skončíte bez jakýchkoliv pro-

středků někde v zahraničí.

Vodítkem je i členství cestov-

ky v Asociaci českých cestovních 

kanceláří a agentur. Seznam ces-

tovních kanceláří je k dispozici na 

serveru www.accka.cz.

Čtěte pozorně smlouvu 

Před zaplacením si zkontrolujte, 

zda cestovní smlouva obsahuje 

všechny náležitosti požadované 

zákonem.

Cestovní smlouva musí být vždy 

písemná a musí obsahovat:

• označení smluvních stran,

• vymezení zájezdu, zejména 

termín jeho zahájení a ukon-

čení, uvedení všech poskyto-

vaných služeb cestovního ru-

chu, které jsou zahrnuty do 

ceny zájezdu, místo a dobu 

jejich trvání; vymezení zájez-

du může být nahrazeno od-

kazem na číslo zájezdu nebo 

jiné označení v katalogu jen 

v případě, že katalog obsa-

huje všechny tyto informace 

a byl zákazníkovi předán,

• cenu zájezdu, včetně časové-

ho rozvrhu plateb a výši zálo-

hy.

Bez těchto informací je smlou-

va neplatná. Cestovní kanceláře 

musí uvádět konečné ceny zá-

jezdů (včetně letištních tax a pa-

livových příplatků). Netýká se to 

položek, jako je třeba cestovní 

pojištění nebo víza, které nejsou 

nutnou součástí zájezdu. 

Dále musí cestovní smlouva 

obsahovat:

• způsob, jakým má zákazník 

uplatnit své nároky plynoucí 

z porušení právní povinnosti 

cestovní kanceláře,

• výši odstupného, které je po-

vinen zákazník cestovní kan-

celáři uhradit při odstoupení 

od cestovní smlouvy v přípa-

dech stanovených tímto záko-

nem,

• jsou-li součástí zájezdu i další 

platby za služby, jejichž cena 

není zahrnuta v ceně zájez-

du, údaje o počtu a výši těch-

to dalších plateb,

• je-li součástí zájezdu ubyto-

vání, jeho polohu, kategorii, 

stupeň vybavenosti a hlavní 

charakteristické znaky,

• je-li součástí zájezdu dopra-

va, druh, charakteristiku a ka-

tegorii dopravního prostřed-

ku, údaje o trase cesty,

• je-li součástí zájezdu stravo-

vání, jeho způsob a rozsah,

• je-li realizace zájezdu podmí-

něna dosažením minimální-

ho počtu zákazníků, výslov-

né uvedení této skutečnosti 

a současně lhůtu, ve které nej-

později musí cestovní kan-

celář zákazníka písemně in-

formovat o zrušení zájezdu 

z důvodu nedosažení mini-

málního počtu zákazníků,

• jsou-li důvody pro stanovení 

podmínek, které musí účast-

ník zájezdu splňovat, uve-

dení těchto podmínek a lhů-

tu, ve které může zákazník 

oznámit, že se zájezdu místo 

něho zúčastní jiná osoba, po-

kud jsou důvody pro její sta-

novení.

Pokud postrádá cestovní smlou-

va některou z těchto náležitostí, je 

neplatná pouze relativně, to zna-

mená, že platí do té doby, dokud 

se jedna ze smluvních stran ne-

platnosti nedovolá.

Důležité body zájezdu by 

měly být specifikovány co nej-

přesněji – třeba, že jde o pokoj 

s výhledem na moře, vzdálenost 

pláže od hotelu a další služ-

by. Počet dnů zájezdu nemusí 

vždy odpovídat tomu, co by kli-

ent očekával. Jako první den zá-

jezdu se někdy počítá i to, když 

je odlet z Česka ve 23.30 ho-

din. Posledním dnem může být 

den s příletem o půl jedné ráno. 

Ve výsledku tak klient o tyto dva 

dny dovolené přijde. Většina 

cestovek proto při prodeji uvá-

dí, kolik dnů a nocí zájezd ob-

sahuje. 

Upřesnění před cestou

Cestovní kancelář je povinna 

nejpozději sedm dnů před zahá-

jením zájezdu poskytnout zákaz-

níkovi písemně další podrobné 

informace o všech skutečnos-

tech, které jsou pro klienta důle-

žité a které jsou jí známy, pokud 

nejsou obsaženy již v cestovní 

smlouvě nebo v katalogu, a to 

zejména:

• podrobnosti o možnosti kon-

taktu s nezletilou osobou nebo 

zástupcem cestovní kanceláře 

v místě pobytu nezletilé oso-

by, jde-li o zájezd, jehož účast-

níkem je nezletilá osoba,

• jméno, adresa a telefonní čís-

lo osoby, na kterou se zákaz-

ník v nesnázích v průběhu 

zájezdu může obrátit s žádos-

tí o pomoc, zejména místního 

zástupce cestovní kanceláře 

a adresu a telefonní číslo za-

stupitelského úřadu,

• informace o možnosti uzavřít 

pojištění pro případ, že zá-

kazníkovi vzniknou náklady 

v souvislosti s jeho odstoupe-

ním od cestovní smlouvy, po-

kud toto pojištění není zahr-

nuto v ceně zájezdu.

Je-li cestovní smlouva uza-

vřena v době kratší než 7 dnů 

před zahájením zájezdu, musí 

cestovní kancelář tyto povinnos-

ti splnit již při uzavření cestovní 

smlouvy.

Jak je to se „zkaženou 
dovolenou“?

Zajímavou novinkou nového ob-

čanského zákoníku je zavede-

ní pojmu „ztráta radosti z dovo-

lené“, za niž může poškozený 

požadovat náhradu. Dnes se 

již v evropských zemích jedná 

o standardní úpravu. Nejde sa-

mozřejmě o odpovědnost ces-

tovní kanceláře za to, že vám na 

dovolené nebude pršet nebo jste 

se při ní nepohodli s partnerem. 

Úhrada „ztráty radosti z dovo-

lené“ je možná jen v případě po-

rušení povinností, za něž pořa-

datel zájezdu odpovídá. Turista 

tedy může požadovat náhradu 

v případě, že dostane ubytování 

v hotelu vzdáleném dva kilome-

try od moře s výhledem na par-

koviště, zatímco cestovka slibo-

vala, že moře bude pozorovat 

z okna a dojde k němu nanejvýš 

za dvě minuty.

„Každou vadu zájezdu je po-

dle zákona třeba vytknout bez 

zbytečného odkladu. Pořadatel 

musí neprodleně zajistit nápra-

vu, a pokud to neudělá ani v při-

měřené lhůtě, můžeme si nápra-

vu zajistit sami a náklady pak 

musí proplatit pořadatel,“ ko-

mentuje Lukáš Zelený z dTestu. 

Nárok na odškodnění vznikne 

tehdy, pokud by porušení povin-

nosti z cestovní smlouvy dosáh-

lo vysoké intenzity. Výše náhra-

dy se posuzuje individuálně. 

Požadujete-li slevu z ceny zá-

jezdu, může být vodítkem tak-

zvaná frankfurtská tabulka slev. 

Uvádí se v ní často řešené dru-

hy nedostatků a jim odpovídající 

výše slev, které soudy zákazní-

kům přiznávají. V tabulce najde-

te například možnost až dva-

cetiprocentní slevy za jiný než 

smluvený hotel nebo možnost 

úhrady skutečně vynaložených 

vlastních nákladů při chybějícím 

transferu z letiště.

Na případnou reklamaci vad 

zájezdu máte přesně jeden mě-

síc po jeho skončení. Zájezd je 

pak třeba reklamovat buď pří-

mo u cestovní kanceláře, nebo 

u cestovní agentury, u které 

jste ho koupili – možné je obo-

jí a pro obojí platí stejná měsíč-

ní lhůta.

Cestovní kancelář zodpoví-

dá i za všechny dílčí dodavate-

le. Výmluvami „to je chyba do-

pravce nebo ubytovatele“ se 

nenechte odbýt. Jediná situace, 

kdy se může cestovka z odpo-

vědnosti vyvázat, nastává, když 

zasáhnou vnější okolnosti, kte-

ré cestovní kancelář ani její do-

davatelé nemohli ovlivnit – třeba 

když oblast, kde trávíte dovole-

nou, postihnou záplavy.

Reklamace musí být písem-

ná. Když se ji vydáte řešit osob-

ně na pobočku, trvejte na se-

psání reklamačního protokolu 

s uvedením data. Cestovní kan-

celář pak musí reklamaci vyřídit 

nejpozději do třiceti kalendář-

ních dnů. 

Samozřejmě si lze jen přát, aby-

chom občanský zákoník a jeho 

nová ustanovení nemuseli v prů-

běhu dovolené nebo po jejím skon-

čení vůbec využívat. Většině kom-

plikací snadno předejdete tak, že 

si vyberete osvědčenou cestovní 

kancelář s tradicí.

INZERCE

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.

Austrálie - Nový Zéland 18 dnů 133.990  120.589
Okruh Novým Zélandem 18 dnů 121.990  109.789
Okruh Havajskými ostr. 16 dnů 94.990  85.489

Okruh sever. Thajskem 16 dnů 51.990 46.789
Zlatý okruh Srí Lankou 15 dnů 62.990 56.689
Čína + Tibet 17 dnů 67.990 61.089

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

Malý okruh Čínou 9 dnů 32.990 29.689
Čína + Tibet 13 dnů 72.990  65.689
Krásy jižní Číny 16 dnů 68.990  62.089

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

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
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Chystáte se na hory?
Vážení milovníci zimních spor-
t , v žádném p ípad  vám ne-
p ejeme nic špatného, ale 
sami víte, že na lyžích nebo 
na snowboardu m žete p ijít 
k úrazu velmi snadno. P ijm -
te proto tento tip.

Ú inná pomoc p i zran ní

Ve vrcholovém sportu se už 
adu let osv d uje p edevším 

k urychlení hojení po úrazech 
a p i lé b  poruch imunity en-
zymový lék Wobenzym. Velmi 
dobré zkušenosti s ním mají fot-
balisté, atleti, lyža i, hokejisté, bo-
xe i, cyklisté a mnozí další. Také 
tisíce rekrea ních sportovc  mo-
hou z vlastní zkušenosti potvrdit, 

že jim Wobenzym pomohl urychlit 
hojení po úrazu a návrat do za-
m stnání a že díky tomuto léku 
mohli za ít d íve znovu sportovat.

Význam enzym  po úrazu

Enzymy, které obsahuje Wo-
benzym, urychlují vst ebávání 
otok  a krevních podlitin a zkra-
cují dobu hojení úrazu až o po-
lovinu doby, která by jinak byla
zapot ebí. Proto se Wobenzym
hodí k lé b  otok , krevních 
podlitin a výron , pohmožd -
nin, ale i vykloubení a zlomenin.
P i zran ní p itom platí zásada,
že ím d íve po úrazu se za ne
s podáváním Wobenzymu, tím
ú inn jší je jeho p sobení.

Posílení imunity,
urychlení regenerace

Zvýšená fyzická zát ž p i inten-
zivním sportování podobn
jako psychické vyp tí a stres
oslabují imunitu. Wobenzym
posiluje oslabenou imunitu
a urychluje regeneraci. Po na-
máhavém sportovním výkonu
to Vaše svaly zvládnou s Wo-
benzymem mnohem lépe.

Více na www.wobenzym.cz.

Wobenzym je tradi ním lékem
k vnit nímu užití. Pe liv  pro t te
p íbalovou informaci.

Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu lé by

Světlo léčí a podporuje imunitu
Trávíte většinu času uvnitř budov a ještě ve špat-

ně osvětlených místnostech? Trpíte špatnou ná-

ladou a nedostatkem energie? Špatně spíte? 

Nejspíš vám tělo dává signál, že mu chybí při-

rozené sluneční světlo. Můžete je však nahradit!

Hlavním zdrojem světla je pro nás slunce. 

Jsme si docela dobře vědomi jeho pozitivních 

i negativních vlastností – od vítaného prohřá-

tí těla slunečním teplem až po nepříjemná po-

škození pokožky nadměrným sluněním. Světlo 

je však také významný léčebný prostředek. Jeho 

využitím se zabývá obor zvaný fototerapie. 

Co léčí neviditelné světlo

Světlo má několik složek: infračervenou, ultrafia-

lovou a viditelnou. IR i UV záření patří do částí 

světelného spektra neviditelných lidským okem.

Každá složka působí trochu jinak. Infračer-

vené (IR) světlo je v podstatě tepelná energie. 

Infračervené lampy se používají k prohřívání 

dýchacích cest při chřipkách a nachlazeních, 

kloubů při revmatu, namožených svalů nebo po-

škozené pokožky. IR záření je schopno proni-

kat hluboko do kůže, zlepšovat prokrvení tkání, 

zrychlovat jejich metabolismus a částečně ule-

vit od bolesti.

Ultrafialové (UV) světlo je staré známé „hor-

ské sluníčko“. V malých dávkách má mírně ho-

jivý, protizánětlivý a desinfekční účinek. Využívá 

se například v kožním lékařství k podpůrné léč-

bě lupénky, ekzémů nebo akné. UV záření také 

pomáhá tělu vytvářet vitamin D. Při větších dáv-

kách však způsobuje spálení pokožky a poško-

zení kožních buněk.

Lampa místo sluníčka

Předpokládá se, že i viditelné světlo má účinky 

na živé buňky, i když ne tak výrazné jako svět-

lo ultrafialové či infračervené. Toto viditelné svět-

lo, někdy s přesahem do infračerveného pás-

ma, vyzařují stále populárnější biolampy. Tyto 

přístroje by měly být schopny plnit tři základní 

léčebné úkoly:

1. Světlo z biolamp má biostimulační účinky.

2. Fototerapie potlačuje vnímání bolesti, která 

vzniká tehdy, pokud poškozené buňky v po-

stiženém místě tlačí na jemná nervová zakon-

čení.

3. Třetí léčebnou vlastností je potlačování záně-

tů a podpora imunity.

Světlem proti depresím

Terapie jasným světlem (bright light therapy) je 

dlouhodobě osvědčená metoda na podzimní 

nebo zimní únavu. Pole léčby světlem, fototerapie, 

se v poslední době rozšířilo na: nesezónní depre-

se (unipolární i bipolární), chronické deprese, de-

prese v těhotenství, zimní deprese dětí, sezónní 

ataky bulimie (přejídání z psychických příčin), ne-

spavost (poruchy denního cyklu spánek – bdění), 

ospalost ve dne, zlepšení vitality, nálady a odstra-

nění stresu zdravých osob (zejména pracujících 

uvnitř budov), zlepšení mentálních funkcí a cho-

vání u demence, posílení účinku antidepresivních 

léků, premenstruální tenze, zlepšení vidění, bo-

lesti hlavy u dětí, zlepšení kožních problémů (svě-

dění apod.), neurovegetativní dystonie.

Vzhledem k tomu, že jsme celý život obklopeni 

viditelným světlem, je možné riziko fototerapie na-

prosto minimální. Léčba světlem je většinou bez-

pečná i pro těhotné ženy nebo malé děti. Tuto léč-

bu by však neměly podstupovat osoby přecitlivělé 

na světlo nebo ty, které právě užívaly léčivo s foto-

toxickými účinky (třezalka, ketoprofen, některá anti-

biotika apod.). Biolampy sice nevyzařují nebezpeč-

né UV paprsky, ale ani s neškodným světlem se to 

nesmí přehánět. Při aplikaci v oblasti obličeje se do-

poručuje chránit si oči. Stačí, když je prostě zavřete.

Na fototerapii můžete docházet k psychiatrovi 

nebo psychologovi. Fototarepeutickou místnost 

najdete také v rehabilitačních centrech, lázních 

i v mnoha luxusních hotelech. Simulátor sluníč-

ka v podobě biolampy si můžete pořídit i domů. 

Znatelné účinky se dostaví asi po týdnu užívání.
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Mendelianum vtáhne do světa genetiky

K
dyž 8. února a 8. března 1865 
Gregor Johann Mendel před-
stavil své pokusy s křížením 

hrachu členům Přírodovědného 
spolku v Brně, na revoluci v biolo-
gii to nevypadalo. 

Docenění se tento vědec a později opat 
starobrněnského kláštera dočkal až po 
smrti; dnes je celosvětově uznávaný 
jako objevitel principu dědičnosti. Ku-
laté výročí 150 let od zmíněných před-
nášek připomene také Moravské zem-
ské muzeum v novém návštěvnickém 
centru Mendelianum.

Centrum se nachází v Biskupském 
dvoře pod Petrovem a od 1. ledna fungu-
je v plném provozu, po celý týden s vý-
jimkou pondělka. Na jeho vybudování 
získalo muzeum dotaci z Evropské unie, 
i s příspěvkem státu šlo o více než 44 mi-
lionů korun. Cílem je představit výsledky 
a praktické i společenské dopady Men-
delových objevů atraktivní formou.

Expozice připomíná zčásti labora-
toř (je zde k prohlédnutí i vyzkoušení 
různorodé laboratorní zařízení a vyba-

vení), zčásti vědeckou pracovnu (zoo-
logická a mineralogická sbírka, kni-
hy, jmenovací dekret apod.). Příchozí 
se leccos o principech dědičnosti dozví 
z informačních panelů i názorně z in-

teraktivních obrazovek. A nechybí ani 
3D modely.

Ke 150. výročí zveřejnění Mendelo-
vých objevů připravilo Moravské zem-
ské muzeum fórum, které začíná 8. úno-

ra vernisáží výstavy a přednáškou na 
škole v Jánské 22 (kde se konaly ony 
dvě přednášky v roce 1865) a besedou 
se známým britským spisovatelem Si-
monem Mawerem, autorem knihy Men-
delův trpaslík.

Od 6. do 12. března je pak v plánu 
Týden s J. G. Mendelem, kdy na řadu 
přijdou komentované prohlídky výsta-
vy, procházka po brněnských stopách 
„otce genetiky“ a vzdělávací programy 
pro školy i veřejnost. 

Kompletní přehled akcí najdete na 
webu www.mendel-brno.cz.

 Zuzana Gregorová

Kam o jarních prázdninách? Třeba do laboratoře

P
řed rokem otevřela Masarykova uni-
verzita v bohunickém kampusu vě-
decké výukové centrum Bioskop, 

nabízející praktické kurzy z biologie a che-
mie zájemcům z řad studentů základních 
a středních škol. Za dobu své existence 
prošlo centrem již přes 4000 účastníků. 
S novým rokem centrum oznámilo své plá-
ny do budoucna.

„Cílem centra je seznámit veřejnost s vědou po 
praktické stránce,“ říká předseda vědecké rady 
Bioskopu Lumír Krejčí. „Snažíme se nejen popula-
rizovat vědu, ale také doplnit výuku na základních 
a středních školách. Řídíme se čínským příslovím, 
které říká »Slyšet a zapomenout. Vidět a zapama-
tovat si. Vyzkoušet a pochopit.« Už jsme oslavi-
li první úspěchy, například jsme navázali s jednou 
středoškolskou studentkou dlouhodobější spoluprá-

ci a už jí vyšel první článek v zahraničním odbor-
ném časopise.“

Mezi novinky v programu centra patří speciál-
ní kurzy. Jedná se například o školení pro pedago-
gy, velikonoční kurzy atd. V týdnu jarních prázdnin, 
tedy od 23. února do 3. března, jsou nachystány čty-
ři kurzy pro děti a jeden pro učitele. Byl také zalo-
žen pravidelný kroužek Bioskopu pro děti. A otevře-
ny byly nové obory, například paleontologie pro děti 
od šesti let či mikrobiologie pro studenty od 16 let. 
V budoucnu se navíc plánuje pořádání akcí pro pra-
covníky firem jako forma teambuildingu.

„V současnosti je hlad po studentech oborů jako 
matematika nebo chemie,“ říká prorektor MU pro vý-
zkum Petr Dvořák. „Jeden Bioskop to sice nezachrání, 
ale přesto může hrát roli. Osobně jej považuji za jeden 
z nejdůležitějších projektů univerzity v poslední době.“

Více informací najdete na webových stránkách 
bioskop.muni.cz. Marek Dvořák

 Bioskop razí heslo: Vidět a zapamatovat si. Vyzkou-

šet a pochopit. Foto: Z. Kolařík

 Jak fungují geny? Návštěvnické centrum Mendelianum odpoví na otáz-

ku i pomocí názorných modelů. Foto: MZM

Inovační centrum 
usnadní cestu od 
nápadu k podnikání
Podporujeme lidi ve vytváření firem, 
které mění svět. To je heslo Jihomo-
ravského inovačního centra, sdruže-
ní, které založily Jihomoravský kraj, 
město Brno a čtyři brněnské univer-
zity. Od ledna spustilo nový program 
pro technologické start-upy a začí-
nající podnikatele JIC Enter.

„Program není tematicky omeze-
ný a přihlásit se může celý tým i jed-
notlivci s inovativním nápadem, na 
kterém chtějí založit vlastní byz-
nys,“ popsala Helena Továrková z Ji-
homoravského inovačního centra.

Vybraní zájemci mohou v progra-
mu zůstat až půl roku a za tu dobu 
jim JIC nabídne konzultace s exper-
ty, vzdělávací semináře a worksho-
py, zázemí ve sdílených prostorách 
s wi-fi připojením a výměnu infor-
mací a kontaktů s dalšími začínající-
mi, ale i zkušenými firmami.

Workshopy budoucím podnika-
telům nastíní, jak analyzovat trh 
a konkurenci, jak si stanovit obchod-
ní strategii, budou se věnovat finanč-
nímu plánování i marketingu a lek-
toři se zaměří také na práci s týmem 
a prezentační dovednosti. 

První z workshopů koncem ledna 
představil vytvoření stručného ob-
chodního modelu pomocí metody 
Lean canvas, 12. února následuje se-
minář Proč a s kým podnikat. Koná 
se od 17 hodin v budově JIC INMEC 
na Purkyňově 127.

„Povede ho konzultant Milan Pařil, 
který s účastníky probere, co všechno 
podnikání obnáší, proč by se do něho 
měli pouštět a jak se pozná rozený pod-
nikatel,“ vysvětlila Továrková. Semi-
náře se může zúčastnit kdokoliv, cena 
je 100 korun. Podnikatelé zařazení do 
programu JIC Enter jej mají zdarma.

Více najdete na webových strán-
kách www.jic.cz/enter. (zug)

Je libo telecí 
líčka na víně?
Nebo spíše špikovaný kančí hřbet, kon-
fitovaný telecí jazyk, tlačenku z králi-
čích stehen či mušle z Provence, zmrz-
linu z černého piva nebo makovou 
gyozu (ať už je to cokoli)? Tyto a řadu 
dalších pochoutek právě teď servíruje 
85 restaurací z celé České republiky 
účastnících se 6.  ročníku Grand Re-
staurant Festivalu. Svátek chuťových 
zážitků probíhá do 28. února.

Cinkání vidliček a nožů se v rám-
ci festivalu ozývá i ze sedmi zúčast-
něných podniků v Brně. Šéfkuchaři 
nabízejí svým hostům menu ve třech 
kategoriích – Objevujme nové chutě, 
Ochutnejme tradiční recepty a Buď-
me v rovnováze s přírodou. Čím tedy 
uctí chuťové pohárky svých hostů?

„Těšit se mohou na takové zajíma-
vosti, jako je mořský ježek s kaviá-
rovou pěnou, býčí žlázy v rozmarý-
novém těstíčku či kůzlečí klobáska,“ 
popsala tisková mluvčí festivalu Bar-
bora Vojtová. „Pro ty, kdo upřednost-
ňují tradičnější pokrmy, se nabízí 
například jehněčí hřbet s hříbky, sme-
tanovou omáčkou a bylinkovým piš-
kotem, roláda z kohouta nebo plněný 
králičí hřbet s foie gras a cizrnovým 
pyré,“ doplnila. Vybírat lze z 255 roz-
manitých pokrmů.

Kompletní nabídku specialit v jed-
notlivých podnicích najdete na webu 
www.grandrestaurantfestival.cz, tato 
stránka poslouží i k rezervaci a náku-
pu ochutnávek či dárkových poukazů.

Cestu za kvalitní gastronomií jako 
obvykle usnadňují zvýhodněné festi-
valové ceny: v prodeji jsou poukáz-
ky od 250 do 600 korun, tedy pro 
základní, dvouchodovou nebo tří-
chodovou degustaci. Ke každé nále-
ží sklenice přírodní minerální nebo 
pramenité vody, ke dvěma chodům 
navíc sklenka vína či piva a k třícho-
dové ochutnávce dvě sklenky vína 
nebo piva. (šef)

I volný čas lze investovat tak, aby se zhodnotil
Začátek roku svádí k životním inova-
cím a jednou z nich může být také sna-
ha trávit volný čas aktivněji, smyslu-
plněji a radostněji. Dnes už se navíc 
i dospělí mohou svěřit do rukou profe-
sionálů, kteří pro ně připravují rozma-
nitou nabídku aktivit, kroužků, kurzů či 
prázdninových pobytů.

V Brně k nim patří např. Středis-
ko volného času Lužánky či obecně 
prospěšná společnost Vesna. Obě za-
řízení se snaží svými akcemi oslovit 
širokou veřejnost všech věkových ka-
tegorií.

V Lužánkách nabízí bohatou šká-
lu klasických pravidelných kroužků za-
měřených na výtvarnou, sportovní, pří-
rodovědnou nebo technickou činnost, 
popřípadě výuku cizích jazyků a další. 
V některých kroužcích mají ještě volná 
místa a je možné se do nich přihlásit na 
druhé pololetí školního roku.

Informace o náplni, aktuální nabíd-
ce a obsazenosti jednotlivých kroužků 
najdou zájemci na webových stránkách 
www.luzanky.cz. 

Děti se ve druhém pololetí mohou 
realizovat např. v tanečním či výtvar-

ném kroužku s angličtinou, dospělým 
je určen textilní ateliér nebo výuka 
současného tance.

Zahálet se nebude ani o jarních 
prázdninách. Na poslední únorový tý-
den je mimo jiné naplánován příměst-
ský tábor s tematikou sedmi divů světa 
a pro rodiče s dětmi pobyt na horách ve 
společnosti Spejbla a Hurvínka.

Zpívá a hraje celá rodina

Hudební nadšenci mohou zamířit na 
Údolní, kde sídlí společnost Vesna. Ta 
dnes připravuje aktivity a programy 

v mnoha oborech, historicky však byla 
vždy spjata především s hudbou. 

„S jarem nabízíme všem rodičům hu-
dební kroužek Zpěváčci, kde se děti ve 
věku od dvou do čtyř let v dopoledních 
hodinách seznámí s hudbou pomocí her, 
písniček a tanečků. Do dalších hudeb-
ních kurzů a kroužků se zájemci všech 
věkových kategorií mohou přihlásit 
kdykoliv během školního roku,“ uved-
la ředitelka Vesny Lenka Klumpnerová. 

Další informace lze získat na webo-
vých stránkách www.vesnaspolek.cz.

 Markéta Žáková

Víte, že...
Umístění Mendeliana není náhod-

né – u založení Přírodovědného 

spolku stála Moravskoslezská spo-

lečnost pro zvelebení orby, příro-

dovědy a vlastivědy, jejíž zasedá-

ní se konala právě v Biskupském 

dvoře. Tato společnost ostatně za-

ložila i Františkovo, dnes Morav-

ské zemské muzeum.

Město fandí mladým výzkumníkům
Systém předvídání dopravní situace 
v Brně, studium bakterií z Antarktidy 
nebo analýza leukemických buněk. To 
jsou jen některé z 12 projektů studentů 
doktorandského programu, kteří 30. led-
na převzali v Rytířském sále na Nové 
radnici z rukou 1. náměstkyně primátora 
města Brna Kláry Liptákové šeky v cel-
kové hodnotě 3,6 milionu korun.

Mladí vědci se stali vítězi již 4. roč-
níku soutěže Brno Ph.D. talent a získali 
tak tříleté stipendium na podporu svého 
studia a výzkumné práce. 

Brno Ph.D. talent představuje v Čes-
ké republice unikátní projekt, který je fi-
nancován z rozpočtu města Brna a tvo-
ří součást Regionální inovační strategie, 
tedy dlouhodobé koncepce rozvoje vědy 
a výzkumu v Jihomoravském kraji. 

Otevřená soutěž pro studenty všech 
brněnských univerzit, jejímž organizá-
torem je Jihomoravské centrum pro me-
zinárodní mobilitu, je určena pro dok-
torandy v prvním ročníku technických 

a přírodovědných oborů. Ti procháze-
jí tříkolovým výběrem, během něhož je 
hodnotí mezinárodní komise. 

Důvod, proč zůstat v Brně

Do letošního ročníku se přihlásilo přes 
90 studentů, z nichž komise vybrala 12 
nejnadějnějších. Díky stipendiu mohou 
„vědečtí elévové“ dosáhnout alespoň 
na částku průměrného platu, která jim 
umožní věnovat se studiu naplno a kon-
kurovat tak špičkovým Ph.D. studentům 
v zahraničí.

„Nepřeháním, když řeknu, že mož-
nost ucházet se o stipendium Brno Ph.D. 
talent byla jedním z hlavních důvodů, 
proč jsem se rozhodl zůstat v Brně a ne-
odešel jsem studovat do zahraničí. Ve 
vědeckých oborech by měli mít studenti 
možnost věnovat se svému výzkumu na-
plno,“ uvedl jeden z úspěšných držite-
lů letošního stipendia Adam Obrusník, 
který na Přírodovědecké fakultě Masa-
rykovy univerzity vyvíjí počítačové mo-

dely a s jejich pomocí zkoumá, jak by se 
daly plazmové zdroje využít v biomedi-
cínských aplikacích.

Od počátku projektu v roce 2009 bylo 
ve čtyřech ročnících podpořeno 72 studentů 
celkovou částkou 25,2 milionu korun. (red)

 Nadějní vědci díky stipendiu získají klid na práci. Foto: Z. Kolařík
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 Plastový kontrolor. Igráček zvaný Linda z Milady na facebooku od za-

čátku komentuje postup rekonstrukce ulice. Za Lindou stojí mluvčí Doprav-

ního podniku města Brna Linda Hailichová. „Způsob sdělování zpráv je tak-

to přijatelnější, než abych vše vysvětlovala z pozice tiskové mluvčí,“ říká 

Hailichová. A je vidět, že i lidem se tento přístup zamlouvá – Linda z Milady 

má na facebooku v současnosti přes 1200 „liků“. Foto: DPMB

 Žabovřesky až v létě. Rekonstrukce Minské, Horovy a Bráfovy měla za-

čít letos na jaře. Stav těchto ulic je již dlouhou dobu terčem kritiky místních. 

Kvůli námitce vůči výběrovému řízení se však opravy odkládají na léto. Spo-

lu se stavebníky budou pracovat také archeologové, kteří se pokusí najít pa-

mátky z historické vesnice Žabovřesky.

 Žlutý kopec hlásí hotovo. Od konce loňského roku projíždějí řidiči Vaň-

kovo náměstí na Žlutém kopci jako okružní křižovatku. Nové dopravní řeše-

ní má zklidnit dopravu a zlepšit celkové uspořádání prostranství; díky němu 

zde vzniklo 19 parkovacích míst. Do rekonstrukce město investovalo 32 mi-

lionů korun. Dominantou náměstí je nově 13metrová betonová stéla – Věž 

architektů, jež připomíná brněnského funkcionalistu Jindřicha Kumpošta.

 Pisárecký tunel v péči IT inženýrů. Dopravní stavby se zásadním vý-

znamem pro jižní část Brna, Pisárecký tunel (na snímku) a tunel Hlinky, prá-

vě v těchto týdnech procházejí dlouho připravovanou rekonstrukcí řídicích 

systémů. Technologická zařízení tunelů se vymění, zrevidují a otestují. Kvů-

li opravě je v únoru tubus B ve směru na Brno uzavřen, jezdí se jen tubu-

sem A, ve směru dálnice D1. V posledním únorovém týdnu se Pisárecký tu-

nel uzavře zcela a ve dnech 27. a 28. února bude mimo provoz i tunel Hlinky. 

Uzavírky končí 28. února v 16 hodin.

 Malé, ale důležité změny. Spo-

lečnost Brněnské komunikace začne 

v druhé půli roku dokončovat práce 

v ulicích, kde v současnosti pracují 

Brněnské vodárny a kanalizace. Jed-

ná se o úpravu chodníků na Vránově 

a Elišky Krásnohorské, spravení ko-

munikací a chodníku v ulicích Barvi-

čově a Šafaříkově a práce na komuni-

kacích, chodnících a cyklistické stezce 

na Malátově (na snímku). V téže době 

bude realizován nový povrch severní 

části Jakubského náměstí.

 Zelný trh míří do finále. V květnu se vyloupne do krásy: získá novou 

dlažbu, inženýrské sítě a osvětlení, kromě toho v horní části přibudou fon-

tány a po obvodu poroste 17 nových stromů. Lidé si na rynku posedí na la-

vičkách, využijí stojany na kola či podzemní kontejnery při ústí Starobrněn-

ské ulice. Cena rekonstrukce činí téměř 67 milionů korun (s dotací EU). 

 Doprava v klidu. Do dvou let 

vznikne asi 360 nových parkova-

cích míst v centru města: v Panen-

ské ulici vedle hotelu International. 

Už od podzimu se tam buduje par-

kovací dům se dvěma podzemními 

a osmi nadzemními podlažími. Počí-

tá se v něm s parkováním vozidel na 

plyn i elektromobilů (ty zde „načer-

pají šťávu“ v dobíjecí stanici) i s od-

stavením motocyklů a jízdních kol. 

Investorem jsou Brněnské komuni-

kace, cena činí 212 milionů korun.

 Operace srdečního svalu. Klíčovou dopravní tepnu, ulici Milady Horákové, začalo město opravovat již loni. 

Jedná se o jednu z největších investic v poslední době, její výše činí 235 milionů korun. Značná část prací přitom 

není vůbec vidět, neboť probíhá v hlubokých štolách až šest metrů pod úrovní ulice. Předpokládané dokončení re-

konstrukce je plánováno na letošní červen. Aktuální informace najdete na webu www.brno.cz/doprava.

Oběhový systém města se vrací do kondice
Město se dá definovat mnoha způsoby. Pro někoho jde o velkou hromadu domů na malém území. Někdo měs-

to vnímá prostřednictvím jeho obyvatel a jejich zájmů, takže pak mluvíme o hokejovém městě či městě kultu-

ry. A nejzajímavější, byť lehce literárně zabarvená teorie pak tvrdí, že město je živý organismus, stvoření, které 

se neustále vyvíjí a obsahuje tolik života, že se stalo životem samo o sobě. Atributem života je pohyb a změna; 

koridorem života jsou v těle žíly a tepny, v lidských sídlech ulice a cesty. Jak se město Brno stará o to, abychom 

se v něm mohli pohybovat co nejpohodlněji a nejbezpečněji?

 Zátiší s koňmi. Poznáváte? Od jara čekají prostor před hlavním nádra-

žím změny k lepšímu: v plánu jsou opravy chodníků vedoucích od viaduk-

tu z Křenové směrem k Benešově a k nádražní budově. „Práce budou pro-

bíhat po etapách, zejména v prázdninových měsících, abychom co nejméně 

omezili chodce,“ řekla mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilo-

vá. Hotovo bude v srpnu. Rozsáhlejší rekonstrukce přednádražního prosto-

ru se připravuje, počkáme si na ni do roku 2018. Foto: Archiv města Brna

 Fotostranu připravili Kateřina Šefčíková a Marek Dvořák, fota: Z. Kolařík
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INZERCE – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KUCHYŇSKÝ OLEJ
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO (ROSTLINNÉHO) 

OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ

Kód odpadu: 20 01 25 jedlý tuk a olej 
Vhazujte v uzavřených lahvích nebo obalech. 

Není určeno pro průmyslové oleje.

Brňané už nemusí vylévat použité rostlinné 
oleje do umyvadla nebo záchodu.
Postarají se o ně sběrná střediska odpadu SAKO Brno.

Společnost SAKO ve spolupráci se Statutárním městem Brnem 
nově zavádí sběr použitých rostlinných olejů. Použité jedlé oleje 
mohou Brňané odevzdat v každém z 37 sběrných středisek 
odpadu, na kterých jsou rozmístěny černé plastové popelnice 
s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů 
z domácnosti. Podmínkou je, aby oleje byly v uzavíratelných 
obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo 
kanystrech. Obsluha střediska zajistí jejich předání k dalšímu 
využití. Takto shromážděný rostlinný olej je pak zpracován  
na standardizovaný produkt, využitelný v energetice, stavebnictví 
nebo lesnictví.

Přestože v posledních letech došlo k pozitivnímu posunu  
ve stravovacích návycích obyvatel naší republiky, smažená jídla 
na naše talíře stále neodmyslitelně patří. Co se ale stane  
s olejem ze všech těch precizně vyrovnaných lahví v regálech  
supermarketů po jeho upotřebení? Řada lidí se rozhodne 
mnohdy přepálený olej vylít do výlevek nebo záchodů.  
Nerudovskou otázku „kam s ním“ tak sice vyřeší, ale mohou tím 
způsobit nemalé škody.

Oleje a tuky se totiž usazují v potrubí, které postupně zužují,  
až ho zcela ucpou. Obzvlášť v panelových domech se tak může  
velmi snadno stát, že místo do kanalizace kvůli ucpanému 
potrubí začne odpadní voda vytékat v níže položených bytech. 
Náklady na opravu zanesené kanalizační přípojky se pak mohou 
vyšplhat na několik tisíc.

V horším případě mohou oleje, které se dostanou do kanalizace, 
poškodit čistírny odpadních vod. Tuk se v kanalizaci shlukuje 
a postupně zachycuje další příměsi. Tuk a olej po smísení s jinými 
nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku, 
a musí být proto nákladně odstraňovány. V čistírnách potom 
mohou narušit mechanický proces čištění odpadních vod.

A teď trochu čísel. Většina výrobců fritovacích hrnců doporučuje 
vyměnit olej po každém desátém použití, protože tuk ztrácí 
poměrně rychle své dobré vlastnosti. Průměrný „friťák“ potřebuje 
ke svému provozu dva litry oleje, a pokud předpokládáme,  
že smažíme jednou až dvakrát týdně, musíme každý druhý měsíc 
řešit otázku, kam použitý olej odložíme. Za rok tak jedna  
domácnost vyprodukuje 12 litrů použitého fritovacího oleje. 

Vyjdeme-li z údaje Českého statistického úřadu o počtu  
domácností v České republice (asi 4,4 milionů) a budeme-li 
předpokládat, že každá čtvrtá domácnost má fritovací hrnec 
(25 %), dojdeme k závěru, že ročně v naší zemi vyprodukujeme 
13,2 milionu litrů odpadního fritovacího oleje. Za rok tak u nás 

domácnosti vyrobí 440 plných cisteren jen použitého fritovacího 
oleje. K tomuto číslu je nutné připočítat i ostatní kuchyňské oleje 
z našich domácností a zapomenout nesmíme ani na obrovské 
objemy odpadních olejů z potravinářských provozů. Podle údajů 
olomoucké pobočky Hnutí Duha každoročně skončí  
v tuzemském odpadním potrubí zhruba 40 tisíc tun rostlinného 
oleje.

Společnost SAKO, která pro Brno zajišťuje komplexní služby  
v oblasti odpadového hospodářství, si je vědoma faktu,  
že neřízená likvidace olejů a tuků výrazně znečisťuje životní  
prostředí, odpadní potrubí a kanalizační infrastrukturu. Proto  
ve spolupráci se Statutárním městem Brnem a za podpory  
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. připravila projekt 
sběru kuchyňských olejů, které mohou občané jednoduše  
odkládat na kterémkoli sběrném středisku ve městě.

Nejbližší středisko si může každý občan najít na webových 
stránkách www.sako.cz, případně si může do svého mobilního 
telefonu stáhnout unikátní aplikaci „Třídění odpadu v Brně“, 
kterou nechala společnost SAKO zhotovit pro větší komfort 
občanů. Tato mobilní aplikace umí jednoduše dohledat nejbližší 
kontejnery na tříděný či směsný komunální odpad, nahlásit 
přeplněný kontejner a zajistit jeho svoz a také umí najít sběrná 
střediska odpadu. Stačí si vyfotit QR kód, který je otištěn  
na nálepce každé žluté popelnice, a aplikaci si stáhnout  
do svého telefonu. K tomu, abyste láhev s olejem odložili  
na nejbližší sběrné středisko, už vám pak nestojí nic v cestě.

Tuky z odpadních vod se v čistírně běžně vyseparují spolu  
s ostatními plovoucími nečistotami pomocí speciálního stíracího 
zařízení, které odvádí tuky do jímky. Odtud se odebírají a odváží  
k dalšímu zpracování. Dalo by se tedy říci, že poté, co si tuky  
projdou martyriem na pánvích a ve „friťácích“ a dále pak  
v kanalizačních potrubích a čističkách, kde navíc způsobí značné 
škody, budou na konci své cesty triumfálně odloučeny  
do samostatných nádob a dále zpracovány. Není to zbytečná 
agónie? Nebylo by snazší dávat oleje do uzavřených nádob  
a odkládat je rovnou na sběrných střediscích odpadů? Určitě  
je to dobrý nápad. Kanalizacím by se bezpochyby ulehčilo  
a my bychom si ušetřili spoustu práce.

Kde se dá použitý jedlý olej dále využít?
• Výroba methylesteru (přídavek do na�y jako biopalivo)
• Chemický průmysl (výroba stearinu)
• Gumárenský průmysl
• Výroba elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách
• Výroba biona�y
• Při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty
• Ve dřevařském průmyslu, kde je vyžadován vysoce ekologicky 

šetrný výrobek
• Pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv
• Při výrobě ekologicky šetrných výrobků

Mobilní aplikace Třídění odpadu v Brně
Vídíte přeplněný kontejner? 

Prostě ho vyfoťte a my ho vyvezeme.

Nejste si jisti, co kam třídit? Aplikace Vám poradí.

Stáhněte si aplikaci rychle a jednoduše.
Pomocí QR čtečky naskenujte příslušný kód 

Vaším smartphonem.

QR kód Vás přesměruje přímo na stránku, 

kde si aplikaci můžete zdarma stáhnout.

Kdo se v Brně stará o komunikace?

V Brně jsou tři hlavní vlastníci komunikací. 

V prvé řadě je to stát, kterému patří dálnice 

a silnice I. třídy a správu pro něj vykonává Ře-

ditelství silnic a dálnic ČR, závod Brno. Dalším 

je Jihomoravský kraj (JmK), kterému patří sil-

nice II. a III. třídy a správu zde zajišťuje Sprá-

va a údržba silnic JmK. Městu Brnu patří místní 

a účelové komunikace. Výkonem majetkových 

práv u místních komunikací je pověřena společ-

nost Brněnské komunikace, a. s., (BKOM), kte-

rá na základě mandátní smlouvy vykonává je-

jich správu a údržbu. Účelové komunikace na 

pozemcích města nemají určeného správce. 

Silnice I. třídy v Brně měří 50,2 km a jsou do-

pravně nejvýznamnějšími komunikacemi s vel-

kou dopravní zátěží. Jsou to dálniční přivadě-

če a především Velký městský okruh. Silnice 

II. a III. třídy měří 112,4 km a tvoří kostru do-

pravně významných sběrných komunikací pro-

pojující centrum s okrajovými městskými část-

mi města, dříve často samostatnými obcemi, 

později připojenými k Velkému Brnu. Místní ko-

munikace v délce 857,7 km zajišťují základ-

ní dopravní obsluhu. Účelových komunikací je 

428,29 km a slouží ke spojení jednotlivých ne-

movitostí pro potřeby vlastníků, např. zpevně-

né vnitrobloky nemovitostí, příjezdy ke garážím, 

ale i štěrkové cesty v zahrádkářských koloniích 

nebo nezpevněné lesní cesty. Tyto komunika-

ce jsou součástí pozemku, na němž leží. Neevi-

dovaná část účelových komunikací je v soukro-

mém majetku.

BKOM zajišťuje správu a údržbu komunika-

cí na více jak 1000 km pro stát i kraj na zákla-

dě smlouvy jako pověřený správce. Jedná se 

zejména o správu, evidenci v geografickém infor-

mačním systému, stavební a zimní údržbu. Zim-

ní údržbu zajišťuje pouze na základním komuni-

kačním systému, kde je převážně vedena MHD. 

U ostatních místních komunikací vč. chodníků je 

zimní údržba a čištění zajišťováno příslušnými 

městskými částmi.

Jak chránit životní prostředí v Brně
Jaké používat ručníky či ple-

ny, jak přemístit mraveniště, 

čím svítit, jak zachránit strom 

před kácením. I s takovými do-

tazy se Brňané obracejí na po-

radnu Ekologického institutu 

Veronica. „Týdně k nám přijde 

přibližně pětadvacet lidí,“ říká 

její vedoucí Petr Ledvina.

Ekoporadna dokáže dát lidem 

nezávislou radu. „Na internetu je 

spousta informací, které se tváří 

důvěryhodně, ale ve skutečnos-

ti jsou propagační. Naši zaměst-

nanci to dokáží dobře odlišit,“ 

vysvětluje Petr Ledvina.

Ručníky, mravenci, odpadky

Pro běžné klienty jsou služby po-

radny v Panské ulici číslo 9 zdar-

ma. „Naše tazatele nejčastěji zají-

má, jak třídit odpad. Hodně dotazů 

se týká přírodních zahrad, ekologic-

kého stavitelství a zvířat. Buď je lidé 

chtějí zachránit, nebo naopak eko-

logicky vypudit,“ popisuje vedoucí.

Ve Veronice jsou zvyklí i na 

méně obvyklé dotazy. „V poslední 

době třeba někoho zajímalo, jest-

li je ekologičtější mít ve firmě na 

toaletách papírové, nebo látkové 

ručníky. Někdo jiný měl na chatě 

plcha, který spal v zásuvce. Cha-

taře zajímalo, jestli si může zvíře 

pohladit. Jiný klient potřeboval po-

radit, jak přemístit mraveniště ze 

zahrady,“ vzpomíná Petr Ledvina.

Miminka v ekoplenách

Z dotazů, které pracovníci eko-

poradny zodpovídají na strán-

kách www.veronica.cz:

Mám používat ekopleny, když 

nemohu používat látkové pleny?

Děkujeme, že velmi přemýšlíte 

nad tím, jaké pleny budou nejlepší 

pro vašeho potomka i pro životní 

prostředí. Pokud nemůžete pou-

žívat látkové pleny, tak se dají do-

poručit tzv. jednorázové biodegra-

dabilní pleny, tedy pleny, které se 

(částečně) rozkládají v kompostu 

nebo bioplynové stanici. Používej-

te je v maximální míře, kdy to jde, 

je to vždy ekologicky lepší řešení 

než obyčejné jednorázové pleny.

K životnímu prostředí předsta-

vují biodegradabilní pleny svou 

výrobou šetrnější alternativu než 

klasické „jednorázovky“. Na ev-

ropském trhu se dají sehnat bio-

degradabilní pleny např. Tushies, 

Tendercare, Moltex Öko či Kikko.

Další možností je vyzkoušet 

a zvyknout si na bezplenkovou 

metodu. O ní pojednává např. člá-

nek  „Bezplenkovka“ – jiný pohled 

na děti i na svět v časopisu Vero-

nica.

Žížaly pomohou 
s kompostem

Ani domácí kompostování bio-

odpadu nemusí být věda, zvláš-

tě když pomohou žížaly. Na toto 

téma se zaměřuje nový infor-

mační materiál Pozvěte žíža-

ly domů – na bioodpad s důvti-

pem. Poradci z Ekologického 

institutu Veronica v něm popisu-

jí, jak kompostovat za pomoci ží-

žal, čím je krmit a také jak po-

znat, že už je kompost zralý.

„Kompostovat může každý a ne-

potřebuje k tomu zahradu ani dvo-

rek. Stačí najít vhodné místo pro 

vermikompostér, mít dostatek ku-

chyňského odpadu a chuť přemě-

ňovat bioodpad na kompost. Žíža-

ly vyžadují minimum péče, netrpí 

žádnými nemocemi,“ říká Marké-

ta Honzová z Ekologického institu-

tu Veronica.

Proč zrovna žížaly? „Tato ši-

kovná malá stvoření jsou za den 

schopná pozřít potravu o váze až 

poloviny vlastní hmotnosti a pře-

měnit ji v úrodný humus. A po-

chlubit se, že o odpad se nám 

starají žížaly, je koneckonců cel-

kem vtipné,“ odpovídá Markéta 

Honzová.

Rádce pro každého

Při návštěvě ekoporadny v Pan-

ské ulici si můžete vyzvednout 

také praktického rádce Jak chránit 

životní prostředí v Brně. Tato publi-

kace nabízí první orientaci v téma-

tech, se kterými se pracovníci eko-

poradny nejčastěji setkávají.

„Jsme si vědomi toho, že infor-

mace v současné době zastará-

vají velmi rychle. Budeme proto 

rádi, pokud se na aktualizaci bu-

dete podílet i vy. Ozvěte se nám, 

jakmile zjistíte v rádci nesrovna-

lost. Změnu ihned zaznamená-

me v elektronické verzi,“ vyzývají 

pracovníci ekoporadny.

Jako novinku představuje Ve-

ronica také Ekomapu, kterou 

naleznete v elektronické podo-

bě na www.veronica.cz/ekoma-

pa. Najdete zde třeba nejbližší 

studánku, sběrnu odpadů, cy-

kloservis, místo nákupu od far-

mářů, přírodní rezervaci či pěk-

né vyhlídky na Brno.
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Podle tradice odbíjejí hodi-

ny „brněnské poledne“ o hodinu 

dřív, tedy už v jedenáct. Při tom 

se současně rozezvučí zvonko-

hra. V tu chvíli se po vnitřním 

obvodě začne kutálet očekáva-

ná trofej – skleněná kulička. Vje-

de do jednoho ze čtyř otvorů 

a je možné ji chytit. Nikdo však 

do poslední chvíle neví, z které-

ho z otvorů v dolní části obelis-

ku brněnský suvenýr vypadne.

Adventní vymoženosti

Nejlepší ovšem je vydat se 

k orloji pro suvenýr před Váno-

ci. V adventním čase z něj pa-

dají kuličky každou hodinu, od 

jedenácté dopoledne do jede-

nácté před půlnocí. Na sklon-

ku roku 2014 se tak vykutálelo 

celkem 312 kuliček s vánočním 

motivem – stromečkem a leto-

počtem.

K zimním tradicím na náměs-

tí Svobody neodmyslitelně pa-

tří obří vánoční strom. Tradici 

rozsvěcení vánočních stromů 

spojených s charitativní sbír-

kou na náměstí Svobody zahá-

jil 14. prosince 1924 spisovatel 

Rudolf Těsnohlídek. Inspiroval 

ho osud odloženého novoroze-

něte, malé Lidušky, kterou na-

lezl v prosinci roku 1919, a po-

dobný zvyk z dánské Kodaně. 

Těsnohlídek už v roce 1924 vy-

bíral peníze na stavbu dětského 

domova. Ten vznikl o čtyři roky 

později a dodnes nese jméno 

české princezny Dagmar. Za-

tím posledním Vánoc byla šest-

náctimetrová jedle ojíněná z re-

víru Školního lesního podniku 

Masarykův les Křtiny, který bývá 

tradičně partnerem brněnských 

Vánoc. 

Kolem ozdobeného stromu 

každoročně vyrůstá dřevěná 

„vesnička“ s prodejními stánky, 

dřevěný betlém, Ježíškova poš-

ta, menší zoo a různé atrakce. 

Atmosféru trhů také tradičně do-

plňuje kulturní program na vel-

kém pódiu. Na sklonku loňského 

roku bylo na náměstí již podruhé 

v provozu zimní kino.
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Jak šel čas na náměstí Svobody
Centrem Brna je již několik staletí velké prostranství, zvané 

původně Dolní rynek (latinsky Forum Inferius). První zmínky 

o něm pocházejí již ze 13. století. Tehdy si tu začali stavět domy 

bohatí šlechtici a měšťané. Díky tomu význam náměstí rostl. 

Roku 1689, deset let po morové epidemii, tu byl vystavěn mo-

rový sloup podle návrhu Jana Křtitele Erny, který je stále připo-

mínkou dávné historie. Socha Panny Marie na vrcholu sloupu 

je dílem Ferdinanda Pfaundlera stejně jako svatá Rozálie umís-

těná v grottě kamenného podstavce.

V centru náměstí původně stá-

val kostel sv. Mikuláše. Jeho 

zbytky zanikly po náletu v roce 

1945. Na přelomu 19. a 20. sto-

letí bylo mnoho historických 

domů zbořeno a na jejich mís-

tech vyrostly nové budovy, větši-

nou v novorenesančním slohu. 

V roce 1901 náměstí proťala 

v severojižním směru tramvajo-

vá trať vedoucí (dnešní) Masa-

rykovou ulicí od hlavního nádra-

ží na Moravské náměstí, kolem 

kostela sv. Jakuba. O pár let 

později prostranství překřížily 

ještě tratě ze Šilingrova náměstí 

(ze západu po Zámečnické ulici) 

a od východu z Kobližné. Dnes 

projíždějí středem náměstí jen 

tramvaje severojižním směrem. 

Svědkové dávné historie

Nejstarší časy zastupují na ná-

městí Kleinův (č. 15) a Schwan-

zův palác. Ten druhý má dnes 

číslo 17 a Brňané mu zásadně 

říkají Dům pánů z Lipé. Na jeho 

místě stával gotický dům Čeňka 

z Lipé. Ten však roku 1587 kou-

pil a vzápětí nechal zbořit nejzá-

možnější brněnský měšťan Kryš-

tof Schwanz z Retzu, majitel 

velkoobchodu s vínem. Na jeho 

místě dal vystavět jeden z nej-

krásnějších renesančních domů 

s fasádou vyzdobenou na okra-

jích ornamenty vinné révy (dnes 

je překryta jednovrstvým sgrafi-

tem z roku 1938 od Emanuela 

Hrbka). Autorem paláce byl slavný 

italský stavitel Antonio Gabri, kte-

rý pro vnitřní dispozici navrhl dvě 

dvorní křídla, obehnaná arkádo-

vými pavlačemi. Parapety arkýřů 

pokryl ve spolupráci se sochařem 

Jiřím Gialdim vysokými kamenný-

mi reliéfy, znázorňujícími výjevy ze 

starověké mytologie, biblické pří-

běhy, postavy evropského středo-

věku a výjevy z vinobraní.

Schwanzův palác vystřídal po 

smrti zakladatele (roku 1601) ně-

kolik majitelů, až jej pouhý rok po 

svém slavném vítězství nad Švé-

dy (roku 1645) koupil za šest tisíc 

zlatých obránce Brna Raduit de 

Souches. V držení jeho rodu zů-

stal až do roku 1744. Tehdy bylo 

v paláci osmnáct pokojů, čtyři 

kvelby, tři kuchyně a dvoje stáje 

pro osmnáct koní.

Ještě v 19. století se paláci ří-

kalo podle známých majitelů buď 

Souches-Haus, nebo Komarek-

-Haus. Od počátku 20. stole-

tí jsme si už zvykli na nepřesný 

název Dům pánů z Lipé. Po roz-

sáhlé rekonstrukci z přelomu ti-

síciletí je dnes v paláci obchodní 

pasáž. Stojí však za to nezůstat 

v přízemí a vyjet nahoru, na vy-

hlídkovou terasu. Odtud se na-

skýtají jedny z nejkrásnějších 

pohledů nejen na celé náměstí, 

ale i severovýchodní část Brna.

Známá čtveřice mamlasů

Dům s číslem 10 byl postaven 

v letech 1901–1902 jako pa-

lác Nadace V. Gerstbauera. Pů-

sobivou fasádu navrhl Germa-

no Wanderley. Reprezentativní 

nájemní dům (na balkonech ve 

čtvrtém patře vidíme honosné 

zábradlí se zlacenými listy ko-

lem štítů uprostřed) měli po-

dle záměru brněnského socha-

ře Antonína Tomoly podpírat 

antičtí titánové – sochy čtyř At-

lasů. Brňané si ovšem čtyři ka-

menné dobráky přejmenovali na 

mamlasy. Snad je k tomu inspi-

rovaly strnulé výrazy jejich tvá-

ří, možná jejich nahrbený po-

stoj. Podle jedné varianty však 

sochař vytesal postavy otroků, 

mameluků – což už se hovoro-

vě podobá mamlasům. 

Proměny z nedávných dob

Mezi historizující domy, staré ov-

šem obvykle jen jedno století, se 

vklínilo i několik současných sta-

veb. Přesněji řečeno jeden dům 

z dvacátého, druhý z počátku 

jednadvacátého století. První 

je funkcionalistická budova Mo-

ravské banky (č. 21) s pasáží 

Beta, která vyrostla v roce 1929 

na západní straně náměstí po-

dle projektu architekta Bohusla-

va Fuchse. 

Jako druhý přibyl v roce 2006 

na jižní straně palác Omega 

(č. 9). Stavba architektů Ladisla-

va Kuby a Tomáše Pilaře s čle-

něnou skleněnou fasádou je 

uvnitř napojena na prvorepub-

likovou pasáž Alfa. Pasáže, ob-

chody a kavárny se snaží vytvo-

řit v centru protiváhu nákupních 

hal na okrajích města. 

Rok 2006 je také letopočtem, 

kdy prošlo náměstí Svobody po-

slední zásadní proměnou. Nej-

prve byly pod zemí vybudová-

ny kolektory, pak následovaly 

změny na povrchu. Patří k nim 

nová dlažba s vyznačenou po-

lohou půdorysu kostela sv. Mi-

kuláše, bronzová kašna s verši 

Jana Skácela a opravený moro-

vý sloup. Zeleň zastupují mladé 

stromky a v sezoně i květináče, 

zavěšené na pouličních lam-

pách. Spolu s několika lavička-

mi a chladnou sprškou a osvě-

žujícím vzduchem kolem kašny 

se snaží trochu zpříjemnit pro-

cházení po rozlehlé pláni rozpá-

lené dlažby. 

Jako místo setkávání však 

mělo náměstí několik let vážný 

nedostatek. Všichni čekali, jak 

budou vypadat zdejší nové ho-

diny, ba přímo orloj...

Záhady přesného času

Datem, kdy Brňané poprvé užas-

li při pohledu na novou dominan-

tu náměstí, se stalo 18. září roku 

2010. Jako “orloj” byl v dolní čás-

ti náměstí vztyčen hladký čer-

ný obelisk z africké žuly. Má tvar 

nábojnice, jež má upomínat na 

švédské obléhání města koncem 

třicetileté války. Jeho autory jsou 

sochař Oldřich Rujbr a architekt 

Petr Kameník. Téměř šest metrů 

vysoký a 24 tun vážící „náboj“ se 

skládá se ze sedmi dílů. Samot-

né hodiny jsou umístěny ve dvou 

nejvyšších patrech. 

Určit pouhým okem přesný 

čas není vůbec snadné. Návod 

na vyřešení záhadné časomíry 

připomíná pokyny k vynětí ježka 

z klece. Číslice, označující jed-

notlivé hodiny, by měly být vidět 

na nejvyšších dvou kamenných 

dílech, které se pomalu otáčejí. 

Jednu minutu trvá otočení celé 

špice a vteřiny mají odměřovat 

dva ostré hranoly. Nejvyšší skle-

něný díl se otáčí jednou za hodi-

nu (minutovka), číslice ciferníku 

jednou za dvanáct hodin. 

Jisté je alespoň to, že v kaž-

dou celou hodinu stroj krátce 

zazvoní. V 10.15, 10.30, 10.45 

a v 11 hodin je slyšet prodlužu-

jící se melodie zvonkohry a vi-

dět červenobílá klička, jak pro-

jíždí škvírami. 



HLAVN12/13

Vila Stiassni a Löw-Beerova vila: Další pro
Za královnu mezi brněnskými vilami je považována funkcionalistická vila Tugendhat v Černých Polích, která byla v roce 2001 zapsána na seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO a která se v roce 2012 po dvouleté památkové obnově vrátila na výsluní veřejného zájmu ve své autentické podobě ze 30. let. 

Královna má však kolem sebe suitu princezen – vil, jež se během posledních čtyř let také probouzejí k životu. Už od dubna 2011 si Brňané i turisté mohou 

vychutnávat autentickou atmosféru opravené secesní Jurkovičovy vily v Žabovřeskách, od prosince loňského roku okouzluje návštěvníky původní noble-

sou další z funkcionalistických památek, vila Stiassni v Pisárkách, a do rekonstruované secesní vily rodičů Grety Tugendhatové, tedy vily Löw-Beer v Čer-

ných Polích, zamíří kroky zájemců v polovině letošního roku. Co vše návštěvníkům, ale i badatelům či studentům nabídnou dvě posledně jmenované nově 

opravené architektonické památky? 

Atribut důstojnosti a prosperity

V
ilu pro židovského textilního 
průmyslníka Alfreda Stiass-
niho a jeho rodinu navrhl ar-

chitekt Ernst Wiesner. Stavba je ty-
pickým příkladem brněnských vil, 
které vznikaly v meziválečném ob-
dobí pro movité židovské staveb-
níky.

Luxusně zařízený dům na rozlehlé parcele 
plnil obytnou, reprezentativní i společen-
skou funkci. První návrhy stavby se da-
tují do roku 1927, v roce 1929 byla vila 
dokončena a rodina zde začala bydlet. 
Stavbu obklopuje důmyslně koncipovaná 

zahrada se vstupním domkem, v němž bý-
val byt řidiče, domkem zahradníka, bazé-
nem a tenisovým kurtem.

Střídmý exteriér skrýval 
opulentní interiér

Půdorys domu má tvar obráceného písme-
ne L a tvoří jej dva na sebe kolmé kvádry. 
I zde byl, jako u ostatních Wiesnerových 
vil, prostor racionálně rozdělen podle 
funkce. 

Větší křídlo, jehož delší strana je ori-
entována k jihu, sloužilo jako obytná část 
pro rodinu. Přízemí mělo především re-
prezentativní a společenskou funkci, patro 
sloužilo jako klidová zóna rodiny. 

V menším křídle byly umístěny vedlej-
ší provozní prostory a pokoje zaměstnan-
ců. Díky tomuto uspořádání nebyli členo-
vé rodiny rušeni obsluhujícím personálem 
a zároveň bylo dokonale připojeno veške-
ré zázemí.

Vila působila navenek záměrně prostě. 
Nazelenalá fasáda s obdélnými okny byla 
bujně porostlá popínavou zelení a doplňo-
valy ji technické prvky jako lucerny, vý-
klopné žaluzie a výsuvné markýzy. 

S prostým vnějškem silně kontrastova-
lo zařízení interiéru připomínající spíše 
zámecké sídlo. Nacházely se zde honosné 
mramorové krby, štuková výzdoba stropů 
a stěn, tmavé obklady, historizující nebo 
historický mobiliář, starožitnosti.

Bylo to tak na přání paní domu Hermi-
ne Stiassni, která pocházela z velmi boha-
té rodiny ze severních Čech a v takovém 
prostředí vyrostla. Proto autorem interié-
ru nebyl Ernst Wiesner, i když se docho-
valy některé jeho interiérové skici, ale ví-
deňský architekt Franz Wilfert.

Oáza pro rekreaci, sport 
i zahradničení

Na pozemku kolem vily se nacházel teni-
sový kurt a bazén, ale i květinové záho-

ny, skleník, sad a užitková zahrada. Využít 
prostor k rekreaci, sportu a hospodaření 
nebyl problém, parcela se svými více než 
třemi hektary totiž patřila k největším sou-
kromým parcelám v Brně. 

Důmyslné bylo rozmístění jednotli-
vých objektů. V severní části rostlo, kvet-
lo a vonělo zahradnictví, jižní část plnila 
estetickou funkci, na terase u domu zval 
k osvěžení plavecký bazén, později byl 
níže pod bazénem vybudován tenisový 
kurt. Ze svažitosti pozemku se stala před-
nost, neboť z mnoha míst bylo možné se 
nerušeně kochat pohledem do pisárecké-
ho údolí. 

Velký podíl na vzhledu zahrady měl 
vrchní zahradník Antonín Fröml, osob-
ní zahradník rodiny Stiassni. Ten žil i se 
svou rodinou v hospodářském domku ve-
dle vily.

Ernst Wiesner
(1890–1971)
Jedna z nejvýznamnějších osobností 

brněnské moderní architektury. Jeho 

puristická díla připravovala půdu pro 

brněnský funkcionalismus. V jeho 

nejplodnějším období, ve 2. polovině 

20. let, vznikla například Česká banka 

Union (1923–1925), brněnské krema-

torium (1925–1930) nebo Moravská 

zemská pojišťovna (1921), kterou ob-

divoval Le Corbusier.

Rodinné štěstí ve vile 
trvalo krátce 

Stiassni obývali dům pouhých devět let. 
V roce 1938 odešli z obav před blížící se 
okupací do Londýna, později se přestěho-
vali do amerického Hollywoodu. Z jejich 
vily, kterou zabavila německá státní po-
licie, se během války stalo „Offizierska-
sino“.

Na konci války, 12. až 16. května 1945, 
pobýval ve vile prezident Edvard Beneš, 
když se automobilem vydal za postupují-
cí linií Rudé armády, aby podpořil morál-
ku národa. Budova, v níž strávil pět dní, se 
od té doby zapsala do povědomí lidí jako 
vládní vila. Beneš ji navštívil ještě jednou, 
ale jen krátce při návštěvě města 9. čer-
vence 1946.

Po válce byl majetek zkonfiskován 
a připadl československému státu. V tom-
to období sloužil dům k reprezentativním 
účelům. Byli zde ubytováni významní 
státníci, například první indonéský pre-
zident Sukarno, egyptský prezident Ná-

sir a kubánský prezident a premiér Fidel 
Castro. Luxusní ubytování využili také 
Klement Gottwald a Antonín Novotný.

Na saunu už nezbylo

Areál prošel četnými rekonstrukcemi, žád-
ná z nich ale vilu nepoznamenala drama-
ticky, vždy byl zachováván reprezentativ-
ní vzhled a úpravy respektovaly původní 
prvky jako okna, dveře, dřevěné obložení, 
štukovou výzdobu či vestavěný nábytek.

V roce 1961 byla vila poprvé upravena 
tak, aby lépe vyhovovala vládním účelům. 
V té době došlo například k zasklení lod-
žie, ze které se stala velmi používaná spo-
lečenská místnost. 

V roce 1973 se plánovalo umístění od-
počívadel ve východní a severní části za-
hrady a největším plánovaným zásahem 
byla stavba sauny u bazénu a nového uby-
tovacího objektu v severní části pozemku. 
Ubytovací dům, který je dnes přestavěn na 
vzdělávací objekt, byl později realizován, 
na stavbu sauny už nezbyly peníze. 

V roce 1982 byl areál jako prvotříd-
ní příklad meziválečné architektury Brna 
zapsán na seznam nemovitých kulturních 
památek. V souvislosti s tím přišla další 
vlna oprav. Předmětem rekonstrukce byly 
všechny tři původní objekty, inženýrské 
sítě a adaptace vnitřního mobiliáře.

V 90. letech sloužila vila, kterou měla 
v pronájmu společnost BVV Fair Travel 
Brno, k pořádání konferencí, obchodních 
jednání a různých společenských akcí.

Nová éra v životě vily Stiassni

Od roku 2009 je objekt v majetku Ná-
rodního památkového ústavu, jenž si vy-
tyčil cíl vilu zrekonstruovat a vybudovat 
zde metodické centrum pro výzkum, do-
kumentaci a ochranu památek moderní ar-
chitektury. 

V roce 2010 získal projekt Centrum 
obnovy památek architektury 20. stole-
tí (COPA) dotaci, jejíž výše činila při-
bližně 179 milionů korun. Tyto prostřed-
ky pocházely jak z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, tak částečně ze státní-
ho rozpočtu České republiky. Národní pa-
mátkový ústav se navíc podílel více než 12 
miliony korun ze svého rozpočtu.

Instituce dnes nese název Metodic-
ké centrum moderní architektury v Brně 
a nachází se u ulice Preslovy ve zmíně-
né severní části areálu vily.

 „V polovině roku 2012 byla zahá-
jena vzorová obnova vily a jejího areá-
lu. Cílem nebylo pouze vrátit jim vzhled 
z doby, kdy dům obývala rodina Stiass-
ni, ale také vyzkoušet stavební postupy, 

které umožní zachovat charakter a pů-
vodní detaily této specifické architektu-
ry. Poznatky z obnovy se navíc stanou 
podkladem pro budoucí činnost metodic-
kého centra,“ uvedla generální ředitelka 
Národního památkového ústavu Naděžda 
Goryczková.

Rekonstrukce, ale občas 
i vědecký rébus

Vzorová obnova se musela vypořádat 
s řadou technických i koncepčních pro-
blémů, např. nakolik zachovávat stopu 
času a respektovat nánosy původních re-
konstrukcí.

Taková otázka vyvstala při řešení kon-
cepce lodžie, směřující z obytného uza-
vřeného prostoru do plenéru zahrady. 
Původně plnila i funkci venkovního před-
prostoru pro přípravu na sportování v ba-
zénu a na tenisovém kurtu. Rekonstruk-
ce z roku 1961 původně otevřenou lodžii 
uzavřela a vznikl tak příjemný a frekven-
tovaný obytný prostor. Po dlouhých disku-
sích odborníci nakonec rozhodli, že se ne-
původní zasklení odstraní, neboť otevřená 
lodžie patří k základním vzhledovým atri-
butům Wiesnerových děl.

Také původní bazén byl po pečlivém 
průzkumu vybourán a znovu vybudován 
ve stejném vzhledu, proporcích a se stej-
nými detaily a povrchovou úpravou. 

Ke kompromisu došlo při opravách kou-
pelen. Tam, kde bylo možno opravit vodo-
vodní vedení a kanalizační stoupačky bez 
poškození mramoru ze sousedních míst-
ností, zůstal zachován vzhled z obnovy 
v 80. letech, tam, kde to nebylo technic-

ky možné, byla zvolena varianta návratu 
k původnímu vzhledu. Původní umyvadla 
a armatury, které se podařilo z vybouráva-
ných koupelen v 80. letech zachránit, nyní 
zdobí koupelny Alfreda a jeho dcery Su-
sanne.

Kácení bylo nutné 

Rovněž zahrada se vrátila do původ-
ní podoby. Nezasvěcenému návštěvníko-
vi se může jevit počet vykácených stro-
mů neúměrný. Je však nutno zdůraznit, 
že vše bylo pečlivě zvažováno a hustý po-
rost, který před obnovou vilu obklopoval, 
byl spíše výsledkem nedostatečné péče 
a údržby než záměru autora. 

Letecké snímky z 50. let a dobové foto-
grafie jasně ukázaly, že hlavní myšlenkou 
koncepce zahrady bylo podtržení zásad-
ních pohledů na vilu, což se stavem před 
rekonstrukcí nekorespondovalo.

„Zapojila se“ i paní domu

Důležité informace přinesl podrobný a bě-
hem celé stavby prováděný stavebněhis-
torický průzkum. Cenné poznatky, které 
umožnily zjistit přesnou původní dispozici 
vily, přineslo navíc odkrytí původních sta-
vebních detailů během probíhajících pra-
cí, určení barevnosti se zase opřelo o dů-
sledný stratigrafický průzkum.

Vydatným zdrojem vědomostí se staly 
také amatérské fotografie a akvarely Her-
mine Stiassni, jimiž dokumentovala interi-
ér i exteriéry objektu. Bylo tak možno na-
příklad zjistit původní rozmístění nábytku, 
které je včetně autentických kusů a obra-
zu uplatněno v šatně paní domu, nebo ba-

Vila Stiassni
Hroznová 14, Brno

www.npu.cz,

sekce Zpřístupněné památky

Otevřeno celoročně od pátku do nedě-

le od 10 do 17 hodin. Pro návštěvníky 

jsou v tomto čase připraveny komen-

tované prohlídky, které začínají každou 

celou hodinu a trvají cca 50 minut.

Ceny vstupného:

plné vstupné 230 Kč

snížené vstupné 

(žáci, studenti, senioři 

od 65 let, ZTP) 100 Kč 

Vstupenky lze zakoupit na poklad-

ně či je rezervovat na telefonním 

čísle 778 545 993 během otevíra-

cí doby nebo e-mailem na adrese 

prohlidky.stiassni@npu.cz.

 Funkcionalisticky pojatý exteriér vily Stiassni. Foto: F. Šlapal

 Bývalá celnice u Löw-Beerovy vily se změnila mj. v kavárnu Lev a med-

věd. Foto: archiv Muzea Brněnska

 Interiér vily Stiassni svědčí o „tradičním“ vkusu původních majitelů. Foto: F. Šlapal



Secesní vila rodičů Grety Tugendhatové

V
 roce 1903 zakoupil továrník 
Moritz Fuhrmann nemovitost 
na dnešní ulici Drobného 22 

a dal si zde, pravděpodobně podle 
projektu vídeňského architekta Ale-
xandra Neumanna, postavit rodin-
nou jednopatrovou vilu se 14 pokoji 
a sedmi kabinety, třemi kuchyněmi, 
dvěma koupelnami a šesti záchody. 

Uliční a zahradní průčelí zdobil secesní ve-
getabilní štukový dekor a ve spodní par-
tii pásová rustika. Podobný dekor byl užit 
i na stěnách a stropech v interiérech. Seces-
ní rostlinné motivy byly také na keramické 
dlažbě a litinovém zábradlí schodiště.

Po Fuhrmannově smrti prodali v roce 
1913 jeho dědicové vilu s rozsáhlým pozem-
kem textilnímu podnikateli Alfredu Löw-
-Beerovi, který nechal ve 30. letech dům čás-
tečně stavebně upravit (především prostor 
centrální schodišťové haly) vídeňským archi-
tektem Rudolfem Baumfeldem.

Horní část pozemku věnoval Alfred na 
konci 20. let své dceři Gretě, která si na 
něm s manželem Fritzem Tugendhatem 
(za značného finančního přispění otce) ne-
chala postavit rodinný dům – světozná-
mou vilu Tugendhat. 

V roce 1940 zabavili vilu Gretiných ro-
dičů Němci pro potřeby gestapa. V roce 
1946 byla nad objektem ustanovena ná-
rodní správa a v roce 1954 se stal majet-
kem československého státu. V letech 
1962–2012 zde sídlil domov mládeže.

V současnosti je Löw-Beerova vila 
v majetku Jihomoravského kraje a ve 
správě Muzea Brněnska.

Rudolf Lothar Baumfeld 
(1903–1988) 
Rakouský architekt židovského pů-

vodu. Ve Vídni, Brně a Svitávce pra-

coval pro několik členů rodiny Löw-

-Beerů. V roce 1938 emigroval z Ra-

kouska do Československa. V Brně 

spolupracoval s architektem Ernstem 

Wiesnerem. V roce 1940 uprchl přes 

Itálii do USA. 

Rekonstrukce napravila 
půlstoleté chátrání

Od 50. let do konce 20. století nedo-
šlo k zásadním stavebním úpravám vily. 
V roce 1958 se stala nemovitou kulturní 
památkou, přesto byla dlouhodobě neudr-
žovaná a podfinancovaná. 

Teprve v květnu 2013 byla zahájena pa-
mátková obnova vily financovaná z Regio-
nálního operačního programu NUTS 2 Ji-
hovýchod, jejíž součástí bude také umístění 
nové stálé expozice v opravených prostorách. 

Při kompletní rekonstrukci stavby v le-
tech 2013–2014 za více než 60 milionů 
korun byla opravena střecha a světlík, kte-
rým zatékalo. Provlhlé podzemní podla-
ží bylo izolováno, instalováno bylo nové 
ústřední vytápění a nové rozvody. Vznik-
la zde rovněž nová sociální zařízení a také 
výtah pro handicapované, vila je tak bez-
bariérová.

Četné řemeslné práce, tedy malby, ob-
klady či nátěry, si vyžádal také interi-
ér. Byly opraveny okna a dveře. Odborně 
byly restaurovány původní prvky stavby, 
tedy štuky (stropy), kovové (okenní mří-
že, vnitřní mříže, zábradlí, kovová svět-
la, venkovní oplocení, kovové části krbu), 
kamenné (venkovní sokl, chodníček prů-
jezdu, venkovní schodiště, obklady krbu 
a parapetů) a dřevěné prvky (u některých 
dveří a vrat, dřevěné schodiště, obklady).

Lev a medvěd nabídnou 
občerstvení 

Souběžně probíhala od jara 2014 rekon-
strukce zahradního domku (tzv. celnice) 
v areálu vily opět spolufinancovaná z ev-
ropských fondů. Domek sloužil od 18. sto-
letí jako užitková stavba – byla zde umístě-
na celnice na okraji města, později konírna 
a garáž pro kočáry a v pozdním 20. století 
zde bydlel správce vily. 

Ačkoliv celnice není kulturní památkou, 
i zde byla rekonstrukce provedena pod do-
hledem orgánů státní památkové péče.

Objekt ve špatném stavebně-technic-
kém stavu byl staticky zajištěn, izolován 
proti zemní vlhkosti a vysušen. Opraveny 
byly stropy, změněno vnitřní uspořádání, 
nově vybudováno sociální zařízení pro ve-
řejnost. Domek dostal i nové omítky a dře-
věné prvky v exteriéru (včetně schodiště). 

Slouží jako zázemí pro návštěvníky, ve 
kterém najdou nejen kavárnu Lev a med-
věd, ale i výstavní prostory určené pro krát-
kodobé výstavy a přednášky či workshopy. 

Celnice s kavárnou i výstavními prosto-
ry ožije v dubnu, zahajovací expozice po-
nese název Brněnské stopy Löw-Beerů.

I zahrada evokuje 30. léta

Návštěvníci budou mít volný vstup i do 
zahrady regenerované do podoby, kterou 
měla ve 30. letech 20. století. Zahrada pro-
šla terénními a sadovými úpravami, ošet-
řeny byly dřeviny, opraveny ploty, zpev-
něny a zároveň odvodněny některé plochy 
(žulové dlažby nádvoří a chodníků na ven-
kovní terasu a k zahradnímu domku), in-
stalováno osvětlení atd. Osvěžení poskyt-
ne opravená fontána s vodotryskem.

Neznámý svět brněnské 
buržoazie

Do zkolaudované vily je třeba nainstalo-
vat expozici s názvem Svět brněnské bur-
žoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, aby 
mohla být v letních měsících otevřena ve-
řejnosti.

Stálá výstava, která bude umístěna v 10 
místnostech v prvním a druhém podlaží 
vily, představí kapitoly z dějin architek-
tury a životního stylu měšťanstva v Brně 
v období od 2. poloviny 19. století až do 
počátku 20. století a stojí na pomezí mu-
zea architektury a „house muzea“. 

Více informací o vile najdete na webu 
www.vilalowbeer.cz.

www.brno.cz
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buzené princezny brněnské architektury

Dvoustranu vytvořilo Tiskové středisko MMB ve spolupráci s Muzeem Brněnska 
a Vlastou Loutockou z Metodického centra moderní architektury

Aktuální výstavy dotvářejí představu 
o vilách i jejich majitelích

 Ještě do 20. února mohou zájemci navštívit v Urban centru na Mečo-

vé ulici putovní výstavu fotografií Brno – město s duchem bauhausu, kte-

rá představuje stavby brněnské meziválečné funkcionalistické architektury. 

V rámci doprovodného programu, jenž byl připraven ve spolupráci s Me-

todickým centrem moderní architektury a spolkem Přátelé vily Stiassni, se 

pod vedením historika architektury Vladimíra Šlapety uskuteční dvě komen-

tované prohlídky výstavy. 18. února v 18 hodin je prohlídka určena neslyší-

cím (tlumočení do znakové řeči zajistí spolek Přátelé vily Stiassni). Na dru-

hou prohlídku jsou návštěvníci zváni 19. února v 16.30 hodin.

Na výstavě „Brno – moravský Manchester. 250 let metropole textilního 

průmyslu“, která v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově 14 potrvá do 

12. dubna, pak mohou zájemci hlouběji proniknout do života „textilních ba-

ronů“, kteří svůj úspěch demonstrovali mimo jiné tím, že vlastnili honosná 

rodinná sídla. Foto: Z. Kolařík

revné řešení povrchů cest v zahradě, které 
jsou provedeny z písků z lomu v Lomnič-
ce u Tišnova.

Zajímavý byl rovněž nález dřevěných 
špalíků, které jasně vymezily osazení 
původního ribstolu v koupelně Alfreda 
Stiassniho. 

I současná etapa obnovy přinesla areálu 
nový objekt – moderní budovu Metodic-
kého centra moderní architektury s plně 
vybaveným přednáškovým sálem.

Od slavnostního otevření vily 13. pro-
since 2014 jsou její prostory otevřeny ve-
řejnosti. V pracovních dnech slouží stu-
dijním a badatelským účelům, přístupná 
je knihovna a depozitáře. V pátek, sobotu 
a neděli jsou návštěvníci zváni na komen-
tované prohlídky. 

Metodické centrum 
moderní architektury

Centrum se zaměřuje zejména na odbor-
ně-badatelskou, vzdělávací a poradenskou 
činnost týkající se problematiky obnovy 
památek architektury 20. století. Součas-
ně je místem konání odborných aktivit, 
jako jsou konference, výstavy či seminá-
ře, a místem tvůrčí spolupráce a společen-
ských akcí.

Partnerem projektu se stala Fakulta ar-
chitektury VUT v Brně, pro účely centra 
byla zapůjčena unikátní soukromá knihov-
na historika architektury Vladimíra Šlape-
ty, čítající zhruba sedm tisíc svazků a po-
jednávající o architektuře 20. století u nás 
i v zahraničí, kterou doplnila ještě knihov-
na architekta Dušana Riedla.

V návaznosti na odbornou knihovnu 
a depozitář s ukázkami dobových výrob-
ků vzniklo zázemí pro studijní a badatel-
skou činnost. Zrekonstruované prostory 
vily poslouží jako vzorová ukázka památ-
kové péče v praxi pro studenty vysokých 
škol, zejména stavitelského a architekto-
nického zaměření. 

Náplní centra je rovněž zvyšování kva-
lifikace zaměstnanců v oblasti památko-
vé péče a státní správy. Projektanti, ar-
chitekti a majitelé objektů mohou využít 
nabízené konzultační služby při práci na 
obnově památek z období moderny. Pora-
denská činnost se vztahuje mimo tradiční 
témata i na aktuální oblasti, jako je úspo-
ra energie a šetrné užití moderních tech-
nologií. 

Badatelskou činností centra se rozumí 
i vytipování objektů pro zápis do seznamu 
kulturních památek.

V areálu Löw-Beerovy vily se 30. květ-

na uskuteční dětský den v rámci festi-

valu Brno – město uprostřed Evropy.

 Opravené průčelí Löw-Beerovy vily. Foto: archiv Muzea Brněnska 

 Moderní budova Metodického centra moderní architektury s plně vybaveným přednáškovým sálem. Foto: F. Šlapal

 Hala Löw-Beerovy vily s výhledem k vile Tugendhat. Foto: archiv Muzea Brněnska
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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: Krásná žena s bri-
lantním hlasem, jedna z nejproslulej-
ších pěvkyň současnosti. Zpěv studo-
vala v rodném Brně a od roku 1995 

sbírá jedno prestižní ocenění za dru-
hým. Těžiště jejího repertoáru leží ze-
jména v interpretaci barokní a klasicist-
ní hudby, nevyhýbá se však ani soudobé 
hudbě či skladbám období romantis-
mu. Je pravidelným hostem předních 
světových koncertních i operních pó-
dií, včetně newyorské Carnegie Hall. 
V Metropolitní opeře v New Yorku vy-
stoupila pod vedením Jiřího Bělohláv-
ka jako Varvara v Janáčkově opeře 
Káťa Kabanová a v mozartovských ro-
lích Cherubína, Idamanta a Dorabelly. 
V londýnské Královské opeře Covent 
Garden se představila v titulní roli Ros-
siniho Popelky, v Salcburku a v Berlí-

ně vystoupila jako Bizetova Carmen, 
avšak do výčtu všech rolí se raději ne-
pouštějme… Je neúnavnou propagátor-

kou české hudby a české kultury, stala 
se patronkou mezinárodního hudebního 
festivalu Concentus Moraviae; své jmé-
no spojila s Rokem české hudby 2014 
a převzala také záštitu nad IV. roční-
kem celoevropského hudebního projek-
tu České sny. Žije s rodinou v Berlíně. 
O kom hovoříme?

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: svinovací metr, taška, kniha Br-
něnské podzemí od Aleše Svobody

 Pište na adresu Brněnský Metro-
politan, Magistrát města Brna, Huso-
va 12, 601 67 Brno, e-mailem na ad-
resu vasickova.jana@brno.cz nebo 
posílejte SMS zprávy se správnou od-
povědí na telefonní číslo 602 770 466. 
Uzávěrka je 27. února 2015. Obálku 
prosím označte heslem Umění ve měs-
tě a nezapomeňte uvést svou adresu, 
případně telefon.

Malé velké, staré 
nové počítače
Letos v červnu to budou tři roky, kdy bylo při Fakultě 
informačních technologií Vysokého učení technického 
v Brně na Božetěchově ulici otevřeno Muzeum výpo-
četní techniky. Expozice je orientována především na 
osobní počítače a paměti, v poslední době ale přibýva-
jí novinky – počítače střediskového typu.

Muzeum nabízí kouzelnou atmosféru nostalgie, ale 
i vědy. Příchozího se ihned ujme ochotný průvodce 
a pedagog FIT Miroslav Linhart. Součástí každé pro-
hlídky – vstup je zdarma – je i výklad tohoto odborní-
ka na slovo vzatého. Pochlubí se i novinkami.

„Tady jsou základy expozice tzv. minipočítačů stře-
diskového typu,“ ukazuje Linhart stroje o velikosti po-
ctivé dubové skříně. „Jako celek jsou ale tyto stroje pří-
liš velké, takže plánujeme model i s figurkami lidí, aby 
bylo vidět měřítko.“

Muzeum výpočetní techniky je veřejnosti přístupné 
každou středu od 13 do 17 hodin. Více informací na-
jdete na webu www.fit.vutbr.cz/FIT/museum/.

 (mad), foto: Z. Kolařík

Správná odpověď z minulého čísla
Autor plastiky k poctě T. A. Edisona, která „rozsvítila“ Malinovského 

náměstí, se jmenuje Tomáš Medek.

Výherci: Martina Toušek Baďurová (kniha Brno od Libora Sváčka), Lucia 

Bútorová (termohrnek) a Dagmar Klimešová (magnet ve tvaru krokodý-

la). Gratulujeme.

Výstaviště dalo Brnu impulz k dalšímu rozvoji

N
a přelomu 19. a 20. století vy-
rostlo z Brna, které už svou 
polohou v srdci Evropy bylo 

předurčeno stát se křižovatkou ob-
chodu a výročních trhů či veletrhů, 
průmyslové a obchodní centrum. 
A nakročeno mělo i k tomu, stát se 
centrem výstavnictví.

Podat přehled úspěchů Moravy za po-
sledních 40 let si vytkla za cíl Císařská ju-
bilejní výstava (konala se k výročí 40 let 
panování císaře Františka Josefa I.), kte-
rou v roce 1888 uspořádaly Moravské 
průmyslové muzeum společně s Morav-
ským průmyslovým spolkem.

Trvala tři měsíce a v nových prosto-
rách Moravského průmyslového muzea 
(dnešní Uměleckoprůmyslové muzeum 
na Husově) se jí zúčastnilo asi 400 vy-
stavovatelů ze všech oborů hospodářské-
ho podnikání.

Expozice znovu oživila už dřívější 
snahy o pravidelné výstavy, které by se 
konaly na stálém zemském výstavišti. 
Ostatně pravidelné obchodní trhy s me-
zinárodní účastí – neboť jejich návštěvní-
ky byli velkoobchodníci z Vídně, Lince, 
Saska, Maďarska i Turecka – se v Brně 
pořádaly už od roku 1821.

Vedení města naslouchalo 
odborníkům

Na stálé výstaviště si však muselo Brno 
ještě nějaký čas počkat. Do roku 1918 
bránily jeho vzniku mimo jiné rozpo-
ry mezi představiteli města a po vzniku 
Československé republiky pak zase bylo 
upřednostňováno výstaviště v Praze.

Brňané však vytrvali a v roce 1922 
byly na stadionu v Kounicově ulici za-
hájeny každoroční Brněnské výstavní 
trhy. Pokračovalo se tak v tradici a byl 
dán pádný argument pro to, vážně se za-
bývat otázkou stálého výstaviště.

Pro ideu vybudovat výstaviště byl 
získán moravský zemský výbor, který 
po předběžných jednáních zakoupil od 
továrníka Bauera v Pisárkách 75hekta-
rový pozemek, tzv. Bauerovu rampu. 

Projekt byl realizován za podpory 
a součinnosti vedení města a regulačního 
a architektonického oddělení Stavebního 
úřadu města Brna v čele s městským ar-
chitektem Jindřichem Kumpoštem, kte-
rý spolupracoval s mladými a moderně 
smýšlejícími architekty.

Tvář vtiskl výstavišti 
architekt Králík 

V soutěži na urbanistické řešení výstav-
ního areálu zvítězil pražský architekt 

Josef Kalous, generálním projektan-
tem, který byl během realizace v letech 
1927–1928 pověřen úpravou tohoto 
prostoru a umístěním jednotlivých pavi-
lonů, se stal Emil Králík. 

Tento architekt, od jehož naroze-
ní uplyne 21. února 135 let, přišel do 
Brna z Prahy. Ve 20. letech se stal jed-
ním z prvních profesorů na čerstvě za-
loženém odboru architektury na České 
vysoké škole technické v Brně, pozdě-
ji zde byl zvolen děkanem odboru archi-
tektury a pozemního stavitelství a mezi 
jeho studenty patřil např. i výše zmíně-
ný Jindřich Kumpošt a řada dalších br-
něnských funkcionalistických architek-
tů. Jako prováděcí architekt tak vtiskl 
Králík podobu jednomu z nejdůležitěj-
ších areálů na území Brna a sám pro něj 
navrhl budovu kina s kavárnou.

Hlavní budovou a symbolem výsta-
viště se však stal Valentův pavilon A, 
jenž byl dokonce považován za nejpo-

kročilejší stavbu technické architektury 
v tehdejším Československu. 

Prosperitu zajistily 
strojírenské veletrhy

V květnu 1928 bylo výstaviště otevřeno 
Výstavou soudobé kultury v Českoslo-
vensku, uspořádanou k 10. výročí vzni-
ku republiky. A nejen to, co bylo vysta-
vováno, ale i sám areál demonstroval 
tehdejší hospodářskou prosperitu.

Za první republiky se pak na výstavi-
šti konala ještě řada výstav, které však 
už nedosáhly významu té první. Za vál-
ky areál zabrali Němci pro potřeby své 
branné moci, po válce zůstal poškozený. 

Na jeho obnově se v letech 1948–1949 
údajně podílelo i mnoho dobrovolníků 
z řad obyčejných Brňanů. Na podzim 
roku 1949 tak mohly být obnoveny Br-
něnské výstavní trhy. 

Od poloviny 50. let bylo výstaviště 
upravováno a rozšiřováno (vznikl např. 
slavný pavilon Z) a novou prosperi-
tu mu – a díky zkvalitňování turistické 
infrastruktury i městu – zajistily světo-
známé mezinárodní strojírenské veletr-
hy, které se společně s mnoha dalšími 
výstavními akcemi konají dodnes.

 Markéta Žáková

TENKRÁT V BRNĚ

 Foto: archiv Veletrhů Brno

Víte, že…
Nejnovějším, nejmodernějším a nej-

větším pavilonem v areálu je pa-

vilon P s 15 tisíci m2 kryté výstav-

ní plochy, který byl otevřen v roce 

2009 a získal ocenění v soutěži 

Stavba roku Jihomoravského kraje.

Gambleři budou hrát dál

Nevím, jestli jsou zástupci města 

Brna členy Tálibánu nebo stoupenci 

Islámského státu, ale jinak si nedo-

vedu vysvětlit, jak může normálně 

uvažující člověk odhlasovat plošný 

zákaz hazardu v tak velkém městě.

Připravili rozpočet města o stov-

ky milionů korun, o práci připravi-

li tisíce lidí od servírek přes servis-

ní techniky, účetní, manažery až 

po majitele heren. O výdělek při-

pravili majitele objektů, ve kterých 

se herny nacházely, a jestli si mys-

lí, že tím něčemu zabránili, tak se 

tedy ukrutně mýlí.

Zabránili pouze hraní těm, kteří hrá-

li pro zábavu, ale patologičtí hráči 

budou hrát dál. Ať už načerno, nebo 

na internetu anebo si zajedou do ji-

ného města.

Očekávám, že po hernách přijdou 

na řadu restaurace, bary a hospody, 

protože alkoholismus je ještě daleko 

škodlivější než hraní automatů. Také 

dojde na plošný zákaz prodeje tabá-

kových výrobků na území města, ru-

šení kin a divadel, protože narušují 

mravní výchovu mládeže. Dále táli-

bánci zakáží lidem sportovat, proto-

že se při tom mohou zranit.

Je to hrůza, co se děje 25 let od 

pádu komunismu. Nikdy by mě 

nenapadlo, že ještě v dnešní době 

může být někdo tak omezený.

 Jiří Kohl

Referendum o nádraží bude

Na podzim 2016 půjdou Brňané 

ke krajským volbám a také budou 

moci v referendu již podruhé rozho-

dovat o poloze železničního nádraží.

Nové Zastupitelstvo města Brna 

v čele s koalicí hnutí ANO, Žít 

Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL 

a Stranou zelených 25. listopadu 

2014 vyhovělo návrhu přípravné-

ho výboru a přiklonilo se k tomu-

to termínu.

Před hlasováním probíhal urputný 

souboj mezi přípravným výborem 

a magistrátem o uznání bezvad-

nosti návrhu na vyhlášení referen-

da a počtu podpisů pod petici.

Magistrát pod vedením bývalé koa-

lice ČSSD a ODS odmítal uznat po-

žadavek více než šesti procent vo-

ličů na vyhlášení referenda společ-

ně s komunálními volbami v říjnu 

2014. O bezvadnosti návrhu tak na-

konec rozhodl až krajský soud.

A jelikož se tak stalo až po volbách, 

bylo nutné podle zákona navrhnout 

nový termín – tím byl logicky až 

podzim 2016 s krajskými volbami.

Je zvláštní, proč obě strany, jejichž 

název obsahuje pojem „demokra-

tická“, odmítaly vyhlásit referen-

dum. Brněnskou ČSSD a ODS totiž 

již dávno přestal zajímat názor „de-

mos“, neboť raději nadbíhají zájmo-

vým skupinám skrytým v příšeří.

Připomeňme, že ODS již před prv-

ním referendem o nádraží v roce 

2004 vyzývala, aby se k němu ne-

chodilo. Štafetu úderníka ODS proti 

druhému referendu převzal Robert 

Kotzian, který šířil tvrzení, že o ná-

draží rozhoduje stát, nikoliv Brno, 

takže je opět zbytečné k referen-

du chodit. Přitom Zemanova vláda 

v květnu 2002 rozhodla, že nádraží 

bude tam, kde ho určí územní plán. 

A o něm rozhodují zastupitelé Brna.

Uspořádat největší místní referen-

dum v České republice až na pod-

zim 2016 bylo tedy nejlepším ře-

šením, které si Brňanky a Brňané 

mohli od nové koalice přát.

 Miroslav Patrik

DOPISY ČTENÁŘŮ

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.

 Rok 1982, budoucí pěvecká hvěz-

da (uprostřed) se raduje z úspěchu 

na soutěži v italském Pratu, kde br-

něnský dětský sbor Kantiléna zvítězil. 

Foto: archiv I. Sedláčka
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Slevy až 25 % 
do 28. 2. 2015

CHORVATSKO  ČERNÁ HORA

Brno, Josefská 9,   542 211 478, brno@ckvt.cz
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SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno, 
přijme pro realizaci dopravních a vodohospodářských staveb 

v Jihomoravském kraji zaměstnance:

•  THP pracovník
 a) do oddělení přípravy výroby
 b) pro realizaci staveb (mistr, stavbyvedoucí)

požadavky: 

• SŠ, VŠ stavebního směru, ŘP sk. B, znalost práce na PC, praxe vítána

•  stavební dělník
požadavky: 

• praxe v oboru (výstavba komunikací, kanalizací), ŘP sk. B, strojnický průkaz vítán

•  strojník
pro obsluhu silničních stavebních strojů (finišer, válec, nakladač)

požadavky: praxe

Nabízíme:  

• zaměstnání u stabilní stavební společnosti • dobré platové ohodnocení

Kontakt pro zaslání životopisu: j.lomicova@swietelsky.cz, tel.: 724 238 921
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V TICHÉM OCEÁNU 
ZTROSKOTALA LOĎ A DVA 

LORDI SE DRŽELI JIŽ DRUHÝ 
DEN TRÁMU. POTÉ, CO JE 

ZACHRÁNILI, SE PTALI PRVNÍHO, 
CO SE STALO. ODPOVĚDĚL 

JIM. PAK SE ZEPTALI, KDO JE 
TEN DRUHÝ MUŽ. PRVNÍ LORD 

ODPOVĚDĚL: „JÁ NEVÍM, … 
(TAJENKA)!“

AUTOR:
-KAWI-

3. ČÁST 
TAJENKY

OBROVSKÉ 
ŽELVY

DRUH 
HVĚZDY

VYSOKÉ 
KARTY

ZNAČKA 
NAŠICH 
LETADEL

DRUH 
ÚČESU

ŠVÝ-
CARSKÉ 

LETOVISKO

NAPOLO 
(BÁSNIC-

KY)

PTÁK (ZOO-
LOG.)

ZKRATKA 
TATRANS. 
NÁRODNÍ-
HO PARKU

SPZ MOSTU SLOVEN-
SKY „JAKO“

NÁZEV 
PLANETKY

2. ČÁST 
TAJENKY

ZAKALO-
VANÁ

SPOD. STU-
PEŇ STŘED. 

PENSYL-
VÁNU

INICIÁLY 
KONVALIN-

KOVÉ

NESTÉCI 
PO KAP-

KÁCH

NÁZEV 
CIGARETY 
(OBECNĚ)

ASYRSKÉ 
BOŽSTVO

PATŘÍCÍ 
OSKAROVI

OBDĚLAT 
MOTYKOU

ZAPLŇO-
VÁVAT

STARÉ 
ZÁJMENO

OKRAJ 
STŘECHY

OTISK

OPAK 
ZLEVA ČÁST NOHY KOLEM

BOJOVÁ 
LÁTKA

HROMADNÝ 
VÝSTŘEL

RUMUNSKÉ 
MĚSTO

STARÁ 
ŽENA

NĚMEC KRÁTKÉ 
KABÁTY

CHLAPEC-
KÉ JMÉNO

JESTLI ŽIDOVSKÝ 
SVÁTEK

TERÉNNÍ 
BĚH

DRUH 
NARCISDU

CHORVAT. 
SÍDLO SAD ŠPANĚLSKY 

„JEDNA“
JMÉNO 

VRÁNOVÉ
VYPUKLINY 
NA ZÁDECH SARMAT

SLO-
VENSKY 
„OBĚDY“

ČESKÝ SPI-
SOVATEL

CITOSL. 
ÚNAVY ZÁSTĚNA

SPZ OLO-
MOUCE STAŽENÍ 1000 KG

TEP

JM. NORS. 
KRÁLŮ SKON NE NAHO-

RU ŠVÉDSKÝ 
HISTORIK TAHLETA

MONGOLŠTÍ 
PASTEVCI

ZNAČKA 
NITONU

VELMI 
HŘÁTI

PŘIPOJOVÁ-
NÍ POZNÁ-

MEK

PROTIALKO-
HOLNÍ LÉK

SLET ČARO-
DĚJNIC

ŽENSKÉ 
JMÉNO SEKNUTÍ

OHRADA

VELCÍ 
JEŠTĚŘI

1. ČÁST 
TAJENKY

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ŽENA (OB-
LASTNĚ)

JMÉNO 
FENY JURÁŠEK

NÁROKY

DRUH 
PEPŘE

NÁZEV 
HLÁSKY H

ŘADA 
STROMŮ TAKT

JAPONSKÝ 
POLITIK

EL. NABITÁ 
ČÁSTICE

DRUH 
PAPOUŠKA

ŠACHOVÝ 
VELMISTR

CHYTATI
SNAD PŘEDLOŽ-

KA
OSTRÝ 

PŘÍZVUK
ZNAČKA 
NOBELIA

ZNAČKA 
INDIA

PŘEDLOŽ-
KA

NÁZEV 
HLÁSKY N

PŘEDLOŽ-
KA

OPATŘITI 
OBALEM NEJVYŠŠÍ ČÁST ÚST KLEPETÁČ

POMŮCKY:

ATOKAN, ROKA,
TABUN, ZADARFRANCOUZ.

KOMIK
OSOBNÍ 

ZÁJMENO SOUHLAS SPOJKA SPOJKA

Vranovská

OBRAŤTE SE NA NÁS. STAŇTE SE NAŠÍM ČLENEM.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA PŘEDNÁŠKU

Vlastníte nemovitost? Kontrolujete katastr
nemovitostí? Víte si rady? Děláte 
rozúčtování služeb? Řešíte jiný problém?

OSMD v ČR, pobočka Brno
Krokova 2, 615 00 Brno
kancelář v úterý 16–18 hod.
osmd.brno.kancl@volny.cz
tel. +420 545 244 930
mob. +420 739 448 638

Přednáška k daním z příjmu FO
17. 2. 2015 od 17 do 19 hodin
v sále B. Bakaly v Bílém domě.
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1c – Jan Sarkander byl svatořečen 

Janem Pavlem II. v roce 1995. Z té 

doby je u nás nejznámější Sarkan-

derova kaple v Olomouci, která sto-

jí na místě vězení, kde byl umučen. 

2a – Mincmistrovský sklep pod bu-

dovou Nové radnice na Domini-

kánském náměstí v Brně byl ve-

řejnosti zpřístupněn v roce 2007. 

Projekt Zpřístupnění brněnského 

podzemí byl financován ze sdru-

žených prostředků statutárního 

města Brna a Evropské unie (Re-

gionální operační programu NUTS 

II Jihovýchod).

3b – Po dobu oprav Zelného 

trhu se trh dočasně přesunul na 

Moravské náměstí. Uvažuje se 

o možnosti ponechat po ukončení 

oprav v polovině května 2015 pro-

vozování trhu na obou místech.

4c – Území (osada) zvané Černo-

vičky ležící pod Stránskou skálou je 

od roku 1955 přičleněno k Slatině.

5a – Brněnský architekt a stavitel 

František Pawlu (Pavlů) se narodil 

v Bořitově, okres Blansko. 

6a – Významnou světovou pre-

miérou v brněnském divadle 

Na Hradbách (dnešní Maheno-

vo divadlo), která se uskutečni-

la 30. prosince 1938, byl balet 

Sergeje Sergejeviče Prokofjeva 

Romeo a Julie.

7b – Jméno ruského hudební-

ho skladatele Prokofjeva nese od 

5. července 1974 ulice v brněnské 

městské části Kohoutovice.

8c – Psotova vila v Brně byla po-

stavena ve funkcionalistickém stylu 

podle projektu architekta Františka 

Kalivody, který patřil k nejpozoru-

hodnějším osobnostem brněnské 

kultury 30.–60. let 20. století. V části 

jeho pozůstalosti uložené v Muzeu 

města Brna existuje systematicky 

utříděná dokumentace k vile Tu-

gendhat a zasloužil se o to, že vila 

Tugendhat byla 6. prosince v roce 

1963 zapsána do Státního sezna-

mu nemovitých kulturních pamá-

tek. Byl schopen prosadit a reali-

zovat projekty v různých oblastech 

kultury, např. publikací Brno, vůně 

jednoho města (1959) a Brno, 

město práce a pokroku (1966), 

nebo organizaci mezinárodních 

akcí věnovaných slavným brněn-

ským osobnostem, jako byl Viktor 

Kaplan nebo Adolf Loos.

9a – Vzpomínku na maršála Ma-

linovského uchoval režisér Jan 

Hřebejk ve filmu Pelíšky. Dů-

stojník Šebek v podání Mirosla-

va Donutila za asistence Bolka 

Polívky coby strýce Václava za-

pálí ve skleničce vodku, vypije, 

otevře pusu, nechá vyšlehnout 

plamen a pronese: „Maršal Ma-

linóvskij!“

10a – Středoevropský technolo-

gický institut nese název CEITEC.

Výherci testu Brněnského 

Metropolitanu leden 2015

Z úspěšných řešitelů jsme vyloso-

vali tři výherce, kteří v únoru obdr-

ží od vydavatele knihu: Dagmar 

Bočková, ul. M. Kudeříkové, Bo-

žetěch Šebek, Strnadova ul., Olga 

Ryglová, Kuršova ul.

 Gratulujeme!

Odpovědi na Brněnské otazníky z lednového čísla
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P
rogramové období Evropské 
unie na léta 2014 až 2020 při-
náší pro velká města mož-

nost využít nové přístupy ke stra-
tegickému plánování a dotačnímu 
financování jejich rozvoje.

Nejzásadnější novinkou je specifická 
podpora prostřednictvím tzv. nástroje 
ITI (Integrated Territorial Investments, 
integrované územní investice) pro 
sedm největších metropolitních oblastí 
a aglomerací v České republice. Město 
Brno a jeho funkční zázemí tvoří jednu 
z těchto oblastí.

Brněnská metropolitní oblast zahrnu-
je sídla s různou velikostí a funkcí. Na 
jedné straně se nachází Brno jako vý-
znamný pól růstu nejen v Česku, ale také 
v celé střední Evropě, na straně druhé 
pak menší města a obce, které se potý-
kají jak s typickými projevy svého ven-
kovského charakteru (infrastrukturní de-
ficity), tak s dopady exponované polohy 
v zázemí Brna (nárůst intenzity dopravy, 
nárůst počtu obyvatel, suburbanizace). 

Jeden koncepční program 
pokryje více témat

Problémy ve vybraných oblastech ale ne-
mohou být vnímány izolovaně a ve své 

komplexnosti nemohou být efektivně ře-
šeny prostřednictvím jednoho projektu 
bez dalších vazeb. 

Řešení těchto problémů vyžadu-
je integrovaný přístup. Tím se přitom 
rozumí jak věcná a územní integrace 
(koncentrace aktivit), tak také integra-
ce organizační a finanční (koncentrace 
zdrojů).

Cílem je vytvořit takový soubor pro-
jektů či opatření, které jsou schopny 
pouze společně dosáhnout význam-
ného efektu (např. vybudování infra-
struktury společně s podporou lidských 
zdrojů).

V rámci ITI je možné tyto interven-
ce sdružit tak, aby mohly být vzájem-
ně koordinovány a jejich výsledný efekt 
byl co největší, což je hlavní přidanou 
hodnotou tohoto nástroje. Tím vzni-
ká žádaný synergický efekt a dochá-
zí k efektivnímu nakládání s veřejnými 
prostředky.

Strategie pro 600 tisíc lidí

Město Brno proto začalo v posledních 
několika letech vyvíjet aktivity vůči 
svému zázemí, a to ve spolupráci s regi-
onálními partnery (Jihomoravský kraj, 
obce s rozšířenou působností atd.). 

Tato aktivita dostala silný impulz 
právě díky akcentu urbánního rozvoje 
v programovém období evropské regio-
nální politiky 2014–2020.

Za tímto účelem bylo nejprve prove-
deno funkční vymezení Brněnské met-
ropolitní oblasti (ta zahrnuje 167 obcí 
s celkovým počtem více než 600 tisíc 
obyvatel). Poté přišla na řadu tvorba 
integrované strategie pro území BMO, 

která je jednou z podmínek pro uplatně-
ní zmíněného nástroje ITI.

Město Brno je hlavním nositelem 
a zpracovatelem integrované strategie 
rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 
pro uplatnění nástroje ITI. Strategie se 
tvoří od léta 2014 a její dokončení je plá-
nováno na podzim tohoto roku. V pro-
cesu tvorby strategie byla zřízena řídí-
cí skupina (politické projednání) a čtyři 
tematické pracovní skupiny (věcněobsa-
hové zaměření strategie).

Pracovní skupiny tvoří experti ze všech 
relevantních institucí – z města Brna, Ji-
homoravského kraje, obcí s rozšířenou 
působností, z Jihomoravského inovač-

ního centra, Dopravního podniku města 
Brna, ze společnosti KORDIS, Ředitel-
ství silnic a dálnic, Správy železniční do-
pravní cesty, z Povodí Moravy, CzechIn-
vestu, společnosti SAKO, neziskových 
organizací, hospodářských komor aj.

Strategie definuje čtyři hlavní priorit-
ní oblasti, které budou pomocí nástro-
je ITI rozvíjeny: doprava a mobilita, ži-
votní prostředí, konkurenceschopnost 
a vzdělávání a sociální oblast.

Aktuální informace jsou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách 
města www.brno.cz/iti.

Připraveno ve spolupráci s Petrem 
Šašinkou z KSM MMB

 Opraví se hřiště čtyř základních 

škol. Město Brno připravuje rekon-

strukci sportovních hřišť čtyř zá-

kladních škol v městské části Brno-

-střed: ZŠ a MŠ Husova 17 (objekt 

Rašínova 3), ZŠ a MŠ Křídlovic-

ká 30b, ZŠ a MŠ Kotlářská 4 a ZŠ 

a MŠ Horní 16. Součástí projektu 

je i revitalizace dvou sportovišť na 

Kraví hoře. Rada města Brna kon-

cem ledna schválila přijetí dota-

ce z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II v celkové výši 31,7 

milionu korun. Zahájení oprav se 

předpokládá na jaře. Tato sporto-

viště se budou dopoledne využívat 

pro výuku tělesné výchovy a od-

poledne budou zpřístupněna ve-

řejnosti z širokého okolí. 

 Dotace na nájemné plavec-

kých drah. Odbor školství, mláde-

že a tělovýchovy Magistrátu měs-

ta Brna zveřejnil výzvu k podání žá-

dostí o poskytnutí dotací z rozpočtu 

města na nájemné plaveckých drah 

pro rok 2015. Zastupitelstvo města 

Brna na svém prosincovém zasedá-

ní schválilo na tuto položku 2,3 mili-

onu korun. Dotace jsou určeny pro 

brněnské sportovní kluby zabezpe-

čující celoroční tréninkovou a sou-

těžní činnost v plaveckých spor-

tech, triatlonu a vodním pólu. Žá-

dost je vhodné podat na formuláři 

zpracovaném OŠMT MMB, ke sta-

žení je na internetových stránkách 

www.brno.cz nebo si jej lze vyzved-

nout přímo na odboru. Řádně vypl-

něnou žádost se všemi požadova-

nými přílohami je nutné doložit na 

Odbor školství, mládeže a tělový-

chovy MMB, Dominikánské nám. 3, 

601 67 Brno, do 3. března.

 Hřiště v Jundrově budou jako 

nová. Zatraktivnit veřejná prostran-

ství v Jundrově si klade za cíl projekt 

města Brna, jehož realizace začne 

na jaře. 27. ledna na něj Rada měs-

ta Brna schválila poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního progra-

mu NUTS II ve výši 5,5 milionu ko-

run, celkové výdaje činí 6,8 milionu. 

Jde o malé hřiště pro děti a velké 

hřiště pro míčové hry. V severní čás-

ti pozemku velkého hřiště bude vy-

tvořeno moderní multifunkční kle-

cové sportoviště s rozměry 15 x 30 

metrů, s oplocením a přilehlým hle-

dištěm. Hřiště bude vybaveno dvě-

ma brankami a dvěma basketba-

lovými koši. U malého hřiště bude 

vybudován klecový systém a nový 

polyuretanový povrch, prostory do-

plní nové herní prvky, které budou 

rozmístěny v původní ploše a vyba-

veny dopadovými zónami. Účel vy-

užívání sportovišť zůstane i po re-

vitalizaci nezměněn, budou nadále 

přístupná veřejnosti pro aktivní od-

počinek a trávení volného času.

 Dotace na podporu sportovních 

akcí. Odbor školství, mládeže a tě-

lovýchovy Magistrátu města Brna 

zveřejnil výzvu k podání žádostí 

o poskytnutí dotací z rozpočtu měs-

ta na podporu významných spor-

tovních akcí pro rok 2015. Zastupi-

telstvo města Brna na svém prosin-

covém zasedání schválilo na tuto 

položku 3,5 milionu korun. Cílem 

dotačního programu je podpora 

sportovních akcí, které mají charak-

ter světových či evropských soutěží 

v seniorských nebo mládežnických 

kategoriích, zejména v prioritních 

sportovních odvětvích dle Kon-

cepce města Brna v oblasti tělový-

chovy a sportu na léta 2011–2016, 

a také významných sportovních 

akcí s velkým marketingovým pří-

nosem pro Brno. Žádost je vhodné 

podat na formuláři zpracovaném 

OŠMT MMB, ke stažení je na inter-

netových stránkách www.brno.cz 

nebo si jej lze vyzvednout přímo na 

odboru. Řádně vyplněnou žádost 

se všemi požadovanými přílohami 

je nutné doložit na Odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy MMB, Do-

minikánské nám. 3, 601 67 Brno, do 

19. února.

Nástroj ITI: Nová příležitost pro rozvoj Brna a okolí
JAN HOLEČEK

Kancelář strategie 

města MMB
holecek.jan@brno.cz
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O
blast dopravy v Brně je 
v současnosti předmětem 
kompletní analýzy zpra-

covávající dopravní, ekonomické 
i demografické údaje.

Výstupem bude strategický dokument 
Plán udržitelné městské mobility města 
Brna, který stanoví dopravní projekty, je-
jichž realizace umožní uspokojení potřeb 
mobility lidí i podniků ve městě a jeho 
okolí s důrazem na udržitelný rozvoj 
města a zlepšení kvality života v něm.

Plán mobility je rozdělen na analy-
tickou a návrhovou část, hlavním výstu-
pem pak bude tzv. Akční plán udržitelné 
městské mobility města Brna – seznam 
projektů. 

Tento dokument přinese seznam opat-
ření sestavených podle jejich priorit pro 
naplnění strategických cílů v oblasti mo-
bility v Brně. Součástí budou také inves-
tiční náklady jednotlivých projektů a ná-
vrh možných zdrojů financování.

Analýza už je na stole

Každá z těchto dílčích částí Plánu mo-
bility bude projednána s odbornou 
i laickou veřejností a následně předlo-
žena voleným orgánům města ke schvá-
lení.

Předpokládaný harmonogram zpra-
cování Plánu mobility pokrývá celý le-
tošní rok, termíny však budou záviset 
na datu zahájení a délce projednávání. 
Zpracovatelem je firma AF-Cityplan.

Loni v říjnu vznikl koncept analytic-
ké části, který obsahuje analýzu sou-
časného stavu všech dopravních módů 
(individuální automobilová doprava, 
doprava v klidu čili parkování, cykli-
stická a pěší doprava, veřejná dopra-
va, letecká doprava, železniční dopra-
va), dále je zde popsán stav životního 
prostředí ve městě a ekonomické a de-

mografické faktory ovlivňující poptáv-
ku po mobilitě.

Pro každou z těchto částí je zpraco-
vána SWOT analýza, která umožňuje 
identifikovat silné a slabé stránky a pří-
ležitosti a rizika projektů.

Na mínění Brňanů záleží

Tento dokument schválila Rada města 
Brna a Odbor dopravy Magistrátu měs-
ta Brna ji rozeslal k připomínkování do-
tčeným institucím a vybraným podni-
kům. Podle předpokladu v březnu začne 
veřejná diskuse. Dokumentaci najde-
te na webu www.brno.cz v sekci Doku-
menty města. 

Zároveň také proběhne představe-
ní dokumentace veřejnosti ve čtyřech 
tematických skupinách. Připravujeme 
i zasedání dětského parlamentu.

S dokončením konceptu návrhové 
části Plánu mobility se podle harmono-
gramu počítá k 31. květnu a poté se opět 
otevře veřejná diskuse.

Čistopis Akčního plánu udržitelné 
městské mobility města Brna – seznamu 
projektů bude kompletní v polovině září, 
i o něm se povede diskuse s veřejnos-
tí a odborníky. Finální verzi celého Plá-
nu udržitelné městské mobility dostane 
úřad do rukou v závěru letošního roku.

Projednání plánu je spolufinancováno 
z evropského projektu CH4LLENGE, kte-
rý je zaměřen na tvorbu plánů udržitelné 
městské mobility. Projednání není zákon-
nou povinností, bylo navrženo na základě 
metod pro komunikaci s veřejností použí-
vaných v zahraničí i v České republice.

Bližší informace najdete na webových 
stránkách www.brno.cz.

Jak „pohnout“ s dopravou? Plánem mobility
VLADIMÍR 

BIELKO

Odbor dopravy 

MMB
bielko.vladimir@brno.cz

Víte, že…
Celková kapacita brněnských mateřských škol rok od roku vzrůstá. V tom-

to školním roce činí 11 492 míst, před pěti lety to bylo 9895 míst. Daří se 

ji rozšiřovat jednak zvyšováním počtu dětí ve třídách (s příslušnými sta-

vebními úpravami koupelen a WC), např. MŠ Ondrova, jednak přístavbami 

objektů. Tímto způsobem rozšířily od září 2014 svoji kapacitu o jednu tří-

du MŠ Veslařská, Koperníkova a Zelná.

 O přípravě integrovaných strategií a dalším postupu jednali primátoři 

sedmi metropolitních oblastí 21. ledna na Nové radnici. Foto: M. Schmerková

O
d školního roku 2012/2013 
využívají Brňané elektro-
nickou podporu zápisu dětí 

do mateřských škol prostřednic-
tvím webové stránky www.za-
pisdoms.brno.cz.

V letošním roce se k tomuto systému při-
dávají také mateřské školy z městské čás-
ti Brno-střed, účastní se ho tedy všechny 
mateřské školy v Brně, což je celkem 137 
zařízení, s nabídkou 2908 volných míst.

Elektronická podpora byla zavede-
na proto, aby učinila celý proces přijí-

mání dětí do mateřských škol – od po-
dávání přihlášek přes hodnoticí kritéria 
pro přijetí po přehled o počtu uchazečů 
v jednotlivých zařízeních a využití je-
jich kapacit – transparentnějším a efek-
tivnějším. 

Současně má všem zúčastněným stra-
nám ulehčit od nadměrné administrati-
vy a zákonným zástupcům dítěte usnad-
nit orientaci v rámci přijímacího řízení 
do mateřských škol.

Na webových stránkách www.za-
pisdoms.brno.cz bude rovněž umístěn 
k nahlédnutí či stažení manuál pro ro-
diče, který je srozumitelně provede jed-
notlivými fázemi celého procesu. 

Přijímací řízení ve třech fázích 

První fází je vydávání přihlášek, probíhá 
od 2. do 27. února (konkrétní dny a časy 
v rámci tohoto období určí ředitel ško-
ly a zveřejní obvyklým způsobem). Při-
hlášku ve formátu pdf mohou rodiče zís-

kat i na stránce www.zapisdoms.brno.cz, 
v kterékoli mateřské škole nebo na Odbo-
ru školství, mládeže a tělovýchovy Magis-
trátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 
1. patro (dveře číslo 103 nebo 104).

Sběr přihlášek se koná 2. a 3. března 
od 8 do 16 hodin na jednotlivých mateř-
ských školách. 

Třetí fáze čili vlastní přijímací říze-
ní začíná 9. března. Po celou dobu této 
fáze mohou rodiče na webových strán-
kách www.zapisdoms.brno.cz sledovat 
seznamy dětí (nikoliv jmenné, ale vždy 
jen číselné identifikátory) u těch mateř-

ských škol, ve kterých mají přihlášené 
dítě. Sami tedy aktivně zjišťují, jestli je-
jich dítě postoupilo k hranici přijetí. 

Kritéria pro stanovení pořadí přije-
tí dětí do mateřských škol v rámci elek-
tronické podpory jsou: věk dítěte, pobyt 
dítěte (trvalý pobyt na území městské 
části, kam náleží zvolená MŠ, je výho-
dou), docházka dítěte do mateřské ško-
ly (celodenní či půldenní) a sourozenec 
dítěte navštěvující mateřskou školu po 
1. září 2015. 

Úplné seznamy přijatých dětí školy 
zveřejní 2. dubna.

Zápis do mateřské školy opět usnadní web
MARIE 

KLUSOŇOVÁ

Odbor školství, 

mládeže a tělo-

výchovy MMB
klusonova.marie@brno.cz

K
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Auditoři debatovali, jak zlepšit výkon veřejné správy

Č
eský institut interních auditorů pů-
sobí v České republice již 20 let. Při 
této příležitosti se v průběhu letošní-

ho roku setkávají interní auditoři ve veřej-
né správě v jednotlivých krajích. 

První setkání se uskutečnilo 15. ledna ve Sněmov-
ním sále na Nové radnici v Brně. Záštitu nad touto 
významnou akcí převzal primátor města Brna Petr 
Vokřál, který setkání interních auditorů z Jihomo-
ravského a Zlínského kraje slavnostně zahájil.

Za Odbor interního auditu a kontroly Magist-
rátu města Brna vystoupily se svým příspěvkem 
vedoucí oddělení interního auditu Ivana Göttin-
gerová a interní auditorka odboru Lucie Rádse-
toulalová.

Obě auditorky zhodnotily uplynulé období od 
zřízení odboru v roce 2002, zejména fungující na-
stavení procesů vnitřního kontrolního systému 
v souladu s mezinárodně uznávanými standardy, 
zapojení se do řady průřezových projektů napříč 
magistrátem a zdokonalení procesů hospodaření 
s finančními prostředky, což v důsledku znamená 
zefektivnění veřejné správy. To je také hlavní čin-
nost interních auditorů nejen ve veřejné správě, ale 
i v soukromém sektoru.

V další části příspěvku se interní auditorky za-
bývaly spoluprací s Českým institutem interních 
auditorů, zejména zhodnocením účasti na seminá-
řích a konferencích a publikovanými odbornými 
články v časopisu Interní auditor. 

Interní auditorky jsou také spoluautorkami od-
borné publikace „Metodická pomůcka k zabezpe-

čení kvality interního auditu v malých útvarech 
ve veřejné správě“ a působí v komisi pro primární 

systém dohledu v oblasti finančního řízení a kont-
roly Sekce veřejné správy Českého institutu inter-
ních auditorů. 

Tato komise se zaměřuje na zlepšování vnitřního 
kontrolního systému a jeho propojení s kontrolou 
finančních prostředků. Do oblasti vnitřního kont-
rolního systému spadá kontrolní prostředí, identi-
fikace a ohodnocení rizik, monitoring, informace 
a komunikace. 

Co přinese nový zákon?

Za zmínku stojí také připravovaný zákon o vnitřním 
řízení a kontrole ve veřejné správě, který by měl na-
hradit současný zákon o finanční kontrole. Řada in-
terních auditorů měla na přítomnou zástupkyni Mi-
nisterstva financí ČR odborné dotazy a připomínky. 

Tvůrci připravovaného zákona v současné době 
zpracovávají velké množství připomínek, takže uvi-
díme, v jaké podobě se zákon na veřejnosti objeví.

Nicméně nová právní úprava by měla přinést 
posílení úlohy interního auditu ve veřejné správě 
a s tím související nutnost přenastavení kontrol-
ních mechanismů a kontrolního prostředí na mno-
ho let dopředu.

Závěr setkání byl věnován oceněním za dlouho-
dobý přínos k rozvoji interního auditu v Jihomo-
ravském a Zlínském kraji. A jednou z oceněných 
je právě vedoucí oddělení interního auditu Ivana 
Göttingerová.

Pavel Vavřík, Odbor interního auditu 
a kontroly Magistrátu města Brna

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

KONTAKTY 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

Rada města Brna
 6. schůze, 20. ledna 2015 (výběr)

RMB schválila:

• na návrh tajemníka MMB jme-

nování Ondřeje Holíka vedou-

cím Kanceláře primátora měs-

ta Brna s účinností od 1. úno-

ra 2015 v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích;

• prodloužení výzvy na podání na-

bídek na akci „Brno, rozšíření vo-

dojemu Lesná“ (termín nejpoz-

ději do 11. února 2015);

• přistoupení města Brna k Paktu 

měst a regionů pro zastavení se-

xuálního násilí na dětech;

• výběr firmy na akci „Stavební 

úpravy ZŠ Mutěnická – III. eta-

pa – dodávka technologií“, cena 

5  mil. Kč.

RMB vzala na vědomí:

• Výroční zprávu o rozvoji obec-

ního školství ve městě Brně za 

školní rok 2013/2014. Po projed-

nání v ZMB bude zpráva ke sta-

žení na www.brno.cz. (pž)

Rada města Brna
 7. schůze, 27. ledna 2015 (výběr)

RMB schválila:

• smlouvu o správě veřejného pro-

storu před Janáčkovým divadlem 

mezi městem Brnem a Veřejnou 

zelení města Brna, p. o.;

• Luďka Beneše (předseda Asociace 

muzeí a galerií ČR) a Antonína Reč-

ka (ředitel Muzea Brněnska, p. o.) 

novými členy výběrové komise pro 

výběrové řízení na obsazení funkce 

ředitele/ky Muzea města Brna; 

• zrušení jmenování Petra Jana Kryš-

tofa členem výběrové komise pro 

výběrové řízení na obsazení funk-

ce ředitele/ky Divadla Radost, p. o., 

a jmenovala Sylvu Markovou no-

vou členkou výběrové komise;

• Statut Řídicího výboru Integro-

vaného plánu rozvoje města Brna 

v problémové obytné zóně města 

(jedná se o projekt revitalizace pro-

blémové zóny ohraničené ulicemi 

Bratislavskou, Francouzskou, Cej-

lem atd.) a ustavila tento výbor;

• Statut Řídicího výboru Integro-

vaných plánů rozvoje města Brna 

pro Regionální operační program 

a ustavila tento výbor;

• žádost o státní dotaci Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR pro IX.  etapu 

projektu „Regenerace panelové-

ho sídliště Brno-Bohunice“, nákla-

dy celkem 6,9 mil. Kč (v tom dota-

ce MMR 4 mil. Kč, dotace městské 

části 2,9 mil. Kč);

• žádost o státní dotaci Minister-

stva pro místní rozvoj ČR pro 

VII. etapu projektu „Regenerace 

panelového sídliště Brno-Kohou-

tovice“, náklady celkem 5 mil. Kč 

(v tom dotace MMR 3,5 mil. Kč, 

dotace městské části 1,5 mil. Kč);

• žádost o státní dotaci Minister-

stva pro místní rozvoj ČR pro 

VIII. etapu projektu „Regenerace 

panelového sídliště Brno-Řečko-

vice“, náklady celkem 4,7 mil. Kč 

(v tom dotace MMR 3,3 mil. Kč, 

dotace městské části 1,4 mil. Kč);

• Řád veřejného pohřebiště měs-

ta Brna. Nový řád byl upraven 

v souvislosti s novým občan-

ským zákoníkem a byl nově pro-

jednán i s MMR ČR;

• smlouvu o partnerství za účelem 

realizace projektu Z labyrintu ná-

silí (jde o smlouvu mezi městem 

Brnem a spolkem Persefona);

• jmenování náměstka primáto-

ra Matěje Hollana předsedou Po-

radního orgánu města Brna pro 

otázky integrace cizinců;

• jmenování členů dozorčí rady Ne-

mocnice Milosrdných bratří, p. o., 

za město Brno pro funkční období 

od 1. února 2015. Do funkce před-

sedy dozorčí rady jmenovala Lu-

boru Bednaříkovou (členka Zastu-

pitelstva města Brna), do funkce 

místopředsedy dozorčí rady An-

tonína Crhu (člen ZMB), Matě-

je Hollana (náměstek primátora) 

a Zoru Proskovou (vedoucí Od-

boru zdraví MMB);

• zahájení posouzení záměru slouče-

ní příspěvkových organizací města 

Brna Nemocnice Milosrdných brat-

ří a Úrazové nemocnice v Brně.

RMB souhlasila:

• s jednáním o záměru členství měs-

ta Brna v dobrovolném svazku 

obcí České dědictví UNESCO. Jed-

ná se o společnou propagaci a ko-

ordinaci marketingových aktivit ve 

vztahu k cestovnímu ruchu atd.;

• se svoláním mimořádné valné hro-

mady společnosti Veletrhy Brno, 

a. s., k provedení personálních 

změn v orgánech společnosti. 

Změny navrhlo město Brno jako 

akcionář. Návrh na zvolení primá-

tora Petra Vokřála, Jiřího Švachu-

ly a Jitky Ivičičové do funkce čle-

na představenstva společnosti Ve-

letrhy Brno, a. s., a Matěje Hollana 

do funkce člena dozorčí rady spo-

lečnosti Veletrhy Brno, a. s. Perso-

nální změny v BVK, a. s., a KOR-

DIS JMK, a. s., budou projednávat 

následné valné hromady spo-

lečností svolané na návrh města 

Brna jako akcionáře.

RMB vzala na vědomí:

• vyhlášení výběrového řízení na 

obsazení funkce vedoucí/ho Od-

boru investičního MMB v soula-

du se zákonem č. 312/2002 Sb., 

o úřednících;

• dopisy z Regionální rady regio-

nu soudržnosti Jihovýchod ve 

věci evropské dotace na projekt 

Beringie a nesouhlasila s návr-

hem Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod na zru-

šení smlouvy o poskytnutí dota-

ce na projekt Beringie (jde o do-

taci 45 mil. Kč, celkové náklady 

76,1 mil. Kč, projekt realizován 

v zoo v letech 2009–2010). (pž)

VĚSTNÍK

 Ředitel Českého institutu interních auditorů Daniel Häusler blahopřeje oceněné auditorce 

Ivaně Göttingerové. Foto: Z. Kolařík

 Foto: M. Schmerková

 Veřejný prostor před Janáčkovým divadlem včetně fontány spravuje 

Veřejná zeleň města Brna. Foto: M. Schmerková

Představitelé města, firem a vědy 
se setkali ve vile Stiassni
V nedávno rekonstruované a zpřístup-
něné vile Stiassni na Hroznové ulici se 
14. ledna uskutečnilo novoroční spo-
lečenské setkání vedení města Brna 
s představiteli významných brněnských 
firem a vědecko-výzkumných institucí. 

Primátor Petr Vokřál hostům při té 
příležitosti představil vize a priority no-
vého vedení města. Hovořilo se přede-
vším o městské podpoře podnikání, užší 
spolupráci s univerzitami, o dopravě 
a územním plánování. 

„Chceme ovlivnit výstavbu velkého 
městského okruhu a definitivně rozhod-
nout o poloze hlavního železničního ná-
draží,“ řekl Vokřál. Brno bude podle něj 
podporovat co nejlepší dopravní dostup-

nost města, kromě nového nádraží i roz-
šíření leteckých linek. 

Mezi priority současného vedení po-
dle Vokřála patří zejména nový směr roz-
voje Brna i za pomoci konceptu smart 
city čili chytré město. „Rádi bychom 
aplikovali inteligentní technologie v do-
pravě, ale i řízení města,“ popsal.

Klíčovou roli pro budoucí prosperitu me-
tropole spatřuje vedení v silné místní glo-
bálně konkurenceschopné ekonomice, kte-
rá je postavena na znalostech a know-how 
brněnských firem a vědecko-výzkumných 
center. „Zde vítám součinnost veřejného 
a soukromého sektoru jako nezbytnou a zá-
kladní podmínku úspěchu všech zúčastně-
ných,” dodal Vokřál. (zug)
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VETERINÁRNÍ PORADNA

Parvoviróza je stálou hrozbou – je váš pes chráněný? 
Ačkoliv je většina psů v České re-

publice vakcinována proti infekč-

ním chorobám, mezi které pat-

ří i parvoviróza, stále se v praxi 

s tímto onemocněním setkává-

me. O tom, jak rozpoznat přízna-

ky parvovirové infekce, jak ji léčit 

a účinně se proti ní bránit, může-

te zjistit v následujícím článku.

Parvoviróza je vysoce na-

kažlivé virové onemocnění. Od 

dob, kdy se poprvé objevilo, až 

do současnosti je pro své vážné 

příznaky ohrožující život pacien-

tů stále velmi obávané. 

Jaké jsou příznaky 
napadení parvovirem?

Typické příznaky parvovirózy jsou 

letargie, silné zvracení, ztráta chu-

ti k jídlu a krvavé, pách-

noucí průjmy, které mo-

hou vést poměrně rychle 

k závažné dehydrataci 

organismu. Virus napa-

dá i lymfatickou tkáň, 

což vede k selhání 

obranyschopnosti.

Jak se 
parvovirus přenáší?

Tato infekce může být přenášena 

prostřednictvím lidí, zvířat nebo 

objektů, které přichází do sty-

ku s výkaly nakaženého psa. Vi-

rus je vysoce odolný, v prostředí 

může přežívat i několik měsíců, 

na miskách s jídlem, obuvi, ob-

lečení, kobercích a podlahách. 

Udržuje se hlavně v populaci ne-

vakcinovaných psů, od 

kterých právě váš pes 

může být nakažen. 

Kteří psi mohou 
onemocnět?

Štěňata, dospívající 

psi a psi, kteří ne-

jsou řádně vakci-

novaní, jsou nejvíce 

náchylní k infekci. Mezi ple-

mena s vyšším rizikem onemoc-

nění patří rotvajleři, dobrmani, 

labradorský retrívr, americký sta-

fordšírský teriér a němečtí ovčáci.

Jak můžete parvoviróze 
předejít? 

To nejlepší, co můžete pro va-

šeho psa udělat, je zajiště-

ní vakcinace kvalitní a účinnou 

vakcínou podle doporučeného 

vakcinačního schématu. Obec-

ně platí, že první vakcína se po-

dává v 6–9 týdnech věku, revak-

cinace pak následuje v tří- až 

čtyřtýdenních intervalech, do-

kud štěně dosáhne 16–20 týd-

nů, a pak znovu v prvním roce 

života. I starší psi, kteří nedo-

stali jako štěňata plnou vakci-

nační sérii, mohou být ohrože-

ni parvovirózou.

Vzhledem k tomu, že Parvo-

virus může v prostředí přežívat 

měsíce, musíte dbát zvýšené 

opatrnosti, pokud byl nakažený 

pes ve vašem bytě nebo domě. 

Hračky infikovaného psa, mis-

ky na vodu a krmivo, musí být 

důkladně vyčištěny a desinfi-

kovány, např. roztokem na bázi 

chloru (použijete 1 díl koncen-

trované dezinfekce a 30 dílů 

vody) po dobu 10 minut. Před-

měty, které nemohou být desin-

fikovány, je lépe úplně vyhodit.

Jaké jsou možnosti léčby?

Vzhledem k závažnosti one-

mocnění není vhodné, aby se 

majitelé pokoušeli o domá-

cí léčbu. I přes intenzivní vete-

rinární péči (hospitalizace s in-

fuzní terapií) může být toto 

onemocnění smrtelné. Pokud 

zjistíte, že vašeho psa trápí sil-

né zvracení, ztrácí chuť k jídlu 

nebo má krvavý průjem, obraťte 

se ihned na svého veterinární-

ho lékaře! Pacient s parvoviró-

zou vyžaduje intenzivní terapii, 

proto je nutné, aby byl hospi-

talizován na takovém pracoviš-

ti, které může zajistit nepřetržitý 

monitoring pacienta s několika-

denní infuzní terapií a intrave-

nózním podáváním léků. Tato 

terapie je spojená s poměr-

ně vysokými náklady, nicmé-

ně pouze maximální péče ský-

tá naději na vyléčení. 

Onemocnění parvovirózou je 

stále aktuální problém, který není 

dobré brát na lehkou váhu, proto 

nezapomínejte na pravidelné oč-

kování, které může vašim kama-

rádům zachránit život!

MVDr. Martina Klimešová

Klinika Jaggy, Brno

Rok 2015 na Špilberku bude ve znamení piva
Hlavní výstava letošního roku 

na Špilberku bude věnována 

pivu a všemu, co s ním sou-

visí. Návštěvníky provede his-

torií výroby i konzumace piva 

v Brně od pravěku až po sou-

časnost, zprostředkovaně bu-

dou moci nahlédnout do nej-

starších brněnských pivovarů 

i hospod. Výstava bude zahá-

jena 17. 6. a potrvá až do kon-

ce roku. 

Z kterého roku je nejstarší zmín-

ka o vaření piva v Brně? Z čeho 

se vařilo středověké pivo? 

Kde stála v Brně první hospo-

da? Proč mohly v 16. století pít 

pivo i děti? Kdy se začalo vy-

rábět lahvové pivo? Kam cho-

dili herci z Divadla na prováz-

ku na pivo? Kolik je dnes v Brně 

vlastně pivovarů? Výstava zod-

poví všechny otázky souvise-

jící s pivem v Brně. Nastíní vý-

voj technologie výroby piva, od 

prvních pšeničných piv dochu-

covaných třeba bylinkami až po 

dnešní nejběžnější spodně kva-

šená piva z ječmenného sladu. 

Zachyceny budou i proměny ve 

způsobu prodeje piva, od domá-

cí výroby i konzumace přes prá-

vovárečné domy až po klasické 

hostince. 

Na příběhu piva lze ilustrovat 

i obecné společenské proměny; 

s rozvojem měst ve 13. stole-

tí souvisí vznik měšťanských pi-

vovarů, naopak v 16. století na-

stupuje podnikavá šlechta, která 

zaplavuje trh levným lehkým pi-

vem, které se pije stejně běžně 

jako voda. Průmyslová revoluce 

pak dává základy pro velké pi-

vovary vlastněné bohatými pod-

nikatelskými rody, útlum výroby 

lze zaznamenat v období obou 

světových válek i následného 

poválečného zestátnění sou-

kromého majetku. Výstava bude 

zakončena i zmínkou o součas-

ných trendech, kdy sice kle-

sá spotřeba točeného piva na 

jednoho obyvatele, ale naopak 

stoupá obliba produkce z mini-

pivovarů nebo též řemeslných 

pivovarů. 

Bezesporu nejzajímavější bu-

dou brněnské reálie. Připome-

nuty budou nejstarší brněnské 

hostince, například U Modré-

ho lva, který dnes již připomíná 

jen malba lva na fasádě budovy 

spořitelny na křižovatce poblíž 

Mendlova náměstí. Dále hos-

tinec U Bílého kříže, který stál 

naproti dnešní nemocnici u sv. 

Anny na Pekařské, hostinec 

U Tří knížat na Poštovské, kde 

před bitvou u Slavkova nocoval 

náčelník generálního štábu Na-

poleonovy armády maršál Bert-

hiér, či hostinec U Černé orla na 

Orlí, který si oblíbil Josef II. na-

tolik, že svolil, aby hostinec pou-

žíval přízvisko „u císaře římské-

ho“. Mnozí Brňané pak budou 

moci zavzpomínat na mnohem 

mladší, dnes již téměř legen-

dární pivnice – U Formana na 

České ulici, Na Střeláku v Pi-

sárkách, jež byla vyhledávána 

hlavně brněnskými „mánička-

mi“. Část výstavy bude věno-

vána také původnímu klášter-

nímu pivovaru na Starém Brně 

nebo osobnosti Františka Ond-

řeje Poupěte, sládka a inováto-

ra výroby, autora příruček o va-

ření piva i zakladatele školy pro 

sládky, který nejplodnější časy 

prožil právě v Brně v Měšťan-

ském pivovaru na Starobrněn-

ské ulici.

Vystaveny budou archeolo-

gické nálezy, například tzv. br-

něnské poháry, nádoby z 15. až 

16. století, které pravděpodobně 

sloužily i k pití piva, z mladších 

exponátů náčiní i zařízení k vý-

robě piva, historické pivní sklo, 

pivní podtácky. Nebudou chybět 

dokumenty dokládající nejstarší 

pijácké zvyklosti nebo i stížnosti 

obyvatelstva na kvalitu piva. Po-

dobu historických hostinců při-

blíží scénické rekonstrukce či 

modely. Návštěvníci si budou 

moci na vlastní kůži vyzkoušet 

atmosféru prvorepublikové doby 

s číšníky se servítkem přes 

ruku nebo socialistické hospo-

dy s umakartovými stoly a kera-

mickými podtácky. Každý Brňan 

si pak bude moci vyhledat, zda 

v okolí jeho bydliště fungovalo či 

funguje některé z pivovarských 

zařízení – pivovar, významná 

hospoda, sladovna či ledárna.

Bezpečnost horníků je v rukou laseru
Pevný jako skála, říká přísloví. 

Je však skála opravdu tak pev-

ná? To zjišťují vědci z Akademie 

věd. Spolupracují na tom týmy 

z Ústavu přístrojové techniky AV 

v Brně (ÚPT) a Ústavu geoniky 

AV v Ostravě (ÚGN).

Pohyby skalních masivů zkou-

mají vědci z ÚGN už dlouho 

v uměle vytvořených štolách i při-

rozeně vzniklých jeskyních. Hlav-

ním cílem výzkumu je zjistit, kdy 

hrozí nebezpečí závalu, zhrou-

cení nebo jiná událost, která by 

mohla ohrozit například horníky 

pracující v dolech.

„Důležitými vstupními daty je 

pro nás měření drobných de-

formací štoly ve skalním masi-

vu. Ty se určují měřením vzdále-

ností kontrolních bodů ve stěně 

štoly. S jejich pomocí vytvoříme 

matematický model, který umož-

ní předvídat nestability a rizika. 

Také umíme navrhnout opatření, 

která mohou zborcení štoly za-

bránit,“ říká RNDr. Lubomír Staš, 

CSc., z oddělení geomechaniky 

a báňského výzkumu UGN.

Dosavadní měření precizním 

kovovým pásmem je pomalé 

a pracné. Proto se vědci z UGN 

obrátili s žádostí o vyvinutí nové 

metody měření na své kolegy 

z Akademie věd z brněnského 

Ústavu přístrojové techniky, kte-

ří se zabývají přesným měře-

ním vzdáleností pomocí laseru. 

Na začátku tohoto roku proběh-

ly první zkoušky nového systé-

mu v důlních štolách na Vysoči-

ně v Dolní Rožínce.

„Systém funguje tak, jak jsme 

očekávali. Samozřejmě se jedná 

o prototyp, který budeme dále vy-

lepšovat. Přesnost a rychlost mě-

ření však je výborná,“ říká Ing. 

Petr Jedlička, Ph.D., z oddělení 

koherenční optiky ÚPT. „Pomo-

cí tohoto zařízení můžeme mo-

nitorovat i celou řadu jiných ob-

jektů. Velkou výhodou laserového 

měření je, že se k měřenému 

předmětu nemusíme přibližovat. 

Podobnou metodu jsme už pou-

žívali k proměřování tvaru doruda 

rozžhavených výkovků,“ dodává.

Oba týmy očekávají zrychlení 

a zjednodušení práce vědců v te-

rénu. Předpokládá se, že vyvinutý 

laserový systém nalezne uplatně-

ní i v dalších oborech. U zařízení 

bude řešena i patentová ochrana.

Velké poprsí jako problém? Řešením je plastika!

Pro mnohé ženy je nadměrně 

velké poprsí (hypertrofie) dlouho-

letým problémem, který může pů-

sobit nepříjemnosti. Ženy s nad-

měrně velkými prsy pociťují více 

než pouhou nespokojenost se 

vzhledem své postavy. Mívají 

i bolesti a pocit snížené pohody. 

Časté jsou nepříjemné poci-

ty na ramenou způsobené tla-

kem ramének podprsenky, která 

nesou váhu těžkých prsů. Ženy 

mají změněné proporce posta-

vy, které mohou ovlivnit schop-

nost vést normální aktivní život. 

Medicína nabízí pomoc

Velké prsy omezují při sportov-

ních a jiných pohybových aktivi-

tách. Nedostatek pohybu se pak 

může podílet na vzniku nadváhy. 

Mnohdy se objevují i bolesti zad, 

především krční páteře, které nutí 

ženy vyhledat pomoc ortopeda. 

V létě může pod prsy následkem 

pocení vznikat kožní zapářka 

a nepříjemná kožní onemocnění. 

Řešením problému je redukč-

ní operace prsů – chirurgický zá-

krok, který se provádí s cílem od-

stranit nadbytečnou prsní tkáň. 

Kromě toho, že po operaci dochá-

zí k úlevě od bolesti a ke zlepše-

ní funkčních potíží, vede zákrok 

k výraznému zlepšení tvaru prsů. 

Lékař vybere 
nejlepší postup

Redukci prsů lze provést v ja-

kémkoliv věku, ale nejlépe 

v době, kdy jsou již prsy plně vy-

vinuté. Modelace prsů je opera-

ce, při které na rozdíl od reduk-

ce prsů nedochází ke zmenšení, 

ale cílem je zlepšit tvar prsů. 

Existují určité operační postu-

py, při kterých jsou modelovány 

části prsní žlázy tak, aby se vrst-

vily na sebe a došlo ke zvětše-

ní vyklenutí prsů. Důvody k této 

operaci jsou čistě estetické. 

Redukční operace i modelace 

prsů se provádí nejčastěji v cel-

kové anestezii, pouze malé mo-

delace prsů lze provádět v lokál-

ní anestezii. Při operaci, která 

obvykle trvá cca 1,5–3 hodiny, 

vede lékař několik chirurgických 

řezů podle určitého vzoru. Exis-

tují tři základní varianty.

První je modelace s jizvou ko-

lem prsního dvorce (periareolár-

ní), druhou redukce nebo mode-

lace prsů se svislou (vertikální) 

jizvou. Třetí možností je reduk-

ce nebo modelace prsů s jizvou 

ve tvaru „kotvy“ nebo „obrácené-

ho T“. V každém případě je výběr 

operační techniky nutné ponechat 

na chirurgovi na základě zhodno-

cení individuálních poměrů. 

Nejspokojenější pacientky

K operaci by měly přicházet ženy, 

které jsou zdravé a netrpí život 

ohrožujícím onemocněním, ženy 

s pozitivním přístupem a jasný-

mi cíly operace, ženy dobře mo-

tivované, které netrpí nadváhou 

a mají BMI menší než 30. 

Po operaci je vhodné, aby pa-

cientka cca týden dodržova-

la klidový režim a nosila elastic-

ké kompresní prádlo, které tvar 

prsů podpoří. Bolestivost po ope-

raci není příliš velká, většinou 

jsou dostačující běžná analgetika 

v prvních dnech po operaci.

Tvar prsů a jizvy vyzrávají při-

bližně rok. Pacientky po těchto 

operacích bývají jedny z nejspo-

kojenějších v ordinaci plastické-

ho chirurga. 

MUDr. Petr Hýža, Ph.D. 

Leticia, plastická chirurgie Brno

www.leticia.cz Redukce prsů před... ... a po zákroku.
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Střední škola strojírenská a elektrotechnická 
v Brně má novou CNC učebnu
Střední škole strojírenské a elekt-

rotechnické, Brno, Trnkova 113, se 

podařilo vybudovat a dne 21. led-

na 2015 zahájit provoz nové od-

borné učebny CNC (Computer 

Numerical Control – počítačem 

řízené obráběcí stroje). Tuto mo-

derní učebnu slavnostně otevřel 

náměstek hejtmana Jihomorav-

ského kraje, pan Ing. Stanislav 

Juránek.

Pan náměstek v této souvislos-

ti vyjádřil přesvědčení, že podob-

ně moderně vybavené učebny jis-

tě přilákají zájemce o strojírenské 

obory a podaří se tak zvýšit zá-

jem o technické vzdělávání v na-

šem regionu.

Střední škola strojírenská 

a elektrotechnická je vzdělávací 

zařízení s dlouholetou tradicí ve 

výchově mládeže ve studijních 

a učebních oborech v denním 

studiu, nástavbovém denním 

i dálkovém studiu a v posled-

ních letech také ve zkráceném 

studiu. 

Obory zaměřené na progra-

mování CNC strojů jsou jedny 

z nejžádanějších na trhu prá-

ce. Škola si proto vytýčila jako 

cíl vybudovat pro své žáky tři 

plně funkční odborné učebny 

vybavené nejpoužívanějšími ří-

dícími systémy významných fi-

rem našeho regionu. Konkrét-

ně se jedná o řídící systémy 

Fanuc, Sinumerik a Heidenhain. 

S touto postupnou modernizací 

praktické výuky na škole zača-

ly přicházet také úspěchy žáků 

v celostátních soutěžích zamě-

řených na programování a ob-

sluhu CNC strojů, v nichž se 

žáci umisťovali na stupních ví-

tězů. Škola dokonce v loňském 

roce získala prestižní titul Do-

poručeno zaměstnavateli 2014, 

který udělují zástupci předních 

zaměstnavatelů z celé Čes-

ké republiky a oceňují tak školy 

s kvalitní přípravou žáků do za-

městnání.

Zbrojovka? To není jen první mužstvo
Fotbalový klub? To zdaleka není 

jen první mužstvo, i když to se 

pochopitelně těší největšímu zá-

jmu médií a fanoušků. Fungují-

cí klub se ovšem neobejde bez 

toho, aby si vychovával vlastní 

mladé sportovce.

Právě probíhající zimní obdo-

bí je fotbalově „mrtvé“ jen zdán-

livě. To se týká i fotbalové mlá-

deže. V zimě je totiž ideální 

čas pro různé zajímavé turna-

je s atraktivnímí týmy, na kte-

ré jinak v soutěži nenarazíte. 

Dva podobné pořádala v lednu 

i Zbrojovka.

Hejtmanova trofej 
zůstala v Brně

Prvním z nich byl turnaj O po-

hár hejtmana Jihomoravského 

kraje. Jednalo se již o třináctý 

ročník, pořádaný tentokrát pro 

hráče kategorie U16 (mladší do-

rost) v nové hale v areálu VUT. 

A třináctka v názvu Zbrojovce 

smůlu nepřinesla, naopak.

Mladí Brňané se pod vede-

ním bývalého fotbalisty Zbro-

jovky Pavla Šustra prokousali 

turnajem bez jediného klopýt-

nutí. V sobotu 10. ledna porazili 

v úvodním utkání Olomouc 6:0, 

vzápětí zdolali Slavii 5:3 a polo-

žili tak solidní základ pro postup 

do další fáze.

O den později postup stvrdili 

výhrou nad Žilinou (5:4), v semi-

finále zdolali Teplice 6:3 a v zá-

věrečném utkání o trofej je čeka-

la znovu Olomouc. Dramatické 

utkání se zlomilo definitivně ve 

druhé půli, Zbrojovka zvítězila 

5:2 a mohla zvednout nad hlavu 

cenný pohár – podruhé v histo-

rii turnaje.

„Naši hráči jsou velice dobře 

technicky vybavení, což s při-

dáním patřičné dávky tvrdosti 

a nasazení v osobních soubo-

jích znamenalo triumf,“ pochva-

loval si trenér Šustr. Nejlepším 

střelcem turnaje byl navíc zvo-

len osmigólový Martin Zikl. „Ve 

finále už soupeř věděl, co od 

nás čekat, hodně zamotaný byl 

i zápas s Teplicemi. Ale zvládli 

jsme to,“ hodnotil.

Zbrojovka Cup – 
vklad do budoucna

O týden později, 18. ledna, se 

v hale TCM utkali špičkoví hrá-

či kategorie U9. Týmy Zbrojov-

ky, Sparty a Hradce Králové 

poskládaly dva stejně silné vý-

běry, které na osmičku účast-

níků doplnil rakouský Sturm 

Graz a slovenský Slovan Bra-

tislava.

V turnaji byl kladen důraz spí-

še na rozvoj herních dovednos-

tí, v souladu s principy, které 

Zbrojovka v kategorii přípravek 

a mladších žáků vyznává. Nevy-

hlašují se nejlepší střelci a čas-

to ani nejlepší týmy. „Honba za 

výsledky vytváří v této kategorii 

zbytečný tlak. My chceme, aby 

tlak vycházel jen z prosté kon-

frontace kvalitních týmů, což 

se v neděli stalo,“ vysvětlil šéf-

trenér přípravek Vladimír Cha-

loupka.

Výsledky tedy uvedeme jen 

orientačně – a s určitou dáv-

kou hrdosti, neboť oba „zbro-

jovácké“ týmy prošly turnajem 

bez jediné bodové ztráty. „Klu-

ci se soupeřů nezalekli, za pří-

stup zaslouží pochvalu. I cel-

ková úroveň turnaje byla velmi 

vysoká,“ ocenili trenéři Dvořá-

ček a Němčanský.

Důležitý je ovšem také fakt, 

že bezchybnou organizací tur-

naje potvrdila Zbrojovka schop-

nost podobné turnaje nadále 

pořádat a nabídnout tak hráčům 

klubu přidanou hodnotu. „Tradič-

ně spolupracujeme například se 

Slovanem, nyní se podařilo na-

vázat užší spolupráci i s Gra-

zem. Jsme už domluvení na 

dalších turnajích u nás i u nich, 

s organizací i zázemím byli ve-

lice spokojeni,“ prozradil Cha-

loupka.

Více informací nejen o těch-

to akcích si můžete přečíst 

na webových stránkách klubu 

www.fczbrno.cz, případně na 

sociálních sítích Zbrojovky.

Výběr profese: od základky po vysokou
Volbu budoucí profese ovlivňuje mnoho faktorů a podmínek. 

Už na základní škole se objevují první náznaky toho, v čem 

by žák mohl být dobrý, co ho baví a zda má smysl se něja-

kému zaměření věnovat hlouběji. Rozhodující nejsou ani tak 

známky, jako spíš vztah a přístup. Někdo je schopný naučit 

se celé pasáže textu nebo vzorečky zpaměti, ale ve skuteč-

nosti látce příliš nerozumí. Jiný žák se hluboce zajímá třeba 

o přírodu, čte knížky o dávných dobách nebo dělá chemické 

pokusy. Důležité je, jestli je schopný si udělat vlastní názor 

a chápat jednotlivé souvislosti.

Už několik let mají studijní před-

poklady jednotlivých žáků zkou-

mat jednotné testy. K tomuto 

účelu se využívají srovnávací 

zkoušky společnosti SCIO pro 

žáky pátých, sedmých a devá-

tých tříd. Mají odhalit vědomos-

ti žáků, ale navíc jim přiblížit at-

mosféru, která je v budoucnu 

čeká při přijímacím řízení na 

střední a vysokou školu. 

Vybírejte to, co vás baví

Ani na střední škole se student 

nevyhne zatěžkávacím zkouš-

kám. Pomineme-li náročnost 

a osnovy učiva, tak mimo závě-

rečné maturitní zkoušky ho če-

kají ještě přijímací zkoušky na 

vysokou školu, jejíž výběr také 

není zdaleka jednoduchou zá-

ležitostí. U mnoha fakult po celé 

republice testuje budoucí ucha-

zeče také společnost SCIO. 

Testy dělí do několika bloků. 

Nejobecnější z nich, tzv. OSP 

– obecné studijní předpoklady, 

by neměly testovat ze znalostí 

a vědomostí, ale ze schopnos-

ti přemýšlet, usuzovat a orien-

tovat se v odborném textu. Vý-

sledky testů vyjadřují, kolik 

procent lidí bylo v celkovém bo-

dování horší než testovaný stu-

dent. To vyjadřuje tzv. percentil. 

Jednotlivé fakulty mají stano-

vené percentilové hranice, pod 

něž zájemce nepřijímají. Samo-

zřejmě záleží na oboru. Napří-

klad na žurnalistiku nebo psy-

chologii se obvykle uchazeči 

pod percentil 80 nedostanou. 

Jiné fakulty zase přijmou i ucha-

zeče, kteří dosáhli percentilu 20. 

Obor by měl být primár-

ně vybrán na základě toho, co 

studenta baví. Důležité je sa-

mozřejmě i uplatnění na trhu 

práce, finanční ohodnocení 

a další faktory. Jenže jaký by 

mělo smysl se po celou dobu 

vysokoškolských studií a v bu-

doucím povolání trápit? Před-

stavme si třeba lékaře, právní-

ka nebo učitele, který si profesi 

vybral třeba jen kvůli rodinné 

tradici. Důležité je, aby člověk 

k volbě studijního oboru přistu-

poval s ohledem na vlastní zá-

jem, nadšení a záliby. Volba vy-

soké školy a následně i životní 

profese totiž neovlivňuje jen ži-

vot nás samotných, ale také lidí 

z našeho okolí.

Desatero pro 
správnou volbu

Dnešní výběr vysokých škol je 

tak široký, že si každý student 

může vybrat podle svých zá-

jmů, potřeb a schopností. Na 

co se při výběru zaměřit?

1. Jaké máte šance na přijetí?

2. Jakou má škola „úmrtnost“? 

(Zní to trochu hrůzostrašně, 

ale při výběru vysoké školy 

se jedná o důležitý statistic-

ký údaj. Počet studentů, kte-

ří zanechají studia nebo ško-

lu opustí z prospěchových či 

jiných důvodů [v % za obdo-

bí studia], se odborně nazývá 

mortalita neboli úmrtnost. Jde 

o důležitý ukazatel náročnosti 

studia na dané škole.) 

3. Chci dojíždět do školy, nebo 

bydlet na koleji?

4. Jaká je časová náročnost 

studia? Budu již během stu-

dia pracovat?

5. Jaká je kvalita výuky?

6. Kdo na škole studuje? Jaký 

typ studentů?

7. Kolik studentů je v jednom 

ročníku?

8. Jak se uplatňují absolven-

ti dané školy, oboru? (Kvali-

ta školy se dá zkoumat podle 

toho, kolik procent absolven-

tů najde po škole odpovída-

jící zaměstnání, zda škola 

spolupracuje s potenciálními 

zaměstnavateli, jak a v čem 

se během let změnil obor, na 

který se student hlásí.)

9. Líbí se vám vybraná škola? 

Jak se škola prezentuje?

10. Kolik bude studium stát?

Nepodceňujte přípravu 

Vysokou školu si můžete vy-

brat státní nebo soukromou. Na 

státních školách jsou přijíma-

cí zkoušky samozřejmě obtíž-

nější. V dnešní době však má 

každý student dostatek mož-

ností a informací k perfektní 

přípravě. Školy zveřejňují infor-

mace o přijímacím řízení na in-

ternetu, pro každý obor existují 

učebnice a cvičebnice, příprav-

né kurzy, nulté ročníky. Na sou-

kromých vysokých školách jsou 

přijímací zkoušky mnohem 

snadnější nebo nejsou vůbec, 

školy přijímají vícekrát ročně. 

Platí se tu však školné. 

Na většinu vysokých škol se 

podávají přihlášky do konce 

února (pokud se dělají talento-

vé zkoušky, podávají se přihláš-

ky dříve). Podrobné informace 

o přijímacím řízení zjistíte v ad-

resáři vysokých škol www.vy-

sokeskoly.com nebo přímo na 

webových stránkách školy. Kro-

mě klasického papírového for-

muláře dnes mnoho škol nabízí 

již i internetovou přihlášku. Po-

platek za přihlášku se pohybuje 

kolem 500 Kč a platí se za kaž-

dou podanou přihlášku. 

S výběrem vhodné školy 

také mohou pomoci výchovní 

poradci na střední škole, kte-

ří mají přehled o možnostech 

studia. Nevíte-li si přesto rady, 

můžete se obrátit také na pe-

dagogicko-psychologické po-

radny, Ústav pro informace ve 

vzdělávání (www.uiv.cz) nebo 

na vzdělávací agenturu AMOS, 

která poskytuje zdarma pora-

denství a databázi přijímacích 

testů z minulých let a na vyžá-

dání zasílá e-mailem podklady 

zaměřené na konkrétní fakultu 

nebo obor (např. Jak se dostat 

na právnické fakulty). Informa-

ce najdete také na adrese ca-

sopis.kampomaturite.cz. 

Trendem posledních let jsou 

jednoleté přípravné kurzy typu 

nultých ročníků, které začína-

jí v říjnu nebo listopadu. Kromě 

těchto kurzů existují i kurzy krat-

ší, např. semestrální, měsíční 

apod. Uchazeči, kteří absolvo-

vali přípravný kurz, jsou úspěš-

nější u přijímacích zkoušek.

Několik rad před 
dnem „D“

Nejde však jen o to, naučit se 

k přijímacím zkouškám co nej-

víc. Mezery ve znalostech se 

dají nahradit poctivým sezná-

mením s přijímacími testy, zvo-

lením strategie a vlastní dušev-

ní přípravou na přijímací řízení. 

Několik následujících rad by 

vám mělo pomoci využít vašich 

vědomostí na maximum. 

1. Zjistěte si všechny dostupné 

informace o přijímacím říze-

ní: jeho struktura; organizace; 

atmosféra; bodování přijíma-

cího testu; možnosti bonuso-

vých bodů, např. za maturi-

tu s vyznamenáním, státnice 

z cizích jazyků, praxi. Podrob-

ně si přečtěte pokyny děkana 

k přijímacím zkouškám.

2. Sežeňte si přijímací testy z mi-

nulých let. Některé vysoké ško-

ly je zveřejňují na svých inter-

netových stránkách. Spousty 

přijímacích testů shromažďují 

vzdělávací portály, např. Kam-

PoMaturite.cz/testy; Teston-

line.cz atd.; vycházejí v učeb-

nicích k přijímacím zkouškám 

nebo se dají zakoupit přímo na 

vysoké škole, např. 1. LF UK 

prodává své testy z biologie, 

chemie, fyziky. 

3. Vyzpovídejte kamarády, kte-

ří už na přijímacích zkouš-

kách byli. Vyměňujte si infor-

mace se spolužáky, kteří se 

připravují na stejné přijímací 

zkoušky.

4. Spočítejte si, kolik dnů máte 

do přijímacích zkoušek a roz-

vrhněte si podle toho svou pří-

pravu. I na poslední chvíli se 

můžete hodně naučit, ale mu-

síte se tomu věnovat systema-

ticky a efektivně. Existují i in-

tenzivní přípravné kurzy těsně 

před přijímacím řízením.

5. Připravte svou psychiku na 

den „D“. Přijímací zkoušky jsou 

spojeny s velkým stresem, kte-

rý může zásadně ovlivnit váš 

výkon. Mezi hlavní stresové 

faktory patří:

• Strach z neúspěchu: Pokud 

budete vědět, jak testy vypa-

dají a jak jste se připravova-

li, pak lépe odhadnete i své 

šance na úspěch. Myslete na 

to, že nepřijetí ještě nezna-

mená ztracený rok, protože 

ho můžete využít k pomatu-

ritnímu, zahraničnímu, jazy-

kovému studiu nebo praxi.

• Neznámé prostředí: Může 

způsobit velkou ztrátu času, 

a tedy i nervů. Zajděte se po-

dívat do školy, kde se budou 

konat přijímací zkoušky, pří-

padně si školu vyhledejte na 

mapě, zjistěte si předem do-

pravní spojení a dostavte se 

s předstihem.

• Časový limit: Spousta stu-

dentů pod časovým stre-

sem podává o hodně horší 

výkony, přitom je velice jed-

noduché se na časový limit 

připravit. Stačí si doma se 

stopkami vyzkoušet dvě tři 

varianty přijímacích testů na-

nečisto a dodržet přesně ča-

sovou dotaci na test.

6. Připravte se na nejkritičtější 

den před přijímací zkouškou. 

Psychologové obvykle zmiňují 

radu „neučte se den před tes-

tem, abyste nezjistili, že něco 

neumíte, a tím si ještě více 

uškodili“. Na druhou stranu 

většina studentů se učí na po-

slední chvíli, a tak jim nezbývá 

než využít i poslední den před 

testy. V tom případě je dobré, 

aby student den před zkouš-

kou rekapituloval to, co umí.



20 ÚNOR 2015

Jakubské náměstí 5

www. divadlobolkapolivky. cz

6. 2. 17:30 PLEŠATÁ ZPĚVAČKA / 

Divadelní spolek Kašpar

6. 2. 20:30 BLUFF / Divadelní 

spolek Kašpar

7. 2. 11:00 Memoriál Rosti Čtvrt-

líka. IV. ročník soutěž-

ní přehlídky mladých 

recitátorů

7. 2. 16:30 ROMEO A JULIE / Di-

vadelní spolek Kašpar

7. 2. 20:30 CHANSON? ŠANSON! / 

Divadelní spolek Kašpar

8. 2. 14:30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE / 

Divadelní spolek Kašpar

8. 2. 19:00 LÉČITEL / Divadelní 

spolek Kašpar

10. 2. 19:00 CENA ZA NĚŽNOST / 

Činoherní studio Bouře

11. 2. 19:00 ATLANTIDA / Divadlo 

Parnas

13. 2. 19:00 NEBE? / Divadlo MA-

LÉhRY 

14. 2. 19:00 MILOSTNÝ TROJ-

ÚHELNÍK

16. 2. 19:00 JAK SE HUSÁKOVI 

ZDÁLO, ŽE JE VĚRA 

ČÁSLAVSKÁ / Divadlo 

Komediograf

18. 2. 19:00 NEKOREKTNÍ SKEČE 

– TROS BOYS III. / Di-

vadlo Komediograf

21. 2. 19:00 BUTCH CASSIDY 

A SUNDANCE KID

2. 3. 19:00 Karel Plíhal, koncert

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903

JANÁČKOVO DIVADLO

7. 2. 14:00 ČAROKRAJ, opera

7. 2. 18:00 ČAROKRAJ, opera

8. 2. 20.30 GORAN BREGOVIĆ, 

koncert

10. 2. 19:00  SICILSKÉ NEŠPORY, 

opera

12. 2. 17:00  LA TRAVIATA, opera

13. 2. 19:00  POLSKÁ KREV, ope-

reta 

14. 2. 17:00  OSUDOVÉ LÁSKY, 

balet

15. 2. 14:00 ČAROKRAJ, opera

15. 2. 17:00 ČAROKRAJ, opera

17. 2. 19:00 MARIA DI ROHAN, 

opera

18. 2. 19:00  OSUDOVÉ LÁSKY, 

balet

21. 2. 17:00  DON GIOVANNI, opera

22. 2. 17:00  RUSALKA, opera

25. 2. 19:00  TURANDOT, opera

27. 2. 19:00  BLUDNÝ HOLAN-

ĎAN, opera

18. 2. 19:00  OSUDOVÉ LÁSKY, 

balet 

MAHENOVO DIVADLO

11. 2. 19:00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet

12. 2. 19:00 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY, činohra

13. 2. 19:00 SCAPINOVA ŠIBAL-

STVÍ, činohra

14. 2. 19:00 VESELÉ PANIČKY 

WINDSORSKÉ, 

činohra

16. 2. 19:00 LYSISTRATA, činohra

17. 2. 18:00 KRÁL OIDIPÚS, 

činohra

18. 2.19:00  HOSTINA DRAVCŮ, 

činohra

19. 2. 19:00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet

20. 2. 19:00 JAROMÍR NOHAVI-

CA, koncert

21. 2. 19:00 JAROMÍR NOHAVI-

CA, koncert

22. 2. 19:00 A pak už tam nezbyl 

ani jeden aneb DE-

SET MALÝCH ČER-

NOUŠKŮ, činohra 

23. 2. 19:00 BŮH MASAKRU, činohra

24. 2. 19:00 JAK JE DŮLEŽITÉ 

MÍTI FILIPA, činohra

25. 2. 19:00 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY, činohra 

26. 2. 10:00 HAVEL V ZEMI ČELE-

DÍNŮ, činohra

26. 2. 19:00 MANDRAGORA, či-

nohra

27. 2. 10:00 HAVEL V ZEMI ČELE-

DÍNŮ, činohra

28. 2. 15:00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra

DIVADLO REDUTA

7. 2. 19:00 ALŽBĚTA A SALOME-

NA, činohra

8. 2. 13:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

10. 2. 19:00 ĎÁBLICE, činohra

11. 2. 19:00 IMPROVOZOVNA, či-

nohra

14. 2. 10:00 KVAK A ŽBLUŇK, či-

nohra

14. 2. 18.15  JOLANTA / MODRO-

VOUSŮV HRAD, 

opera

15. 2. 18:00 LISTOVÁNÍ Lukáše 

Hejlíka

19. 2. 19:00 ČERNÁ LABUŤ, 

činohra

20. 2. 19:00 ČERNÁ LABUŤ, 

činohra

22. 2. 17:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

24. 2. 19:00 ĎÁBLICE, činohra

28. 2. 19:00 ČERNÁ LABUŤ, činohra

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

22. 2. 10:00 ZLATOVLÁSKA, 

činohra

28. 2. 10:00 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MI-

MINA S VELKOU 

HLAVOU, činohra

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

6. 2. v 19:30, Besední dům

JAZZ & WORLD MUSIC

Triumfální návrat uhrančivého pi-

anisty, tentokrát v duu s polským 

houslovým fenoménem.

Yaron Herman (Izrael) – klavír

Adam Baldych (Polsko) – housle

14. 2. v 10:30, Besední dům

SLYŠET JINAK

Koncert pro děti a jejich rodiče.

Vít Zouhar – Blízká setkání zběsi-

lostí srdce pro klavír a orchestr

Ivo Medek – Křídla pro komorní soubor

Ve spolupráci s lektorským týmem 

Slyšet jinak KHV PdF UP Olomouc 

a HF JAMU.

Sára Medková – klavír

Filharmonie Brno – dirigent Aleš 

Kománek 

19. 2. a 20. 2. v 19:30, 

Janáčkovo divadlo

VITULKA

K 100. výročí narození brněnské 

skladatelky Vítězslavy Kaprálové.

Vítězslava Kaprálová:

– Suita rustica op. 19

– Partita pro klavír a smyčce op. 20

– Concertino pro housle, klarinet 

a orchestr op. 21

– Klavírní koncert d moll op. 7

– Vojenská symfonieta op. 11

– Lucie Czajkowská – klavír (Partita)

Alice Rajnohová – klavír (Klavír-

ní koncert)

Pavel Wallinger – housle

Lukáš Daňhel – klarinet

Filharmonie Brno – dirigentka Olga 

Machoňová Pavlů

Před oběma koncerty se v restau-

raci Bohéma uskuteční od 17:30 ho-

din projekce dokumentu o Vítězsla-

vě Kaprálové Poslední concertino 

(2001) a beseda s tvůrci filmu a bra-

trancem skladatelky. Vstup se vstu-

penkou na koncert.

Zemřela velmi mladá, ve svých 25 

letech, přesto vytvořila řadu po-

zoruhodných skladeb. Díky ní byla 

poprvé v historii brněnského hu-

debního života za dirigentským 

pultem žena. Poprvé absolvovala 

na zdejší konzervatoři skladatelka. 

Okouzlila mnoho mužů… Bohusla-

va Martinů, Jiřího Muchu, píše se 

o ní v knihách Podivné lásky i Skle-

něný pokoj... Okouzlí její dílo na 

koncertě Filharmonie Brno i vás?

Filharmonie Brno, www.filharmonie-brno.cz, tel.: 539 092 801
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Na koho to slovo padne: sedm hráčů o holý život.

Vahé Katcha, Julien Sibre
režie: Ivan Krejčí
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Hrají: 

a další

10. 2. v 19.00
Jakubské nám.5 / Brno
Divadlo Bolka Polívky
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VITULKA A FILHARMONIE – OKOUZLÍ I VÁS?
ČT 19 a PÁ 20|2 19:30 Janáčkovo divadlo
VITULKA 
koncert k jubileu významné brněnské rodačky
100. výročí narození skladatelky Vítězslavy Kaprálové oslavíme  
takřka kompletním uvedením jejího orchestrálního díla.  
Dirigovat bude žena! 

SLEVY PRO STUDENTY 50 % A VÍCE!

kompletní program na www.filharmonie-brno.cz
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 Líheň „superstars“. Turistické 

informační centrum města Brna 

zve na tradiční soutěžní přehlíd-

ky uměleckých aktivit dětí a mlá-

deže do 21 let Brněnské kolo a Br-

něnský vrabeček 2015. Této akce 

se v uplynulých ročnících účast-

nili mladí začínající zpěváci a hu-

debníci, kteří se následně objevili 

s velmi dobrým umístěním v dal-

ších celorepublikových talento-

vých soutěžích, například Česko 

hledá Superstar. Brněnské kolo 

se koná 4. března v Ernově sále 

na Staré radnici, Brněnský vrabe-

ček o den později v sále Břetislava 

Bakaly v Bílém domě. Soutěží se 

v oboru literárním, ve hře na hu-

dební nástroj a zpěvu. Uzávěrka 

pro dodání literárních prací a pro 

podání přihlášek do všech soutě-

ží je 28. února, neveřejné zasedá-

ní poroty literární soutěže proběh-

ne nejpozději do konce března. 

Více informací a on-line přihlášku 

najdete na webu www.ticbrno.cz. 

 Severská filmová zima. Na mra-

zivé příběhy z ledových plání či 

skandinávských metropolí již po-

páté zve zimní festival severské 

kinematografie, pořádaný Sever-

ským filmovým klubem. Festival 

zavítá do 12 českých a moravských 

měst a nabídne celkem 30 filmů 

z šesti severských zemí včetně Is-

landu a Grónska. V Brně je uve-

de kino Art na Cihlářské od 17. do 

22. února. Půjde jak o filmy nové, 

tak méně známé snímky staršího 

data výroby. Na přání diváků bu-

dou zopakovány i některé úspěšné 

tituly z minulých ročníků. Nabídka 

bude pestrá i žánrově – od kome-

dií přes dramatické a dokumentár-

ní snímky až po detektivní příběhy 

a horor.

 Hudba pomáhá dětem. Kabi-

net Múz a Dětský domov Dagmar 

organizují 25. února od 19 hodin 

na Sukově 4 Dagmar Music Fest. 

Benefiční akce zahrnuje divadel-

ní a hudební vystoupení souborů 

či skupin Služebníci lorda Alfréda, 

Čohanas, Android Asteroid, beat-

boxera En.Dru nebo DJs. Výtě-

žek ze vstupenek půjde na kultur-

ní aktivity dětí z Dětského domova 

Dagmar.

 Výstava o Haasovi. Dietrich-

steinský palác na Zelném trhu 

prezentuje do 1. března pozoru-

hodnou výstavu o hudebním skla-

dateli Pavlu Haasovi, nadaném žá-

kovi Jana Kunce, Viléma Petržel-

ky a Leoše Janáčka. Lidé znají víc 

jeho bratra Huga z filmů pro pa-

mětníky a možná netuší, že v jeho 

filmu Život je pes zní hudba právě 

Pavla Haase. Dílo skladatele není 

rozsáhlé. Zaznívají v něm prv-

ky české a moravské lidové hud-

by, cituje i husitské písně a Sva-

továclavský chorál. Z jeho ko-

morních skladeb je nejhranější 

2. smyčcový kvartet s bicími ná-

stroji „Z opičích hor“ z roku 1925, 

komponovaný ve zlaté éře brněn-

ské kultury. Dnes tuto skladbu hra-

je Haasovo kvarteto vzniklé v roce 

2002 na JAMU. Pavel Haas násle-

doval osud svého židovského ná-

roda a v 45 letech, v roce 1944, 

zahynul v Osvětimi. Na výstavě 

si návštěvníci prohlédnou či po-

slechnou unikátní skladatelovy ru-

kopisy, obrazové a zvukové doku-

menty a osobní předměty.

 Koncert k 25 letům Indies. In-

dies je brněnská značka, která 

se od roku 1990 věnuje podpo-

ře, vydávání, distribuci a prode-

ji hudby, a to často se zaměřením 

mimo hlavní proud. Oslavy 25 let 

od založení se konají v Sono cen-

tru na Veveří 14. února od 13 ho-

din. Vystoupí 17 umělců a kapel, 

např. Traband, Jablkoň, Čankišou, 

Už jsme doma, Kieslowski a další, 

a připraven je i bohatý program 

pro děti, které mají vstup zdarma.

STŘÍPKYAmatéři hrají Amatéry v Profidivadle

S
tudentský divadelní soubor 
Profidivadlo, který je slo-
žen především ze studentů 

Fakulty informatiky Masarykovy 
univerzity, letos oslaví plnoletost, 
tedy 18 let své existence. 

Funguje jako celouniverzitně volitelný 
předmět Divadelní hra pod vedením Jo-
sefa Prokeše. V tomto semestru si ama-
térští herci připravili hru od Josefa Tej-
ce Amatéři, která bude mít premiéru 
v květnu.

„Předmět je koncipován jako speci-
fický seminář komunikačních doved-
ností,“ říká jeho zakladatel Josef Pro-
keš. „Divadlo je totiž především týmová 
práce – pokud někdo svůj úkol odbude, 
odnesou to i ostatní.“ 

Soubor už za dobu své existence zažil 
leccos. Hrál například adaptace děl Pře-
let nad kukaččím hnízdem, Pulp Fiction 
či Foglarovy Rychlé šípy. V dobrém 
vzpomínají na Ludvíka Kunderu, který 
divadlu první roky pomáhal s dramatur-
gií. Od jeho bratrance Milana chtěli čle-
nové ansámblu zpracovat hru Ptákovi-
na, ale byli odmítnuti. 

Součástí pestrého souboru byli a jsou 
nejen kovaní „ajťáci“, ale třeba i autis-
té nebo neslyšící. „Nejde nám totiž ani 
tak o představení jakožto výsledek, ný-
brž spíše o proces samotného vzniku 

a o lidi, kteří se ho účastní,“ vysvětlu-
je Prokeš.

V jarním semestru se budou zkoušet 
Amatéři, komedie z hrobnického pro-
středí. „Chtěli jsme vybrat něco kon-
trastního oproti minulým rokům, a pro-
tože jsme teď dvakrát hráli dramata, 
přišla nám tahle krutě černá, hořká, fu-
nebrácká fraška jako správná volba,“ 

uvádí Prokeš. „Hlavním dějištěm je hos-
poda nejnižší cenové skupiny, přičemž 
pivo si budou moci dát taky diváci. I to 
je může nalákat,“ směje se.

Konkurz na obsazení rolí se bude ko-
nat 18. února, premiéra je stanovena na 
13. května. Více informací najdete na 
webu www.profidivadlo.cz.

 Marek Dvořák

Na ples? V róbě, uniformě i v pyžamu

P
les je považován za událost 
slavnostní povahy a zpravi-
dla je vyžadován vhodný spo-

lečenský oděv. Také letošní sezó-
na však přináší řadu zábav či bálů, 
kde je doporučen doplněk netypic-
ký až exotický. Kalendář plesové 
sezóny v každém případě nabízí 
bohatý výběr i na únor či březen. 

Kulturní dům Rubín zve 13. února na 
tradiční Žabovřeský ples, který se letos 
ponese v historickém duchu. Po před-
tančení v krinolínách bude následovat 
přehlídka oděvů 19. století, a to včetně 
prádla, i rozverný kankán. 

Brno je studentské město, a tak roz-
hodně nemohou chybět plesy školní. 
Např. 26. února ovládne prostory Laser 

Show Hall v Bobycentru Reprezentační 
exotický ples Provozně-ekonomické fa-
kulty Mendelovy univerzity. Očekává se 
vstup hostů jen s nevšedním exotickým 
doplňkem. Zazpívá Pavel Helan a připra-
vena je tombola i exotická překvapení.

Ples Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity se uskuteční 4. března v kultur-
ním centru Babylon v Kounicově, ples Fa-
kulty podnikatelské VUT 6. března opět 
v Laser Show Hall v Bobycentru a vyso-
ká koncentrace právníků současných i bu-
doucích se dá očekávat 7. března v hotelu 
International v Husově ulici, kde se koná 
již 43. reprezentační právnický ples.

Děti potěší rej zvířátek

Plesová sezóna je oblíbená i u dětí. Tu-
ristické informační centrum města Brna 

tak zve všechny malé tanečnice a taneč-
níky na Rej zvířátek v žabovřeském Ru-
bínu 7. března od 15 hodin. O hudbu, ta-
nec a soutěže pro děti se bude starat pan 
Kobylka s Beruškou a Včelkou. 

Hodnostmi a uniformami se bude 
hemžit také 7. března večer Policejní 
ples v hotelu Voroněž u výstaviště. Ve 
stylu country se bude tančit o týden poz-
ději, 14. března, v řečkovické sokolov-
ně. Stylové oblečení a kolty proklatě níz-
ko u pasu (není samozřejmě podmínkou) 
jsou vítány.

A hezky pohodlně lze jít z domu na 
Ples v pyžamu 20. března opět do Rubí-
nu. V letošní nabídce chybí Ples v ope-
ře, již dnes však pořadatelé připravují 
příští ročník. 

 Soňa Haluzová

Historii města utvářely i ženy
Na setkání s více či méně známými Br-
ňankami, jež se významně zapsaly do 
dějin svého města, zve nová publikace 
Brno a Brňanky. 

O dámách, jež si zaslouží, aby jejich 
jména nezapadla ani v 21. století, vyprá-
ví renomovaná brněnská historička Mi-
lena Flodrová. Povídání má švih a spád 
– nejde totiž o suchý odborný text, ný-
brž o čtivý rozhovor, který s autorkou 
vedl u kávy i čaje novinář Miloš Šenkýř. 

Kromě historického výkladu a ne-
tradiční formy může čtenář očekávat 
i subjektivní hodnocení osob a událos-

tí: Flodrová během vyprávění prozra-
zuje své sympatie k hrdinkám, vyjadřu-
je své pocity nebo domněnky k tomu či 
onomu, což knižnímu rozhovoru dodává 
osobitost i vřelost.

Začíná se manželkou Konráda I. Br-
něnského Virpirkou, následuje dalších 
14 osobností, rozprostřených napříč ča-
sem: dozvíme se o Hodavě, Elišce Rejč-
ce, hovoří se o Františce Stránecké 
i o Františce Skaunicové, přibývají dal-
ší jména a historické události. Flodrová 
objasňuje, jaké byly možnosti ženského 
vzdělávání, jaké měly ženy v minulos-

ti možnosti profesního uplatnění. Fak-
ta o pracovních podmínkách továrních 
dělnic mnohým vyrazí dech.

Danuše Muzikářová, Laďka Kozderko-
vá a další hrdinky knihy – to už se proud 
vyprávění posunul do 20. století. Jaké 
Brno zažily? V jakých podmínkách vy-
růstaly? V odpovědích Flodrová objasňu-
je mnohem víc, například o uměleckém 
„podhoubí“ v Brně nebo politických sou-
vislostech roku 1968 a 1969. Knihu pří-
hodně uzavírá 30 zajímavostí o ženách 
a Brně s překvapivou úvahou o brněn-
ském drakovi. Nebo dračici? (šef)

 Romeo a Julie (2010). Studenti děj této Shakespearovy tragédie přenes-

li do současného Brna. Foto: Profidivadlo

DIVADELNÍ PREMIÉRY – ÚNOR

Marko Ivanović: 
Čarokraj
Premiéra 6. 2. 2015 v 19.00 hod., 

Národní divadlo Brno – Janáčko-

vo divadlo

Když v roce 1974 vydal britský 

spisovatel a přírodovědec Gerald 

Durrell svou knihu Mluvící ba-

lík, stal se pro své čtenáře obje-

vitelem fantastické říše s názvem 

Mytologie, v níž žijí bájní tvoro-

vé a bytosti, rostou podivuhodné 

květiny a vládnou neobvyklé pří-

rodní zákony. Diváci se nyní mo-

hou vypravit do Čarokraje a kro-

mě slavnosti tajemných zvířat 

a bytostí navštívit i tajemná zá-

koutí Janáčkova divadla.

Simon Mawer: 
Skleněný pokoj
Premiéra 7. 2. 2015 v 19.00 hod., 

Městské divadlo Brno – Činoher-

ní scéna

Román představuje osudy Liesel 

a Viktora Landauerových, kterým 

slavný architekt postaví moderní 

vilu s ohromným skleněným po-

kojem. Autor se zaobírá i odvě-

kým lidským tématem – hledáním 

štěstí. Zdá se, že k němu dvěma 

bohatým manželům obdařeným 

zdravými dětmi nic neschází, ale 

jak to v životě bývá, není tomu 

tak. Jejich osobní život se stává 

hlavním hrdinou v onom „skleně-

ném pokoji“, fenoménu světové 

architektury, kolem nějž prochá-

zejí evropské dějiny od 30. až do 

90. let. „Skleněný prostor se stá-

val Skleněným snem, snem, který 

se hodil k atmosféře nového stá-

tu, v němž žili, státu, kde nebylo 

podstatné, kdo je Čech, kdo je Ně-

mec a kdo Žid, kde vládla demo-

kracie a kde věda a umění spo-

lečně usilovaly o to, aby přinesly 

štěstí všem…“

Nassim Nicholas Taleb, 
Braňo Holiček, Ilona 
Smejkalová: Černá labuť
Premiéra 19. 2. 2015 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Divadlo Reduta

Bestseller analyzuje fenomén 

„černých labutí“, nepředvídatel-

ných jevů a událostí s význam-

ným dopadem na život jedince 

a celé společnosti. Takovou „čer-

nou labutí“ byl například terori-

stický útok z 11. září 2001, feno-

menální úspěch společnosti Goo-

gle či nedávná globální finanční 

a ekonomická krize. Autor věří, 

že příčinou naší nepřipravenos-

ti na podobné zlomové událos-

ti je především setrvačnost naše-

ho myšlení, důvěra ve statistiku 

a zbytečné hledání logiky. Knižní 

předloha hry je plná zábavných 

příběhů a provokativních úvah, 

jejichž společným tématem je ná-

hoda.

Martin Františák: 
Havel v zemi čeledínů
Premiéra 27. 2. 2015 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Mahenovo divadlo

Dům u štěrkového jezera na okra-

ji vesnice. Nečekaná Klausova am-

nestie otevírá dveře minulosti. Vy-

stupuje z nich i Jura, který se vrací 

domů z výkonu trestu. Jeden dům. 

Jedna matka. Stesk po zmizelém 

synovi. Nesnesitelná tíha a vina. 

Minulost. 90. léta: krvavý byznys, 

krajina bílých koní. Vyrubané hory, 

napakovaní chlapi a napakované 

rody. Zmizelí chlapi a děti, které po 

nich zůstaly. Rody, které v této hře 

prohrály. Trůny, domy i střechy. 

Sláma a rez. Jaká je láska v srdci 

čeledína? Je to žert, být hrdinou 

v této zemi čeledínů? Hrdinou to-

hoto příběhu? Hrdinou? Byl Václav 

Havel hrdinou? Havel očima „oby-

čejného člověka“. Havel v pří-

běhu, který hovoří o jeho době. 

A příběh, který hovoří o vztahu lidí 

k Havlovi. (java)

I Královo dílo „zkypřilo půdu“ soudobému umění
Trochu proti proudu času půjde ten, kdo 
v Domě umění na Malinovského ná-
městí nejdříve v přízemí zhlédne výsta-
vu 36 současných výtvarných umělců 
nazvanou podle obrazu jednoho z nich 
Zlatý věk a poté se vydá do prvního pat-
ra zaplněného díly klasika brněnské me-
ziválečné malby Jaroslava Krále. 

Časová následnost však není podstat-
ná, důležitější je určitá tematická sou-
vislost obou expozic. Skupinová výsta-
va Zlatý věk, kde vedle autora titulního 
díla Reného Hábla najdeme kromě ji-
ných renomované umělce, jako jsou 
Stanislav Diviš, Pavla Sceranková, Petr 
Kvíčala či Václav Stratil, sleduje kubi-
stické reminiscence v současné výtvar-
né tvorbě.

„Žádný ‚současný kubismus‘ neexis-
tuje, ale jeho principy se v soudobém 

umění stále objevují. Autoři vystave-
ných děl reflektují některé vyjadřovací 
postupy mající svoje zázemí v kubismu, 
případně interpretují konkrétní kubistic-
ká díla,“ vysvětlil hlavní ideu expozice 
její kurátor Petr Veselý.

Akty, zátiší, poetické obrazy

Na co může navazovat současné umě-
ní, chce představit také výstava věnova-
ná brněnskému malíři Jaroslavu Králo-
vi (1883–1942). „Výstava je výsledkem 
mé čtyřleté práce na monografii Jarosla-
va Krále, je vlastně jakýmsi zhmotně-
ním této knihy,“ uvedla kurátorka Marce-
la Macharáčková. „Král byl neobyčejně 
plodný autor a v českém umění 20. století 
mu patří významné místo především pro 
jeho osobitý styl malby ryzího klasicist-
ního charakteru.“ 

Kurátorka provází návštěvníky jed-
notlivými obdobími malířovy tvorby 
– od raných děl se sociálními námě-
ty, která stylově vycházejí z kubismu, 
přes ženské akty, dívčí portréty a záti-
ší oscilující mezi neoklasicismem a ku-
bismem až po klasicistní snové poetic-
ké obrazy s tématem ženy z posledního 
období umělcova života, jenž před-
časně skončil v koncentračním táboře 
v Osvětimi.

Obě výstavy, které je možné navští-
vit do 22. února, dotváří a obohacuje do-
provodný program, např. 18. února blok 
přednášek věnovaný ohlasům kubismu 
v současném designu, architektuře či 
hudbě nebo 19. února komentovaná pro-
hlídka výstavy Jaroslava Krále s Marce-
lou Macharáčkovou.

 Markéta Žáková
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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

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
ČESKÁ LEGENDA 

JE ZPĚT! 

Muzikál Karla Svobody, 
Zdeňka Borovce 
a Richarda Hese

meHlavní mediální partner

10. 10. 2015 BRNO HALA RONDO

EUROPEAN TOUR 2015

WWWW.ALEXAANDROVVCI.CZ

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

vstupenky na utkání lze zakoupit  v předprodeji na www.ticketportal.cz
www.fczbrno.cz     /     www.fczbrno.cz     /     www.fczbrno.cz     

Rozpis nejbližších zápasů na jaře
17. kolo, sobota 21. února 2015

Zbrojovka Brno - Dukla Praha 17:00

18. kolo, sobota 28. února 2015

České Budějovice - Zbrojovka Brno 17:00

19. kolo, sobota 7. března 2015

Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 17:00

20. kolo, sobota 14. března 2015 

Teplice - Zbrojovka Brno 17:00

změna termínu vyhrazena

Podpořte 
Zbrojovku

v mistrovských utkáních SYNOT ligy

RICK WAKEMAN (UK)

23. 2. | 20:00 | OLOMOUC 
KONGRESOVÝ SÁL  
CLARION CONGRESS HOTEL 
Jeremenkova 36, Olomouc
Vstupné  
– sektory na číslované sezení  
v cenách 690 Kč, 790 Kč, 890 Kč 

V prodeji v Bounty Rock Cafe  
a v síti Ticketstream.

ex YES
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Mateřské a vzdělávací centrum Andílek

B
líží se vaše rodičovská „dovolená“ ke konci 
a hledáte vhodnou péči pro své dítě v době, kdy 
budete v zaměstnání? Mateřské a vzdělávací 

centrum Andílek v Obřanech by mohlo být místem, 
kde by si dítě mohlo užívat své dětství, poznávat 
a učit se hrou a kde by jeho rodiče nalezli podporu 
a odpovědi na otázky, které vyplývají z jejich role.

Filozofií centra je vytvářet společně s rodiči a dětmi místo, 
ve kterém se každý cítí příjemně a bezpečně a kam se kaž-
dý rád vrací. Jeho hlavní činností je provoz školičky Andí-
lek pro děti ve věku od dvou do šesti let. 

Školička i centrum vznikly za velké finanční i morální 
podpory rodičů, kteří měli s námi i naší prací již zkušenos-
ti. Děti se ve školičce mohou těšit na veselé a útulné prostře-
dí, na učitelky s odborným vzděláním, dlouholetými zkuše-
nostmi a láskou ke své práci. 

Škola hrou i v přírodě

Děti se nejlépe učí hrou, vzhledem k tomu jsou pro ně každý 
den připraveny aktivity tak, aby se rozvíjely všechny stránky 
jejich osobnosti – malujeme, tvoříme, zpíváme si, povídáme 
pohádky, učíme se básničky. Dle věku se děti také hrou se-
znamují s angličtinou. 

Okolí centra na Fryčajově 117 nabízí možnosti pro krásné 
procházky a výlety do okolí, dvakrát měsíčně se vydáváme 
na výlety do muzea, divadla, na hvězdárnu nebo do přírody. 

V červnu se každý rok koná školka v přírodě v Jedovni-
cích, na kterou se děti, které se jí už zúčastnily, těší celý rok.

Semináře pro rozvoj sebedůvěry i fantazie

Důležitou náplní činnosti Mateřského a vzdělávacího centra 
Andílek je podpora a pomoc rodičům. Jen spokojení rodiče 
totiž mohou vychovávat spokojené děti. 

Pokud rodiče hledají radu či pomoc při výchově dětí, mo-
hou se na centrum obrátit nejen v oblasti výchovy, ale i vý-
živy a celkového zdraví dětí. 

V centru se konají také seberozvojové semináře pro ženy, 
na které se zájemkyně mohou přihlásit již v únoru. 

V únoru a březnu budou probíhat i semináře pro rodi-
če s prvky intuitivní pedagogiky. Rodiče s dětmi si mohou 
přijít poslechnout vyprávěný příběh pro rozvoj sebedůvěry, 
fantazie a představivosti. 

Přihlásit se lze také na jednorázové výtvarné tvoření, ve 
kterém se děti i rodiče určitě pořádně zašpiní při hraní s bar-
vami a různými materiály.

Více informací najdete na webu www.andilek.eu.
 Věra Quinnová, MVC Andílek

SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA

DĚTI V AKCI

 Foto: MVC Andílek

Kulíšek
Asi roční kastrovaný kocour. V pří-

tomnosti ostatních koček se cítí spo-

kojeně a s lidmi to také umí. Je to 

prostě kočičí pohodář.

Fido
Kříženec amerického pitbulteriéra má 

asi dva roky. Je aktivnější povahy, pro-

to by potřeboval hodně vycházek, aby 

se venku mohl pořádně vydovádět. 

S jinými psy si docela rozumí a k li-

dem má také kladný vztah.

Argo
Asi pětiletý kastrovaný pes. S ostat-

ními psy se moc nekamarádí, s lidmi 

se cítí lépe. Je akčnější povahy, pro-

to by se hodil k mladším lidem, kteří 

jsou podobně naladěni. Nejvíc by mu 

slušela „funkce“ hlídače na zahradě.

Hopík
Čtyřletý kastrovaný kříženec. Nejspíš 

už od narození mu chybí část levé 

zadní nohy, ale to mu v běžném živo-

tě vůbec nevadí. Je to čiperný a milý 

pes, který bude vděčný za teplý pelí-

šek a hodného pána.

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)

Rychlobruslení zažívá 
díky mladé krvi obrodu

Když se řekne rychlobruslení, málokte-
rý Čech si představí někoho jiného než 
Martinu Sáblíkovou, která je přes svůj 
mladý věk obrovskou osobností toho-
to sportu. Málokdo ale ví, že v Česku 
a zejména v Brně roste mladá generace 
talentovaných rychlobruslařů s poten-
ciálem vyhrávat jednou velké světové 
závody, právě jako Sáblíková.

„Jde o budoucnost klasického čes-
kého rychlobruslení,“ říká šéftrenér 
reprezentace Petr Novák. „Nechtěli 
jsme s Martinou Sáblíkovou jen čekat, 
až se i v naší zemi někde postaví první 
stadion s dlouhým umělým ledem. Za-
čali jsme v posledních čtyřech letech 
podporovat mládež, která chtěla za-
čít s tréninkem po vzoru Martiny. Aby 
nám soupeři, kteří to mají s ledem 
mnohem snazší, neujeli příliš daleko.“

Dlouhé roky tvrdé práce a piplá-
ní se konečně vyplatily, když pětice 
mladých juniorů a juniorek nastoupi-
la o víkendu 17.–18. ledna na junior-
ském Světovém poháru v horách seve-
roitalského Collalba. 

Tým ve složení Nikol Zdráhalová 
(18  let), Natálie Kerschbaummayro-
vá (16), Dominik Mašík (15), Sára 
Pavlíčková (17) a Sebastien Briešťan-

ský (16) dosáhl velmi slušných vý-
sledků. 

Pro mladé gentlemany šlo o debut 
na tak významné úrovni, a tedy pře-
devším o nabrání zkušeností, úspě-
chem byl již samotný postup na tento 
turnaj. Slečny se prezentovaly výbor-
nými výkony, díky kterým se všech-
ny tři dostaly do finále Světového 
poháru juniorů, které se bude konat 
14. a 15.  února ve Varšavě.

Generace obojživelníků

Podobně jako Martina Sáblíková, 
i české naděje kombinují dva sporty 
– rychlobruslení a silniční cyklistiku. 
Junioři se spojili s rychlobruslařskou 
reprezentací a výsledkem je Nowis 
Team, jehož cyklistické křídlo sídlí 
v Brně, stejně jako mládežnické kluby 
rychlobruslení. 

Brno má v tomto sportu vůbec vý-
bornou tradici – ještě před čtvrtstole-
tím zde působilo 250 aktivních rychlo-
bruslařů. Vypadá to, že v dnešní době 
se díky tvrdé práci trenérů a funkcio-
nářů a především sportovců vrací tento 
sport zpátky na výsluní popularity, kam 
nepochybně patří.

 Marek Dvořák

Skokani budou zdolávat Brněnskou laťku

J
ubilejní 20. ročník Brněnské lať-
ky Alfa Helicopter 2015 bude 
hostit 10. února opět nákupní 

centrum Olympia v Modřicích.

Soutěž odstartují od brzkého rána kate-
gorie mladšího a staršího žactva v závo-
dě o titul mistra Jihomoravského kraje 
ve skoku vysokém. Od 13 hodin si spor-
tovní atmosféru vyzkouší muži v závo-

dě B, odpoledne se představí v národ-
ním závodě ženy.

„Od 16.30 hodin budou mít diváci 
možnost fandit například Elišce Klučino-
vé, jedné z nejlepších vícebojařek Evropy 
s osobním rekordem 190 cm, a pokud to 
její zdravotní stav dovolí, tak také domá-
cí Michaele Hrubé, juniorské vicemistry-
ni světa a vítězce loňského ročníku, která 
má osobní rekord na výšce 191 cm. Ten je 

současně také českým dorosteneckým re-
kordem,“ uvedl ke startovní listině žen ře-
ditel závodu Ctibor Nezdařil.

Hlavní program Brněnské laťky za-
čne v 18 hodin. O umístění na stupních 
vítězů bude bojovat nejlepší český výš-
kař posledních let, medailista z olympij-
ských her a mistrovství Evropy Jaroslav 
Bába, který zde vloni skončil na druhém 
místě za italským reprezentantem Mar-
cem Fassinottim. Určitě výborně mu bude 
sekundovat řecký reprezentant Adónios 
Mástoras a další reprezentanti z Polska, 
Ukrajiny, Japonska, Anglie a USA. 

V rámci doprovodného programu pro-
běhne tradiční vyhlášení nejlepších atle-
tů Jihomoravského kraje. A diváci i zá-
vodníci se mohou těšit také na taneční 
a hudební show.

Více informací najdete na stránkách 
www.cibasport.cz. Soňa Haluzová

 Foto: Čiba Sport

 Foto: archiv P. Trávníčka

Víte, že...
Brněnská laťka je mezinárodní ha-

lový atletický mítink ve skoku do 

výšky, který se koná každoročně od 

roku 1996 (soutěž žen v některých 

ročnících neproběhla). Rekordy mí-

tinku drží Tomáš Janků (234 cm) 

a Jelena Slesarenková (202 cm).

Zoo otevřelo „nemocnici“ divokých zvířat
 Po necelých čtyřech letech obnovila 2. února svo-

ji činnost Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata 

při Zoo Brno. 

V rekonstruovaném areálu bývalé bažantnice v Jina-

čovicích se odborní pracovníci starají o zraněná zvířata 

a opuštěná mláďata z volné přírody. 

„Naším cílem je postarat se o zvířata v nouzi a pak je na-

vrátit zpět do přírody,“ řekla vedoucí stanice Jana Švaříč-

ková. „Lidé nás mohou kdykoli kontaktovat na telefonním 

čísle 702 137 837, jsme připraveni poradit nebo i vyjet 

k poraněné zvěři.“

Záchranná stanice svou činností pokrývá území Kuřim-

ska a Rosicka. „Chceme také – i prostřednictvím webo-

vých stránek a facebooku – poučit veřejnost o tom, že je 

často zbytečné ‚zachraňovat‘ každé zdánlivě opuštěné 

mládě,“ vysvětlila Švaříčková. 

Dočasnými obyvateli záchranné stanice jsou zranění 

či zesláblí dravci, čápi, labutě, netopýři, ježci nebo dal-

ší volně žijící savci, ale nikoli psi a kočky nebo exotická 

zvířata. Areál stanice není veřejnosti přístupný. Během 

roku poskytne azyl několika stovkám živočichů. 

Více najdete na webu www.zoobrno.cz v sekci Zvířata 

a expozice. (šef), foto: J. Švaříčková/Záchranná stanice 

Lesů hl. m. Prahy 
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VETSÍ 
NEZ MALÉ 
MNOZSTVÍ 
LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVORÁK  P. B. CH. / BELKO

HITY SKUPINY LUCIE -  MUZIKÁL

PREKVAPTE NA VALENTYNA LUCIÍ!

*  Slevu lze uplatnit pouze v pokladně Hudebního divadla Karlín, Křižíkova 10, Praha 8. Rezervace na tel. 
221 868 666 (pokladna) a 221 868 444, 777, 999 (obchodní oddělení) nebo emailem na objednavky@hdk.cz.

www.hdk.cz

Vezměte svého miláčka na představení 
muzikálu Lucie a mimo nemalého množství 
lásky dostanete ještě slevu 25 %.*

Hlavní mediální partner

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. března

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

meHlavní mediální partner
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