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AKTUÁLNĚZ knihovny 
na Kobližné je 
oáza pro duši

P
o dostavbě a reorganizaci ote-
vřela 5. března Knihovna Jiří-
ho Mahena své ústředí na Ko-

bližné 4 ve vylepšeném režimu.

Proměnila se v přívětivou oázu, kde se lze 
v klidu nasytit v „literárním krmítku“, po-
nořit se do denního tisku, relaxovat, občer-
stvit se nebo si zahrát deskové hry. Své brá-
ny nově otevírá denně od 10 do 20 hodin, 
v sobotu od 10 do 14 hodin.

Projekt rozšíření a modernizace knihov-
ny dal vzniknout multifunkčnímu sálu 
v nevyužitých půdních prostorách s kapa-
citou 100 osob a novému zákaznickému 
a informačnímu centru v přízemí na náro-
ží Poštovské a Kobližné ulice. Otevřeno je 
už od 8 hodin. 

Příležitost k posezení nad čajem nebo 
kávou s možností pročtení denního tis-
ku poskytne čtenářům Knihovní klub, jež 
zatím čeká na otevření. Rodiče s malými 
dětmi ale už nyní najdou útočiště ve Fami-
ly Pointu v prostoru navazujícím na cent-
rální halu.

Neformální prostor pro náctileté čtená-
ře, kteří si tu mohou číst či povídat vsedě 
i vleže, navazuje ve druhém patře na dět-
skou knihovnu. Mládež se ponoří do lite-
ratury, hudby, audioknih, hraje deskové 
hry, rozjímá…

Z množství novinek vyberme další – re-
gistrovaní čtenáři si mohou zdarma půjčit 
e-knihy, k mání jsou dva tisíce titulů. Jak na 
to, zjistí na stránkách www.kjm.cz/e-knihy.

Co dalšího návštěvníky knihovny čeká 
v březnu, označovaném jako měsíc čtená-
řů? Brněnská historička Milena Flodrová 
povypráví o osudech slavných žen a před-
staví svoji knihu Brno a Brňanky 16. břez-
na v novém podkrovním sále. 

Svědectví o východní Ukrajině podá 
24. března také ve velkém sále kamera-
man Luděk Ondruška. Březen přinese i vý-
stavu zapomenutých záložek, autorské čte-
ní spisovatelů Jiřího Kratochvila a Markéty 
Hejkalové či vyprávění o zážitcích z Indie 
– pozvánky na akce ústředí i poboček jsou 
na webu www.kjm.cz/akce.

 Kateřina Šefčíková

 O komiksu si u nás lidé dlouhá léta mysleli, že je určen pouze dětem. Až poslední dvě desetiletí, kdy 

k nám proudí komiksová literatura z celého světa, začínají lidé chápat kouzlo „obrázků s bublinami“. Nyní 

mají možnost si toto umění, dokonce „šité na míru“ Brnu, vychutnat v Urban centru na Staré radnici na 

výstavě Brno in comics. „Vzniklé příběhy jsou mimořádně pestré jak po stránce výtvarné, tak i námětové, 

v souboru jsou zastoupeny dokumenty, historické pověsti, osobní vzpomínky, ale i dobrodružné fikce,“ uve-

dl Pavel Benda z Urban centra. Tvůrci pracovali s lokálními tématy, takže na obrázcích najdeme například 

jeskyni Pekárnu, vilu Tugendhat, husovický viadukt nebo třeba fenomén nočních rozjezdů. Výstava vznikla 

ve spolupráci s revue AARGH! v rámci partnerství měst Brna a Utrechtu, návštěvníci si ji mohou prohléd-

nout až do 27. března. Komiksy jsou v angličtině, překlad samozřejmě nechybí. (mad), komiks: Dan Černý

BRNO V POHYBU

Nedostali jste noviny Brněnský 

Metropolitan do své schránky? 

Volejte tel.: 224 816 821!

Když umění pálí, 
nehasme, ale dmýchejme
Leitmotivem letošního šestého roč-

níku Týdne výtvarné kultury je „za-

pálenost pro umění“. Organizáto-

ři akce z Katedry výtvarné výcho-

vy Pedagogické fakulty MU si tak 

trochu pohráli se jménem teoreti-

ka, pedagoga, výtvarného publi-

cisty, popularizátora současného 

umění a jednoho ze zakladatelů Fa-

kulty výtvarných umění VUT Igora 

Zhoře. Chtějí prostřednictvím roz-

manitého programu včetně odbor-

né konference připomenout a uctít 

jeho nedožité 90. narozeniny připa-

dající na 9. března.

V týdnu od 9. do 15. března tak mo-

hou dospělí i školou povinní ZaHO-

Řet pro umění například při komen-

tovaných prohlídkách, animačních 

programech a na interaktivních 

stezkách ve stálých expozicích i na 

výstavě Saudek a Saudek 80 v Mu-

zeu města Brna na Špilberku.

Hravou formou přistoupí k prezen-

taci aktuálních výstav také Adam 

Gallery, Moravská galerie či gale-

rie Off/Format. V areálu bývalé Vl-

něny na Přízově ulici jsou připrave-

ny výtvarný happening či kovářský 

minikurz, videomapping pak před-

vedou studenti na fasádě Místodrži-

telského paláce. Prostor pro sezná-

mení s filmovým uměním i umě-

ním filmového plakátu poskytne 

kino Scala, za animovanou tvorbou 

se zájemci vydají do Artu. Kam ješ-

tě mohou během Týdne výtvarné 

kultury vést kroky stávajících i po-

tenciálních milovníků umění, pora-

dí podrobný program na stránkách 

www.tvk-brno.cz. (mak)

Cestující mohou vyznat 
lásku v tramvaji
Ne všechny „šaliny“ v Brně slouží jen jako 
dopravní prostředek. Kdo má štěstí, může 
spojit cestu s prohlídkou výstavy v gale-
rijní tramvaji, přečíst si knihu v tramvaji 
čtenářů nebo si pronajmout pro neotřelou 
oslavu narozenin pivní tramvaj. A začát-
kem března vyjela na koleje i PS tramvaj.

Název odkazuje k post scriptu, kterým 
se zakončují dopisy – a pro vzkazy je 
také tramvaj přímo určena. Reklamní vit-
ríny v celé soupravě dal Dopravní podnik 
města Brna k dispozici cestujícím, kteří 
tu mohou – v mezích slušnosti – vzkázat 
komukoli cokoli. Umístění textu či obráz-
ku je bezplatné.

Podobný koncept zatím jinde v Česku 
nefunguje, takže PS tramvaj je první svého 
druhu v republice. „Je to rozhodně netra-
diční způsob, jak třeba babičce popřát k na-
rozeninám nebo vyznat lásku. Aktuální po-
lohu soupravy si mohou lidé zjistit pomocí 
mobilních aplikací. Vzkazy budeme obmě-
ňovat každé dva týdny,“ vysvětlila správní 
ředitelka DPMB Eva Lukavská.

Zájemci mohou plakáty o rozměru A4 
s obrázky či texty přinést do Informač-
ní kanceláře DPMB na Novobranské 18. 
Vzkazy nesmí mít reklamní charakter, ne-
smí obsahovat telefonní čísla nebo webové 
adresy a také nesmí být vulgární. (zug)

Město se zrcadlí v bublinách

Brněnští řidiči mají důvod k radosti. 
Provoz v Pisáreckém tunelu, který byl 
od 9. ledna uzavřen, se obnovil 28. úno-
ra. Dva dny předtím zde proběhly po-
slední testy bezpečnostních opatření.

„Za poslední dva měsíce jsme tunel 
po technologické stránce kompletně 
modernizovali,“ uvedl vedoucí odděle-
ní komunikace Ředitelství silnic a dál-
nic ČR Jan Rýdl. 

Cílem byla především obnova bez-
pečnostních systémů. „Byl vyměněn 
hardware i software a zajištěno nové 
napojení na centrální dispečink,“ vy-
počítává Petr Oháňka z Hasičské-
ho záchranného sboru Jihomoravské-
ho kraje. „Bezpečnostní systémy se 
tak konečně dostaly na úroveň hodnou 
roku 2015.“

V rámci testů měli hasiči za úkol po-
radit si s modelovou situací, kdy v tu-
nelu dojde k požáru vozidla. V ta-
kovém okamžiku řidiči stačí požár 
oznámit pomocí tlačítkového spouš-
těče, automatický systém se pak o vše 
postará a včas informuje také samotné 
hasiče, kteří mohou zasáhnout.

A jaké další opravy se v oblasti do-
pravy chystají teď? „Momentálně se 
vybírá zhotovitel kompletní rekon-
strukce ulic Minské a Horovy, kde se 
bude opravovat tramvajová trať, vo-
zovka i chodníky,“ říká vedoucí Od-
boru dopravy Magistrátu města Brna 
Vladimír Bielko. „V budoucnu pak při-
pravujeme úpravu prostoru před ná-
dražím a ulice Benešovy.“

 Marek Dvořák

Pisárecký tunel už je znovu bezpečný

 Hasiči si s „požárem“ v tunelu poradili. Foto: M. Schmerková
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Inovační vouchery: Když firmy 
a vědci dají hlavy dohromady
Klíčovou roli pro budoucí prosperitu Brna hraje 
v současné době silná místní ekonomika, která je 
postavena na znalostech a know-how brněnských 
firem a vědecko-výzkumných center. Jejich spo-
lupráci už šest let pomáhají inovační vouchery – 
sběr žádostí o ně začíná 11. března.

Projekt financuje město Brno, koordinátorem 
je sdružení Jihomoravské inovační centrum. Le-
tošní výzva je určena firmám se sídlem nebo pro-
vozovnou v Jihomoravském kraji, které si mohou 
od českých či zahraničních výzkumných organi-
zací nechat třeba vylepšit výrobní linku či design 
produktů, analyzovat vhodnost použití určité-
ho materiálu nebo navrhnout prototyp. Na nákup 
této služby obdrží dotaci až 100 tisíc korun.

Letos Jihomoravské inovační centrum rozdě-
lí mezi minimálně 40 firem čtyři miliony korun. 
O tom, které společnosti to budou, rozhodne los. 

Díky voucherům mohou podnikatelé zjistit, jak 
vyřešit určitý problém a jak jim mohou vědci po-
máhat v byznysu. Výzkumníci zase získají nové 
kontakty a vyzkouší si fungování v tržním pro-
středí. Zažádat o voucher je možné od 11. března 
do 29. dubna, on-line formulář najdete na webu 
www.jic.cz/voucher. (zug)

AKTUALITY | SLOVO PRIMÁTORA

S majetkem musí 
město nakládat 
zodpovědně
Milí Brňáci, uplynulé měsíce přinesly měs-
tu hned několik důležitých výzev. 

Jednou z nich je rozhodnutí Krajského 
soudu, který zrušil Aktualizaci Územního 
plánu města Brna. Jasně tak poukázal na 
to, jak malá pozornost byla ze strany mi-
nulého vedení města věnována komunikaci 
s veřejností a městskými částmi. 

Teď uděláme maximum pro co nejrych-
lejší nápravu a v co nejkratší době se zno-
vu schválí alespoň ty části územního plá-
nu, které jsou nesporné, v souladu se zájmy 
městských částí a pro město strategické. 

Jsme si vědomi komplikací, které toto 
negativní rozhodnutí o výsledku práce mi-
nulého vedení způsobuje řadě stavebníků, 
ale věřím, že se nám podaří najít soulad ne-
zbytný pro rozvoj města co nejrychleji.

Řadu emocí vyvolalo i rozhodnutí no-
vého vedení města o pozastavení priva-
tizace bytů. Jeho cílem není poškodit ně-
kolik desítek vlastníků bytových jednotek, 
ale posoudit podmínky, za kterých se mají 
tyto jednotky odprodat. Jde o to, aby neby-
ly poškozeny zájmy všech zbývajících Br-
ňáků a aby město nakládalo se svým ma-
jetkem zodpovědně a byl tak do budoucna 
nastaven spravedlivý systém. 

Najdeme-li shodu nad stávajícími pod-
mínkami, budeme v plánované privatizaci 
pokračovat. Pokud by však měl být maje-
tek prodán za podmínek nevýhodných pro 
zbytek Brňáků, neumím si představit, jak 
bych to osobně vám všem vysvětloval. Fi-
nanční výnos z prodeje majetku totiž chce-
me využít na infrastrukturu pro předškolní 
děti a seniory. 

V posledních týdnech se také hodně za-
býváme městskými firmami. Ukazuje se, 
že bude nutné nastartovat úzkou spoluprá-
ci mezi městskými společnostmi a pro-
vést v nich řadu organizačních změn. Leží 
v nich obrovský kapitál a investiční po-
tenciál, který město bude potřebovat pro 
dlouho nerealizované investice, například 
výstavbu koncertního sálu nebo fotbalové-
ho stadionu.

Oba projekty jsme začali intenzivně při-
pravovat. Pro budoucí realizaci koncertní-
ho sálu již reálně vznikají základy ve for-
mě parkovacího domu na ulici Veselé a nad 
vlastním projektem se schází odborníci 
k dopracování vstupů pro projektovou část.

S fotbalovým stánkem nejsme zatím 
tak daleko, a proto jsem velmi rád, že 
vznikla iniciativa družstva fanoušků Věří-
me Zbrojovce, kterým není lhostejná bu-
doucnost brněnského fotbalu. K připome-
nutí slavných událostí jeho historie snad 
přispěje společná snaha fanoušků a fotba-
lového baviče Petra Švancary, který chce 
zakončit svoji sportovní kariéru na stadio-
nu za Lužánkami.

Doufám, že se podaří najít cestu 
k uspořádání fotbalového utkání za Lu-
žánkami, které v nás Brňácích opět vyvo-
lá pocit hrdosti. Naše město se musí vrá-
tit na mapu sportu a kultury. Aktivně do 
těchto oblastí zapojujeme špičkové odbor-
níky a maximálně se snažíme využít i po-
tenciál a know-how brněnských univerzit. 
Oběma oblastem poskytneme i zvýšenou 
finanční podporu a věřím, že výsledky 
všichni brzy pocítí. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem ři-
dičům za trpělivost při opravách Pisárec-
kého tunelu. Přestože se nejednalo o in-
vestici města, jsem rád, že několikrát 
odložená oprava technologických zaříze-
ní tunelu proběhla úspěšně.

Velmi se těším, že v dohledné době bude 
možné podělit se s vámi o pozitivní výsled-
ky v rozvoji našeho krásného města.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)

SLOVO PRIMÁTORA Jaro uvítáme duchovní hudbou i folklorem
P

robouzející se jaro i blížící 
se velikonoční svátky vzbu-
zují v lidech většinou ra-

dostné pocity. Způsobů, jak ten-
to čas naplno prožít, je mnoho 
a nabídka jarem inspirovaných 
akcí je i letos bohatá.

Kraslice zdobené drátkováním a obší-
vané drobnými korálky, tvorbu Silvie 
a Silvie Laurincových (starší a mladší), 
představí výstava Jarní velikonoční mo-
tivy v královopolské pobočce Knihov-
ny Jiřího Mahena od 16. března.

Přednáška dramaturga Velikonoční-
ho festivalu duchovní hudby Vladimí-
ra Maňase na téma Tenebrae (19. břez-
na v 18 hodin, KJM na Kobližné 4) 

bude předzvěstí blížícího se 24. roční-
ku tohoto hudebního svátku. Hovořit 
se bude o proměnách hudební podoby 
temných hodinek. Právě tyto „veče-
ry s hudbou při svíčkách“ s chorální-
mi žalmy nabídne program festivalu 
od 1. do 3. dubna v kostele na Jezuit-
ské ulici. 

Zahajovací koncert Velikonočního fes-
tivalu duchovní hudby zazní 29. břez-
na v kostele sv. Janů na Minoritské. Pů-
jde o Stabat Mater Francise Poulenca, 
v níž tradiční zvuk varhan podepřou tóny 
baskytary.

Festival dále přinese varhanní reci-
tál Christiana Schmitta jako hold nej-
novějším varhanám v Brně, zprovoz-
něným loni v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Jezuitské ulici, a dal-
ší koncerty. Hudební svátek zakon-
čí Filharmonie Brno a Český filhar-
monický sbor 12. dubna na Petrově 
skladbami rakouského mistra Antona 
Brucknera. Úplný program najdete na 
webu www.mhf-brno.cz.

Na náměstí na jarmark

Jarní jarmark s nabídkou řemeslných vý-
robků a občerstvením vypukne 27. břez-
na na náměstí Svobody a potrvá do 
5. dubna. Na pódiu se každé odpoled-
ne představí především folklorní soubo-

ry, malí i velcí si zkusí šikovnost svých 
rukou ve velikonoční dílně. A na Zelený 
čtvrtek si tam pochutnáme na špenátu.

Rodiče s dětmi mohou zamířit 
28. března do Paláce šlechtičen v Ko-
bližné a strávit Velikonoce v Dětském 
muzeu. Od 13 do 16 hodin tam ná-
vštěvníky čeká vyprávění o masopus-
tu, postním období a pašijovém týdnu, 
výroba velikonočních dekorací a peče-
ní mazanců. Nutná je rezervace místa 
na telefonním čísle 533 435 274. A to 
je jen malý výběr z chystaných akcí.

 Kateřina Šefčíková

 Tradiční akcí jsou benefiční Brněnské Velikonoce na ledě, letos jimi kraso-

hala na Křídlovické ožije 2. dubna od 16.30 hodin. Děti pozve na led olympio-

nik Michal Březina a  mistryně republiky v krasobruslení Eliška Březinová, jako 

host vystoupí Felix Slováček s dcerou Aničkou. Vstup je volný. Foto: I. Zehl

 Foto: www.mhf-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby

První potraviny pro potřebné už jsou v bance
V pátek 13. února ve 13 hodin a 13 mi-
nut zahájil svůj provoz – navzdory po-
věrám – sklad Potravinové banky pro 
Brno a Jihomoravský kraj v prostorách 
bývalých židenických kasáren na Sva-
toplukově 84. Dobrovolníci jsou pře-
svědčeni, že jim výjimečný čas přine-
se štěstí. 

Jak taková banka funguje? V žád-
ném případě se nejedná o sociální su-
permarket. U založení banky pro Brno 
a Jihomoravský kraj stál Pavel Koso-
rin, ředitel Centra sociálních služeb Jo-
sefa Korbela, které je součástí Armá-
dy spásy.

„Základem potravinové banky je mou-
ka nebo těstoviny, ne Mozartovy koule,“ 
říká s nadsázkou Kosorin. Filozofií po-
travinové banky tak není „jen“ snaha ob-
novit solidaritu mezi lidmi, ale současně 
bojovat proti plýtvání potravinami a dělit 
se o ně s těmi, kteří mají hlad.

Svůj zájem a pomoc vyjádřili sbír-
kou i zaměstnanci Magistrátu města 
Brna a Krajského úřadu Jihomoravské-
ho kraje. Těstoviny, rýži, olej, luštěni-
ny, konzervy, cukr, čaj a další potraviny 
o celkové váze přes 850 kilogramů vě-
novali do banky zaměstnanci magistrá-
tu. Město Brno pomohlo i finančně mi-
mořádnou dotací a nabídkou vhodných 
prostor pro vybudování skladu. 

Cílem potravinové banky je získá-
vat zdarma potraviny od obchodních 
řetězců, přebytky produkce nebo právě 
příspěvky shromážděné při veřejných 
sbírkách, zajišťovat jejich skladová-
ní a zdarma je poskytovat organizacím, 
které pracují s lidmi na hranici nebo pod 
hranicí chudoby. Stačí jednoduché po-
čty – objem distribuovaných potravin 
bude vždy v přímé závislosti na dárcích.

Další informace najdete na webu 
www.foodbankbrno.cz. (hal)

 „Základem potravinové banky je mouka nebo těstoviny, ne Mozar-

tovy koule,“ říká předseda Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský 

kraj Pavel Kosorin (uprostřed). Foto: Z. Kolařík

 Ilustrační foto: JIC

Čím jedete a kolikrát 
přestupujete?
V první polovině března se lidé přestupující na zastávkách 
Hlavní nádraží, Zvonařka, Mendlovo náměstí, Úzká, Sta-
rá osada a na dalších šesti frekventovaných dopravních uz-
lech setkají s tazateli, kteří shromažďují údaje o doprav-
ním chování cestujících. 

Pokud jim věnují chvilku a zodpoví otázky, zapojí se 
tak do jedinečného a svým rozsahem mimořádného do-
pravního průzkumu společnosti Brněnské komunikace.

„Během průzkumu, který bude anonymní, osloví taza-
telé 4200 respondentů přijíždějících do Brna regionální-
mi spoji železniční a autobusové dopravy,“ řekla mluvčí 
Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. „Za spo-
lupráci obdrží všichni respondenti drobný praktický dá-
rek,“ dodala.

Tazatelé, zřetelně označení, kontaktují cestující v pře-
stupních uzlech v době od 6 do 22 hodin. Budou se zají-
mat o to, odkud cestující přijeli, kam se budou dále dopra-
vovat, jaký zvolí dopravní prostředek, kde a kolikrát musí 
přestupovat, případně jak často jezdí do Brna. 

Cílem průzkumu je zjištění dopravního chování cestu-
jících z regionu, tedy přehled důležitých cílových oblastí 
na území města Brna, preference ve volbě veřejných do-
pravních prostředků, přestupovost a četnost cest. Získané 
informace poslouží jako významný podklad pro dopravní 
plánování a budou přínosem i pro tvorbu dopravních mo-
delů města. (šef)
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Iveta Černá: Věřím, že bůh je v detailu
T

eoretička a historička archi-
tektury Iveta Černá se na-
rodila do „stavařské“ rodi-

ny a odmala ji lákala i výtvarná 
tvorba a historie. Architektura se 
tak stala její klíčovou volbou. Už 
v době studia na někdejší Katedře 
rekonstrukce a ochrany památek 
Fakulty architektury VUT v Brně 
věděla, že se rozhodně nevrhne 
do témat typu industriálních sta-
veb. V Národním památkovém 
ústavu v Brně se po absolutoriu 
zaměřila na meziválečnou brněn-
skou architekturu. Od roku 2002 
je ředitelkou vily Tugendhat. Po-
vídaly jsme si tedy o vile, její ob-
nově, ale i o české a světové ar-
chitektuře, a to krátce poté, co 
10. února obdržela Cenu města 
Brna pro rok 2014 v oblasti archi-
tektura a urbanismus. 

Co všechno se vám promítlo v hlavě 
v průběhu slavnostního ceremoniálu? 
Pro mě primárně je to úžasná satisfak-
ce za odbornou práci. Vždycky jsem se 
v oblasti teorie a historie architektury 
věnovala právě 20. století, takže jsem 
zažívala hrdost, pýchu i milé překvape-
ní, neboť jsem patřila k nejmladším lau-
reátům, kteří ocenění získali. A když se 
dívám právě v této kategorii na laureáty 
let minulých, musím konstatovat, že jsou 
v ní samé velké osobnosti. 

Cenu města Brna jste získala za mi-
mořádné zásluhy o úspěšnou památ-
kovou obnovu vily Tugendhat a šíření 
dobrého jména města v kontextu svě-
tové kultury. V čem spočívala složitost 
obnovy slavné vily? 
Zadáním byla nejen vlastní realizace, ale 
i předprojektová a předrealizační přípra-
va. Pracovalo tu více než 40 týmů profes-
ně vybavených restaurátorů i specialistů, 
měli jsme tady speciální profese například 
na dřevěné exotické dýhy, kamenné prvky 
a ocelové konstrukce, ale také profesi pro 
sanitární keramiku, izolační materiály či 

klimatizační zařízení. Jistá nervozita vzni-
kala z pevně stanoveného termínu, což je 
vždy podmínkou čerpání evropských do-
tací. Prakticky od prvního dne jsme kaž-
dý týden informovali veřejnost na našich 
webových stránkách o postupujících pra-
cích, zasedal tady mezinárodní expertní 
poradní sbor THICOM pod vedením pro-
fesora Hammera (manžel čestné předsed-
kyně sboru Daniely Hammer-Tugendha-
tové, dcery stavebníků – pozn. red.). Sbor 
byl sestaven z největších specialistů Evro-
py a náhled vysoké profesionality byl pri-
oritou. Průzkumy prokázaly vysokou míru 
autenticity vily Tugendhat, což nás posta-
vilo před realitu, že se jedná o nejautentič-
tější Miesovo dílo na evropském území, 
a odpovědnost byla samozřejmě velká.

Vila Tugendhat patří k pěti nejvý-
znamnějším světovým funkcionalis-
tickým domům, je 
jedinou brněn-
skou památkou 
zapsanou na 
seznamu svě-
tového a kul-
turního
dědictví 
UNESCO. 

Naplňuje po své rekonstrukci očeká-
vání odborníků a návštěvníků?
Reakce laických i odborných návštěv-
níků jsou velmi pozitivní. Máme ohlasy 
i renomovaných špičkových architektů, 
např. Phyllis Lambert. Tato významná 
americká architektka a historička umě-
ní, která byla u zrodu prvního moder-
ního mrakodrapu v New Yorku Sea-
gram Building, projektovaného rovněž 
Ludwigem Miesem van der Rohe, loni 
v prosinci konstatovala, že je to jeden 
z nejlépe rekonstruovaných domů na 
světě. Stejně tak se velmi krásně v mi-
nulém roce o úrovni a kvalitě samotných 
restaurátorských prací vyjádřil Dirk Lo-
han, vnuk Miese van der Rohe. Já jsem 
měla za to, že první dva roky budou co 
se týče zájmu veřejnosti nejaktivnější 
a potom bude zájem přirozeným způso-
bem opadat. Není tomu tak, náš rezer-
vační systém má již nyní všechny víken-
dy až do června plně obsazené.

Vaše „manželství“ s vilou Tugendhat 
už má za sebou více než 12 společ-
ných let a zažilo doby dobré i zlé. Jste 
v tomto „vztahu“ spokojená, nebo 

jste v ohrožení nud-
ným stereotypem? 
Za dobu, co půso-
bím ve vile Tugend-

hat, rozhodně nemo-
hu říct, že bych trpěla 
stereotypem. Rok či 

dva si totiž vždy vy-
žádá jisté zacílení 
na konkrétní čin-
nost. První roky 
byly ve znamení 
vytvoření samo-
statného Studij-

ního a dokumentační-
ho centra, ale byl to i boj 

se statickými poruchami ob-
jektu a nedostatkem finančních 

prostředků na samotný provoz. 
Neuměli jsme tento dům ani správ-

ně interpretovat, protože byl bez mobi-
liáře. Pak následovaly roky, kdy jsem se 

zaměřila na přípravu restaurátorské kam-
paně, identifikaci přesného zadání pro pa-
mátkovou obnovu. Pak přišla realizač-
ní fáze na stavbě a teď po znovuotevření 
v roce 2012 se máme zase šanci více ori-
entovat na vědu a výzkum. A i populari-
zační téma je stále atraktivní.

Přijmeme-li tezi, že architektura je 
odrazem dobového myšlení, co je ty-
pické pro současnou architekturu? 
A jak se vám v ní a s ní žije? 
Architektura je vždy interpretací celého 
souboru aspektů politické a společenské 
atmosféry. Prostřednictvím architektu-
ry se tak společnost profiluje a prezentu-
je, osobnost klienta hraje výraznou roli 
taktéž. Byla to právě zásluha rodiny Tu-
gendhat, že si vybrali samotného Mie-
se van der Rohe, a to se nestalo omy-
lem. Čili pokud je klient osvícený a umí 
architektovi formou zadání popsat svo-
ji rámcovou představu, pak může vznik-
nout geniální dílo. 

Já mám ráda soudobou architekturu, 
jejímiž atributy jsou prvky, které ve vile 
máme. Ať už jsou to prvky minimalismu, 
ale samozřejmě i dokonalé konstruk-
ce. Kromě architektury první republiky 
mám ráda i tzv. bruselský styl s dokona-
lou konstrukcí, širokou strukturou užíva-
ných materiálů, se zavěšenými fasádami 
a střelkovým motivem. Za zmínku sto-
jí jistě hotel International či Continental 
nebo značná část brněnského výstaviš-
tě. Mám ráda chytré domy, tedy domy, 
kde to nejdůležitější není dekor, ale právě 
vnitřní organizace, funkčnost a technické 
vybavení. Takových domů se dnes staví 
celá řada a mám za to, že současná tvor-
ba, budu-li hovořit třeba jen o Brně, je na 
vysoké úrovni.

Říká se, že každý člověk je profesio-
nálně deformovaný. Má Iveta Čer-
ná ve svém bytě onyxovou stěnu nebo 
křeslo Barcelona? 
Onyxovou stěnu ve svém bytě nemám, 
ale řídím se také hesly, že „méně je více“ 
a „bůh je v detailu“. Nejsem tak rozhod-

ně zastáncem řady dekorativních prvků, 
spíše jednoho významně umístěného de-
signového prvku s ideálně hladkými po-
vrchovými plochami, které nesou napří-
klad jen jedno výtvarné dílo. 

Jste zakládající členkou celosvětové 
sítě Iconic Houses (Ikonické domy). 
Které stavby do sítě patří? A čím jsou 
ikonické, výjimečné? 
Jedná se o domy, které byly vytvořeny 
vynikajícím architektem, jsou nositeli 
novátorských přístupů a unikátem ve své 
kategorii. Byly postaveny původně jako 
rezidenční, dnes jsou otevřeny pro veřej-
nost, tudíž se jedná i o krásný tip na ces-
tovatelský zážitek. Zakladatelkami jsme 
se staly čtyři dámy, dvě z Evropy a dvě 
z Ameriky, takže frekvence staveb se 
koncentruje spíše na Evropu a východní 
a západní pobřeží USA, ale objevují se 
tam již i objekty z Jižní Ameriky, Afriky, 
přibývají asijští reprezentanti… Je to vý-
běr těch nejkvalitnějších objektů, které 
na světě existují.

Jako teoretička architektury víte, jak se 
tento obor v čase proměňoval. Odhad-
nete budoucí trendy? Jaké domy za pár 
let zaplní učebnice architektury?
Zjevný současný trend architektury i spo-
lečnosti se nese ve smyslu návratu k zele-
né architektuře, ekologii, recyklaci. Jest-
liže za první republiky byl ideální dům 
současně strojem na bydlení, nyní se klade 
důraz na to, aby dům byl samoobslužný, 
aby si tedy sám zajišťoval energii, izolační 
funkci atd. Zelené střechy dnes najdete té-
měř na každém objektu, důraz je také více 
kladen na individuální detaily. Domy se 
nepodobají jeden druhému, ale skutečně 
mají svou tvář. A pokud skočím ještě do 
oboru jiného, například památkové péče, 
je dnes daleko větší důraz kladen na za-
chování autenticity čili multiprofesní prů-
zkumy a technologické postupy musí za-
jistit obranu originálu.

Ptala se Soňa Haluzová
Celý rozhovor najdete na webu 

www.brno.cz.

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Proč koalice podporuje cyklodopra-

vu? A proč je bezpečná jízda po 

Brně na kole důležitým bodem ze-

leného programu? Není v tom ani 

vzdor, ani potřeba vyčnívat.

Důvodem je snaha vyjít Brňanům vstříc: zlepšit ovzduší 

v centru, umožnit levný a rychlý způsob přepravy a také po-

píchnout lidi k pravidelnému pohybu.

Mnohá evropská města ukazují, že snižování závislosti na au-

tech je vítané i rozumné. Hlavně kvůli kvalitnímu a zdravému 

prostředí pro lidi. Dělají kroky ve prospěch MHD, sdílení kol 

i aut a omezují zbytnou automobilovou dopravu v centru.

Brno chce jít stejným směrem. Značku moderního města 

s nejoblíbenější univerzitou v Česku nesmí představovat 

jen mrakodrapy, ale také styl života uvnitř Brna samotného. 

Předvolební slib snížení cen „šalinkaret“ jako impuls k vět-

šímu využívání MHD platí (ještě letos bude finalizován kon-

krétní návrh). Souběžně je ale třeba zlepšit i podmínky pro 

cyklisty.

První krok – souhlas se zrušením zákazu vjezdu cyklistů do 

pěší zóny v centru – má koalice za sebou. Už na jaře bude 

možné projet centrem na kole po celý den. 

Následovat bude postupné vytváření bezpečné a prověře-

né sítě cyklotras šité Brnu na míru. Úzké ulice, úzké chodní-

ky, hrbolatou dlažbu v centru nebo kopcovitý terén, to mají 

i leckde jinde (třeba v Jihlavě), a přesto se jim daří cyklistům 

nabídnout atraktivní systém dopravy. Cyklostezky třeba mo-

hou vést mírnějším stoupáním nebo v úzkých místech vznik-

ne sdílený dopravní prostor.

Využijme vychytávek, které jsou jinde dávno vyzkoušené. Na-

příklad Štrasburk vybudoval síť automatizovaných půjčoven 

kol na konečných zastávkách tramvají a u větších parků. Am-

sterdam vystavěl půjčovací boxy i na všech významných par-

kovištích, aby řidič auta mohl na okraji centra jen zaparkovat 

a jet. Jsem přesvědčen, že totéž si brzy získá oblibu i u nás.

Jedna z prvních věcí, které zjistíte 

po nástupu do funkce radního, je, 

že vám naprosto chybí čas. Problémy 

a výzvy, které chcete řešit, vidíte na 

každém kroku, a proto si mnohem vý-

razněji uvědomujete, kolik je toho třeba stihnout.

O to víc mě těší, že jeden z problémů – zbytečně vysoký po-

čet politiků v představenstvech a dozorčích radách firem – se 

nám podařilo vyřešit hned po mém nástupu do funkce.

Snížením počtu politiků v orgánech městských společ-

ností o 25 osob se nám podařilo ušetřit z městského roz-

počtu čtyři miliony korun. Otázka zní, jak s nimi naložit. 

O části z nich je rozhodnuto už dnes – investujeme je do 

auditů městských firem a příspěvkových organizací, aby-

chom lépe porozuměli jejich fungování. Tím zefektivníme 

jejich práci, což opět ušetří veřejné prostředky. 

Další část chceme investovat do založení „brněnského 

holdingu“. Byl to jeden ze základních bodů našeho před-

volebního programu a jsem rád, že právě já mohu tento 

projekt uvést v život. 

Vnímám komplikovanost tématu a s tím spojený veřejný 

nezájem. Je však nutné si uvědomit, že právě tento pro-

jekt může ušetřit daleko víc než „jen“ čtyři miliony. 

Díky jednotnému, centrálnímu systému nákupu či spo-

lečnému personálnímu oddělení pro všechny měst-

ské firmy můžeme ušetřit každoročně další miliony ko-

run. Tyto peníze pak použijeme k dalšímu zlepšování na-

šeho města.

Každý z nás si ale takové zlepšování představuje odlišně. 

Rád si poslechnu vaše představy. Ocením, pokud si najde-

te chvíli a napíšete mi na můj mail či facebook, jak byste 

si představovali ideální investici našich společných ušet-

řených peněz. 

Nemohu vám slíbit, že se všechny nápady zrealizují, ale 

mohu vám zaručit, že se budu snažit o to, aby ušetřených 

peněz z městských firem bylo co nejvíce a aby díky tomu 

bylo v Brně líp.

Během celého února byly vydává-

ny přihlášky pro zápis dítěte do 

mateřské školy. Celkem jich bylo vy-

dáno více než 4900, a to převážně 

elektronicky.

Na území města Brna bylo do rejstříku škol a školských za-

řízení zařazeno celkem 155 mateřských škol, 137 je v pů-

sobnosti města a jeho městských částí, 14 má soukromé-

ho zřizovatele, dvě školky jsou církevní a dvě firemní. 

V půlce února byly ukončeny i řádné zápisy do 1. tříd zá-

kladních škol. Pro školní rok 2015/2016 se k zápisu dosta-

vilo celkem 5731 dětí, přičemž některé z nich mohou být 

přihlášeny i do více škol. Momentálně se na území měs-

ta Brna nachází 66 základních škol, jejichž zřizovatelem je 

město, potažmo městské části. Největší počet škol, cel-

kem 11, zaznamenáváme v městské části Brno-střed, ná-

sleduje městská část Brno-sever se sedmi ZŠ a městská 

část Královo Pole s pěti školami.

Město Brno má přímou zřizovatelskou pravomoc vůči Základ-

ní škole Čejkovická 10 a Waldorfské základní škole a mateřské 

škole Plovdivská 8. Na území města je ještě dalších osm zá-

kladních škol, z nichž jedna je církevní a sedm soukromých.

Obecní školy navštěvuje celkem 38 958 dětí, z toho plní 

povinnou školní docházku 27 331 žáků v základních ško-

lách, 120 dětí navštěvuje přípravné třídy a 11 507 dětí se 

vzdělávalo ve školkách. Na uvedených školách působí té-

měř 3000 pedagogických pracovníků. 

Základním trendem našeho školství je inkluzivní vzdělá-

vání (zařazování všech dětí do běžné školy, včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami). V letošním školním 

roce se mírně zvýšil počet dětí integrovaných do běžných 

tříd obecných škol. 

Další informace mohou rodiče čerpat z webových stránek 

města www.brno.cz, případně z katalogu škol na webu 

www.skoly.brno.cz.

MARTIN ANDER 
náměstek primátora (Strana zelených)

TOMÁŠ KRATOCHVÍL 
člen Rady města Brna (ANO 2011)

KLÁRA LIPTÁKOVÁ 
1. náměstkyně primátora (KDU-ČSL)

Inteligentní půjčování kol 
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Dorea a Eliada: Podpora a úleva rodinám

N
ázvy dvou brněnských stře-
disek – Dorea a Eliada – dob-
ře zná mnoho rodičů dětí 

s mentálním či kombinovaným 
postižením. Obě provozuje Slez-
ská diakonie, nestátní nezisková 
organizace, jež už 25 let naplňuje 
své poslání – poskytování kvalit-
ních sociálních služeb potřebným.

Poradna rané péče Dorea se zaměřuje na 
pomoc rodinám dětí s handicapem od 
narození do sedmi let na území Jihomo-
ravského kraje. Její pracovníci jezdí „do 
terénu“, tedy přímo do domovů svých 
klientů. Rodičům tak šetří mnohdy stre-
sující cestu s dítětem, vyžadujícím spe-
cifické podmínky, do poradny. Navíc, 
dítě se ve svém domácím prostředí cítí 
v bezpečí a lépe spolupracuje.

„Poradce při návštěvě zjistí, jaké jsou 
potřeby dítěte, doporučí rodičům, jakým 
způsobem rozvíjet jeho dovednosti a jaké 
při tom používat kompenzační pomůc-
ky nebo hračky,“ vysvětlila vedoucí br-
něnského úseku Slezské diakonie Marké-
ta Heroutová. Hračky a pomůcky půjčuje 
Dorea zdarma, podobně i rehabilitační 
pomůcky nebo odbornou literaturu.

Psychická podpora nade vše

Mezi klienty patří například rodina 
s chlapcem postiženým epilepsií a té-
měř nevidomým. Co jeho rodiče nejvíce 
ocenili, byla psychická podpora, jíž se 
jim od Dorey dostalo, pozitivní motiva-
ce, díky níž uvěřili, že svoji novou situ-
aci zvládnou, a navázání kontaktu s dal-

šími rodinami využívajícími ranou péči. 
Zjištění, že na to nejsou sami, je pro kli-
enty velkou vzpruhou. 

„Dorea má aktuálně 60 klientů a je 
plně vytížená,“ řekla Heroutová. Jak vy-
světlila, vazba mezi poradcem a klientem 
se postupně rozvolňuje: „Jak jsou rodi-
ny postupem času čím dál soběstačněj-
ší, je konzultací méně. Jde o to, aby se 
na naší pomoci nestaly závislými a doká-
zaly se postupně opět začlenit do běžné-
ho života.“

Eliada: Doprovod i obsluha

Druhé ze středisek, Eliada, nabízí asi-
stenční služby a tzv. odlehčovací péči. 
Cílovou skupinou jsou opět rodiny 
s handicapovaným dítětem včetně dětí 
s poruchou autistického spektra, a to až 
do 26 let (v případě osobní asistence). 
Služeb Eliady využívají asi dvě desítky 

klientů; v oblasti odlehčovací péče se 
ještě najde volná kapacita.

Jak si odlehčovací péči představit? Dítě 
při ní aktivně tráví čas ve svém domácím 
prostředí s kvalifikovaným pracovníkem, 
pečující osoba si mezitím může odpoči-
nout nebo vyřídit, co potřebuje. Druhou 
možností je pobyt v prostorách střediska.

Odlehčit rodinám a zbavit je – aspoň 
v řádu hodin – vyčerpávajícího a nekon-
čícího břemene péče o postiženého člo-
věka je pomoc nadmíru cenná. Je to ces-
ta, jak pečujícím umožnit obnovit síly 
a udržet si nezbytné sociální vazby.

Pokud jde o asistenční služby, smyslem 
je podpořit děti a mladé dospělé v řadě 
praktických činností. „Asistenti je dopro-
vázejí na cestě do speciálních škol a za ji-
nými aktivitami nebo na procházku, po-
mohou i při mytí, oblékání nebo krmení,“ 
vysvětlila Heroutová. Služby Eliady jsou 
zpoplatněny.

Více informací najdete na stránkách 
www.dorea.cz a www.eliada.cz, rovněž 
na webu www.slezskadiakonie.cz.

 Kateřina Šefčíková

NÁZORY | NEZISKOVÝ SEKTOR

Víte, že...
Dorea a Eliada v současnosti rozví-

její projekt Rodina je jednou z ne-

vyhnutelných podmínek štěstí. 

Jeho náplň je široká – neformální 

setkávání a výlety rodin s handica-

povanými dětmi, arteterapie, inter-

aktivní výstava, zajištění přístupu 

k didaktickým a rehabilitačním po-

můckám a další aktivity.

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Komise dopravy Rady 

města Brna projedna-

la návrh na umožnění prů-

jezdu cyklistů pěší zónou. 

I když zazněla záporná stanoviska městské 

policie i opozice, komise doporučila radě prů-

jezd schválit. Vyvstává několik otázek.

První z nich je bezpečnost lidí a ochrana 

zdraví. Několikrát jsem prošel ulicí Masary-

kovou a musím říct, že je zde mnoho koliz-

ních míst s tramvají a chodci. Vzhledem k úz-

kému profilu při průjezdu cyklistů a tramva-

je už mnoho místa pro chodce nezbude. Co 

s tím? Vyznačit pruh pro cyklisty? Budou 

cyklisté toto vyznačení dodržovat? Je zájem 

jedinců nadřazen bezpečnosti více lidí? Po-

volí památkáři vyznačení cyklostezek?

Druhá otázka zní: A když už ke kolizi s chod-

ci dojde? Cyklista jako účastník silničního 

provozu není plátcem tzv. povinného ruče-

ní. Kdo bude následně hradit škody vzniklé 

na zdraví a majetku? Víme, kolik stojí jedna 

hodina zablokované MHD v případě pádu 

cyklisty nebo chodce pod tramvaj. Kdo tuto 

škodu uhradí? 

Simulujme další událost, např. situaci, kdy 

cyklista v tomto místě srazí maminku s ko-

čárkem a způsobí zranění dítěte s doživotní-

mi následky. Kdo bude hradit tuto velmi bo-

lestnou událost a vzniklou škodu? Motoris-

ta má ze zákona povinnost platit pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené motoro-

vým vozidlem. Cyklistovi ale tuto povinnost 

zákon neukládá.

Závěrem si dovolím konstatovat, že město 

má daleko podstatnější problémy k řešení. 

Ať už je to doprava v klidu, dobudování vel-

kého městského okruhu, rozvoj MHD, chy-

bějící víceúčelová hala nebo důstojný fotba-

lový stadion. 

Závažným problémem je nedostatek škol-

ských zařízení a i stav životního prostředí 

a městské zeleně si zaslouží naši pozornost. 

Věřím, že při řešení těchto priorit najdeme 

v zastupitelstvu společnou řeč.

Na prosincovém zase-

dání zastupitelstva byl 

odpovědnou náměstkyní 

zažehnut požár jménem 

„privatizace obecního bytového fondu“. Vyjá-

dřila se k pozastavení privatizace bytů, i těch již 

schválených a projednávaných.

Neuváženě se učinil krok A, o kroku B se pře-

mýšlelo až ve chvíli, kdy oheň již plápolal. 

Rada města Brna se touto problematikou za-

bývala až v polovině ledna a oficiálně privati-

zaci pozastavila. Vytvořila pracovní skupinu 

pro posouzení pravidel prodeje bytů, ve které 

však nejsou zástupci opozice. Dále zadala dvě-

ma právním kancelářím zpracování právního 

posouzení současných pravidel. 

Poté náměstkyně vyzvala politické kluby, aby 

do konce ledna daly svá stanoviska k součas-

ným pravidlům. Předpokládal jsem, že nás od-

povědní představitelé seznámí s důvody své-

ho rozhodnutí, s problémy a návrhy řeše-

ní a představí nám svou koncepci privatizace 

k připomínkování. To se však nestalo. 

Chápu rozhořčení lidí, kteří jsou již v závěrečné 

fázi privatizace, mají schválený úvěr či hypoté-

ku a nyní neví, co bude dál. Pochybnosti o jed-

notlivých rozhodnutích a jejich výhodnosti pro 

„vyvolené“ existují. Problematika však není 

jednoduchá a nebude ani spravedlivá v návaz-

nosti na historii rozhodování. 

My trváme na svém volebním programu. Mož-

nost privatizovat by měla být pro všechny ža-

datele. Nemělo by ale jít o diskontní výprodej, 

při stanovení ceny je třeba vycházet z ceny ob-

vyklé, která reflektuje skutečný stav. Sleva by 

měla být poskytována podle délky nájemního 

vztahu, což by zabránilo řadě spekulací.

Navrhujeme transparentní stanovení seznamu 

nemovitostí či oblastí, kde si město hodlá pone-

chat bytové či nebytové prostory. Nelze jen ře-

šit otázku prodeje, ale musí se vědět, na co bu-

dou použity obdržené finanční prostředky. Pro-

to navrhujeme aktualizaci bytové a majetkové 

strategie včetně koncepce dalšího rozvoje. Vše 

je nutné nejprve se všemi prodiskutovat.

„CHCU úplně nejvíc 

nejlepší čtvrť v Čes-

ké republice,“ lákal Ma-

těj Hollan před volbami. 

Městská část Brno-střed jí zřejmě nebude, za 

to nejznámější asi ano.

Stává se totiž tradicí, že každé zasedání Za-

stupitelstva městské části Brno-střed v no-

vém volebním období skončí porušením zá-

kona nebo nezákonný přešlap napravuje.

Na ustavujícím zasedání v rozporu se zá-

konem o obcích nové vedení neschváli-

lo ověřovatele zápisu, na prosincovém na-

opak schválilo odměny dvěma koaličním 

zastupitelům nad rámec zákona a na úno-

rovém jednání, po výzvě Ministerstva vni-

tra ke zjednání nápravy, nezákonný stav na-

rovnávalo. 

Opozice tak navrhla uvolněnému členu 

vedení pro právo, legislativu, otevřenost 

a transparentnost radnice Svatopluku Bartí-

kovi, aby vyvodil osobní zodpovědnost. 

V době, kdy se hovoří o nahrazování politi-

ků odborníky, zastává totiž funkci uvolněné-

ho a placeného odborníka pro právní záleži-

tosti úřadu člověk, jehož nejvyšší dosažené 

vzdělání je to základní. 

Svatopluk Bartík s měsíčním platem zhruba 

50 tisíc korun navíc sám přiznává, že Komi-

se legislativní a organizační, které předse-

dá, nemá náplň práce. Zatím se od voleb, 

tedy za tři měsíce, sešla pouze jednou a na 

programu měla jeden jediný bod. 

Přitom v minulém volebním období, kdy je-

jím předsedou byl člověk s právním vzdě-

láním i praxí, se scházela pravidelně a pro-

jednávala důležité organizační a právní zá-

ležitosti související s chodem samosprávy 

i úřadu. 

Projednání jediného bodu za uplynulé čtvrt-

letí na této komisi tak radnici městské části 

Brno-střed přišlo na bezmála 150 tisíc korun 

(tři měsíční platy uvolněného Svatopluka 

Bartíka), což opozice shledává nehospodár-

ným vynakládáním peněz z rozpočtu.

Tápání koalice po ukva-

peném pozastavení pri-

vatizace bytových domů 

připomíná útrapy polár-

ní výpravy Čecha Karla Němce v roce 1909, 

která po překročení 70. rovnoběžky zablou-

dila v mlze, navštívila petrohradskou Ermi-

táž a následně opět slavnostně překročila 

70. rovnoběžku.

Vedení města nejprve požádalo zastupitelské 

kluby o stanoviska k vzniklé situaci, následně 

ustavilo pracovní skupinu pro posouzení pri-

vatizace a bloudění korunovalo zadáním od-

borných posudků na právní a ekonomické 

posouzení a vyhodnocení pravidel prodeje 

bytových domů u dvou pražských firem. 

O stanoviska klubů teď už nemá rada zájem 

a pracovní skupina sestavená kabinetním 

způsobem ze zástupců koaličních stran a od-

borníků převážně z KDU-ČSL těžko nalezne 

řešení, které by zajišťovalo tak drtivou podpo-

ru v zastupitelstvu, jako měla privatizace po 

dvě minulá volební období. 

Od pražských poradců nyní rada očekává po-

souzení, zda lze v situaci města Brna odůvod-

nit prodej bytových domů za cenu nižší než 

obvyklou. Dále rada očekává návrh optima-

lizace pravidel prodeje odpovídající legislati-

vě. Za honorář 430 tisíc korun se rada nic pře-

vratného nedozví, pouze získá alibi pro svůj 

postup. Přitom má na magistrátu k dispozici 

kvalitní právníky i odhadce. 

Stanovení podmínek je v plné kompetenci 

Zastupitelstva města Brna. Jen to je schop-

no posoudit všechny okolnosti a důvody, kte-

ré vedou k tomu, že jsou byty a domy prodá-

vány za nižší než tržní hodnotu. Jen zastupi-

telstvo je schopno zohlednit etickou stránku 

problému, tedy že sliby občanům dané měs-

tem mají být plněny. 

Pokud bude ekonomické hledisko nadřazeno 

rozhodnutí samosprávy, nemá smysl v jejích 

orgánech projednávat např. výši nájemného, 

jízdného, vodné a stočné, dotace divadlům atd. 

– vše lze přece jednoduše zadat do kalkulačky.

MARTIN ŘÍHA 
člen Zastupitelstva 

města Brna (KSČM)

JAROSLAV KACER 
člen Zastupitelstva 

města Brna (TOP 09)

LIBOR ŠŤÁSTKA 
člen Zastupitelstva 

města Brna (ODS)

OLIVER POSPÍŠIL 
člen Zastupitelstva 

města Brna (ČSSD)

Je průjezd cyklistů pěší zónou hlavní problém? Jak se (ne)hasí požár jménem privatizace

Žít Brno aneb Hůř už to prý nejde Koalice neví, co s privatizací bytů

• 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 

4. a 5. dubna 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 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.

 Foto: Slezská diakonie
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Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 4. dubna. 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 4. do 6. dubna bude ně-

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

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

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

Informace o inzerci:
Hana Adamcová
manažer inzerce

tel.: 776 797 904
e-mail: hana.adamcova@ceskykk domov.cz  

Informace o inzerci:
Karel Marek
manažer inzerce

tel.: 606 740 730
e-mail: karel.marek@ceskydomov.cz  

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 26. 3. 2015.

S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!

Startují ekologičtí Oskaři, na vítěze 
čeká Škoda Octavia na zemní plyn
Sedmý ročník soutěže E.ON 

Energy Globe Award ČR oce-

ní také letos autory nejlepších 

projektů z oblasti úspor ener-

gií a ochrany životního pro-

středí. Nechybí zajímavé no-

vinky – mění se způsob hod-

nocení projektů, nové jsou 

i ceny pro vítěze od společ-

nosti Škoda Auto.

Soutěž E.ON Energy Globe 

Award ČR, která je u nás zná-

ma pod označením ekologický 

oskar, ocení také letos autory 

zajímavých projektů hned v pěti 

kategoriích: Obec, Kutil, Firma, 

Mládež a Nápad. Nejlepší pro-

jekty v jednotlivých kategoriích 

vyhlásí již v polovině června od-

borná komise, celkového vítěze 

určí veřejnost hlasováním po-

mocí SMS nebo na internetu.

Přihlašování již běží

Své přihlášky mohou autoři za-

jímavých projektů podávat již 

nyní na webových stránkách 

www.ekologickyoskar.cz. Uzá-

věrka je 30. dubna 2015. Pro zá-

jemce o účast v soutěži platí je-

diné pravidlo – jejich projekty by 

měly přispívat k ochraně životní-

ho prostředí nebo pomáhat sni-

žovat spotřebu energií. Svůj pro-

jekt do soutěže může přihlásit 

kdokoliv, zařazení do jednotli-

vých soutěžních kategorií ná-

sledně provádí hodnoticí komi-

se. Účast v soutěži je zdarma.

Vítěz získá vůz 
Škoda Octavia

Partnerem letošního ročníku 

soutěže E.ON Energy Globe 

Award ČR je společnost Škoda 

Auto. Autoři nejlepších projektů 

v jednotlivých kategoriích od ní 

získají roční zápůjčku vozu Ško-

da Citigo, celkový vítěz soutě-

že pak obdrží vůz Škoda Octa-

via G-TEC s pohonem na zemní 

plyn (CNG).

Nezapomeňte, svůj projekt 

můžete až do konce dubna 

2015 přihlásit na stránkách sou-

těže www.ekologickyoskar.cz!

 Vítězové ekologických Oskarů roku 2014 Miroslav Kubásek a Radek Janoušek (zleva) zví-

tězili se svým projektem Ukliďme Česko.
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Brněnský mrakodrap se zaplňuje
Výšková stavba AZ TOWER, která v loňském roce oslavila 

své první narozeniny, představuje nejvyšší budovu v Česku 

a je naprosto nepřehlédnutelnou dominantou Brna, ať už se 

k centru města blížíte odkudkoliv. Bílooranžový elegán vé-

vodící jižnímu předměstí Brna se stal neodmyslitelnou sou-

částí brněnského panoramatu s rekordní výškou 111 m. Po-

zornost nejen Brňanů přirozeně přitahuje svojí fasádou tvo-

řenou z glazovaných keramických dlaždic, ale též zvláštním 

dvojím zalomením jednoho ze dvou kvádrů tvořících hmotu 

budovy. V Brně vyrostla zapamatovatelná budova, jejíž silu-

eta vstupuje do dialogu s vedutou města.

Budova se dvěma podzemními 

a třiceti nadzemními podlaží-

mi nabízí přes 17.000 m2 kan-

celářských, obchodních a re-

zidenčních ploch. Podzemní 

podlaží zajišťují velkokapacitní 

parkování pro veřejnost i uživa-

tele budovy s cenovým zvýhod-

něním parkovného. V prvních 

třech podlažích budovy se na-

chází centrální recepce a ob-

chody. Kanceláře od 5. do 

22. podlaží budovy jsou řešeny 

jako otevřené prostory s mož-

ností variabilního řešení vnitř-

ní dispozice vždy s realizací na 

míru svému uživateli. Standard-

ní podlaží je děleno na dvě au-

tonomní poloviny s vlastním zá-

zemím a vstupem, které lze 

vzájemně spojovat či velikostně 

přerozdělit, takže budova doká-

že uspokojit i zájemce o men-

ší celky či jednotlivé kance-

láře. Nejvyšší podlaží nabízí 

apartmány, které se řadí mezi 

nejprestižnější a nejvýše umís-

těné v Česku. Z celkového po-

čtu sedmnácti apartmánů zbývá 

naplnit poslední dvě jednotky 

(58 m2 a 99 m2). V budově je 

dostatečné množství skladů, ar-

chivů a kolárna.

Zcela ojedinělou příležitos-

tí na trhu komerčních nemovi-

tostí je kromě pronájmu těchto 

kvalitních prostor budovy také 

možnost jejich koupě. U vari-

anty v podobě pronájmu pros-

tor s předkupním právem může 

být část uhrazeného nájemného 

odečtena z kupní ceny. Pořízení 

moderních prostor do osobního 

vlastnictví vidí zájemci jako bez-

pečný způsob zhodnocení vlast-

ních prostředků a nebo také in-

vestici se zajímavou návratností 

za dostupné cenové podmínky 

od developera.

Stavba AZ TOWER je kromě 

své výšky a architektonického 

návrhu výjimečná svou nízkou 

spotřebou energií a značnou 

dávkou ekologické šetrnosti 

s bezkonkurenčními provozní-

mi náklady na brněnském trhu. 

Budova nabízí přirozené vět-

rání kanceláří a apartmánů ve 

věži – kromě běžného otevření 

oken mohou uživatelé kanceláří 

využít funkce nočního vychlazo-

vání či zvýšené intenzity výmě-

ny vzduchu. Unikátní je i pod-

pora vytápění a klimatizace za 

pomoci tepelných čerpadel vy-

užívající velkoprůměrové piloty, 

na kterých je budova založena. 

Nejmodernější technologie vý-

tahů využívá rekuperaci elektric-

ké energie a jejich řídicí systém 

minimalizuje spotřebu. Na jižní 

fasádě jsou osazeny fotovoltaic-

ké panely s velkým výkonem.

Veřejnost i uživatelé budovy již 

plně využívají restauraci, kavár-

nu, fitness s wellness a sálový-

mi aktivitami, autosalon se servi-

sem, ruční mytí aut, výživové 

poradenství, oční optiku, luxus-

ní postele a lůžkoviny, orientál-

ní koberce, kopírovací centrum, 

ověřování podpisů, pojišťovnu, 

jazykovou školu, s postupným 

doplněním dalšího zázemí. Kom-

fort budovy doplňuje osobní pří-

tomnost správce s okamžitou re-

akcí na požadavky klienta.

Brněnská budova AZ TOWER 

získala ocenění v řadě význam-

ných soutěží u nás i ve svě-

tě (Emporis Skyscraper Award 

2013 – 9. pozice v konkuren-

ci 300 světových výškových 

staveb, Stavba Jihomoravské-

ho kraje 2013 – 1. místo, Buil-

ding Efficiency Awards 2014 

– 2. místo v kategorii „Bytové 

domy a multikomfortní dům“).

Prestižní adresa s dobrou 

dopravní dostupností na dál-

niční přivaděč, zastávky MHD 

v pěší dostupnosti, reprezenta-

tivní a flexibilní prostory s nabíd-

kou zázemí v místě, technologie 

šetrné k životnímu prostředí pro 

nízkonákladový provoz budovy 

a vstřícné ceny jsou velmi ceně-

ny jak současnými uživateli, tak 

novými zájemci.

Doplňující informace vám po-

skytne web www.aztower.cz.

 Tamara Badálková, AZ TOWER

 Obchodní pasáž s recepcí

 Realizace kanceláří na míru klienta

 Nejvyšší budova v Česku
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Tepelné čerpadlo: Investice, která se vrátí
Tepelné čerpadlo není pouhý 

zdroj tepla, ale je to v první řadě 

zařízení, které by mělo přinášet 

značné finanční úspory. Pro roz-

hodnutí, zda se tepelné čerpadlo 

vyplatí, je důležité znát návrat-

nost investice do jeho pořízení.

Nejjednodušší a nejlevnější je 

instalace tepelného čerpadla do 

nově stavěného domu. Dnes je 

u nás tepelným čerpadlem vyba-

veno již 15 až 20 % nových ro-

dinných domů.

Návratnost tepelného čerpa-

dla je vždy nutné srovnávat s ji-

nými variantami vytápění. Nejvíc 

se tepelné čerpadlo vyplatí v po-

rovnání s plynovým vytápěním 

u novostaveb. Zde totiž musíte 

investici do tepelného čerpadla 

porovnat s investicí do plynové-

ho vytápění včetně všech po-

třebných nákladů. Mezi ně pat-

ří zavedení plynu na pozemek, 

kaplička, komín nebo odkouře-

ní kotle, vnitřní plynovod, projekt 

a revize plynu atd. Rozdíl v in-

vestičních nákladech bude malý 

a díky tomu bude návratnost te-

pelného čerpadla velmi rychlá.

V případě, že dům už plynové 

topení má a chcete ho nahradit 

tepelným čerpadlem, bude ná-

vratnost delší. Vzhledem k tomu, 

že už jste jednou značně inves-

tovali do plynového vytápění, 

bude si muset tepelné čerpadlo 

vydělat na celou svoji pořizova-

cí cenu, ne na pouhý rozdíl mezi 

svou pořizovací cenou a poříze-

ním plynového topení.

Velmi dobrou návratnost vyka-

zuje tepelné čerpadlo také v pří-

padě, kdy topíte nebo chcete topit 

elektřinou, a v porovnání s cent-

rálním zásobováním teplem.

Nejnižší návratnost bude vy-

cházet při porovnání tepelné-

ho čerpadla s vytápěním uhlím 

a dřevem. Započítáte-li však do 

ceny tepla i svůj čas strávený pří-

pravou paliva a starostí o kotel, 

bude výsledek opět do plusu.

Na co dát pozor? 

• Rozhodněte se pro tepelné čer-

padlo co nejdříve, abyste nepla-

tili některé věci zbytečně dva-

krát (například projekt topení).

• Důvěřujte tepelnému čerpadlu. 

Není nutné se jistit plynovou pří-

pojkou nebo kamny na dřevo pro 

případ, „že by to nefungovalo“.

• Nekombinujte tepelné čerpa-

dlo se solárními kolektory, ne-

vyplatí se to.

• Nepropojujte krb nebo kamna 

na dřevo s topným systémem. 

Správné propojení krbu s tep-

lovodní vložkou a tepelného 

čerpadla je drahé a málokdo 

v něm bude topit tak často, 

aby se to vyplatilo. Krb s vlož-

kou nemá smysl pořizovat ani 

jako záložní řešení. 

• Vyberte si podlahové vytápění 

pro celý dům. Zásadním způ-

sobem snížíte spotřebu elektři-

ny tepelného čerpadla a je to 

velmi komfortní.

INZERCE – BYDLENÍ S ÚSPOROU ENERGIE
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REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
Dimplex DL 50

Poradenské středisko pro úsporné vytápění a větrání na výstavišti BVV – v areálu NSC,
Bauerova 10, 603 00 Brno, tel.: 545 213 628, e-mail: info@termokomfort.cz,

www.dimplex.cz, www.termokomfort.cz 

Lék na plísně a únavu

v zateplených domech

nské středisko pro úsporné vytápění a větrání 

Denně čerstvý vzduch 

i zdravé spaní

Účinnost 

rekuperace až 90 %

Konec plísní v bytech a domech!
Snaha o snížení nákladů na to-

pení je vesměs řešena tím, že 

se v bytech a domech vyměňu-

jí stará dřevěná okna za nová, 

moderní plastová nebo i dřevě-

ná, která proti původním velmi 

dobře těsní. Aby se ještě více 

ušetřilo za topení, pak se za-

teplují izolačními materiály ven-

kovní stěny domů polystyrénem 

nebo jinými materiály, čímž se 

také utěsní různé větrací průdu-

chy a na „malér je zaděláno“.

Prakticky nikdo neřeší výmě-

nu vzduchu vnitřních prostor. 

Vlivem pobytu lidí zde dochá-

zí ke zvýšení obsahu vzdušné 

vlhkosti a obsahu oxidu uhliči-

tého a to je příčinou toho, proč 

je dnes tak rozšířený výskyt by-

tových plísní, které mimo toho, 

že jsou hnusné, velmi negativně 

působí na zdravotní stav oby-

vatel vzhledem k tomu, že pro-

dukují škodlivé toxiny. Proto je 

dnes tolik zdravotních problé-

mů, aniž by obyvatelé utěsně-

ných bytů tušili proč.

Naštěstí se našlo řešení, spo-

čívající v tom, že tzv. „lokálními 

rekuperačními jednotkami“ lze 

snadno zajistit výměnu vzduchu, 

aniž by se ztrácelo teplo, jako 

když se větrá okny.

Tento výrobek dostal ocenění 

„Výrobek roku 2014“ právě za ře-

šení účinné řízené výměny vzdu-

chu, což je základní předpoklad 

zamezení vzniku, případně opa-

kovanému výskytu plísní. Lze je 

instalovat jednak do již zateple-

ných domů, ale hlavně by neměly 

chybět při provádění zateplování 

jako jejich nezbytná součást.

Tyto skvělé výrobky značky 

DIMPLEX DL 50 dodává brněn-

ská společnost TERMO KOM-

FORT, s. r. o., která je rovněž před-

vádí v Poradenském středisku pro 

úsporné vytápění a větrání v NSC, 

Brno, Bauerova 10.

Podmínky 
akce na 
www.lindab.cz

ProEx 2000, spol. s r.o.

Veslařská 25, 637 00 Brno-Jundrov

telefon: +420 608 315 161

http://www.proex2000.cz www.lindab.czwww.lindab.cz

Při koupi kompletního 
střešního systému Lindab: 

střešní krytiny + příslušenství + 
okapů Lindab.

Sleva platí pro všechny barvy 
a druhy střešních krytin Lindab  

od 1.3. - 30.4.2015 na základě ce-
nové nabídky od společnosti Lindab. 

Slevu nelze kombinovat s jinými/
ostatními akcemi a nabídkami.

Kompletní 
střešní systém 
Lindab 
zakoupíte u:

SLEVA
NA KRYTINU

STŘECHA
LINDAB V AKCI

20%až

Střecha korunuje úspory
Zateplení střechy je nedílnou 

součástí zateplení domu. Ještě 

před několika desítkami let ne-

byl na zateplování střech kla-

den takový důraz jako dnes. 

Rozeznat zateplenou střechu 

od staré střechy je v zimě vel-

mi jednoduché. Zatímco na za-

teplených střechách stále leží 

sníh, na nezateplených už dáv-

no roztál.

Zateplená střecha v zimě 

udržuje a kumuluje teplo uvnitř 

domu a naopak v létě zde udr-

žuje příjemné klima. Kvalitní 

zateplení střechy může ušetřit 

až 50 % tepelné energie. Inves-

tice se tak rychle vrátí. Zateple-

ní střechy navíc zvýší hodnotu 

vaší nemovitosti.

Dobrá tepelná izolace stav-

bu chrání, a to nejen před zby-

tečnými energetickými ztráta-

mi v zimním období. I v horkých 

letních dnech zůstávají prostory 

pod střechou příjemně chladné. 

Tloušťka izolace, která se běžně 

při zateplení střechy používá, je 

u nových staveb či zrekonstruo-

vaných budov obvykle nižší než 

20 cm. I tak je zajištěna vyso-

ká tepelná izolace, a to díky vel-

mi kvalitním izolačním deskám, 

které byly vyvinuty novými tech-

nologiemi.

Při rozhodování, jak přesně 

silnou tepelnou izolaci při zatep-

lení střechy zvolit, je dobré vy-

jít z tzv. koeficientu přenosu tep-

la (U-hodnota). Ten ukazuje, jak 

rychle proudí teplo materiálem. 

Vysoce kvalitní minerální vlna 

dosahuje hodnoty 032, zateple-

ní střechy pomocí polyuretano-

vé izolace vychází na hodnotu 

024. Platí pravidlo: čím je čísel-

ná hodnota nižší, tím je tepelná 

izolace účinnější a tím může být 

izolační vrstva tenčí.

Střešní tepelná izolace se ob-

vykle vkládá mezi krokve. Pokud 

by však tloušťka tepelné izola-

ce zabírala pouze prostor daný 

výškou krokví, byla by zcela ne-

dostatečná. Vrstvu tepelné izo-

lace mezi krokvemi je třeba do-

plnit další tepelnou izolací, a to 

nad krokve nebo pod ně. Izola-

ce nad krokvemi je lepší, proto-

že chrání i krokve samotné.

Okna a dveře šetří za vás
Výměna oken a dveří je pro cel-

kové zateplení domu velmi dů-

ležitá. Okna a dveře jsou nej-

slabším článkem obálky budovy. 

Jsou místem možných tepelných 

ztrát, ale také významných te-

pelných zisků. U bytového domu 

činí tepelné ztráty kvůli špatně 

těsnícím oknům a dveřím 25 %, 

u rodinného domu je ztráta tepla 

dokonce až 30 %. Proto věnujte 

jejich volbě opravdu velkou po-

zornost.

Výměnou oken a dveří zame-

zíme velkému úniku tepla a tím 

dosáhneme lepší energetické 

úspornosti. I zde platí, že kvalita 

spočívá nejen v použitých mate-

riálech, ale i v samotném prove-

dení, tedy v montáži. Výměna by 

měla minimalizovat úniky tepla 

tzv. tepelnými mosty.

Rozhodují nejen skla

Kromě kvality zasklení je důležitý 

především izolační účinek oken-

ního rámu. Už neplatí, že výměna 

starých oken za okna s dvojitým 

zasklením je to jediné, co je potře-

ba udělat, abychom splnili dnešní 

standardy. Ve srovnání s moder-

ními okny už dvojitá okna nemo-

hou držet krok.

Okenní rámy jsou vyráběné 

ze dřeva, plastu, hliníku či oce-

li. Všechny tyto materiály pro izo-

lační okenní rámy lze kombinovat 

podle přání a představ zákazníka 

s různými tvary, barvami a prvky 

designu.

Při volbě okenního rámu se ne-

zapomeňte řídit vysokou hodno-

tou R, která zaručí vyšší úspory 

nákladů na energie. Vyšší hodno-

ta R signalizuje větší odpor úni-

ku tepla a snížení cen za vytápě-

ní. Utěsnění či výměnu oken lze 

provést i ve vlastní režii. Vyplatí 

se však nechat ji na odbornících.
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Den D(own): Chystá se divadlo i módní přehlídka
Ukázat, že život může být krásný i s jed-
ním chromozomem navíc – i tak by se 
dal vystihnout cíl oslav Světového dne 
Downova syndromu. Konají se 21. břez-
na a v Brně budou mít podobu veselého 
divadelního odpoledne i rozmanitého 
programu s průvodem, módní přehlíd-
kou a světelnou show.

Divadelní odpoledne, na kterém se po-
dílí sdružení Úsměvy, Divadlo Aldente 
a Klub nejmenších, se odehraje ve dvou-
hodinových blocích. Ty začínají v 15, 17 
a 19 hodin divadelním průvodem přes park 
Špilberk k objektu Hlídka 2. Na účastníky 
čeká vystoupení kapely a herců (včetně 
těch s Downovým syndromem), posezení 
u kávy, kterou naservírují opět lidé s DS, 
interaktivní figuríny, na něž se dá psát či 
kreslit, videoukázky nebo psaní přáníček 
na heliové balonky, které budou ve 21 ho-
din a 3 minuty vypuštěny do oblak.

Proč hrají roli právě čísla 21 a 3 
v datu nebo čase oslav? Jde o symbol 

Downova syndromu neboli onemocně-
ní zapříčiněného genomovou mutací – 
chromozom č. 21 postižení nemají dva-
krát, jak je běžné, ale třikrát.

Se symbolikou si pohráli i organizá-
toři druhé akce ke Dni Downova syn-
dromu. Ti vsadili na akčnější poje-
tí – účastníci se sejdou ve 14 hodin na 
Kolišti u Janáčkova divadla, odkud bu-
dou ve 2 hodiny a 13 minut vypuštěny 
balonky s přáníčky. Ve 14.30 hodin vy-
jede průvod kočárů s dětmi v doprovo-
du jezdců na koních z kaskadérské, di-
vadelní a šermířské skupiny Štvanci. 

„Štvanci a jejich šašek pak od 16 ho-
din na Kolišti vystoupí se speciálním 
programem pro děti k svátku,“ popsala 
organizátorka Olga Darmovzalová.

Kočáry poté děti odvezou na Josef-
skou do bývalého kláštera voršilek, kde 
od 17 hodin proběhne módní přehlídka. 
Akci po 19. hodině zakončí lightshow 
skupiny Pyroterra. „V průběhu odpole-

dne budou u voršilek připraveny např. 
artedílny s gumičkami či korálky, kera-
mická dílna, terapie loutkou nebo cvi-

čení. Děti s DS chtějí být akční,“ říká 
Darmovzalová. A chybět nebude ani 
sváteční dort. Zuzana Gregorová

Modrá beruška: Sedm teček 
naděje pro autismus
Když se řekne autismus, většina lidí 
si vybaví vynikajícího Dustina Hoff-
mana, jak ve snímku Rain Man pomá-
há svému bratrovi vyhrát velké pení-
ze v black jacku díky své matematické 
genialitě. Realita ale není zdaleka tak 
růžová. Autisté obvykle potřebují po-
moc od svého okolí.

O tom, jak vychovávat autistu, ale 
i o mnoha dalších podobných téma-
tech rodiče informuje portál Mod-
rá beruška, který provozuje brněnské 
komunitní centrum rodičů a dětí s po-
ruchou autistického spektra (PAS). 
V březnu pořádá například konferen-
ci pro rodiče s podtitulem Naděje pro 
autismus. 

„Největší význam konference spa-
třuji v opětovném zviditelnění pro-
blematiky autismu a nově vzniklé ce-
lorepublikové platformy Naděje pro 
autismus, jejímž cílem je ustavit PAS 
jako diagnózu, která bude brána se vší 
vážností a respektem,“ říká předsed-
kyně Modré berušky Eva Honková.

„Bylo potřeba propojit rodičovské 
iniciativy také vzhledem k probíhají-
cím jednáním v Poslanecké sněmov-
ně. Rodiče stále bojují o přiznání pří-
spěvku na péči, o možnost kvalitní 
integrace dětí do běžného vzdělávací-
ho proudu, upozorňují na akutní nedo-
statek dětských psychiatrů apod.“

Konference se uskuteční při pří-
ležitosti Světového dne porozumění 
autismu, který se slaví od roku 2008 
vždy 2. dubna a jehož účelem je prá-
vě osvěta.

Akce se koná 21. března v Kance-
láři veřejného ochránce práv na Údol-
ní 39 a je rozdělena na dva bloky, 

během nichž zazní celkem osm před-
nášek.

„Osobně mi nejzajímavější připa-
dá příspěvek Elliny Horalíkové, která 
je členkou rady Autism Europe. Do-
zvíme se, jaký je současný trend této 
organizace, jaké projekty jsou podpo-
rovány a co se momentálně řeší v ji-
ných evropských zemích,“ vysvětluje 
Honková. „Očekávám, že to bude vel-
ký zdroj inspirace, protože stále chybí 
podporované zaměstnávání, chráněné 
dílny nebo chráněné bydlení pro do-
spělé s PAS.“ 

Program konference najdete na por-
tálu www.modraberuska.cz.

 Marek Dvořák

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A EKOLOGIE

Brněnské počítače „kradou“ Zemi tajemství vzniku života 
Středoevropský technologický institut 
CEITEC, jehož laboratoře rostou v bo-
hunickém kampusu Masarykovy univer-
zity a v areálu kampusu VUT Pod Pa-
lackého vrchem, potvrzuje naděje, které 
do něj byly od počátku vkládány – jako 
centrum excelentní vědy poskytuje pros-
tor k vědeckým výzkumům s excelentní-
mi výsledky.

Koncem loňského roku informovaly 
prestižní světové vědecké časopisy o zá-
věrech výzkumu, na němž se s pražský-
mi vědci podíleli i odborníci ze společné-
ho pracoviště brněnského Biofyzikálního 
ústavu Akademie věd ČR a CEITEC Ma-
sarykovy univerzity. 

Podle jejich teorie mohou stát za vzni-
kem života na Zemi dopady asteroidů. 

„Ačkoliv se mnozí badatelé domnívají, že 
dopady cizích těles v období velkého bom-
bardování povrch Země spíše sterilizovaly, 
náš výzkum ukazuje, že toto období moh-
lo být klíčovým momentem pro vznik lá-
tek nezbytných pro vývoj života na naší 
planetě,“ uvedla Judit Šponerová z Biofy-
zikálního ústavu. Energii uvolněnou dopa-
dy mimozemských těles simulovali vědci 
pomocí pulsů laserových paprsků. 

Brněnský vědecký tým ze zmíněného 
pracoviště pod vedením Judit Šponerové 
pak na tuto studii navázal, když ve spolu-
práci s italskými vědci vypracoval na po-
čítačích v laboratořích CEITEC teoretic-
ký chemický model, který ukazuje, jak 
mohly fungovat nejjednodušší genetic-
ké molekuly, na jejichž základě na Zemi 

vznikl život. Výzkum byl také publikován 
na mezinárodní úrovni.

Spolupráce s Japonci

Do CEITECu MU míří také prestiž-
ní grant, který udílí Evropská výzkumná 
rada. Získal ho projekt biologa Richarda 
Štefla, jehož cílem je studium detailních 
mechanismů vzniku a funkce tzv. temné 
hmoty genomu.

CEITEC VUT se zase může chlubit 
vynikajícími výsledky v oblasti rentgeno-
vé počítačové nano- a mikrotomografie. 
I proto s ním navázala dlouhodobou spo-
lupráci japonská nadnárodní společnost 
Rigaku, která zde nainstalovala unikátní 
rentgenový počítačový nanotomograf.

 Markéta Žáková

Malí „inženýři“ staví mosty. Zatím z klacíků

J
ednou budou školáci 1. stup-
ně ZŠ Pramínek možná budo-
vat velkolepé stavby, zatím 

ale s technikou teprve začínají. 

Přesto už teď dokážou postavit napří-
klad trámový most z provázků a dřívek, 
obloukový most z dílků stavebnice nebo 
z papíru, dům z hlíny i ze dřeva – i když 
jen ve skromné velikosti. Promýšle-
jí přitom nosnost materiálu, poznávají 
vlastnosti kartonu, plastu, sádry či dře-
va, vrtají, šroubují, stloukají… a hle-
dají své vlastní technické řešení, aby to 
„fungovalo“. Na ledacos přijdou sami, 
s dalším jim poradí učitelky vyškolené 
metodikou projektu Technické školky.

„Nejde jen o práci v dílnách, jež je ve 
školách celkem běžná,“ upozorňuje Iva-
na Švaříčková ze Stavební fakulty VUT 
v Brně, garanta projektu. „Náš projekt 
klade důraz na zapojení fantazie a pak 
ověření, zda je nápad realizovatelný. Ve-
deme děti i k tomu, aby výsledek práce 

dokázaly prezentovat učitelům, spolu-
žákům či rodičům – popsaly zkušenosti 
s výrobou a vysvětlily, jak si s modelem 

poradily,“ řekla Švaříčková. Na řeše-
ní úkolů se školáci připravili na vycház-
kách, při nichž pozorovali skutečné mos-

ty, domy, dopravní prostředky a mnoho 
dalšího; projekt Technické školky totiž 
kromě staveb zahrnuje např. i kapitolu 
Experiment, Stromy a Hudba. V posled-
ní jmenované se žáci seznamovali se zá-
klady akustiky a zkusili si vyrobit alter-
nativní hudební nástroje.

Dvouletý projekt Technické školky 
– podpora vzdělávání žáků ZŠ v tech-
nických a přírodních vědách, zahájený 
v dubnu 2013 a ukončený letos v úno-
ru, získal finanční podporu Jihomo-
ravského kraje. Obsahově navázal na 
stejnojmenný projekt iniciovaný fir-
mou Prefa Kompozity v MŠ Pramínek 
v roce 2010.

Výstupem je mj. osm metodických 
manuálů, které mohou zdarma využít 
učitelé základních škol. „Jsou ke stažení 
například na webu technickeskolky.cz,“ 
uvedla Švaříčková. „Uvítáme, pokud se 
projekt ujme i v dalších základních ško-
lách v Brně nebo v kraji,“ dodává.

 Kateřina Šefčíková

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Spolek připomene 70 let od vysídlení Němců

N
ový rok nezačal pro Němec-
ký jazykový a kulturní spolek 
Brno dobře. 11. ledna zemřel 

jeho předseda Jiří Nestraschill. 
Spolek však ve své činnosti pokra-
čuje dál a snaží se udržovat tradiční 
německou kulturu, zvyky a jazyk. 
Před druhou světovou válkou byla 
právě německá menšina v metro-
poli jižní Moravy nejpočetnější.

Loni se spolek například účastnil sympo-
zia Dialog uprostřed Evropy a chystá se 
zapojit i do letošního 24. ročníku. Koná 
se na Nové radnici a v Divadle Reduta 
od 27. do 29. března, tentokrát na téma 
„Kam kráčí demokracie?“.

Na květen připadá 70. výročí vysídle-
ní německých občanů z Brna známé jako 

pochod smrti. Členové spolku jej chtě-
jí připomenout. „Biskup Vojtěch Cikrle 
odslouží mši v kostele na Starém Brně, 
přijedou rodáci z Německa a Rakouska, 
promluví pozvaní politici a v Pohořeli-
cích u kříže a na hřbitově v rakouském 
Drasenhofenu je v plánu tichá vzpomín-
ka,“ popsala Felicitas Stránská ze spolku.

Pravidelná setkání členů se kona-
jí každé druhé úterý v měsíci na Anen-
ské 10, příležitostně se schází pěvecký 
kroužek, který vystupuje v adventním 
období na vánočních trzích v centru 
města. „Kroužek plánuje vystoupení 
i v době konání Babylonfestu. Při té pří-
ležitosti připravíme také krajové specia-
lity,“ doplnila Stránská.

Kromě toho spolek pořádá různé zá-
jezdy, loni např. do německého Aušpur-

ku a Švábského Gmündu, kde se usku-
tečnila výstava Brněnští starostové. 
„Během roku promítneme také zajíma-
vé filmy, v nejbližší době to bude sní-
mek o Osvětimi,“ přiblížila další pro-
gram spolku Stránská.

Web organizace nemá, kontaktovat ji 
lze pomocí e-mailu dskv-brno@volny.cz.

 Zuzana Gregorová

Roska má za 
sebou 20 let. 
Oslaví je beneficí
Roska Brno-město, pobočka Unie 
Roska, sdružuje už od roku 1995 pa-
cienty trpící roztroušenou mozkomíš-
ní sklerózou (RS, sclerosis multiplex). 
Dnes má 110 členů, většinou lidí s RS 
a jejich rodinných příslušníků, kteří 
v Rosce „fungují“ dobrovolnicky.

Náplní Rosky je  pomáhat zlepšovat 
a co nejdéle udržet fyzickou i psychic-
kou kondici svých členů pravidelným 
rehabilitačním cvičením, hipoterapií, 
ergoterapií, plaváním, trénováním pa-
měti či právním a sociálním poraden-
stvím. Během roku se pořádají kultur-
ní a ozdravné rekondiční pobyty.

Centrum Rosky Brno-město zájemci 
najdou na Srbské 53; více o aktivitách 
řeknou stránky www.roska-bm.cz.

K oslavě dvacetin Rosky se její 
příznivci sejdou 27. března od 18 ho-
din v Semilassu. Na benefičním kon-
certě vystoupí zpěvačka Madalena 
Joao, folková skupina Asonance, pě-
vecký soubor Řečičky z Brna pod 
vedením Lucie Tomečkové, taneční 
páry ze skupiny Stabil Studio, mažo-
retky Kalimero a další.

Program večera obohatí přednáška 
odborníků v oboru, neurologů Micha-
la Dufka a Magdaleny Hladíkové, na 
téma Roztroušená skleróza před 20 lety 
a nyní. Návštěvníci v Semilassu zhléd-
nou i výstavu výtvarných prací a fo-
tografií členů organizace a budou mít 
možnost nákupem kalendáře osobností 
a pacientů s RS podpořit Domov sv. Jo-
sefa v Žirči. Přispět lze i dárcovskou 
SMS zprávou ve tvaru DMS ROSKA 
na telefonní číslo 87 777. (šef)

Víte, že...
Roztroušená skleróza je nevyléči-

telná a její příčina dosud není zná-

má, nicméně současné léky doká-

žou projevy a průběh nemoci na-

tolik potlačit, či dokonce zastavit, 

že pacient může být v optimálním 

případě i desetiletí bez příznaků. 

Zapište si
Německý jazykový a kulturní spo-

lek (DSKV) byl zaregistrován roku 

2001 a dnes má necelou stovku čle-

nů. Kromě něj ve městě působí Br-

něnské sdružení občanů německé 

národnosti ČR a Německé kulturní 

sdružení – region Brno.

 Foto: Z. Kolařík

 Loni Modrá beruška spoluor-

ganizovala charitativní běh v Lu-

žánkách. Účastnil se jej i armádní 

tým v čele s náčelníkem Generál-

ního štábu Petrem Pavlem. Foto: 

M. Schmerková

 Život může být krásný i s jedním chromozomem navíc. Foto: archiv 

O. Darmovzalové
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 Za záchranu Rakouské knihovny v Brně a rozvoj spolupráce mezi Ra-

kouským kulturním fórem a městem Brnem obdržel cenu z rukou primátora 

Petra Vokřála (vlevo) Ferdinand Trauttmansdorff. Foto: M. Schmerková

Brno ocenilo tvůrčí osobnosti, které sytí jeho duši
Už 22 let oceňuje město Brno každoročně osobnosti, které se výrazně podílejí na tvorbě jeho pozitivní image. Loni obdrželo 54 návrhů, jimiž bylo na udělení Ceny města Brna 

pro rok 2014 ve 12 oborech navrženo 43 osobností, dvě dvojice a dva kolektivy. Na doporučení Rady města Brna pak Zastupitelstvo města Brna udělilo ceny 12 představite-

lům intelektuální elity, díky jejichž práci, tvorbě a činům jihomoravská metropole hospodářsky i kulturně roste. Při slavnostním ceremoniálu ve Sněmovním sále Nové radni-

ce 10. února těmto významným Brňanům a přátelům Brna ceny předal primátor Petr Vokřál.

Stranu připravilo Tiskové středisko MMB, fota: Z. Kolařík

TECHNICKÉ 

VĚDY:

PETR VAVŘÍN

Na Fakultě elekt-

rotechnické ČVUT 

v Praze vystudo-

val obor technic-

ká kybernetika. Roku 1961 nastoupil 

na VUT v Brně na fakultu, která nyní 

nese název Fakulta elektrotechni-

ky a komunikačních technologií, a je 

zde zaměstnán dosud. Roku 1991 

byl jmenován profesorem. V letech 

1994–1999 zastával funkci rektora 

Vysokého učení technického v Brně. 

V pedagogické i výzkumné práci se 

věnoval teorii řízení, automatiza-

ci průmyslových technologií a pou-

žití číslicové techniky v přímém říze-

ní. Po návratu ze studijního pobytu 

v USA založil v 70. letech první labo-

ratoř počítačového vidění a zpraco-

vání optických informací v tehdejším 

Československu. Spolupracoval také 

s průmyslem a zasloužil se o rozvoj 

vzdělávání, neboť vytvořil systém se-

niorského vzdělávání, který převzaly 

všechny profesně orientované veřej-

né školy v Česku.

ZÁSLUHY 

O SVOBODU 

A DEMOKRACII:

ZDENĚK 

KŘIVKA

in memoriam

Začátkem 2. svě-

tové války se s rodiči přestěhoval 

z rodné Spišské Nové Vsi do Brna. 

Na Filozofické fakultě Masaryko-

vy univerzity studoval germanisti-

ku a historii. Po únorovém převra-

tu se zapojil do odbojové skupiny 

svého strýce Petra Křivky, v dalším 

roce však následovalo prozrazení 

a krach skupiny. Za ilegální činnost 

byl stejně jako ostatní členové sku-

piny tvrdě potrestán dlouholetým 

uvězněním, jeho strýc Petr byl po-

praven. Osmnáctiletý trest si Křivka 

postupně odpykával v sedmi vězni-

cích a lágrech, také na Jáchymov-

sku. Vysvobodila jej až amnestie 

v roce 1960. Po roce 1989 se anga-

žoval v brněnské pobočce Konfede-

race politických vězňů a připravoval 

fóra této organizace jako prostře-

dek k setkávání s veřejností. Věno-

val se překladům z němčiny, před-

nášel o svých životních zkušenos-

tech na školách a nejen svůj příběh 

publikoval v knize Komunismus ve 

dvacátém století očima obětí. Ze-

mřel v Brně 29. března 2012.

 Foto: archiv rodiny Z. Křivky

MEZINÁRODNÍ 

SPOLUPRÁCE 

MĚSTA BRNA:

FERDINAND 

TRAUTT-

MANSDORFF

Vystudoval právo 

na univerzitě ve Štýrském Hrad-

ci, dále se specializoval na mezi-

národní vztahy a mezinárodní prá-

vo jako asistent na univerzitě. Od 

roku 1980 se uplatnil v diploma-

cii. Jako velvyslanec Rakouské re-

publiky působil v několika zemích, 

od ledna 2010 v České republice. 

Od počátku svého působení v Pra-

ze se doktor Trauttmansdorff vě-

nuje posilování vztahů s Moravou 

a především s Brnem. Svou pra-

videlnou účastí a podporou po-

vznesl řadu v Brně konaných akti-

vit, např. projekt středoevropské 

spolupráce v regionu CENTROPE. 

K záchraně společného kulturního 

dědictví přispěl svým angažmá ve 

věci návratu originálního nábytku 

do vily Tugendhat nebo záchranou 

Rakouské knihovny v Brně. Pod 

jeho vlivem Rakouské kulturní fó-

rum rozvinulo trvalou spolupráci 

s městem Brnem a zdejšími kultur-

ními institucemi, jako je Moravské 

zemské muzeum, Moravská zem-

ská knihovna, Masarykova univer-

zita a další.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

A DESIGN:

WOODY BOHUSLAV 

VAŠULKA

Vystudoval strojírenskou prů-

myslovku a poté absolvoval 

filmovou a televizní dokumen-

tární tvorbu na pražské FAMU. V roce 1965 odešel 

se svou islandskou ženou do New Yorku, kde po-

čátkem 70. let založili proslulé multimediální cent-

rum The Kitchen. Později se přestěhovali do San-

ta Fe v Novém Mexiku, kde stáli u zrodu výzkum-

ného a výukového institutu The Art and Science 

Laboratory. Woody experimentoval s elektronic-

kým zvukem a videem a věnoval se výzkumu po-

čítačů a digitálního prostoru. Mimo jiné také pů-

sobil jako hostující profesor na Fakultě výtvar-

ných umění VUT v Brně. V roce 1998 mu National 

Alliance for Media, Arts & Culture udělila cenu za 

mimořádné zásluhy na poli mediálního umění. 

V mezinárodním kontextu náleží Woody Vašulka 

k uznávaným pionýrům videoartu, elektronického 

a interaktivního umění. Vzhledem ke světovému 

uměleckému věhlasu a nepopiratelnému vlivu na 

současné české audiovizuální umění obdržel také 

čestné doktoráty na univerzitách v San Francisku, 

Praze a Brně. Foto: I. Armutidisová

LITERÁRNÍ ČINNOST 

A PUBLICISTIKA:

VÍT ZÁVODSKÝ

Po studiu češtiny, ruštiny 

a divadelní vědy na Filozo-

fické fakultě Masarykovy 

univerzity působil v Brně 

jako středoškolský učitel. Po roce 1968 byl 

pro své pevné názory odporující dobové pro-

pagandě perzekvován, oficiální rehabilita-

ce se dočkal na počátku 90. let. Od 60. let do-

dnes Závodský sleduje a odborně hodnotí 

vývoj brněnské profesionální divadelní scé-

ny. Jako kritik, ale také účastník a člen porot 

celé řady soutěží, přehlídek a festivalů se in-

tenzivně věnuje i divadlu amatérskému. Za 

dlouholeté zásluhy o rozvoj této kulturní ob-

lasti mu v roce 2008 Svaz českých divadel-

ních ochotníků udělil zlatý odznak J. K. Tyla. 

Velmi rozsáhlá je rovněž jeho publikační čin-

nost, aktivně se podílí na práci Klubu přátel 

Mahenovy činohry i Společnosti Jiřího Ma-

hena a je mimo jiné členem Sdružení čes-

kých divadelních kritiků. Brněnskému a jiho-

moravskému divadelnictví tak svou činností 

významně pomáhá vydobýt nepřehlédnutel-

nou pozici na poli české kultury.

HUDBA:

MAGDALENA KOŽENÁ

Od dětství rozvíjela svůj pěvecký ta-

lent jako členka sboru dětí a mláde-

že Kantiléna, nad nímž v roce 2013 

převzala záštitu. Zpěv vystudova-

la na Konzervatoři Brno a v jeho stu-

diu pak pokračovala na Vysoké škole múzických umě-

ní v Bratislavě. Úspěšnou kariéru zahájila v roce 1995 

na mezinárodní hudební soutěži W. A. Mozarta v Salc-

burku, kde se stala absolutní vítězkou. Její pozici jed-

né z nejproslulejších mezzosopranistek současnos-

ti dokládá řada domácích i zahraničních ocenění a ex-

kluzivní smlouva s nahrávací společností Deutsche 

Grammophon. Pěvkyně, od roku 2003 rytířka Řádu 

umění a literatury Francouzské republiky, se věnu-

je především interpretaci barokní a klasicistní hud-

by, nevyhýbá se však ani hudbě soudobé. Mezi vrcho-

ly její umělecké kariéry bezesporu patří vystupování 

v newyorské Metropolitní opeře. Je neúnavnou propa-

gátorkou české hudby a kultury, mimo jiné se stala pa-

tronkou Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst 

Concentus Moraviae.

Foto: M. Bothor/Deutsche Grammophon

LÉKAŘSKÉ VĚDY 

A FARMACIE:

JIŘÍ VORLÍČEK

Absolvoval Lékař-

skou fakultu Masa-

rykovy univerzity. 

V letech 1973–1984 

působil ve Fakultní nemocnici u svaté 

Anny. Stál u zrodu Interní hematoon-

kologické kliniky ve Fakultní nemoc-

nici Brno. Mezi lety 1997 až 2008 za-

stával funkce děkana a proděkana Lé-

kařské fakulty MU. V současné době 

působí jako profesor na Interní he-

matologické a onkologické klinice Lé-

kařské fakulty MU, do podzimu 2014 

byl ředitelem Masarykova onkologic-

kého ústavu, dále je předsedou Čes-

ké onkologické společnosti ČLS JEP. 

Jiří Vorlíček publikuje u nás i v za-

hraničí, věnuje se populárně-naučné 

a osvětové činnosti a mimo jiné vede 

doktorské studenty. 28. října 2007 

mu byla udělena medaile Za zásluhy 

o stát v oblasti vědy. Uznávaný on-

kolog však zasahuje také do kulturní-

ho života v Brně a přispívá do diskuse 

o kultivaci veřejného prostoru.

Foto: archiv MOÚ

SPORT:

MICHAL 

CHARVÁT

Absolvoval Pedago-

gickou fakultu Ma-

sarykovy univerzity 

v oboru tělovýchov-

né učitelství a následně i Filozofickou 

fakultu, obor sociologie. Uplatnil se pak 

jako pedagog na základní i střední ško-

le a po několik desítek let jako odborný 

asistent na Katedře tělesné výchovy Pe-

dagogické fakulty MU. Během své pro-

fesní dráhy se věnoval teorii i didaktice 

sportu a sociologii sportu. Zasloužil se 

o vybudování Fakulty sportovních studií 

Masarykovy univerzity, kde jako první 

zastával i funkci děkana. Pod jeho vede-

ním tato fakulta rozvinula i zcela nové, 

moderní studijní obory – například sou-

visející s regenerací a výživou výkon-

nostních sportovců. V současnosti Mi-

chal Charvát působí na Fakultě spor-

tovních studií MU jako proděkan pro 

celoživotní vzdělávání a mimo jiné se 

věnuje i propagaci sportu a zdravého ži-

votního stylu.

DRAMATICKÉ 

UMĚNÍ:

VÁCLAV 

CEJPEK

Na Filozofické fa-

kultě Masarykovy 

univerzity vystu-

doval obory divadelní věda a ger-

manistika. Po čtyřleté praxi v ost-

ravské televizi se natrvalo vrátil do 

Brna a ve zdejším studiu Českoslo-

venské televize spolupracoval jako 

dramaturg na celé řadě inscena-

cí a pořadů. V letech 1987–2003 pů-

sobil jako dramaturg Mahenovy či-

nohry Národního divadla v Brně. 

V roce 1990 započal pedagogic-

kou dráhu na Janáčkově akademii 

múzických umění ve funkci učitele 

dramaturgie a dějin světového di-

vadla, posléze se stal děkanem Di-

vadelní fakulty a na sedm let i rek-

torem školy. Profesorem byl jmeno-

ván v roce 2000. V současné době 

vykonává na JAMU funkci prorek-

tora pro studentskou, pedagogic-

kou a uměleckou činnost. Je auto-

rem publikací a studií z oblasti his-

torie divadla i současné divadelní 

problematiky a svoji pozornost upí-

ná především na německojazyčnou 

oblast.

PŘÍRODNÍ VĚDY:

MILOSLAV 

DRUCKMÜLLER

Absolvoval obor 

odborná mate-

matika na Masa-

rykově univerzitě. 

V roce 2001 byl jmenován profeso-

rem pro obor aplikovaná matema-

tika. Hlavní oblastí jeho vědeckého 

i pedagogického zájmu jsou nume-

rické metody analýzy obrazů a sig-

nálů. Úspěšně působí jako školitel 

doktorandů v aplikované matema-

tice a je držitelem Ceny Učené spo-

lečnosti ČR v kategorii vědecký pra-

covník. Profesor Druckmüller pat-

ří mezi světově uznávané odborníky 

v oblasti numerických metod zpra-

cování obrazů sluneční koróny zís-

kaných při úplných zatměních Slun-

ce. Spolupracuje s řadou předních 

světových astrofyziků, své články 

publikoval v časopisech jako Astro-

physical Journal nebo Solar Physics 

a pořádá také populárně-vědecké 

přednášky.

SPOLEČENSKÉ 

VĚDY:

RUDOLF 

ŠRÁMEK

Vystudoval češtinu 

na Filozofické fa-

kultě Masarykovy 

univerzity a poté se od konce 50. let 

v brněnském Ústavu pro jazyk čes-

ký Akademie věd věnoval terénnímu 

výzkumu dialektů a zabýval se srov-

náváním česko-německých jevů z ob-

lasti nauky o zeměpisných a osob-

ních jménech či vývojovými procesy 

v mluvě moravských měst. Od roku 

1993 dodnes působí na Pedagogic-

ké fakultě MU a jeho vědecká práce 

je rozsáhlá. Podílel se na reprezenta-

tivním Českém jazykovém atlasu a je 

spoluautorem publikace Zeměpis-

ná jména v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku. Je pravidelně zván k před-

náškám na zahraniční univerzity a na 

konference, ty také sám organizuje. 

V minulosti byl profesor Šrámek zvo-

len mj. místopředsedou onomastické 

komise při Mezinárodním komitétu 

slavistů a do roku 2002 působil jako 

předseda Onomastické komise Aka-

demie věd ČR.

ARCHITEKTURA 

A URBANISMUS:

IVETA ČERNÁ

Respektovaná te-

oretička architek-

tury vystudova-

la tento obor na 

Vysokém učení technickém v Brně, 

dějiny umění pak na Masaryko-

vě univerzitě. Působila v Národním 

památkovém ústavu v Brně, od 

roku 2002 do současnosti je ředitel-

kou vily Tugendhat, o jejíž úspěš-

nou památkovou obnovu se zá-

sadním způsobem zasloužila. Iveta 

Černá má na starosti řízení, stra-

tegii rozvoje a návštěvnický pro-

voz této unikátní stavby i Studijní-

ho a dokumentačního centra, které 

sídlí přímo ve vile. Věnuje se také 

vědě a výzkumu v oblasti architek-

tury 20. století a památkové péče, 

hojně publikuje, přednáší a účastní 

se zahraničních konferencí. Je ak-

tivně činná v řadě prestižních insti-

tucí, např. mezinárodní organizaci 

pro ochranu památek moderní ar-

chitektury DOCOMOMO, a je zaklá-

dající členkou celosvětové sítě Ico-

nic Houses.
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Na cestě k náhradě kostní dřeně
Výzkum prováděný na brněnském 

Ústavu fyziky materiálů Akademie 

věd ČR se může brzy doslova ni-

terně dotýkat třeba vás. Vědci to-

hoto ústavu totiž spolupracují na 

vývoji materiálů na bázi porézního 

skla s možným využitím jako ná-

hrady kostní dřeně.

Požadavky na takový materi-

ál jsou zřejmé. Vhodný materi-

ál si musí s lidským tělem dobře 

rozumět, musí mít bioaktivní cha-

rakter, tedy podporovat růst tkání 

a musí být v lidském těle odbou-

ratelný. Nakonec tento materiál 

musí mít i dostatečnou mecha-

nickou odolnost.

Myšlenka náhrady kostní dřeně 

je taková, že v počáteční fázi léče-

ní dojde ke zpevnění kosti pomo-

cí bioskla (Bioglass®) a postupně 

se tento materiál bude odbourá-

vat, přičemž oxidy bioskla (vzni-

kající při rozpadu porézní struktu-

ry) budou využity ke stavbě nové 

kostní dřeně.

„Materiály na bázi skla mají 

z tohoto pohledu vynikající vlast-

nosti, ale jsou extrémně křehké. 

Pro to, aby mohly být v blízké bu-

doucnosti používány jako náhra-

dy v lidském těle, je třeba odolnost 

vůči křehkému lomu zvýšit. Z toho 

důvodu vznikl nápad na porézní 

strukturu bioskla nanášet kompo-

zitní povlak na bázi polyvinylalko-

holu a celulózových mikrovláken. 

Tím může dojít až k desetinásob-

nému zvýšení pevnosti struktury,“ 

říká prof. Ivo Dlouhý.

Výzkum probíhá v mezinárodní 

spolupráci s renomovaynými pra-

covišti v EU, politechnikou v Turí-

ně a univerzitou v Erlangenu a po-

dílí se na něm skupina mladých, 

pro výzkum nadšených vědců. Na 

Ústavu fyziky materiálů Akademie 

věd ČR jsou pod vedením prof. 

Ivo Dlouhého vyvíjeny právě tako-

vé povlaky, které povedou ke zlep-

šení mechanických vlastností, a to 

vše při zachování biokompatibili-

ty a biodegradability. Pro nezbyt-

né testování těchto materiálů byla 

na ústavu vyvinuta unikátní tahová 

zkouška vhodná pro testování po-

dobných vysoce porézních křeh-

kých materiálů. Více o této pro-

blematice a jejím řešení můžete 

zhlédnout ve videu na www.ipm.cz/

skupina-krehkeho-lomu.

Výzkum je realizován v rám-

ci evropského projektu GlaCerCo 

(Glass and Ceramic Composites 

for High Technology Applications) 

a dokladem jeho úspěšného ře-

šení je možnost pokračování na 

obdobné problematice v rám-

ci projektu Horizon 2020 CoaCH 

(Advanced Glasses, Composites 

and Ceramics for High Growth In-

dustries).

 Struktura porézního bioskla (nahoře) a detail povlaku s mik-

rovlákny (dole).

První hantecový příběh roku 2015 vy-

právěl o bílé paní z Paláce šlechtičen 

naproti Mahenově knihovně. V noci tu 

prý obchází hraběnka Jana Františ-

ka Magnisová, které je líto, že v ústa-

vu už nebydlí osiřelé dívky panského, 

rytířského a občanského stavu. Bílá 

paní prý vyhlíží z oken do Kobližné či 

Běhounské ulice a po půlnoci zmizí...

VO BÍLÉ HAJFĚ Z KOBLIŽNÉ

V noci štatlit po Kobližné nahoru, 

to se nekdy voctneš v těžkým hororu. 

Pod Frajplacem chvílu zastav, 

na tym fleku béval ústav 

pro dvanáctku vosiřeléch kocórů.

Ve fenstru sem včera zblikl duchála,

to tam grófka Magnisová bloncala. 

Špizla, co se fachčí venku, 

vrzla voko na Mahenku, 

do betle pak hópla řácky vospalá.

 (Vasil Tesil)

„Zdravím v novém roce, do něhož pře-

ji vše nejlepší, a hlavně další zajíma-

vosti v rámci hantecové rubriky. A zrov-

na ta aktuální pro mne byla zjevením. 

Co už jsem ponavštěvoval různých hra-

dů a zámků a vyslechl pověstí o tamních 

bílých paních, ale že máme jednu z nich 

přímo »pod nosem«, tak to je pro mne 

přímo »kulturní šok«. A také pěkná díra 

ve vzdělání, teď už ale zazděná!“

Táhneš-li v noci Kobližnou vzhůru,

můžeš tu chytit dost těžkou chmuru.

Před rynkem postůj na chvíli –

v ústavu tu vždy dvanáct dívek učili,

sirotků, by jejich chování bylo v ažuru.

V okně jsem spatřil ducha, braši,

hraběnka Magnisová tam straší!

Zkontroluje dění vůkol –

považuje to za svůj úkol.

Spokojená ulehne, má spánek sladší.

 (Překlad: Petr Dvořáček)

Milý dopis od stálého překladatele ten-

tokrát obsahoval i několik cenných rad: 

„Moje dávná kantorská praxe mne nutí 

podělit se o určité zásady při tvorbě pře-

kladu (doufám, že se nikdo neurazí). 1. Je 

nutno zachovat obsah sdělení v básni (to 

se víceméně všem daří). 2. Udržet cha-

rakter, náladu a vnitřní náboj básně (i toto 

většinou ujde). 3. Respektovat formu bás-

ně, dodržet počet strof a veršů v nich, vo-

lit stejné stopy (dvouslabičný daktyl, val-

číkový trochej či střídavý...). Konkrétně 

LIMERICKY, které báječně autor pod 

značkou Vasil Tesil připravuje, mají urči-

tou pevnou konstrukci, vyžadují ustále-

né užití rýmů: a a b b a (to znamená sho-

du prvního a druhého verše, třetího se 

čtvrtým a pátý opakující první).

Pokud někdo změní výrazně formu, 

jde o volnou parafrázi na dané téma, ale 

i ona může být zajímavá.“

V noci chodit po Kobližné k náměstí,

může přinést někdy velké neštěstí.

Dřív v paláci Magnisových

z osiřelých dívek skromných

vyrůstaly vychované nevěsty.

Za oknem jsem včera viděl strašidlo,

chodí temnou chodbou – možná nastydlo:

hraběnka se z okna dívá,

straší, ospalostí zívá...

Už jí lůžko zcela jistě vystydlo.

 (Překlad: Stanislav Havlík)

Rýmové schéma podle předlohy vzor-

ně zachovávají další ze stálých překla-

datelů:

Když si vychutnáváš nočním Brnem chůzi,

můžeš na Kobližné prožít chvíle hrůzy.

Je tam dům, jenž kdysi obývalo celý

dvanáct dívek, které předtím osiřely.

Teď je muzeum a bydlí v něm jen múzy.

V tom domě jsem včera uviděl bílou paní.

Vzhlédl jsem do okna a ona stála za ním.

Byla to určitě hraběnka Magnisová,

hleděla z okna ven, 

 já hleděl, kam se schovám,

pak náhle zmizela, asi šlo na ni spaní.

 (Překlad: Jan Daniel)

„To je dobře, že jste vytáhli další z po-

věstí o Brně a předložili ji čtenářům jako 

překladatelský oříšek. Mně se v hlavě 

a na papíře vylíhlo toto:“

Až půjdeš Brnem ulicí noční,

zvolni svůj krok, zrakem spočni.

Tam, kde býval šlechtičen ústav,

na malý okamžik se zastav.

Možná se tě i úzkost zmocní.

V okně spatříš divné ženy stín

jakoby utkaný jen z mlhovin.

Má ta paní v němé tváři výčitku

nebo snad za zády smrtku?

Po chvilce zmizí zas kamsi do hlubin...

 (Překlad: Vlasta Nepivodová)

„Tentokrát mi v hantecu zpracované 

téma nepřipadalo příliš nosné, dalo mi tro-

chu víc přemýšlení, ale nakonec se přece 

jen nějaká inspirace dostavila, i když pře-

klad je to tentokrát hodně volný.“

Dům šlechtičen v Brně 

 o hradu nemá zdání,

přesto také on má svojí bílou paní.

Kdys’ ho hraběnka Magnisová založila

pro dvanáct mladých děvčat, aby tady žila.

Dodnes si ten svůj dům 

 aspoň v noci chrání.

Stále se tam bledá o půlnoci vrací.

Stejně jak do hnízda vracejí se ptáci.

Komu však na dlouho pohlédne do oken,

tam vbrzku někdo je ke smrti odsouzen.

Na jukanou s duchem není radno hrát si.

 (Překlad: prababi Soňa)

„Mahenkou v zadání je samozřejmě 

knihovna. Při dobré vůli lze z Paláce šlech-

tičen přes Kobližnou ulici shlédnout až 

k parčíku u Mahenova divadla, což se mi 

pro hororový rým hodilo víc, a tak jsem si 

dovolil použít do verše tuto variantu.“

Je to horor – příběh není zveličen: 

po Kobližné v noci raděj nalíčen,

na nároží zavři ústa,

tento palác hostil ústav

pro dvanácte osiřelých šlechtičen.

Za oknem se mihla bílá postava,

to hraběnka Magnisová zírala

až ke stánku Thálie,

hledá, koho zabije,

do postele padla jako podťatá.

 (Překlad: Dušan Benža)

A nakonec – dva překladatelé zakom-

ponovali do hororu o bílé paní samotné-

ho Vasila Tesila:

Že hraběnka Magnisová 

 skoupá nikdy nebyla,

tucet sirot urozených v paláci svém hostila.

Po smrti tam vracela se

před půlnocí v plné kráse,

lidem však ta bílá paní černé zvěsti nosila.

Ulici když Gagarina jménem radní nazvali,

bála se, že do vesmíru její palác odpálí.

Z toho strach už nemá více,

dnes obhlíží expozice.

Vasil Tesil špehoval ji – tak byl věru troufalý!

 (Překlad: Karel Henc)

„Nejen v básni uvedených končinách 

je možno za nočního šera spíše potkat 

poněkud jiné ženštiny (i když jim radni-

ce jejich promenády zatrhla) než straší-

cí hraběnku. Takže básník Vasil Tesil měl 

velkou kliku – většina Brňáků žádnou bí-

lou paní (a to jich zde máme více) nikdy 

nespatřila. Ale možná je to i jejich štěs-

tí, k infarktu je možno dospět i za daleko 

méně strašidelných okolností.“

 

Že hraběnka Magnisová

ušlechtilost v sobě chová,

pro siroty ústav zřídí...

Po smrti však nevděk sklidí,

když ho střídá činnost nová ...

Ta se grófce nelíbila,

a tak jako paní bílá

bloumá domem, z oken hledí,

kde ji vidí hrůzou bledí

chodci. Krev jim tuhne v žilách...

(Zažil to i Vasil Tesil

jehož – pohled na ni zděsil...) 

 (Překlad: Mucha)

Nové zadání: Tři bezglocnoví 
borci z Kobližné

V paláci na rohu Kobližné a Poštovské, 

který byl postavený pro biskupa Wolfgan-

ga Schrattenbacha, není strašidlo tak milé 

jako naproti v Paláci šlechtičen. Občas se 

tam totiž v noci zjevují tři bezhlaví muži. 

Tito páni se prý nějak provinili proti které-

musi císaři a v tom domě je nejenom od-

soudili, ale i popravili. Od té doby chodí 

v noci po domě v podobě bezhlavých du-

chů a tropí hrozný hluk. Je slyšet hrůzo-

strašný křik a řinčení řetězů.

Tři bezglocnoví borci z Kobližné

Z vinglu ulic Poštovské a Kobližné 

v noci rači zdrhé pali. A dyž né,

imrvére dávé bacha,

je tam palác Schrattenbacha,

pré v něm lajfčí bubák řácky vobtížné.

Kdo tam vtrukne, augle dycky vyvalí,

brélí na tři bezglocnový duchály;

noční klid v tym baráku

majó těžce na háku,

do rána tam řádijó jak vožralí.

 Vasil Tesil

Na vaše překlady říkanky z hantecu do 

jazyka českého budeme čekat do 25. břez-

na 2015. E-maily směrujte na metropoli-

tan@ceskydomov.cz. Dopisy posílejte na 

adresu vydavatele: Brněnský Metropolitan, 

Šilingrovo nám. 3, 601 00 Brno. Do před-

mětu či na obálku napište heslo Hantec.

Přeložte z hantecu aneb Vo bílé hajfě z Kobližné
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  NOVÁ PRODEJNA
 SPECIALIZED

 KOLA A DOPLŇKY

WWW.KOLASVORADA.CZ

BRNO, KRÁLOVO POLE, HERČÍKOVA 1a
přímo u sjezdu z přivaděče Hradecká

Ján Svorada – z profesionálního 
cyklisty cyklopodnikatelem
Bývalý profesionální cyklis-

ta Ján Svorada se po skonče-

ní aktivní kariéry vrhl do pod-

nikatelského prostředí a dnes 

už je spolumajitelem třech 

prodejen cyklistického vyba-

vení. Po prodejnách XCR Svo-

rada a Specialized Concept 

Store Svorada na ulici Her-

špická u AZ Toweru právě ote-

vřel už třetí prodejnu - Specia-

lized Elite Shop na adrese Her-

číkova 1a v Králově Poli. Ví-

těz etap na nejslavnějších zá-

vodech světa Tour de France 

a Giro d´Italia tak zůstává pev-

ně spjat s Brnem. 

Ján Svorada získal spoustu 

úspěchů v sedle kola, nejslav-

nější z nich je vítězství na slavné 

Champs Elysées v Paříži v zá-

věrečné etapě Tour de France 

2001. V současnosti sbírá úspě-

chy jako podnikatel v Brně. Už 

třetí, zbrusu nová prodejna je 

toho důkazem.

„Novou prodejnu jsme na roz-

díl od původních dvou umísti-

li na opačnou stranu Brna, aby-

chom byli s naší nabídkou ještě 

blíže zákazníkům,“ říká k nové-

mu projektu vítěz více než 70 

profi závodů. „Nechceme jen 

prodávat kola, chceme být na-

šim zákazníkům k dispozici. 

Základem je špičkový servis. 

A proti obrovské nabídce všeho 

zboží na internetu dokážeme 

díky zkušenému týmu prodava-

čů a mechaniků lidem poradit 

a prodat kvalitní kola a doplň-

ky, aby mohl být každý zákaz-

ník spokojený.“

Nový Elite Shop Svorada 

v Králově Poli bude stejně jako 

Concept Store Svorada na ulici 

Heršpická nabízet hlavně pro-

dukty slavné americké značky 

Specialized. Ta je velmi úspěš-

ná i v profesionálním peloto-

nu, jezdci na kolech této znač-

ky jsou vítězové Tour de France 

a mistři světa. „Specialized je 

lídrem ve světě jízdních kol. 

Kromě horských a silničních kol 

mají širokou nabídku kol dět-

ských a také cyklistického oble-

čení a všech potřebných doplň-

ků. A díky Specializedu a jejich 

systému Body Geometry Fit 

můžeme komukoliv přesně na-

stavit posed na kole, což bylo 

donedávna výsadou profesio-

nálních závodníků,“ dodal Ján 

Svorada.
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Sleva až 10 %

za včasný nákup

(při rezervaci v ESO travel Brno 

min. 4 měsíce před 

odletem)

Nejlepší
Amerika
Nejlepší
Amerika

To nejlepší
z Ameriky

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

Největší v ýběr poznávacích zájezdů do USA a Kanady

Las Vegas 9 dnů 34.990 31.389
Z Floridy do New Yorku 16 dnů 68.990 62.089
Velké jižní dobrodružství 19 dnů 78.990 71.089

Města a příroda záp. USA 12 dnů 57.990 52.189
Západ USA – zlatý okruh 16 dnů 66.990 60.289
To nejlepší z USA 20 dnů 94.990 85.489

Nár. parky záp. Kanady 11 dnů 66.990 60.289
Města vých. USA a Kanady 15 dnů 64.990 58.489
To nejlepší z Kanady 18 dnů 94.990 85.489

Zemí kaňonů a puebel 16 dnů 65.990 59.389
Vzhůru do Yellowstonu 18 dnů 72.990 65.689
Velká cesta velkou zemí 24 dnů 89.990 80.989

New York 5 dnů 23.990 21.589
Města a příroda vých. USA 10 dnů 53.990 48.589
To nejlepší z východu USA 17 dnů 75.990 68.389

Okruh Havajskými ostrovy 16 dnů 94.990 85.489
V zajetí vulkánů 17 dnů 74.990 67.489
To nejlepší z Floridy 9 dnů 46.990 42.289

jsou vyznačené v mapách i prů-

vodcích a na kterých je možné 

i s kolem přenocovat. 

Kousek šlapat, 
kousek se svézt

Kdo rád tráví dovolenou na kole 

nebo podniká víkendové vyjížď-

ky a nespokojí se s opakovanou 

jízdou po již projetých trasách, 

může si kolo přepravit kamko-

liv s sebou vlakem, cyklobusem, 

někde i lodí. To se hodí, pokud 

člověk nemá auto nebo ho chce 

nechat u svého přechodného by-

dliště. Jednodenní výlety mezi cy-

kloturisty převažují a neexistence 

dopravy do zajímavých lokalit by 

je pak omezovala v pohybu pou-

ze na nejbližší okolí.

Například díky přepravě kol ve 

vlaku může turista překonat nepří-

jemná výšková převýšení a zkrátit 

si vyjížďku podle svých fyzických 

možností. Zvlášť hustota železnic 

je v našich krajích velká a četnost 

spojů umožňuje využít vlak jako 

praktický dopravní prostředek, 

aniž byste se museli vracet na vý-

chozí místo cyklovýletu k autu.

V Česku je však i mnoho tu-

risticky atraktivních oblastí, kam 

železnice nevede (Brdy, povodí 

Berounky, Šumavské pláně, No-

vohradské hory) anebo je její vyu-

žití v dopravě cykloturistů kompli-

kované či časově nereálné (Český 

les). Do těchto lokalit je tedy vhod-

né rozvíjet autobusovou dopravu 

z krajských, okresních center či 

oblastí s vyšší koncentrací turistic-

kých zařízení. 

Jak to chodí ve vlacích 
Českých drah?

V loňském roce vzrostla přepra-

va kol vlaky Českých drah o 6 %. 

Denní průměr počtu přeprave-

ných jízdních kol stoupl z nece-

lých deseti a půl tisíce na více 

než jedenáct tisíc. 

Nejvíce vytížené vlaky jsou 

z Českých Budějovic do Nové-

ho Údolí na Šumavě. Ranní spo-

je přepravovaly vloni v průmě-

ru téměř stovku bicyklů a ve 

špičkových termínech byly spo-

je obsazeny více než 150 cyk-

listy. Do TOP 10 s průměrnou tý-

denní přepravou 30 a více kol ve 

dnech s největším zájmem ob-

sazené cca 60 až 70 cyklisty pa-

tří i rychlíky Brno – Jihlava – Čes-

ké Budějovice – Plzeň a osobní 

spoj ze Vsetína do Velkých Karlo-

vic v Beskydech. Mezi další cyk-

listy oblíbené železniční linky pat-

ří rychlíky mezi Prahou a Brnem, 

mezi Brnem a Olomoucí, Pra-

hou a Turnovem nebo Pardubice-

mi a Libercem. U regionálních li-

nek patří mezi další nejvytíženější 

trasy spoje Liberec–Tanvald–Ha-

rrachov, Hradec Králové – Týniš-

tě nad Orlicí – Letohrad, z Mos-

tu do Moldavy v Krušných horách 

nebo příměstské linky v okolí Pra-

hy, např. z Berouna a Karlštej-

na. Z mezistátních spojů byly při 

průzkumu nejvíce obsazené vla-

ky Slovenská strela a Vindobona.

Kolo u sebe

Přeprava formou spoluzavazadla 

je nejrozšířenějším způsobem 

přepravy kola ve vlacích Čes-

kých drah. Cestující si jízdní kolo 

nakládá a vykládá sám. Přepra-

va kola jako spoluzavazadla je 

možná ve všech vlacích ozna-

čených symbolem jízdního kola. 

V těchto vlacích se kola přepra-

vují v rozšířených vyhrazených 

prostorech, které jsou u nástup-

ních dveří označeny symbolem 

kola. Za přepravu platí cestují-

cí podle ujetých kilometrů část-

ky do 75 Kč (za 351 a více km).

Kolo ve zvláštním vagonu

Ve vlacích, které jsou v jízdním 

řádu označeny symbolem kufru, 

je možné si kolo během přepravy 

uschovat do vagonu, který je ozna-

čen stejným symbolem. Kolo je bě-

hem jízdy pod dozorem zaměst-

nance ČD. Za každé přepravené 

kolo zaplatí cestující podle ujetých 

km od 25 do 75 Kč a k tomu jed-

norázové úschovné ve výši 10 Kč, 

které se platí za každý vlak zvlášť.

Kolo je možné vzít i do vlaků 

neoznačených symbolem kola. 

Platí to pro osobní a spěšné vlaky, 

rychlíky i expresy. Bicykl je potře-

ba naložit do prvních či posledních 

dveří soupravy na tzv. představek. 

Přepravovat zde lze nejvýše dvě 

kola. Přepravné je stejné jako ve 

vlacích se symbolem kola. Přepra-

va v těchto vlacích je možná, jen 

pokud v nich není současně služ-

ba úschova během přepravy nebo 

není přeprava kol vyloučena.

Rezervace místa

U vybraných vlaků je rezervace 

místa pro kolo možná, u některých 

dokonce povinná. U vlaků s mož-

ností přepravy kola jako spoluza-

vazadlo, u kterých je v jízdním 

řádu symbol kola v kroužku, je 

možné si místo rezervovat. Vla-

ky s povinnou rezervací místa 

pro jízdní kolo jsou v jízdním řádu 

označeny symbolem kola v rá-

mečku. Podobné je to i u vlaků se 

službou úschova během přepra-

vy. Doporučuje se rezervovat pře-

pravu kola s předstihem. Skupiny 

o více než 12 osobách by si měly 

objednat samostatnou přepravu 

a zajistit si tak místa pro všechny.

Půjčovny kol 

Pohodlně a bez starostí je možno 

přijet vlakem do centra oblíbených 

cykloturistických oblastí a půjčit si 

kolo přímo na nádraží. Cykloturis-

ta může většinou kolo vrátit i v ji-

ném městě, než si ho vypůjčil, 

dále jej může zdarma uschovat 

v úschovnách kol ČD a vybraných 

tratích je možno svézt vypůjčené 

kolo vlakem zdarma.

Půjčovny kol ČD jsou k dispozici 

od dubna do října, některé vybra-

né dokonce celoročně. Půjčovny 

kol a vratné stanice se nacházejí 

celkem v 9 krajích ČR. Ceny půj-

čovného jsou v každém kraji odliš-

né. Při půjčení je nutno složit vrat-

nou kauci ve výši 500–1000 Kč za 

jedno kolo.

Česká republika má kolem 2 600 kilometrů cyklostezek, znače-

ných cyklotras téměř 35 000 kilometrů. Kvalita značených tras 

je stále ještě velmi proměnlivá. Přes velký boom cykloturisti-

ky se v posledních letech prozatím nepodařilo přitáhnout vět-

ší zájem zahraničních cykloturistů. Naopak čeští dálkoví cyk-

loturisté často vyjíždějí na dovolenou do zahraničí, kde si oblí-

bili dálkové cyklotrasy.

Česko přesto má tuzemským 

i zahraničním cykloturistům co 

nabídnout. Dálkové trasy jako 

Labská stezka, Ohře, Bečva, Mo-

ravská, Praha–Vídeň či Vltavská 

umožňují strávit několikadenní 

dovolenou na kole na bezpeč-

ných chráněných cestách, které 

Na kole po vlasti i po Evropě



Kompletní oprava památky: Úkol na desítky let

O
 opravě národní kulturní památky Špilberk se diskutovalo už od 
80. let 20. století, stavební práce byly zahájeny v roce 1983. Po změně 
politického režimu se rekonstrukce dočasně pozastavila a v roce 1991 

proběhla jednání o další podobě oprav, zejména východního křídla hradu.

Roku 1992 byla dokončena rozsáhlá re-
konstrukce kasemat (probíhala v letech 
1987–1992), která se jim pokusila vrátit 
základní podobu z konce 18. století, tedy 
z doby jejich přeměny na nejhorší žalář 
epochy císaře Josefa II.

Víte, že...
Původ pojmenování kasemat se od-

vozuje z dialektu některého ro-

mánského jazyka, „casa“ = dům 

a „matta“ = temný. Jde tedy o tem-

né prostory nebo místnosti bez oken. 

Poprvé byly zpřístupněny veřejnosti 

v roce 1880 zásluhou tehdejšího ředi-

tele vojenských staveb v Brně Antona 

Costy-Rossettiho. Již více než 130  let 

se těší velkému zájmu návštěvníků. 

Při svém otevření byly opředeny řa-

dou romantických i hrůzostrašných 

mýtů a legend, které značně odporo-

valy historické skutečnosti.

V roce 1993 se podařilo provést adapta-
ci parkánové přízemní části západního kří-
dla na výstavní prostory (do roku 1996 je-
diné veřejně přístupné na celém hradě), 
v nichž návštěvníci zhlédli expozici „Vítej-
te v královském městě Brně“, připravenou 
k 750. výročí udělení městských privilegií. 
Západní příkop překlenul dřevěný most.

V roce 1994 proběhla rekonstrukce ad-
ministrativní budovy, o rok později se do-
čkal obnovy severozápadní bastion s cent-

rální kotelnou, úpravnou vody a muzejními 
depozitáři; v roce 1996 prošel rekonstruk-
cí střední trakt a pro výstavní účely bylo 
upraveno i severní křídlo. Na financová-
ní oprav hradu se do roku 1997 významně 
podílel stát prostřednictvím dotací.

Na Špilberku sídlí Muzeum města 
Brna, které v severním křídle vybudova-
lo a v červnu 1997 zpřístupnilo první dvě 
stálé expozice – „Od renesance po moder-
nu“ a „Špilberk – žalář národů“. V násle-

dujícím roce se vytvořením dalších dvou 
stálých expozic „Brno na Špilberku. Ka-
pitoly z dějin Brna“ a „O nové Brno. Br-
něnská architektura 1919–1939“ otevřelo 
veřejnosti celé severní křídlo a část střed-
ního traktu (včetně restaurace pro ná-
vštěvníky). 

Za významný mezník můžeme považo-
vat rok 2000, kdy skončila náročná, avšak 
poněkud problematická a diskutabilní re-
konstrukce východního křídla podle pro-
jektu Zdeňka Chudárka. 

Východní křídlo v ní získalo výrazně 
„gotickou“ podobu; podstatným zvýšením 
celého křídla včetně mohutné střešní kon-
strukce se také značně změnila dosavad-
ní silueta brněnské dominanty. Návštěv-
níci si tuto část hradu, respektive zpočátku 
přízemí, poprvé prohlédli během výstavy 
„Moravští Lucemburkové“.

V témže roce byla osazena zvonkohra 
a pořízeno vybavení pro kulturní akce na 
nádvoří hradu. Tím skončila první etapa 
rekonstrukce. 

S novým stoletím do další etapy

Roku 2001 město Brno zahájilo druhou 
etapu rekonstrukce hradu Špilberku do-
končením interiérů východního křídla 
včetně uměleckých vitráží (osazeny do lis-
topadu 2003). 

Po konzervaci archeologických nále-
zů z nejstarší stavební fáze hradu otevřelo 
Muzeum města Brna pátou stálou expozici 

„Špilberk. Od hradu k pevnosti“ v přízemí 
západního křídla.

V následujícím roce začala výstav-
ba jihozápadního bastionu, určeného pro 
nezbytně nutné muzejní depozitáře. Při 
terénních úpravách staveniště odhalil ar-
cheologický průzkum cenné pozůstatky 
původní barokní fortifikace neboli opev-
nění, které si vynutily změnu ve staveb-
ním programu. 

Současně začala rekonstrukce vjezdové 
brány a úprava malého hradního nádvoří 
včetně mostu přes východní příkop. Jiho-
západní bastion s prohlídkovou trasou byl 
dokončen v prosinci 2007. 

Jižní křídlo s podporou 
Evropské unie

Roku 2009 město požádalo o evropskou 
dotaci na pokračování druhé etapy rekon-
strukce hradního areálu – zejména jižní-
ho křídla. V následujícím roce ji získalo; 
představovala více než 42 milionů korun. 
Obnova a regenerace jižního křídla hradu 
s celkovými náklady 155 milionů započa-
la v lednu 2011 a trvala do jara 2013.

Jejím cílem bylo zachovat, restauro-
vat a repasovat co nejvíce původních kon-

strukcí ze 40. let 20. století, kdy Špilberk 
sloužil jako vzorová kasárna německé ar-
mády. Na každý krok přitom dohlíželi pra-
covníci orgánů státní památkové péče.

Práce obnášely opravu dřevěných kon-
strukcí částečně napadených dřevokaz-

ným hmyzem a sanaci vlhkého zdiva – 
ovšem bez použití moderních metod, jen 
s využitím tradičních postupů. 

Stavebníci si dali záležet na finální podo-
bě povrchů, především omítek a dlažeb; ve 
všech prostorách jižního křídla se respek-
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Špilberk: Dříve pevnost, dnes ozdoba. 
Je naším dědictvím. Patří k symbolům města Brna, odedávna utváří jeho siluetu a zpřítomňuje dějiny, jež tudy procházely. Zaslouží si proto investice – 

a těmi město nešetří. Netouží vzhlížet k malebné zřícenině nad údolím Svratky, chce vidět hrdou stavbu s pevnými zdmi, velkolepou památku královského 

střihu, přitahující pozornost současných návštěvníků. Lesk a sílu, jež kamenný strážce Brna kdysi měl, vrací hradu další etapy celkové rekonstrukce; část po 

části se už třetí desítku let daří opravovat, co „zub času“ vyhlodal, s vynaložením prostředků z městské pokladny i evropských dotací.

 2002, jihozápadní bastion. Fota: Muzeum města Brna 

 2002, jihozápadní bastion, terénní práce při odkrývání zeminy  2005, odkrývání říšské orlice na nároží západní brány 

 1987, odkrývání povrchu jižních kasemat 

 Historický pohled na východní křídlo s věžicí 

Původní dlažby byly zachovány, jinde je 
nahradily repliky téměř k nerozeznání od 
originálů. S velkou péčí přistupovali stavebníci 
také k obnově dřevěných interiérových prvků, 
zejména v prostorách bývalé hradní vinárny.



tovala jejich původní struktura ze 40. let 
20. století. Původní dlažby byly zachová-
ny, jinde je nahradily repliky téměř k nero-
zeznání od originálů. Podařilo se revitali-
zovat i dochovanou vojenskou umývárnu, 
již si mohou návštěvníci prohlédnout vždy 
v září v rámci akce Špilberk žije, kdy je 
otevřen a zpřístupněn celý hrad.

S velkou péčí stavebníci přistupovali 
k obnově dřevěných interiérových prvků, 
zejména v prostorách bývalé hradní vinár-
ny, dnešní restaurace; rukama restaurátorů 
prošly dřevěné lavice, obklady stěn a dal-
ší ozdobné prvky. 

V restauraci i v salonku umístěném 
o patro výš v tzv. hlásce se podařilo také 
skvěle repasovat historicky velice hodnot-
ná kachlová kamna. 

V květnu 2013 zrenovované jižní kříd-
lo hradu přivítalo první návštěvníky, kteří 
si přišli prohlédnout novou stálou expozi-
ci „Od moderny po současnost“ nebo rein-
stalovanou expozici „O nové Brno / Brněn-
ská architektura 1919–1939“ ve středním 
křídle.

Zapište si
Hrad Špilberk byl prohlášen národ-

ní kulturní památkou v roce 1962. 

V současné době je v majetku měs-

ta Brna a spravuje ho příspěvko-

vá organizace Muzeum města Brna, 

která zde sídlí od roku 1960. Zalo-

žil ho kolem poloviny 13. století čes-

ký král Přemysl Otakar II. Z jeho pů-

vodní gotické podoby se zachovalo 

jen málo – zejména prostory v pří-

zemí včetně průjezdu se sedilii (vý-

klenek s kamennými sedadly pro du-

chovenstvo). V době baroka prodě-

lal Špilberk přestavbu, při níž získal 

fortifikační systém s bastiony a kur-

tinami (část hradby mezi střelecký-

mi stanovišti) a rovněž zděné příko-

py s vestavěnými kasematy. Většina 

dnešních budov vznikla až rozsáhlou 

přestavbou pevnosti na věznici ve 

30. letech 19. století. Více o staveb-

ním vývoji a historii hradu najdete na 

webu www.spilberk.cz.

Koncem léta loňského roku se měs-
to pustilo do opravy severní hradby Špil-
berku, s investicí ve výši přes 19 milionů 
korun. Provedlo se její statické zajištění, 
opravuje se vnější cihelná přizdívka hrad-
by a řeší se také odvodnění hradby po celé 
délce.

Současně se pracuje i na rekonstruk-
ci části severní terasy (kurtiny) přilehlé 
k hradbě, spočívající v opravě odvodňova-
cích žlabů a předláždění této části terasy 
žulovými kostkami. Součástí prací je i od-
stranění havarijního stavu cihelných přiz-
dívek v obou hradních příkopech.

A letos město Brno připravuje opra-
vu dvou samostatných objektů hradu, tzv. 
severního přístavku a vodojemů vestavě-
ných do východního bastionu. 

Dovršení druhé etapy a tím i komplet-
ní rekonstrukce hradu Špilberku je tedy po 
mnoha letech na dosah.

www.brno.cz
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Rekonstrukce hradu i parku pokračuje

Dvoustranu připravilo Tiskové středisko MMB ve spolupráci s Odborem investičním MMB, Oddělením implementace evropských fondů MMB, Muzeem města Brna a Evou Damcovou

Revitalizace parku je po 20 letech téměř u konce
Realizace poslední etapy revitaliza-
ce parku na Špilberku, která začne po-
dle předpokladu na jaře, je závěrečnou 
částí celkové rekonstrukce tohoto nejvý-
znamnějšího zeleného prostranství v cen-
tru Brna. 

Území, na němž by se nyní mělo pra-
covat, je situováno na jižní a západní stra-
ně parku pod hradem, mezi ulicemi Pelli-
covou, Gorazdovou a Údolní – rozloha je 
asi pět hektarů. 

Současná etapa ukončí rozsáhlý pro-
jekt, jehož základní koncepce byla zpra-
cována a schválena v letech 1994–1996; 
jejími autory jsou zahradní a krajinář-
ští architekti Eva Damcová a Jiří Damec. 
Dle této koncepce je areál parku, jehož 
celková rozloha činí asi 18,5 hektaru, po-
stupně revitalizován. 

Práce začaly v roce 1995 a vzhledem 
k rozloze řešeného území i finanční ná-
ročnosti probíhají po etapách již 20 let – 
dokončeny by měly být letos na podzim. 

V průběhu poslední etapy bude do-
končena obnova zbývajících komunika-
cí, zejména hlavní cesty nad ulicí Pellico-
vou vedoucí po vrstevnici ve střední části 
kopce nazývané kočárková cesta. Dále 
bude obnoven mobiliář, realizovány pěs-
tební zásahy v porostech a dokončeno ve-
řejné osvětlení. 

Velmi důležitou součástí prací bude 
pěší spojení špilberského parku s ulicí 
Údolní v prostoru zastávky tramvaje č. 4 
na Obilním trhu. Tak se propojí toto par-
kové náměstí s areálem Špilberku a do-
končí se úpravy všech vstupů do parku 
– kopec tedy bude zpřístupněn po celém 
obvodu, ze všech světových stran.

Poslední fáze revitalizace má stát asi 
37 milionů korun a správce parku – Ve-
řejná zeleň města Brna – na ni získal do-
taci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihovýchod ve výši 85 % způso-
bilých výdajů. Ukončení výběrového ří-
zení na zhotovitele a uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem je otázkou těch-
to dní.

Park obohatily 
archeologické nálezy

V předchozí fázi – financované také v rám-
ci Regionálního operačního programu 
a z prostředků města Brna – byly práce 
zaměřeny na část tzv. Malého Špilberku 
(mezi Pellicovou a Úvozem) a severní část 
Špilberku (ohraničenou ulicemi Gorazdo-
vou a Údolní).

Revitalizace začala v roce 2010, o rok 
později byla zrekonstruována téměř celá 
část Malého Špilberku a v závěru roku 2012 
byla obnova dokončena. Projektantkou této 
a všech ostatních etap byla Eva Damcová.

Cílem byly probírky stromů (selekce 
nevhodných a neperspektivních dřevin), 
vyčištění keřového patra a jeho obnova. 
Vzhledem ke značné svažitosti pozemku 
bylo nutno provést protierozní úpravy sva-
hů speciálními sítěmi, které byly následně 
osázeny desítkami tisíc keřů, půdopokryv-
ných rostlin a trvalek a osety trávou.

Významnou částí projektu byla obnova 
cestní sítě. Cesty byly částečně vydláždě-
ny a částečně pokryty mlatovými povrchy. 
Tyto úpravy korespondují s cestami ve zby-
lé části parku. Prostor byl doplněn o nový 
mobiliář, který je navržen speciálně pro něj.

Jedním z nejnáročnějších úseků byla 
severní a severozápadní část kolem hradu 
Špilberku. Byla náročná jak na realizaci, 
tak na organizaci, a to kvůli archeologic-
kým nálezům (z toho důvodu byl přeložen 
plynovod a kompletně přepracován pro-
jekt této části) a zjištění statických poruch 
severního bastionu a kurtiny.

Archeologické nálezy park obohati-
ly – např. v části severozápadního basti-
onu se našly původní stopy hradeb a je-
jich náznak byl do projektu zapracován. 
Taktéž nálezy v místech severního basti-
onu a severní kurtiny dotvořily prostor do 
dnešní podoby. 

Celkem tato etapa stála 64 milionů ko-
run.

Význam pro město i region

Park Špilberk je v současné době hojně 
navštěvován a pořádá se v něm po celý 
rok mnoho zajímavých akcí.

Díky realizaci celého projektu bude 
rekonstruováno mimořádně cenné úze-
mí v centru Brna a vytvořen multifunkč-
ní prostor, který bude významný jak pro 
město, tak pro celý jihomoravský region. 

Přispěje ke zvýšení efektivity využívání 
veřejných prostranství v centru a zlepší se 
i kvalita bydlení ve středu města zejména 
pro seniory a mladé rodiny s dětmi.

Celková rekonstrukce parku na Špilberku vychází 
ze syntézy tří základních fenoménů tohoto prostoru: 

1. Historicky a kulturně významný hrad a pevnost na vrcholu kopce včet-

ně významného fortifikačního systému – v rámci rekonstrukce je výrazo-

vými prostředky zahradní architektury v terénu naznačena linie původní-

ho barokního opevnění, které nechal Napoleon na počátku 19. století roz-

bořit. Systém barokního opevnění pevnosti Špilberk patřil ve své době 

k nejdokonalejším ve střední Evropě.

2. Cíleně a s jasným záměrem založený park z druhé poloviny 19. století. 

Tehdy byl na holém kopci kolem pevnosti vybudován rozsáhlý park, kte-

rý svou polohou na vyvýšenině v centru města vytváří živou galerii. Pa-

noramatické pohledy z komunikací a teras parku na město a jeho domi-

nanty jsou z urbanistického hlediska výjimečné.

3. Zeleň parku a její nezastupitelné funkce – rekreační, mikroklimatické a hy-

gienické – v organismu města. Aleje stromů lemujících cesty, souvislé ke-

řové porosty i pobytové trávníky jsou pro obyvatele města i jeho návštěv-

níky mimořádně cenné. Rozsáhlý park tvoří multifunkční zázemí pro hrad 

Špilberk, který je významným kulturně-společenským centrem města.

 Vstup z ulice Husovy. Fota: archiv E. Damcové 

 Terasa na tzv. Hornwerku 

 Foto: Muzeum města Brna 

 Zahrada pod hradbami  

 Dětské hřiště u kostela sv. Václava 
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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, skladate-
le 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: Malíř, grafik, ilu-
strátor a scénický výtvarník se v Brně 
sice  nenarodil, ale prožil tu většinu ži-
vota a zachycoval jeho proměny v kres-
bách, grafických listech a litografiích 
desítky let. V letech 1921–1940 pů-
sobil jako výtvarný redaktor a kreslíř 
Lidových novin, založil Skupinu vý-
tvarných umělců v Brně. V redakci 
„Lidovek“ navázal blízké vztahy s Ma-
henem, Těsnohlídkem, Janáčkem a dal-
šími významnými osobnostmi, přes 
které se dostal k divadlu. Jeho nejzná-
mější scénografické dílo byla výprava 
a kostýmy pro původní premiéru Ja-
náčkových Příhod lišky Bystroušky. 
Věnoval se řadě oborů umělecké tvor-
by, mimo jiné je autorem návrhu žezla 

Pedagogické fakulty Masarykovy uni-
verzity a rektorského řetězu JAMU. Na 
Lesné je po něm pojmenována ulice. 
Poznali jste, o koho jde?

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.

Ceny: soubor fotografií z vily Tugend-
hat, blok a psací potřeby, flash disk

 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 30. března 2015. Obál-
ku prosím označte heslem Umění ve 
městě a nezapomeňte uvést svou adre-
su, případně telefon.

Autor zcela zahalený svým dílem
Před 10 lety byla na rodném domku Jaroslava Kursy v Blovicích u Plzně umístěna 
bronzová pamětní deska, kde na pozadí české vlajky jakoby prosvítá jeho tvář. Sym-
bolicky tak byl odhalen neviditelný autor jednoho z nejviditelnějších symbolů naše-
ho státu – československé a posléze české státní vlajky.

Jako archivář ministerstva vnitra se Kursa stal na počátku roku 1919 členem zna-
kové komise, která se zabývala zákonem, jímž budou stanoveny státní symboly. Ko-
mise se shodla na tom, že vlajka bude slovansky červeno-modro-bílá, a Kursa byl 
pověřen, aby namaloval její návrhy, popř. překreslil návrhy ostatních členů komise. 

Posuzovatele nejvíce zaujal jeho návrh s modrým klínem sahajícím do jedné 
třetiny vlajky. Upravená podoba vlajky s klínem do její poloviny byla uzákoněna 
30. března 1920, tedy před 95 lety.

Nenápadný knihovník, státní archivář a milovník vexilologie (nauky o vlajkách, 
praporech a standartách) Kursa upadl v zapomnění a autorství vlajky bylo, podle 
odborníků neprávem, připisováno i jiným. Zemřel v roce 1950 v Praze, jeho man-
želka se však po jeho smrti přestěhovala do Brna a oba jsou pohřbeni na zdejším 
Ústředním hřbitově. Kursovi přiřklo město v roce 2008 čestný hrob.

 (mak), foto: M. Žáková

Správná odpověď z minulého čísla
Jedna z nejproslulejších pěvkyň současnosti, která začínala v brněn-

ském dětském sboru Kantiléna, se jmenuje Magdalena Kožená.

Výherci: Alena Řezníčková (svinovací metr), Dagmar Klimešová (taška) 

a Šárka Turečková (kniha Brněnské podzemí). Gratulujeme.

Básník Jan Skácel je stále ctěn i čten
V

 básni nazvané Slova se 
Skácel ptá: Pověz mně, ko-
lik jich potřebuje verš, aby 

ho nebylo příliš... A společně s ním 
se nyní můžeme zeptat i my: Kolik 
slov je třeba napsat o moravském 
básníkovi, aby jich nebylo příliš?

O co více ho jeho čtenáři milovali, o to 
více ho pronásledovali a nenáviděli sou-
dobí mocipáni, byl spjatý s poetickou ji-
homoravskou krajinou, plnou – jak sám 
říkal – kravinců, trav, žebřiňáků a loká-
lek a samozřejmě také vinohradů, i s uli-
cemi, domy a dvorky průmyslového Brna 
a jeho předměstí, protože „nejkrásnější je 
Brno tam, kde začíná a končí, kde končí 
a kde začíná…“.

V jeho verších pak zní moravský 
folklor (zhudebněny Jiřím Pavlicou suge-
rují posluchačům dojem, že slyší prasta-

ré lidové písně) a vyzařuje z nich poko-
ra i mužný smysl pro čest – ale také lítost 
nad údělem současného člověka.

Po celý život „tak trochu 
sveřepě vzpřímený“

Jan Skácel se narodil 7. února 1922 ve Zno-
rovech u Strážnice a nelibě nesl, že v ob-
čanském průkazu měl napsáno, že pochá-
zí z Vnorov, neboť tak byla vesnice v roce 
jeho narození z moci úřední přejmenována. 

Gymnázium studoval v Břeclavi, ale ro-
dina se na začátku války přestěhovala do 
Brna a Skácel odmaturoval v roce 1941 na 
královopolském gymnáziu. Rok poté byl 
totálně nasazen v Rakousku, mimo jiné 
jako betonář na stavbách.

Po osvobození studoval na Filozofic-
ké a Pedagogické fakultě Masarykovy uni-
verzity, spřátelil se s básníkem Oldřichem 
Mikuláškem, který ho uvedl do literatury, 

a vstoupil do KSČ. V roce 1948 se stal kul-
turním referentem deníku Rovnost, odkud 
po několika letech odešel do literární re-
dakce Československého rozhlasu v Brně.

Začal se rozcházet také s komunistic-
kou ideologií, a proto mu bylo odmítnu-
to i několik rukopisů, svou prvotinu „Ko-
lik příležitostí má růže“ vydal až na konci 
50. let. Od roku 1963 působil jako přís-
ný, ale oblíbený šéfredaktor kulturní revue 
Host do domu.

Na počátku tzv. normalizace byl Host do 
domu zakázán, Skácel byl vyloučen z KSČ 
a až do roku 1981 nesměl publikovat. Jeho 
práce vycházely jen v samizdatu a exilu. 
Když pak mohly začít vycházet oficiálně, 
stály se na ně za knižních čtvrtků fronty.

V červnu 1989 získal básník Petrar-
kovu cenu, v září slovinskou cenu Vile-
nica. Zemřel 7. listopadu 1989, ve stejný 
den jako před 14 lety otec. Je pochován na 
čestném pohřebišti na Ústředním hřbito-
vě města Brna.

Kolik příležitostí má sláva

Brno si svého básníka připomíná Skácelo-
vou ulicí v Králově Poli, která se dříve jme-
novala Moskevská a sousedila s Vodovou, 
kde žili básníkovi rodiče, a pamětní deskou 
před domem v Kotlářské 35a, kde žil sám 
Mistr a o níž složil stejnojmennou báseň 
začínající fatalistickým dvojverším „A ná-
hle jsme tu na věky/a tady je náš svět“. 

Od roku 2006 má Jan Skácel i svou vel-
kou a malou kašnu na náměstí Svobody, 
do jejichž bronzových roštů byly odlity 
jeho verše o vodě. 

V roce 2011 pak Skácelovy verše in-
spirovaly sochaře Václava Fialu, který 
v rámci projektu Sochy pro Brno vytvo-
řil k uctění památky významných osob-
ností spjatých s Brnem abstraktní funerál-
ní sochu nazvanou „…A to je vše co zbylo 
z anděla“, která je umístěna na Ústředním 
hřbitově.

Nyní by „na kamenném piedestalu“ 
měl spočinout básník sám, neboť právě on 
je další osobností, kterou hodlá město uctít 
„sochou pro Brno“. Soutěžní návrhy na 
ztvárnění Skácelovy sochy mohou zájem-
ci podávat do 30. března. 

Co si o uctívání slavných sochami 
a bustami myslel sám Skácel, najdeme 
mezi jeho krátkými prózami. V textu na-
zvaném Sláva se dozvíme, že příliš lesk-
lé nové bustě slavného předka lze patinu 
dodat jejím zavěšením do dřevěného za-
hradního záchodku. Patina je opravdu pr-
votřídní, jen slavný předek pak poněkud 

„line“ a při slavnostním proslovu si lidé 
neklidně prohlížejí podrážky. 

Uměřenost by zkrátka měla vládnout ve 
všem – ve slovech i v oslavných činech.

 Markéta Žáková

TENKRÁT V BRNĚ

 Do bronzových roštů kašny na náměstí Svobody byly odlity Skácelovy 

verše o vodě. Foto: M. Jenčo

 V roce 1967 zachytila Oldřicha Mikuláška (v posteli) a Jana Skácela 

Dagmar Hochová. Snímek je do 29. března k vidění na výstavě, věnované 

této fotografce, v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Foto: archiv MG

Víte, že…
Bratrem Jana Skácela byl malíř, gra-

fik a ilustrátor Petr Skácel, který 

také žil a tvořil v Brně. Loni 25. září 

by oslavil 90. narozeniny. Zemřel 

30. října 1993 a je pochován ve spo-

lečném hrobě s Janem a jeho ženou.

Rubrika Dopisy čtenářů je prostorem pro vaše názory. Pište na adresu 

Brněnský Metropolitan, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno, 

nebo e-mailem na adresu tis@brno.cz.

DOPISY ČTENÁŘŮ LIBÍ/NELÍBÍ

Rubrika Líbí/nelíbí je také prostorem pro vaše názory – ovšem vyjádřené hlavně obrazem. Fotografujte to, co se 

povedlo, i to, co by zasloužilo nápravu. Snímky mohou být seriózní i vtipné, pracující s nadsázkou. Fotografie 

s popisky můžete posílat e-mailem na adresu tis@brno.cz.

 Pamětní deska malíře v Nerudo-

vě 7. Foto: www.encyklopedie.brna.cz

 Malíř na snímku ze sbírek Muzea 

města Brna
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Emile Zola: Lístek lásky

Helena Grandjeanová se po smrti man-

žela rozhodne přestěhovat i s jedenácti-

letou dcerou Janou do Paříže. Dítě trpí 

dědičnou psychickou nemocí prováze-

nou nepříjemnými záchvaty. U jednoho 

z nich zasáhne jejich soused doktor De-

berle, do kterého se Helena postupně 

zamiluje. Je to pro ni naprosto neznámý 

pocit, s bývalým manželem ji vázala jen 

vzájemná úcta. Jenže nová láska zna-

mená i nové, dosud nepoznané problé-

my. A nepochopení vztahu dvou dospělých může vést i k tragédii... 

Tento Zolův román byl velmi příznivě přijat i jeho současníky, které 

překvapilo, že autor upustil od pečlivých a nelítostných analýz spo-

lečenských neřestí a věnoval se spíše romantické stránce příběhu. 

Dokázal totiž, že i na tomto literárním poli je mistrem.

Emile Zola: Zabiják

Román Zabiják se odehrává v tem-

ných krčmách Paříže druhé poloviny 

devatenáctého století. Čtenář v něm 

sleduje osudy mladé Gervaisy Mac-

quartové, která se provdá za paříž-

ského pokrývače Coupeaua. Rodin-

né štěstí netrvá příliš dlouho. Manžel 

se při práci zraní a během rekonva-

lescence ho posedne démon alkoho-

lu, který po čase ovládne i Gervaisu. 

V době vydání bylo dílo většinou fran-

couzské veřejnosti odmítnuto. Ta se cítila pobouřena autorovým 

drsným realismem a popisem chudoby, která přece do jejich sa-

lónů nepatřila. Čas dal za pravdu Zolovi. Román Zabiják je dnes 

považován za jedno z jeho nejlepších děl.

 Více na www.knihyomega.cz.

INZERCE
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Křížovka 
o ceny
Úspěšný luštitel naší 

křížovky vyhraje dvě 

vstupenky na koncert 

souboru Alexandrovci, 

který vystoupí 

10. října 2015 od 

20 hodin v brněnské 

hale Rondo.

Turné Alexandrovců se 

uskuteční u příležitosti 

70. výročí osvobození 

a ukončení 2. světové 

války.

Tajenku zasílejte do 

25. března 2015 na 

e-mail havel.mou-

ka@ceskydomov.cz.
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Zahájili jsme prodej bytů
v novém nízkoenergetickém

bytovém projektu Košinka v Brně

Adresa projektu: Košinova ulice, Brno - Královo Pole
Zájemci volejte: ing. Dalibor Hanák, tel. 774 221 717

www.byty-kosinka.cz
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Slevy až 30 % 
do 31. 3. 2015

CHORVATSKO  ČERNÁ HORA

Brno, Josefská 9,   542 211 478, brno@ckvt.cz
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„ČLOVĚČE, TAK JSEM 
VČERA MOHL MÍT 

ÚPLNĚ NOVÉHO FORDA 
ZA PADESÁT TISÍC!“ 
„TY BLÁZNE, A PROČ 
JSI HO NEKOUPIL?“ 

„(TAJENKA)!“

AUTOR:
-KAWI-

PRAVIDLA 
SLUŠNÉHO 

CHOVÁNÍ

STAŠKOVO 
JMÉNO SPĚCH

ZKRATKA 
TOVÁRNY NA 

OHÝBANÝ 
NÁBYTEK

ZNAČKA 
ASTATU VNIKNUTÍ

JÍZDOU 
OPOTŘE-

BITI

ÚBYTEK 
HMOTNOS-
TI KAPALIN

CITOSLOV-
CE PO-

VZDECHU
PLŤ OSUDOVÉ 

ZNAMENÍ
ČASOVÝ

ÚDAJ
BÁSNICKÝ 

ZÁPOR A SICE BÍLÝ SPORT
ZNAČKA 

NAŠÍ KOS-
METIKY

KONEC

ZAŘÍZENÍ 
K PŘÍVODU 

VODY

TUMÁTE

ČÍSLOVKA 
ZÁKLADNÍPRVEK

ZAČÁTEK 
TAJENKY
PRAŽSKÝ 

PZO

CITOSLOV-
CE STŘELBY

POLICEJNÍ 
VŮZ

SLOVEN-
SKY „LÉK“

SÍŤ (V ANA-
TOMII)

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

PATŘÍCÍ 
ANETĚ POTOM SLOVINSKÁ 

ŘEKA
STROMO-

ŘADÍ

POVRCH 
ATLETICKÉ 

DRÁHY

BOŽSKÝ 
NÁPOJ

DLOUHÁ 
CHVÍLE

ŘÍMSKÝCH 
499

TOHLE KRUH POČITADLO

SLOVEN-
SKÉ SÍDLO

NA TOM 
MÍSTĚ

DOMÁCKY 
ILJA

CUKERNÝ 
SIRUP

PRÁVO DEZINF. 
PŘÍPRAVEK

TURECKÝ 
ŠENKÝŘ

ALKALOID
V ČAJI

BLOK OKOSENÍ 
(TECHNICKY) NEBOŤ

JMÉNO 
STŘIHAVKY

DOMÁCKY 
OLGA

PLAZ ČÁST 
ATLASU

PRAVO-
SLAV. KNĚŽÍ

ZNAČKA 
PŘETLAKU

NÁZEV 
HLÁSKY H

NA ONO 
MÍSTO

DRAVÝ 
PTÁK JAKOŽTO

KUTÍM 
SPOJIT PŘÍKŘE UZLY SCHŮZE

TIHLE

DRUH RESP. 
SELHÁNÍ PODOBA VOJENSKÝ 

ZÁKOP
USAZENÁ 

ŠPÍNA
ČASOVÉ 
OBDOBÍ

CHEMICKÝ 
PRVEK

ITALSKÝ 
REŽISÉR

NENADÁ-
VAT

VTIP

OPASEK (ZA-
STARALE)

BOD 
V DŽUDU

ŘÍMSKÝCH 
1001

SEKNOUT JMÉNO 
PSÍKA

NETEŘE 
(KNIŽNĚ)

ZKRATKA 
TRINITRO-
TOLUENU

PŘEDLOŽKA SLOVENSKY 
„KŘEST“

PRODLOU-
ŽENÁ 

BOČNÍ ZEĎ

PATŘÍCÍ 
IRENĚ

JEDNOTKA 
OZÁŘENÍ

STAROARM. 
MĚSTOHRŮZA TMEL

VZNĚTLIVÁ 
LÁTKA

DOMÁCKY 
OTA KOBKA DĚD. ZÁKLAD 

ZNAKU
INICIÁLY 

LIPSKÉHO
NÁZEV 

HLÁSKY P
ZKRATKA EL. 

PODNIKU

KONEC 
TAJENKY POMŮCKY:

ABAK, ALELA, ANTOL, 
ATA, REKA, REM, SAKI, 

SARS, STENOTEMNOTA SOKOLSKÁ 
SLAVNOST

BYLINNÝ 
ODVAR

PO KAP-
KÁCH 
STÉCI
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Představujeme novinky z nakladatelství OMEGA



16 BŘEZEN 2015

www.brno.cz

Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

V
 březnu začne vznikat v po-
řadí již čtvrtý Komunitní plán 
sociálních služeb v městě 

Brně, který naváže na současný plán 
koncipovaný na období 2013–2015. 

O potřebách a prioritách v oblasti sociálních 
služeb na další roky bude – poprvé 9. břez-
na – diskutovat osm pracovních týmů, které 
se zaměří na specifické cílové skupiny, jako 
jsou senioři, rodiny s dětmi, osoby s různý-
mi typy zdravotního postižení, osoby ohro-
žené sociálním vyloučením a další.

Podstata komunitního plánování spočí-
vá právě v tom, že jsou do něj zapojeny 
komunity, jichž se projednávaná proble-
matika úzce dotýká. Výsledek vzájem-
ných diskusí a dohod, tedy komunitní 
plán sociálních služeb na dané období, 
pak schvalují orgány města Brna.

Cílem tohoto nepřetržitého procesu je 
vytvořit na území města síť kvalitních so-
ciálních služeb, které odpovídají míst-
ním specifikům, možnostem financování 
i potřebám obyvatel. Proces je otevřený 

– může do něj vstoupit kdokoli, kdo má 
o sociální služby zájem. 

Komunitní plánování 
nese ovoce

Díky plánování sociálních služeb se pro-
hloubila komunikace a spolupráce mezi 
neziskovými organizacemi poskytujícími 
sociální služby a městem Brnem. Podařilo 
se propojit komunitní plánování s poskyto-
váním dotací z rozpočtu města, a to neje-
nom na sociální služby registrované podle 
zákona o sociálních službách, ale i na ak-

tivity, které sociální služby doplňují nebo 
na ně navazují (např. svépomocná sdruže-
ní rodičů postižených dětí apod.). Plán se 
stal důležitým podkladem pro rozhodová-
ní o finančních dotacích z rozpočtu města, 
kraje i státu, případně z evropských fondů.

Významným výstupem komunitního 
plánování bylo vydání průběžně aktua-
lizovaného Adresáře organizací působí-
cích v sociální oblasti v Brně, vytvoře-
ní Socioinfocentra při Odboru sociální 
péče Magistrátu města Brna a webové-
ho portálu brněnské sociální péče, kte-

rý zároveň slouží jako nástroj pro komu-
nikaci s nevládními organizacemi a pro 
dotační řízení na sociální služby. 

Společné bydlení pro 
seniory je na dohled

V rámci procesu plánování sociálních 
služeb byly identifikovány některé stě-
žejní potřeby a nedostatky v sociální ob-
lasti, jejichž řešení přesahuje možnosti 
sociálních služeb, prolínají se však vše-
mi cílovými skupinami. Patří sem nedo-
statečná informovanost o sociálních služ-
bách, potřeba sociálního bydlení či bytů 
s doprovodnou sociální službou, propoje-
ní zdravotní a sociální péče nebo podpora 
pečujících osob a rodin.

Na základě zjišťování potřeb v rám-
ci plánování tak mohly být iniciovány ně-
které projekty financované z evropských 
fondů, např. výstavba bytového domu na 
Francouzské ulici, kde bude realizován pi-
lotní projekt modelu prostupného bydlení 
či projekt společného bydlení pro seniory. 
Oba projekty budou dokončeny na podzim.

Zájemci o komunitní plánování sociál-
ních služeb mohou získat další informa-
ce na portálu www.socialnipece.brno.cz 
nebo na telefonních číslech 542 173 771 
a 542 173 778. Na portálu je v sekci No-
vinky zveřejněn i harmonogram zasedá-
ní jednotlivých pracovních skupin. Názo-
ry a náměty zejména uživatelů sociálních 
služeb jsou vítány.

 V Žebětíně vyroste nové hřiš-

tě. Město Brno připravuje výstav-

bu dalšího školního hřiště, kte-

ré bude sloužit jak žákům Základ-

ní školy Otevřená v Žebětíně, tak 

veřejnosti. V horní části pozemku 

v sousedství mateřské školy a uli-

ce Drdy bude vybudováno hřiš-

tě s umělým povrchem pro míčo-

vé hry, ohraničené ochrannou sítí. 

Mezi hřištěm a tělocvičnou vznik-

ne běžecká dráha a dráha pro skok 

daleký včetně doskočiště. Součás-

tí projektu jsou také sadové a te-

rénní úpravy včetně venkovního 

osvětlení. Smlouvu o dílo schváli-

la Rada města Brna 3. března; vý-

stavba odstartuje v těchto dnech, 

potrvá tři měsíce a měla by stát 10 

milionů korun. Projekt je spolufi-

nancován z fondů Evropské unie 

ve výši 85 % celkových nákladů.

 Brožura poradí seniorům v rizi-

kových situacích. Radnice měst-

ské části Brno-střed ve spolupráci 

s Městskou policií Brno vydala pu-

blikaci Nenechte se zaskočit – Prů-

vodce seniora rizikovou situací. 

Čtenář se dozví, kam se obrátit při 

řešení sousedských sporů, jak za-

bezpečit svůj dům či byt před vlou-

páním, co si počít v případě domá-

cího násilí a mnoho dalšího včetně 

příběhů ze života nebo důležitých 

kontaktních adres. Publikaci je 

možné získat zdarma na vrátnici 

radnice městské části na Domini-

kánské 2, v domovech pro senio-

ry a volně je ke stažení na webo-

vých stránkách www.stred.brno.cz 

v sekci Aktuality.

 Podpora slabších žáků pokra-

čuje. Projekt podpory žáků ohro-

žených studijním neúspěchem 

vstupuje do další fáze. Rada 

města Brna 17. února schválila 

smlouvu na dodávku výpočetní 

techniky a vybavení pro základ-

ní školy v Brně. Jedná se o ná-

kup notebooků, tabletů a softwa-

ru, které by měly zaručit udržitel-

nost projektu na další roky. Cena 

zakázky je 4,4 milionu korun. 

Projekt byl zahájen loni v červ-

nu a bude ukončen k 30. červnu 

2015. Je do něj zapojeno všech 

67 základních škol na území měs-

ta. Město na základě projektu vy-

tvoří Lokální strategii rozvoje zá-

kladního vzdělávání v Brně, která 

identifikuje a analyzuje problémy 

v této oblasti a navrhne plán je-

jich řešení.

 Tisíce řidičů stále nemají vy-

měněný průkaz. V souvislos-

ti s nedávnou ze zákona povin-

nou výměnou řidičských průkazů 

Magistrát města Brna upozor-

ňuje, že asi pět tisíc řidičů stá-

le nemá platný řidičský průkaz, 

a tudíž se může dopouštět pře-

stupku, za který je možné v rám-

ci přestupkového řízení uložit po-

kutu do 2500 korun. Je ovšem 

možné, že v této skupině bude 

značné množství již neaktivních 

řidičů. Jakých průkazů se výmě-

na týká? Řidičské průkazy vyda-

né od 1. ledna 2001 do 30. dub-

na 2004 byli jejich držitelé povin-

ni vyměnit do 31. prosince 2013. 

Uplynutím doby stanovené pro 

jejich výměnu pozbyly tyto do-

klady platnosti. Při podání žádos-

ti o vydání nového řidičského 

průkazu a mezinárodního řidič-

ského průkazu má žadatel povin-

nost předložit jednu fotografii se 

současnou podobou.

 Pietní shromáždění k výročí 

okupace. Městský výbor České-

ho svazu bojovníků za svobodu 

Brno pořádá 11. března v 15 ho-

din v areálu Kounicových kole-

jí pietní shromáždění. Připomene 

jím 76. výročí rozbití Českosloven-

ska a okupace českých zemí nacis-

tickým Německem. Součástí akce 

bude položení kytic v místech ně-

kdejšího nacistického popraviště.

Sociální služby plánujeme pečlivě a s předstihem
ZDENKA 

HAŠOVÁ

Odbor sociální 

péče MMB
hasova.zdenka@brno.cz

KRÁTCE

J
edním z nejstarších partner-
ských měst Brna je od roku 
1973 saské Lipsko. V letoš-

ním roce si jeho obyvatelé připo-
mínají velké výročí – 1000 let od 
první písemné zmínky o městě. 

Přesně 20. prosince 1015 se totiž biskup 
Dětmar z Merseburku ve své osmisvazko-
vé Kronice, v níž mimo jiné zachytil také 
důležité informace o Čechách, poprvé 
zmínil o tzv. urbs Libzi (městu líp). Název 
Libzi je tedy prvním písemně doloženým 
označením dnešního Lipska, jehož ety-
mologický původ je obecně akceptován 
z lužickosrbského Lipsk (7.–9. století).

Pojďme si v rychlosti projít nejdůležitější 
akce, které partnerství Brna s Lipskem v le-
tošním roce čekají.

Především je třeba zmínit jednu z nej-
významnějších kulturních akcí celoevrop-
ského rozměru: Lipský knižní veletrh. Zde 
se bude v polovině března velmi angažo-
vat Spolek na podporu partnerství Lipsko 
– Brno a jeho předseda Thomas Krzenck, 
který uvede hned tři literární čtení: nejpr-
ve z knihy Pavla Kohouta Tango mortale, 
následně čtení z děl Jiřího Gruši a nako-
nec z poslední knihy spisovatele Michae-
la Stavariče, který se narodil v roce 1972 
v Brně, ale o sedm let později jeho rodi-
na emigrovala do Rakouska. Půjde o kni-
hu Königreich der Schatten, která dosud 
na svůj český překlad čeká.

Výstavy střídá běh

V květnu by v prostorách lipského mu-
zea Grassi, což jsou tři muzea pod jednou 
střechou (muzeum užitého umění, náro-
dopisné a hudebních nástrojů), měla být 
k vidění německá verze výstavy o vile Tu-
gendhat. Připravilo ji Muzeum města Brna 
a svoji zahraniční premiéru si odbyla loni 
na podzim ve Stuttgartu na proslulém síd-
lišti Weissenhof.

Na podzim se otevře výstava o histo-
rii Brna v prostorách Městského archivu 

v Lipsku, jež představí historii jihomorav-
ské metropole od středověku do součas-
nosti. Na výstavě se podílely mj. Muzeum 
města Brna, Archiv města Brna a společ-
nost Archaia Brno. Obě výstavy doplní bo-
hatý doprovodný program, besedy, před-
nášky či filmové projekce.

Kultura však nebude jedinou oblas-
tí letošní spolupráce mezi oběma městy. 

Už jen telegraficky zmiňme, že se očeká-
vá účast zástupců Brna na Lipském ma-
ratonu, fotbalovém turnaji žáků kategorie 
U13, Slavnosti pasáží, gastronomickém 
festivalu Eat, eat, eat, či dokonce na plese 
v Lipské opeře, neboť se uvažuje o tom, že 
v roce 2016 by Česká republika, respekti-
ve Brno mohlo být hlavním zahraničním 
partnerem plesu.

Tisíc let Lipska a letošní partnerské milníky
ROBERT 

KUDĚLKA

Odbor zahraničních 

vztahů MMB
kudelka.robert@brno.cz

OdO

 Na plánu se podílí osm pracovních týmů. Foto: OSP MMB

N
a začátku února se zástup-
ci města Brna zúčastnili se-
tkání 21 měst – loňských fi-

nalistů prestižní soutěže Mayors 
Challenge – v galerii moderního 
umění Tate Modern v Londýně.

Do soutěže, kterou iniciovala a financo-
vala nadace Bloomberg Philantrophies 
bývalého newyorského primátora Mi-
chaela Bloomberga, se Brno zapojilo 
jako jediné město v České republice. 

Přihlásilo do ní projekt Městské po-
licie Brno s názvem Bezpečná lokalita 
– bezpečné bydlení. S pomocí vyškole-
ných absolventů Domovnické akademie 
chce projekt dosáhnout soběstačnosti 
obyvatel bytových domů a vytvořit pod-
mínky bezpečného a dobře spravované-

ho bydlení hlavně pomocí přirozených 
sociálních vazeb, ale i moderních tech-
nologií.

Projekt minimalizuje represivní zá-
sahy policie v komunitě a zapojuje do 
spolupráce samosprávu města (vzdělá-
vání, poradenství), místní nestátní ne-
ziskové organizace, zájmové organiza-
ce, seniory i sociální a etnické menšiny.

Barcelona spustí 
„facebook“ pro seniory

V Londýně byla poprvé představena 
nová publikace „Inovace v evropských 
městech“ shrnující nápady soutěžících; 
její součástí je i velmi zajímavá socio-
ekonomická analýza Evropy. 

Soutěž Mayors Challenge 2014 vyhrá-
la Barcelona s projektem, který chce po-
mocí sociální sítě Vincles podpořit starší 
obyvatele města. Zapojovat se do ní bu-
dou nejen samotní senioři, ale také jejich 
rodina, pečovatelé, sousedé či dobrovol-
níci. Cílem je zabránit osamělosti star-
ších lidí, vzájemně si pomáhat a podpo-
řit mezigenerační solidaritu. Barcelona 
chce projekt podpořit webovou aplikací 
pro zmíněnou sociální síť, podporou sdí-

lení Wi-Fi připojení k internetu a dotova-
nými tablety.

Také Atény hodlají využívat IT tech-
nologie a pomocí webu zapojit obyvate-
le města do jeho řízení. Lidé budou moci 
na stránky přidávat projekty zaměřené na 
kulturu, vzdělávání, městské prostředí či 
péči o děti a web také umožní hledat zá-
jemce o realizaci těchto projektů z řad 
neziskových organizací, dobrovolníků, 
podnikatelů apod.

Domovnická akademie 
se připravuje

Další z oceněných Kirklees se zaměřuje 
na lepší sdílení veřejných a soukromých 
zdrojů. Projekt počítá se zapojením ob-
čanů i neziskových organizací, důležitým 
nástrojem bude také časová banka (virtu-
ální banka, kde vkladem nejsou peníze, ale 
poskytnutý čas věnovaný plnění služby).

Stockholm se zase bude věnovat výro-
bě a využívání biouhlí z bioodpadu. Lát-
ka obohacuje půdu, podporuje růst rost-
lin, filtruje srážkové vody a vydrží v půdě 
tisíce let. Jako vedlejší produkt výroby 
biouhlí navíc vzniká tepelná energie, kte-
rá bude využívána pro vytápění města.

A poslední z oceněných – Varšava – 
uspěl s projektem na zlepšení navigační-
ho systému pro slabozraké. Ve městě bu-
dou nainstalovány mikrosvětelné zdroje, 
které budou komunikovat pomocí techno-
logie Bluetooth s chytrým telefonem uži-
vatele a pomohou mu v orientaci.

Závěrem nastiňme, jak se vyvíjí brněn-
ský projekt. Městská policie Brno požáda-
la o dotaci na spuštění Domovnické aka-
demie, rozhodnutí padne koncem března. 
Poté proběhne výběr vhodných kandidá-
tů a v září by mělo začít jejich vzdělávání.

Spolupráce Brna s Bloombergovou na-
dací bude pokračovat i nadále prostřed-
nictvím 18měsíčního podpůrného progra-
mu, který má pomoci rozvinout a ideálně 
realizovat nápady měst a zároveň města 
propojit v pracovních skupinách.

Připraveno ve spolupráci s Evou 
Gregorovou z KSM MMB

Města probrala nápady, jak lidem usnadnit život
TEREZA 

CHRÁSTOVÁ

Kancelář strategie 

města MMB
chrastova.tereza@brno.cz

K

 V květnu bude lipské Grassi Museum hostit výstavu o nejslavnější br-

něnské vile. Foto: G. Binsack

Důležité
Publikace Inovace v evropských 

městech (v angličtině) je ke stažení 

na webu www.bloomberg.org v sek-

ci Press & Media > Publications.
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Brno není v regionu samo. 
Jak se vyvíjí celá oblast?

M
ožná si z loňska pamatu-
jete, že na základě Sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 

2011 vznikla studie, z níž vyply-
nulo, jak vypadá Brno z hlediska 
demografických a sociálních cha-
rakteristik obyvatelstva. 

Tato analýza přinesla zajímavé výsled-
ky – například potvrdila do určité míry 
stále přetrvávající tradici v prostorovém 
rozložení obyvatel podle vzdělání a so-
cioekonomické aktivity či ukázala úze-
mí, která jsou z hlediska věku svých 
obyvatel výrazně mladá či stará. 

Okolí města ale takto zmapováno ne-
bylo. Proto Kancelář strategie města 
Magistrátu města Brna zadala vypraco-
vání podrobné sociodemografické stu-
die věnující se celé Brněnské metropo-
litní oblasti. 

Zpracováním byl opět pověřen br-
něnský sociolog a demograf Aleš Bur-
janek z Katedry sociologie Fakulty so-
ciálních studií Masarykovy univerzity. 
Cílem byla analýza sociodemografické 
struktury Brna a jeho zázemí v kontex-
tu menších územních celků (tedy čle-
nění podrobnější než jsou městské části 
nebo katastry). 

Studie pracovala s 34 ukazateli, jako 
je např. počet obyvatel a hustota zalid-
nění, věk, vzdělání, rodinný stav, ekono-
mická aktivita, struktura zaměstnanosti, 
stáří bytového fondu, typy a vlastnictví 
bytů, vybavení internetem atd. Hlavním 
výstupem je pak typologie lokalit Br-
něnské metropolitní oblasti.

Čím blíže k centru, tím 
více vzdělaných lidí

Údaje ze sčítání z roku 2011 za lokality 
Brněnské metropolitní oblasti dokláda-
jí například trend suburbanizace (odchod 
obyvatel města do jeho zázemí spoje-
ný s výstavbou rodinných či bytových 
domů), který se začal v postsocialistic-
kých zemích rozvíjet se značným zpož-
děním vůči vyspělým krajinám – v Čes-
ké republice přibližně od poloviny 90. let.

Dále můžeme vidět, jak se se vzdá-
leností od Brna proměňuje vzdělanost-
ní a profesní profil obyvatel. Pro obce 
reprezentující tradiční venkovské záze-
mí je typický nižší vzdělanostní profil 
a zaměstnání v sekundárním sektoru či 
nižším typu služeb. S blízkostí Brna se 
charakteristiky populace proměňují ve 
prospěch vyšších vzdělanostních stupňů 
a kvalifikovanějších profesí.

V posledních letech začalo Brno usi-
lovat o vzájemnou spolupráci se svým 

zázemím, protože některé problémy, vy-
plývající ze zmíněné suburbanizace, ná-
růstu intenzity dopravy či nárůstu počtu 
obyvatel za hranicemi metropole, nemo-
hou být vnímány a řešeny izolovaně.

Chce-li se centrum aglomerace rozví-
jet spolu se svým zázemím udržitelně, 
neobejde se bez vzájemné koordinace 
– a uvedená studie je jedním z prvních 
kroků na cestě k dobré spolupráci.

Eva Gregorová
Kancelář strategie města MMB

Strážníci postupují proti hazardu nekompromisně
I v letošním roce Městská policie Brno aktivně potírá nepovo-
lený hazard. Na základě novelizace vyhlášky o provozování 
loterií účinné od 1. ledna 2015 zahájili strážníci sérii rozsáh-
lých a intenzivních kontrol po celém městě.

V průběhu ledna vsadili nejdříve na osvětu. Obsluhu i pro-
vozovatele heren upozorňovali na nové povinnosti, zejmé-
na na nutnost mít automaty umístěné v prostoru uzavřeném 
v době od 7 do 14 hodin. 

V některých hernách hlídky vysvětlovaly povinnosti odpo-
vědným osobám dokonce opakovaně, přesto nové kontroly za-
hájené v únoru ukázaly na vážné nedostatky. 

Jen začátkem února strážníci při plošné akci zkontrolova-
li po Brně 66 provozoven a objevili 25 pochybení. Tentokrát 
již ovšem téměř všechny delikty oznamovali správním orgá-
nům, které mohou provozovateli uložit pokutu až do 200 tisíc 
korun. Jedinou výjimku tvořily dvě herny, kde dosud obsluha 
upozorněna nebyla, a hlídka jí tedy pouze domluvila.

Stejně přísný postup strážníci zvolili o čtyři dny později, 
kdy zkontrolovali 65 heren a postoupili všech 26 odhalených 
nedostatků ke správnímu řízení.

Namátkové kontroly budou pokračovat i dál. S návštěvou hlí-
dek Městské policie Brno mohou s jistotou počítat v hernách, 
v nichž strážníci zjistili porušování pravidel. Hlídky se ovšem 
budou vracet i tam, kde bylo dosud vše v souladu s vyhláškou.

 Městská policie Brno

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

Zastupitelstvo města Brna
 3. zasedání, 10. února 2015 (výběr)

ZMB schválilo:

• rozpočtové opatření za účelem zapojení a přesunu finančních pro-

středků v rámci kapitálových a běžných výdajů Fondu kofinancování 

evropských projektů;

• rozpočtové opatření na poskytnutí dotací na podporu vrcholového 

sportu pro rok 2015;

• uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické a prorodin-

né služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna 

na rok 2015 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna;

• uzavření smluv o poskytnutí dotací typu A se subjekty v oblasti kul-

tury, kterým byla schválena jmenovitá dotace v rozpočtu města Brna 

na rok 2015;

• smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 8 185 408,18 Kč 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt 

„In-line dráha při ZŠ Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice“;

• Aktualizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna 

pro programovací období 2007–2013: Komplexní regenerace histo-

rického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch, a dodatek 

č. 2 ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního 

města Brna: Komplexní regenerace historického centra, včetně roz-

voje služeb pro cestovní ruch.

ZMB vzalo na vědomí:

• rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 67 A 15/2014-551 ze dne 23. led-

na 2015, kterým bylo zrušeno opatření obecné povahy č. 3/2014 – 

změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPMB“. (mad)

VĚSTNÍK

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

Zapište si
Další zasedání Zastupitelstva města Brna se bude konat 17. břez-

na 2015 od 8 hodin ve Sněmovním sále na Nové radnici, Dominikán-

ské nám. 1. Zasedání je veřejně přístupné, sledovat je lze i on-line 

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

– Videopřenos ze ZMB.

Platba za odpad dnes, méně starostí zítra
Zastupitelstvo města Brna schválilo 
loni v říjnu výši místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. V roce 
2015 činí poplatková povinnost na po-
platníka 670 Kč.

Správcem poplatku pro celé město 
Brno je oddělení správy poplatku za ko-
munální odpad Odboru životního pro-
středí Magistrátu města Brna, pracovi-
ště Šumavská 33.

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

Poplatníky jsou
– fyzické osoby s trvalým pobytem 

v Brně
– cizinci pobývající v Brně (týká se to 

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

– fyzické osoby, které vlastní v osob-
ním vlastnictví byt, rodinný dům či 
chatu za podmínky, že v nemovitosti 
není hlášena k pobytu žádná fyzic-
ká osoba (poplatková povinnost se 
může kumulovat)

Osvobozeny od poplatku jsou
– fyzické osoby hlášené na adrese 

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

základě rozhodnutí soudu v zaříze-

ní pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy či v obdobném zařízení

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

 Odbor životního prostředí MMB

Důležité
Další podrobnosti, možnost zare-

gistrovat e-mailovou adresu do da-

tabáze a odebírat informace o po-

platku e-mailem či formuláře ke spl-

nění ohlašovací povinnosti najdete 

na webu www.brno.cz/odpady.

Zapište si
Studie Sociodemografická analýza Brněnské metropolitní oblasti (2014) 

je k dispozici na webových stránkách města www.brno.cz v sekci Sprá-

va města > Dokumenty města > Analýzy a studie.

Jak se bude po městě jezdit a chodit? 
Plán udržitelné městské mobility ve městě Brně je zá-

sadní dokument analyzující problémy a navrhující je-

jich řešení ve všech oblastech městské mobility. 

Pojem mobilita zahrnuje vše, co souvisí s pohybem 

obyvatel ve městě – od pěší přes městskou hromad-

nou, individuální automobilovou, nákladní či cyklistic-

kou dopravu.

Vše, s čím se Brňané každodenně potýkají, s čím den-

nodenně počítají, bez čeho se neobejdou, mají mož-

nost ovlivnit právě teď – v roce, kdy vzniká plán mo-

bility v Brně. 

Veřejná diskuse k analytické části plánu se koná 

24. března od 17 hodin ve velkém sále Kanceláře ve-

řejného ochránce práv na Údolní 39.

Diskutovat se bude o první, analytické části plánu mo-

bility, o silných a slabých stránkách, ohroženích i pří-

ležitostech mobility v Brně. 

Po projednání analytické části dokumentu bude při-

pravena návrhová část, její projednávání je naplá-

nováno na září. S podklady pro jednání a dalšími in-

formacemi o plánu se můžete seznámit na webu 

www.mobilitabrno.cz. 

 Iva Machalová, Odbor dopravy MMB

Důležité
Veřejná diskuse k analytické části plánu městské mo-

bility se koná 24. března od 17 hodin ve velkém sále 

Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní 39.

 Foto: R. Mročka

 Foto: SAKO Brno
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Leptospiróza 
Co nebo kdo způsobuje 
leptospirózu?

Leptospiróza je onemocnění způ-

sobené několika sérovary spiro-

chety leptospiry. Jsou to jemné, 

vláknité, spirálovitě stočené bak-

terie, které infikují zvířata i člo-

věka. Výjimkou jsou kočky, které 

mohou být nositelem leptospi-

ry, ale nezpůsobují u nich klinic-

ké problémy.

Jak se náš psí 
miláček nakazí?

Infekcí jsou ohrožení nevak-

cinovaní psi a psi vakcinovaní 

nekvalitní nespolehlivou vakcí-

nou. Leptospiry jsou vylučované 

hlavně močí. K infekci může do-

jít přes poraněnou pokožku nebo 

sliznice, pozřením kontaminova-

ných tkání, vody, půdy, jídla atd.

Jak se toto onemocnění 
projevuje a co způsobuje?

Po nakažení leptospirou dochází 

k jejímu množení ve více tkáních 

organismu, ale nejvyšší koncen-

trace této spirochety se objevuje 

v ledvinách a játrech. Právě zánět 

způsobený množením a tvorbou 

toxinů v těchto orgánech vede 

k selhávání ledvin a jater a pří-

znaky tohoto onemocnění jsou 

spojené s porušenou funkcí těch-

to orgánů. Ze začátku jsou přízna-

ky nespecifické jako nechutenství, 

apatie, zvracení a zvýšená těles-

ná teplota. Později se rozvine ik-

terus, což je žluté zbarvení sliz-

nic a kůže. Mohou se vyskytnout 

krváceniny a jiné problémy spo-

jené s narušenou krevní srážli-

vostí. Porušení jater může způ-

sobit až tzv. hepatoencefalický 

syndrom, což jsou nervové pří-

znaky zapříčiněné zvýšenou kon-

centrací toxinů v krevním obě-

hu jedince. Slabší jedinci mohou 

podlehnout leptospiróze dřív, než 

se zjistí příčina a započne terapie. 

Jiní zase mohou nákazu překonat 

bez specifické terapie, ale přetr-

vává u nich chronický zánět jater 

a chronické onemocnění ledvin.

Ohrožení jsou psi všech věko-

vých kategorií, plemen, bez roz-

dílu pohlaví. Ve větším riziku podle 

studií jsou mladí dospělí psi samčí-

ho pohlaví, kříženci a pracovní psi.

Jak se diagnostikuje?

Zobrazovacími metodami mů-

žeme zjistit zvětšení jater, ledvin 

a taktéž jejich změněnou struktu-

ru při ultrasonografickém vyšetře-

ní. Při hematologickém a bioche-

mickém vyšetření krve můžeme 

zjistit snížený počet krevních des-

tiček, snížený anebo zvýšený po-

čet bílých krvinek, anémii a pa-

rametry, které odráží funkčnost 

ledvin a jater bývají často změně-

né a poukazují na stupeň poško-

zení těchto orgánů.

Definitivní diagnózu zjistíme 

kombinací klinických příznaků, 

vyšetřením krve, výsledků zobra-

zovacích metod spolu s detekcí 

patogena nebo protilátek. Pato-

gena můžeme detekovat kultivací 

moči, krve, tkání nebo metodou 

PCR. Také je možné pozorovat 

vývoj koncentrace protilátek v or-

ganismu pacienta.

Léčba 

Léčba tohoto onemocnění spo-

čívá v intenzivní infuzní terapii, 

nitrožilním podávaní antibiotik 

a dále symptomatické terapii. Po-

dle dalších příznaků aplikujeme 

léky na ochranu trávicí soustavy, 

léky proti zvracení a upravujeme 

také dietu, aby co nejméně zatě-

žovala ledviny a játra. Prognóza 

daného jedince záleží na včas-

nosti určení správné diagnózy, 

následné terapii a stupni poško-

zení ledvin a jater. 

Jak se bránit?

Nejlepší ochranou našich mazlíč-

ků je správné vakcinační schéma 

kvalitními vakcínami. Štěňata vak-

cinujeme proti leptospiróze v 9 týd-

nech a o 3–4 týdny později revak-

cinujeme. Po tomto vakcinačním 

základu stačí vakcinovat psy kaž-

dý rok anebo podle garance fir-

my, která vakcínu vyrábí. Na trhu 

už jsou nové vakcíny, které chrá-

ní proti více sérovarům leptospiry. 

Návštěvnost Muzea města Brna 
v roce 2014 lámala rekordy
Muzeum města Brna spravuje 

tři objekty: vilu Tugendhat, hrad 

Špilberk a Měnínskou bránu, ve 

které provozuje Muzeum hra-

ček. Zatímco v předchozích le-

tech celková návštěvnost Muzea 

města Brna spíše stagnovala, či 

dokonce klesala, rokem 2014 se 

tento trend podařilo zlomit. Bě-

hem celého roku všechny tři ob-

jekty navštívilo 165 511 platících.

Nejenže je návštěvnost Mu-

zea města Brna v roce 2014 

o 33 tisíc návštěvníků vyšší než 

v roce 2013, ale navíc je to i nej-

vyšší návštěvnost muzea od 

roku 1998. Překonán byl i rekord 

z roku 2012, kdy byl po znovu-

otevření obrovský zájem o vilu 

Tugendhat a kdy celkově do mu-

zea přišlo 151 tisíc návštěvníků.

Na celkové návštěvnosti se 

nejvíce podílí hrad Špilberk (77 % 

z celkové návštěvnosti). Zvýšený 

zájem byl zejména o některé vý-

stavy, na prvním místě o výsta-

vu Salvadora Dalího (12 tisíc), vý-

stavu „Velká válka aneb začalo to 

v Sarajevu“ věnovanou 100. výro-

čí I. světové války (11 tisíc) a vý-

stavu autíček „Angličák – legen-

da v krabičce“ (7 tisíc). Úspěšné 

byly i doprovodné akce k výsta-

vám; rekonstrukci atentátu na 

Františka Ferdinanda v červnu 

sledovala tisícovka lidí, na víken-

dovou akci „Špilberk žije v mo-

narchii“ v září přišly i přes nepříliš 

dobré počasí tři tisíce návštěvní-

ků a velký byl i zájem o „Čertov-

ské vánoce na Špilberku“ v po-

lovině prosince, kdy si za jediný 

den zvýhodněnou vstupenku na 

vánoční výstavy koupilo více než 

tisíc lidí. Přes 6,5 tisíce převážně 

žáků a studentů v průběhu celé-

ho roku se pak účastnilo speciál-

ních vzdělávacích programů pod 

vedením muzejních pedagogů.

Přestože Muzeum města Brna 

v roce 2014 přistoupilo k optima-

lizaci vstupného na hradě Špil-

berku, což v některých případech 

znamenalo i snížení cen, zvýšily 

se celkové tržby za prodej služeb 

oproti roku 2013 o 2,8 milionu ko-

run. Muzeu se tak vlastním úsilím 

podařilo překonat finanční ztrá-

tu z roku 2013 ve výši téměř dva 

miliony. Výnosy z vedlejší činnos-

ti, hlavně z pronájmu nebytových 

prostor i venkovních prostor, při-

spěly do celkového rozpočtu mu-

zea částkou 1,6 milionu.
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INZERCE – ZDRAVÍ

 www.optikarichter.cz

v Optice Richter

13. 3. 27. 3. 10. 4. 24. 4.

-20 %
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!!! HLEDÁME DOBROVOLNÍKY !!!

Vojenský zdravotní ústav Agentury vojenského zdravotnictví, Chodská 21, Brno

Problémy s imunitou nás trápí 
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HUBNOUCÍ LOĎ BRNO

www.hubnouci-lod.cz telefon: 605 381 151

Radikální hubnutí
Účinné omlazení
Zpevnění těla

Potraviny, které pomáhají zhubnout do plavek
Banány

Mají 20 % výborně stravitel-

ných cukrů, obsahují vitamin C, 

dále draslík, který je životně dů-

ležitý pro funkci tělesných bu-

něk, a téměř žádný chlór, takže 

je lze úspěšně využít i v die-

tách. Banán opustí náš žaludek 

za necelou hodinu, zatímco tře-

ba pomeranč, jahody a jablko 

zpracovává žaludek 2 a půl ho-

diny a vepřovou pečeni 5 hodin. 

Obsah vlákniny je totiž v baná-

nu o polovinu nižší než v jabl-

kách. Zralé banány prospíva-

jí zažívacímu traktu, protože jej 

uklidňují a pomáhají normalizo-

vat jeho funkce.

Brambory

Při dietě se jedí samostatně, 

protože jako příloha postačí lis-

tová zelenina a malý salát. 

Brokolice

V dietě se používá vařená bez 

jakékoliv přílohy. Syrovou bro-

kolici jíme s různými pomazán-

kami.

Datle

Používají se jako dezertní ovo-

ce místo tabulky čokolády. Dají 

se zamíchat do ovocných salá-

tů, pomazánek či těst. 

Hroznové víno

Je to výživná, posilující, pro-

čišťující a regenerující potrava. 

Přispívá ke snížení křehkosti 

stěn cév, k tvorbě krvinek a po-

siluje náš organizmus v době 

rekonvalescence. Dále je výbor-

né pro ty, kdo trpí stresem, de-

presemi a chronickou únavou.

Hrušky

Musí být dostatečně zralé 

a sladké. Mohou se konzumo-

vat se škrobovými jídly, proto-

že mají nízkou kyselost a vy-

soký obsah cukru. Sladká chutˇ 

hrušek není jen v obsahu cuk-

ru, v tomto smyslu nejsou hruš-

ky sladší než jablka. Obsahu-

jí však minimum kyselin, takže 

sladkost spíše vyniká. Obsahují 

třikrát více vlákniny než jablka. 

Mají vysoký obsah vitaminu B2, 

laktoflavinu. Důležitá je i převa-

ha zásadotvorných látek v mi-

nerálních solích. Jsou důležitým 

dietním prostředkem k odbou-

rávání přebytečného tělesného 

tuku. Nezralé hrušky můžeme 

použít jako pudink k bílkovinné-

mu jídlu. Podusíme je na červe-

ném víně se skořicí, hřebíčkem 

a muškátovým oříškem.

Jogurt

Mléčné kyseliny v jogurtu pů-

sobí na naše zažívání několika 

způsoby. Obsahují vitaminy sku-

piny B – biotin, kyselinu listovou 

a vitamin B12 kobalamin. Zvyšu-

jí příjem vápníku a hořčíku a je-

jich přítomnost kontroluje pře-

množení patogenních bakterií.

Králík

Králičí maso se hodí do mnoha 

diet. Nejlépe se uplatňuje va-

řené. Podobné dietní vlastnos-

ti má i maso z nutrie.

Krůta

Krůtí maso má přes 23 procent 

bílkovin, což u potravin považu-

jeme za nespornou výhodu. Má 

také velmi nízký obsah tuku.

Kuře (raději z přirozeného 

chovu)

Většina tuku se ukládá v kůži, 

zatímco v mase je ho méně. Je 

proto dobré kůži stáhnout a ne-

používat.

Mandle

Jsou vysoce žádanou potravi-

nou a cenným ovocem, které 

bychom si měli dopřát co nej-

častěji. Obsahují bílkoviny, gly-

cidy, mastné kyseliny, mají vy-

soký obsah vápníku, obsahují 

zinek, draslík, hořčík a železo.

Naklíčená semena

Jsou vynikajícím zdrojem vita-

minů a minerálních látek. Jsou 

levná a můžeme si je vypěsto-

vat i doma za oknem v truhlí-

ku. Používáme semena a klíč-

ky, a to hlavně do salátů, na 

obložené chleby a do pomazá-

nek. Klíčky mohou být z nejrůz-

nějších druhů obilí a luštěnin, 

pšenice, ječmene, fazolí, žita 

a mnoha dalších.

Olivový olej

Je snadněji stravitelný než kte-

rýkoliv jiný. V našem jídelníčku 

by měl zaujímat důležité místo. 

Je vhodný do zeleninových sa-

látů, do omáček k těstovinám, 

při přípravě majonézy. 

Oves

Je vysoce výživný, obsahuje vel-

ké procento bílkovin. Obsahuje 

i vápník, hořčík, vitaminy skupi-

ny B a vitamin E. Dále je zdro-

jem křemíku. Napomáhá ke sni-

žování cholesterolu v krvi. 

Pórek

Dosud málo využívaná zeleni-

na, která patří do stejné sku-

piny jako česnek a cibule. Je 

významným zdrojem vitaminu 

C a PP, má dostatek minerál-

ních látek (sodík, vápník, hoř-

čík, železo a fosfor).

Pšenice

V dietě jsou pšeničné klíčky ne-

utrální potravina a mohou na-

hradit v různých jídlech strou-

hanou housku.

Rajčata

Mají mnoho vitaminů B a C, které 

se uchovávají i v pokrmech tepel-

ně zpracovaných. Z nerostných 

látek to jsou draslík, sodík, vápník, 

hořčík a železo. Velkou výhodou 

rajčat je to, že se dají konzumovat 

syrová, používat do zeleninových 

salátů, může se z nich připravovat 

i polévka a omáčka.

Ryby

Dříve se ryby dělily na dietní 

a tučné, které se nesměly v di-

etách používat. Byly to hlavně 

makrela, losos a sleď. Dnes je 

ale vědecky zjištěno, že se ne-

musí brát žádný ohled na jejich 

vysokou kalorickou hodnotu.

Rýže

Před vařením je důležité rýži dů-

kladně vyprat a buď ji uvařit, nebo 

udusit. Nikdy se nesmí máčet, 

neboť tím ztrácí důležité vitami-

ny a minerály. Rýže má blahodár-

ný účinek na celé zažívací ústrojí.

Salát hlávkový

Salát, stejně jako všechny zelené 

listy, obsahuje vitamin C, provita-

min A (karotin), vitamin B a letní 

druhy i vitamin D. Obsahuje zá-

sadité soli, vápník a železo. Je 

lehce stravitelný, proto je vhodný 

i pro děti a nemocné. Předností 

je, že se používá syrový.

Smetanka (pampeliška)

U nás se smetanka využívala 

hlavně o velikonocích do nádivky 

(hlavičky), kam se dávaly i kopři-

vy a zelená petrželka. Povzbuzu-

je trávicí orgány a příznivě ovliv-

ňuje činnost jater a ledvin.

Vejce (domácí)

Obsahují bílkoviny, zinek, vita-

miny skupiny B a další živiny 

důležité pro lidský organizmus.

Vlašské ořechy

Obsahují 17 procent bílkovin. 

Jsou zdrojem zinku, železa, hoř-

číku, draslíku, vitaminů skupiny 

B a mají menší množství vitaminu 

E. Jsou výborným obohacením 

ovocných a zeleninových salátů.

Zelí

Je důležitým dodavatelem vita-

minu C, ale i vitaminu A a dal-

ších. Obsahuje i mnoho mine-

rálních látek – vápník, fosfor, 

hořčík apod.
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Každý měsíc 
z d a r m a
do vašich schránekPomáháme pomáhajícím, pomáháme pečovat

Pečujete o své blízké a nevíte si rady?
Volejte zdarma nebo navštivte portál

800 915 915
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Letohrádek Mitrovských v Brně představí mistrovské
repliky a život v době Karla IV. / 24. 1. - 31. 3. 2015

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ
KLENOT Y...NA D OSAH

úterý - pátek 9.00 - 17.00                             www.letohradekbrno.cz
sobota - neděle 10.00 - 17.00                                         Veletržní 19, Brno

VÝSTAVA

5. 3. a 6. 3. v 19:30, Janáčkovo di-

vadlo

DOKTOR FAUST 

S IVOU BITTOVOU

Čajkovskij – Symfonie č. 6 h moll 

„Patetická“

Schnittke „Seid nüchtern und wa-

chet…“ (Buďte rozvážní a bdě-

te…) – „faustovská“ kantáta

Iva Bittová – kontraalt

Jan Mikušek – kontratenor

Tomáš Kořínek – tenor

Roman Janál – basbaryton

Český filharmonický sbor Brno – 

sbormistr Petr Fiala

Filharmonie Brno – dirigent An-

dreas Sebastian Weiser

12. 3. a 13. 3. v 19:30, Besední dům

UMĚLEC SEZONY A UNIKÁTNÍ 

SBÍRKA FLÉTEN

Veřejná generální zkouška 12. 3. 

v 10:00 / Besedy o programu před 

koncerty v 18:15

Jusupov – Con moto pro klavír 

a smyčce, Nola, koncert pro flét-

ny a smyčce

Beethoven – Symfonie č. 7 A dur

Matthias Ziegler – flétny

Benjamin Jusupov – klavír

Filharmonie Brno – dirigent Ben-

jamin Jusupov

14. 3. v 10:30, Besední dům

HURÁ DO ZOO!

Beethoven, Rossini, Musorgskij, 

Čajkovskij, Grieg, Nedbal, Stra-

vinskij, Martinů, Odstrčil, Skou-

mal ad.

Hana Škarková – soprán

Barbora Kadlčíková – mezzoso-

prán

Michaela Durajová – pikola

Jonáš Harman – tuba

Filharmonie Brno – dirigent a mo-

derátor Miloš Machek

18. 3. v 19:30, Besední dům

MLADÁ KREV ANEB HUDBA 

ZBLÍZKA A BEZ BARIÉR

Koncert členů Akademie FB

Eva Otradovská – hoboj

Marcela Mrázová – hoboj

David Pollák – trubka

Pavel Skopal – trubka ad.

22. 3. v 19:30, Besední dům

JERUSALEM QUARTET

Beethoven – Smyčcový kvartet 

c moll op. 18/4

Janáček – Smyčcový kvartet č. 1 

„Z podnětu Tolstého Kreutzero-

vy sonáty“

Dvořák – Klavírní kvintet A dur 

op. 81

Jerusalem Quartet, David Mare-

ček – klavír

24. 3. v 19:30, Besední dům

JAZZ & WORLD MUSIC

Kiran Ahluwalia Trio

Zhudebněná indická poezie, strhu-

jící rytmus a dechberoucí virtuozita

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOV-

NÍ HUDBY – 29. 3. – 12. 4. 2015

Západ / Ratio

29. 3. v 20:00, kostel sv. Janů, Mi-

noritská ulice

STABAT MATER

Arvo Pärt – Miserere pro sóla, 

sbor, varhany a orchestr

Francis Poulenc – Stabat Mater 

pro soprán, sbor a orchestr

Michaela Várady – soprán

Piotr Olech – kontratenor

Jaroslav Březina – tenor

Tomáš Šelc – bas, Slovenský filhar-

monický sbor – Jozef Chabroň

Filharmonie Brno – Wouter Pad-

berg

31. 3. v 19:00, kostel sv. Janů, Mi-

noritská ulice

PAŠIJE PODLE SV. JANA

Johann Sebastian Bach – Jano-

vy pašije

Wrocławský barokní orchestr – 

Andrzej Kosendiak

1. 4. – 3. 4. ve 21:00, kostel Na-

nebevzetí Panny Marie, Jezuit-

ská ulice

TEMNÉ HODINKY (tenebrae)

– večery s hudbou při svíčkách

7. 4. v 19:00, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, Jezuitská ulice

VARHANNÍ RECITÁL CHRISTIANA 

SCHMITTA

Julius Reubke – Varhanní soná-

ta c moll

Fabrice Bollon – Tombeau de Na-

zard

Johann Sebastian Bach – Preludi-

um a fuga Es dur

Allein Gott in der Höh sei Ehr – 

BWV 676

Charles-Marie Widor – Symfonie 

pro varhany č. 6 g moll op. 42 č. 2

(Adagio a Finále)

Christian Schmitt – varhany

8. 4. v 19:00, českobratrský evan-

gelický chrám J. A. Komenského 

(Červený kostel)

VLÁMOVÉ V BRNĚ

(polyfonie z brněnských rukopisů)

Heinrich Isaac – Velikonoční mo-

teta

Antoine Brumel – Mše pro šest 

hlasů

La Capilla

10. 4. 2015 ve 20:00, kostel sv. Au-

gustina, nám. Míru

KONCERT KANTILÉNY

Johannes Brahms – Tři duchov-

ní sbory

Benjamin Britten – Missa brevis 

pro dětský sbor a varhany

Josef Rheinberger – Koncert pro 

varhany a orchestr F dur

František Emmert – Te Deum pro 

sóla, dětský sbor a komorní orchestr

Hana Škarková – soprán

Lucie Hilscherová –mezzosoprán

Jakub Janšta – varhany

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při 

Filharmonii Brno

Czech Virtuosi – Jakub Klecker, 

Michal Jančík

12. 4. 2015 v 19:00, katedrála sv.

Petra a Pavla (Petrov)

CHVALTE HO ZVUKEM POLNICE

Anton Bruckner – Ecce sacer-

dos magnus pro sbor, 3 trombó-

ny a varhany; Mše č. 3 f moll pro 

sóla, sbor, varhany a orchestr; 

Žalm 150 pro soprán, sbor a or-

chestr

Lívia Obručník Venósová – soprán

Kateřina Jalovcová – alt

Josef Moravec – tenor

David Szendiuch – bas

Petr Kolař – varhany

Český filharmonický sbor Brno – 

Petr Fiala

Filharmonie Brno – Aleksandar 

Marković

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

JANÁČKOVO DIVADLO

7. 3. 14.00 ČAROKRAJ, opera

7. 3. 17.00 ČAROKRAJ, opera

11. 3. 19.00 BLUDNÝ HOLAN-

ĎAN, opera

13. 3. 17.00 DON GIOVANNI, 

opera

15. 3. 14.00 ČAROKRAJ, opera

15. 3. 17.00 ČAROKRAJ, opera

17. 3. 19.00 POLSKÁ KREV, ope-

reta

19. 3. 19.00 CARMEN, opera

21. 3. 17.00 ČAJ O PÁTÉ

  setkání s inscenáto-

ry k opeře Hry o Marii 

v restauraci Bohéma

21. 3. 19.00 RUSALKA, opera

27. 3. 19.00 HRY O MARII, opera

29. 3. 19.00 HRY O MARII, opera

31. 3. 19.00 AIDA, opera

MAHENOVO DIVADLO

7. 3. 19.00 HAVEL V ZEMI ČELE-

DÍNŮ, činohra

8. 3. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ, čino-

hra

11. 3. 19.00 ROZTANČENÁ DIVA

  galavečer udělování 

cen DIVA v režii bale-

tu NdB

12. 3. 17.00 MANDRAGORA, či-

nohra

13. 3. 19.00 LYSISTRATA, činohra

14. 3. 19.00 JAK JE DŮLEŽITÉ 

MÍTI FILIPA, činohra

15. 3. 19.00 KONCERT HANY 

A PETRA ULRYCHO-

VÝCH

16. 3. 19.00 VESELÉ PANIČKY 

WINDSORSKÉ, čino-

hra

18. 3. 19.00 LAKOMEC, činohra

19. 3. 19.00 JAK JE DŮLEŽITÉ 

MÍTI FILIPA, činohra

20. 3. 19.00 BLACK AND WHITE, 

balet

21. 3. 19.00 BLACK AND WHITE, 

balet

22. 3. 17.00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra

23. 3. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra

24. 3. 19.00 BŮH MASAKRU, či-

nohra

25. 3. 19.00 BLACK AND WHITE, 

balet

26. 3. 19.00 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY, činohra

27. 3. 19.00 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY, činohra

27. 3. 19.00 KRÁL OIDIPÚS, čino-

hra

28. 3. 17.00 BLACK AND WHITE, 

balet

29. 3. 19.00 A pak už tam nezbyl 

ani jeden aneb DE-

SET MALÝCH ČER-

NOUŠKŮ, činohra

30. 3. 19.00 HAVEL V ZEMI ČELE-

DÍNŮ, činohra

31. 3. 18.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ, 

činohra

DIVADLO REDUTA

7. 3. 14.00 BRNĚNSKÉ POVĚS-

TI, činohra

8. 3. 19.00 CITOVÝ KOMEDIANT, 

činohra

9. 3. 19.00 JAK CHUTNÁ MOC, 

činohra

10. 3. 18.00 ČERNÁ LABUŤ, čino-

hra

12. 3. 19.00 NORA, činohra

14. 3. 17.45 LA DONNA DEL LAGO 

(JEZERNÍ PANÍ, opera,

  přímý přenos z Met-

ropolitní opery NEW 

YORK

17. 3. 18.00 ČERNÁ LABUŤ, čino-

hra

18. 3. 17.00 LA DAFNE, opera

19. 3. 19.00 ĎÁBLICE, činohra

21. 3. 17.00 BRNĚNSKÉ POVĚS-

TI, činohra

22. 3. 17.00 LA DAFNE, opera

24. 3. 19.00 IMPROVOZOVNA, či-

nohra

25. 3. 20.00 LOUPEŽNÍCI, činohra

28. 3. 19.00 ČERNÁ LABUŤ, činohra

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

14. 3. 10.00 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MI-

MINA S VELKOU 

HLAVOU, činohra

21. 3. 10.00 ZLATOVLÁSKA, čino-

hra

29. 3. 10.00 ZLATOVLÁSKA, čino-

hra

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

Hry
o Marii
Bohuslav Martinů
dirigent: Jakub Klecker, režie: Jiří Heřman

Premiéra 27. března 2015 v Janáčkově divadle 
Další uvedení 29. března., 2. a 19. dubna 2015
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Jakubské náměstí 5

www.divadlobolkapolivky.cz

6. 3. 19:00 DNA

Divadlo Bolka Polívky

7. 3. 19:00 CIZINEC

Divadlo Na zábradlí

9. 3. 19:00 BUTCH CASSIDY 

A SUNDANCE KID 

(western z Bohnic)

Divadlo Komediograf

10. 3. 19:00 MILUJU TĚ, ALE. . .

Divadlo Palace

11. 3. 19:00 PAN KAPLAN MÁ 

STÁLE TŘÍDU RÁD

Divadlo Parnas

12. 3. 19:00 1 + 1 = 3

Malé Divadlo Komedie

13. 3. 19:00 LORDI

14. 3. 19:00 CAVEMAN 

15. 3. 15:00 FERDA MRAVENEC

Docela velké divadlo 

Litvínov 

PŘEDSTAVENÍ PRO 

DĚTI

14. 3. 19:00 FILUMENA MARTU-

RANO

16. 3. 19:00 VEPŘO, KNEDLO, 

ZELO

Divadlo MALÉhRY

17. 3. 17:00 ELMO HRAJE DĚTEM 

– Sesame Street Live!

  Zahraniční muzikálová 

show pro děti s čes-

kým dabingem!

18. 3. 19:00 ŠEST TANEČNÍCH HO-

DIN V ŠESTI TÝD-

NECH

Divadlo Ungelt

19. 3. 19:00 MŮJ BÁJEČNÝ ROZ-

VOD

20. 3. 19:00 JAK SE HUSÁKOVI 

ZDÁLO, ŽE JE VĚRA 

ČÁSLAVSKÁ

Divadlo Komediograf

21. 3. 17:00 CAVEMAN 

21. 3. 20:00 CAVEMAN 

22. 3. 19:00 VĚRNÍ ABONENTI

23. 3. 19:00 NEKOREKTNÍ SKEČE – 

TROS BOYS

Divadlo Komediograf

24. 3. 19:00 IMPRESÁRIO ZE 

SMYRNY

Čihoherní klub

25. 3. 19:00 VYSAVAČ

Studio DVA DIVADLO

brněnská 

premiéra

27. 3. 19:00 ČTYŘI DOHODY

benefiční 

představení 

28. 3. 19:00 SEX PRO POKROČILÉ

Studio DVA DIVADLO

29. 3. 19:00 VELKÁ ZEBRA ANEB 

JAK ŽE SE TO JME-

NUJETE?

Divadlo Palace 

30. 3. 19:00 PRO DÁMU NA BAL-

KONĚ

Divadlo Bolka Polívky

31. 3. 19:00 ROSENCRANTZ 

A GUILDENSTERN 

JSOU MRTVI

Divadelní spolek 

Kašpar

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903
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Hrají: 
/ Divadelní spolek Kašpar 

31. 3. v 19.00
Jakubské nám.5 / Brno
Divadlo Bolka Polívky
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Jeden svět vytahuje diváky z bublin
Mezinárodní filmový festival Jeden 
svět, který pořádá nezisková společnost 
Člověk v tísni, je v současnosti největ-
ším dokumentárním festivalem s tema-
tikou lidských práv na světě. Koná se ve 
více než 30 českých a moravských měs-
tech a po pražském entrée se od 16. do 
24. března přesune i do Brna.

Letos tvůrci diváky vyzývají „Splask-
něte své bubliny“. „Znamená to, že i když 
můžeme díky moderním technologiím sle-
dovat dění ve světě takřka v přímém pře-
nosu, pouštíme k sobě jen vybrané zprávy. 
Obklopeni ochrannou fólií, cítíme se bez-
pečně a uzavíráme se do své mentální re-
zervace,“ vysvětlila koordinátorka brněn-
ské části festivalu Kateřina Petrášová.

Promítá se v kinech Art, Scala a Lucer-
na, v HaDivadle, Uměleckoprůmyslovém 
muzeu a v Kavárně Trojka. Diváci mo-
hou zhlédnout např. příběh matky, která 
brojí proti cukernému průmyslu, boj s po-
litiky o Územní plán města Prahy, výpo-
věď iráckého uprchlíka, který podle mé-
dií způsobil válku v Iráku, nebo zákulisí 

soudního procesu s právníkem, jenž za-
stupuje bývalého bosenskosrbského pre-
zidenta Radovana Karadžiče.

Promítané dokumenty budou tradič-
ně doprovázet debaty s tvůrci a odbor-
níky. Program obohatí výstava fotogra-
fií z Ukrajiny vítěze Czech Press Photo 

Stanislava Krupaře (v Alfa pasáži), jar-
mark neziskových organizací (23. března 
v atriu Fakulty sociálních studií MU) či 
diskuse s ředitelem Člověka v tísni Šimo-
nem Pánkem (21. března v HaDivadle). 

Program najdete na webových strán-
kách www.jedensvet.cz. (zug)

KULTURA

 Laureáti Cen města Brna vysta-

vují. Retrospektiva Ponorka Victo-

ria v Křížové chodbě na Nové rad-

nici (Dominikánské nám. 1) před-

staví držitele tohoto ocenění pro 

rok 1998 Rudiho Lorenze. Jeho 

plastiky, obrazy a reliéfy tu budou 

k vidění do 23. března, denně od 

10 do 18 hodin. A poprvé se jako 

tvůrce akvarelů předvede laureát 

ceny pro rok 2012, architekt Miro-

slav Spurný. Autor projektů řady 

jihomoravských nemocnic – včet-

ně Fakultní nemocnice v Brně – 

maloval v průběhu několika dese-

tiletí na dovolených v Chorvatsku, 

jeho obrazy tedy zachycují atmo-

sféru této slunné země, bárek na 

moři a křivolakých uliček. Výsta-

vu Obrázky ze Středomoří je mož-

né zhlédnout do 31. března v Do-

mově pro seniory Anavita v Mod-

řicích (Masarykova 1018).

 Dvě země, dva festivaly. Čes-

ko-nepálská společnost ve spo-

lupráci s Technickým muzeem 

v Brně pořádá už od ledna Nepál-

ské dny v Brně. V březnu festival 

končí – do 15. března je v muzeu 

v Purkyňově 105 k vidění výstava 

Hory a kytky horolezce a fotogra-

fa Jana Červinky; do 16. března lze 

zavítat do Knihovny Jiřího Mahe-

na ve Starém Lískovci (Kurská 1) 

a zhlédnout fotografickou expo-

zici Daniely Kouřilové s názvem 

Dhorpatan-Rukum – Nepál bez 

božstev. A do 12. března je pak 

možné se v Technickém muzeu 

zúčastnit nepálské výtvarné dílny 

na téma vosková batika. Soused-

ní zemi Nepálu pak představí festi-

val ProTibet. V Café Práh (Ve Vaň-

kovce 1) je 9. března v plánu před-

náška o restaurování nástěnných 

maleb a 23. března se tam bude 

promítat dokument o tibetských 

uprchlících Good Bye Tibet.

 Koncerty staré hudby. V úno-

ru začal 12. ročník cyklu koncertů 

staré hudby. Autorkou dramatur-

gie je profesorka Hudební fakul-

ty JAMU Barbara Maria Willi. Cyk-

lus tvoří tři koncerty na jaře a tři na 

podzim. 12. března vystoupí ame-

rický sopranista Robert Crowe, je-

hož doprovodí německý cembalis-

ta Michael Eberth. Všechna vokál-

ní díla v koncertu nazvaném Love 

and peace jsou buď napsána žena-

mi, nebo pro ženy. Na dalším kon-

certě s názvem Bach na Balkáně 

– Corelli na Moravě se 16. dubna 

představí Brno Baroque Trio, mla-

distvý soubor vzešlý z katedry sta-

ré hudby na JAMU, spolu s brněn-

ským kvartetem zobcových fléten 

Flautas de Colores. Všechny kon-

certy se konají v Konventu Milo-

srdných bratří na Vídeňské 7.

 Za rostlinami nejen do přírody. 

Jaro přináší postupné probouze-

ní přírody po zimě, což lze nejlépe 

pozorovat na rostlinné a živočiš-

né říši. Proč se s tou rostlinnou ne-

seznámit i na výstavách? V břez-

nu (denně od 9 do 15 hodin) se 

ve sklenících botanické zahrady 

na Kotlářské koná putovní panelo-

vá výstava Kde rostou naše ende-

mity, pořádaná webem botany.cz. 

Návštěvníci se dozvědí mnohé 

o pojmu endemit a seznámí se 

s řadou těchto rostlin cizokrajných, 

ale především domácích. K výsta-

vě byl vydán i souborný katalog, 

autorem textů na panelech i v ka-

talogu je Vít Grulich. Druhá rostlin-

ná expozice nese název Pohádko-

vé krajinky ze sukulentních rostlin 

a hostí ji od 21. do 29. března Stře-

disko volného času Lužánky. Pří-

stupná je od 10 do 18 hodin. Návš-

těvníci se mohou těšit na cca 200 

exponátů, což jsou celá společen-

ství sukulentních rostlin zasaze-

ných do kamenných misek či kera-

mických objektů roztodivných tva-

rů. Vše je stručně česky popsáno, 

pro znalce nechybí ani latinské ná-

zvy rostlin.

STŘÍPKYDon’t worry, be happy. Do Brna míří jazz

C
o mají společného autor 
hitu Don’t worry, be hap-
py Bobby McFerrin, legen-

dární jazzový pianista Chick Co-
rea, nositelka pěti cen Grammy 
Dianne Reevesová či afroameric-
ký zpěvák Kevin Mahogany? Mi-
lují dobrou hudbu, dělají dobrou 
hudbu – a s dobrou hudbou letos 
míří do centra jižní Moravy. Fes-
tival JazzFestBrno 2015 vypukne 
již v půlce března.

„I letos jsme zkusili přivézt do Brna pře-
hlídku toho nejlepšího z celé Evropy,“ 
usmívá se umělecký ředitel festivalu Vi-
lém Spilka. „Můžeme se těšit na ener-
gickou scatwoman Miriam Bayleovou 
či na sametový hlas zpěvačky Vendu-
ly Šmoldasové, známé pod uměleckým 
jménem Zeurítia. Z Rakouska pak přije-
de rozverná vídeňská kapela Kompost 3 
a podobně excentrický pianista David 
Helbock, hrající zásadně ve svém kláve-
sovém kulichu.“

Dva z umělců přijedou do Brna bo-
hatší o nové zlaté gramofony. Pres-
tižní cenu Grammy, které se udílely 
v Los Angeles 8. února, si totiž odnes-
la Dianne Reevesová za nejlepší jazzo-
vé vokální album roku Beautiful Life. 
Hned dvakrát se pak radoval Chick Co-
rea, a to v kategoriích nejlepší improvi-

zované jazzové sólo roku a nejlepší jaz-
zové instrumentální album roku. Corea 
tak počet svých Grammy zaokrouhlil na 
těžko uvěřitelných 22.

Folk se saxofonem v ruce

Diváci se mohou seznámit s tvorbou na-
příč žánry i zeměmi. Na pódiích tak za-
zní i prvky známé spíše z hip hopu, fun-
ku či RnB. Východoevropský folklor 
spojený s jazzem přiveze slovensko-
-moldavské PaCoRa Trio. 

Českou a slovenskou špičku letos za-
stupují aktuální hudební projekty kontra-
basistů Jaromíra Honzáka a Tomáše Liš-
ky, sexteto saxofonisty Petra Kalfuse či 
nové mezinárodní kapely Lukáše Orav-
ce, Ondřeje Štveráčka a Adama Tvrdého.

První koncert festivalu se odehraje 
15. března, v Sono centru na Veveří vy-
stoupí pianista Craig Taborn a trio další-
ho pianisty Shaie Maestra. Více informa-
cí najdete na webu www.jazzfestbrno.cz.

 Marek Dvořák

 Letošní ročník zahájí pianista Craig Taborn (na snímku jeho trio). 

Foto: www.jazzfestbrno.cz

 Snímek z filmu Hlas za kozu. Foto: Jeden svět

DIVADELNÍ PREMIÉRY – BŘEZEN

Václav Havel, Samuel 
Beckett: Audience – 
Katastrofa
Premiéra 7. 3. 2015 v 19.30 hod., 

Divadlo U stolu

Nejznámější „Vaňkovka“ Audien-

ce, k níž byl Václav Havel inspi-

rován svým zaměstnáním v trut-

novském pivovaře, poprvé insce-

novaná společně s jednoaktovkou 

Katastrofa, kterou její autor, nositel 

Nobelovy ceny za literaturu Samu-

el Beckett, dedikoval v roce 1982 

dlouhodobě vězněnému a vážně 

nemocnému Havlovi.

Matthieu Delaporte, 
Alexandre de La 
Patellière: Jméno
Premiéra 14. 3. 2015 

v 19.00 hod., Městské divadlo 

Brno – Činoherní scéna

Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra 

o mužích, ženách a jejich vztazích 

je z rodu „rychlopalných konver-

začek“. Stojí na brilantních dialo-

zích a vychází z faktu, že s příbuz-

nými, partnery a přáteli je to jako 

s knihami – mít je doma ještě ne-

znamená mít je přečtené.

Marius von Mayenburg: 
Mučedník
Premiéra 14. 3. 2015 

v 19.30 hod., HaDivadlo

Kontroverzní komedie sleduje pro-

jevy a eskalaci náboženského fun-

damentalismu v prostředí střední 

školy. Co se stane, když se jeden 

z žáků rozhodne doslovně násle-

dovat Bibli a stát se mučedníkem 

v současném světě? Kde je hranice 

mezi entusiasmem víry a mesiáš-

ským fanatismem, mezi rebelstvím 

adolescenta a teroristickým šílen-

stvím? Čeká současná konzumní 

a morálně neukotvená společnost 

na podobné osamělé mučedníky?

Petr Iljič Čajkovskij: 
Black and White
Premiéra 20. 3. 2015 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Mahenovo divadlo

Moderně zpracovaná verze Labutí-

ho jezera, která nabízí pohled skr-

ze hlavní postavu prince Siegfri-

da, který prochází složitou životní 

situací spojenou s léčbou těžkého 

onemocnění. Život se často změní 

pouhou zdánlivou maličkostí, stačí 

jediná sekunda a všechno se může 

převrátit naruby. Je bílá barva 

opravdu tak nevinná, nebo je bílá 

daleko nebezpečnější než černá?

Bohuslav Martinů: 
Hry o Marii
Premiéra 27. 3. 2015 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Janáčkovo divadlo

Niterná výpověď o vnitřním boji 

mezi zlem a dobrem. Dílo na-

studovalo přes 200 účinkujících 

a bude uvedeno v režii nové-

ho uměleckého šéfa opery Jiří-

ho Heřmana, jehož inscenace pů-

vodně vznikla jako koprodukční 

projekt Národního divadla v Pra-

ze a Wroclavské opery.

Stanislav Moša, Ralph 
Siegel: Johnny Blue
Premiéra 28. 3. 2015 

v 19.00 hod., Městské divadlo 

Brno – Hudební scéna

Nový původní muzikál inspirova-

ný faustovským tématem. John-

ny Blue je slepý pouliční zpěvák, 

kterého ďábel svede na svou ces-

tu. Výměnou za něco tak nehma-

tatelného a nejistého, jako je duše, 

nabídne Johnnymu dar vidění. 

Dokud Johnny vede skromný, ale 

spokojený život, zdá se, že mu nic 

nechybí. Pak se ovšem objeví pří-

tel z dětství Fred, který jej přesvěd-

čí, že se stane jeho manažerem 

a dostane ho do velkého světa 

šoubyznysu. Johnny v nablýska-

ném pozlátkovém světě pomalu 

ztrácí svou původní tvář. (java)

I zamilovaný pohled může být věcný

K
dyž v roce 2010 oslavila Mi-
lena Flodrová „půlkulaté“ ži-
votní jubileum, uctili tuto pra-

covitou brněnskou historičku její 
přátelé a kolegové vydáním sbor-
níku svých vlastních prací. Pod ná-
zvem „A vůbec…“ jej vydal Archiv 
města Brna a podtitul upozorňoval, 
že se jedná o „utajený sborník“, ne-
boť o paní Mileně je známo, že vel-
mi nerada přijímá jakékoliv pocty.

Oslavenkyně jim však zřejmě odpusti-
la, protože letos se odvážili jít ještě dál 
a připravili k jejím „kulatinám“ sbor-
ník případně nazvaný Brno očima Mile-
ny Flodrové, obsahující texty, které au-
torka v letech 1964–2006 publikovala 
v různých historických periodikách.

Kniha, která vznikla pod vedením 
editorky Hany Jordánkové a opět ji vy-
dal Archiv města Brna, zprostředková-
vá zájemcům láskyplný, ale vždy věcný 
a fakty podložený pohled na brněnskou 
historii. Ostatně Milena Flodrová se na 
své Brno ani jinak dívat neumí.

Historie zvítězila nad herectvím

Čtenář se tak může zahloubat do písem-
ných pramenů k nejstarším dějinám Špil-
berku, nadmout se pýchou nad tím, že mo-
ravské zemské desky jsou jako jediné u nás 

dochovány od svého založení Karlem IV. 
až do doby pobělohorské, nebo nad tím, že 
praotec našich kronikářů Kosmas ve svém 
veledíle zmínil Brno hned dvakrát.

Zkrátka, ať se jedná o moravské Lucem-
burky, či průmyslníky Kleinovy, o vývoj 
brněnského názvosloví nebo jazykový pro-
blém s názvem Brněnských Ivanovic, vždy 
se v textu najde nejeden zajímavý údaj, nad 
kterým srdce „hrdého Brňana“ zaplesá.

Bonusem pro čtenáře, jak tvůrci kni-
hy doufají, budou i vzpomínky autorky 
na její soukromý a pracovní život. Jed-
ná se o tištěnou verzi vyprávění, které na 
pokračování vysílal Český rozhlas Brno. 
Mimo jiné z něho vyplývá, že milovní-
ci brněnské historie měli vlastně velké 
štěstí, protože Milena Flodrová uvažo-
vala i o herecké profesi.

 Markéta Žáková

 Milena Flodrová knihu ke svým narozeninám převzala koncem ledna 

a podle gratulantů jí udělala radost. Foto: M. Schmerková
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Dejte děti na florbal k Buldokům
Když v Brně zmíníme slovíčko 

„Buldoci“, mnohým z nás se ur-

čitě vybaví místní florbalový klub 

s dvacetiletou tradicí. Mužský 

A-tým, který hraje českou nej-

vyšší soutěž, můžete vidět bě-

hem sezóny od září do dubna 

v hale Vodova. Povětšinou v ne-

děli od 17 hodin. Bulldogs však 

není pouze extraligové družstvo 

mužů. V rámci projektu florba-

lového centra mládeže (FCM) 

v klubu funguje několik druž-

stev. Od těch nejmenších dětí 

v přípravce přes elévy, mladší 

a starší žáky, dorostence až po 

juniory. V klubu také aktivně pů-

sobí ženská sekce, jež zahrnuje 

družstva žákyň, dorostenek, ju-

niorek a žen.

Všechny tyto mládežnické ka-

tegorie využívají nově vybudo-

vanou specializovanou spor-

tovní halu na florbal, kterou 

naleznete, stejně jako klubo-

vé sídlo a jeho zázemí, na ulici 

Střední 26.

Díky FCM se nám tak podaři-

lo vytvořit pro přípravu dětí tak-

řka optimální podmínky, včetně 

výhodné polohy a také dopravní 

dostupnosti sportoviště.

Informace o náborových dnech 

pro mladší, starší žáky a dívky 

naleznete na webových strán-

kách www.bulldogs.cz.

Jak správně vybrat vhodný sport pro dítě
Ať už vaše dítě sportuje, nebo 

se teprve chystá, určitě jste řeši-

li dilema, jaký sport je ten pravý. 

Pohyb je pro zdravý vývoj dítě-

te velmi důležitý. Utváří jej nejen 

po fyzické, ale i sociální stránce, 

což se velmi často odráží i v do-

spělosti při výběru a následných 

úspěších v zaměstnání. Děti, 

které se pravidelně věnují ně-

jaké pohybové aktivitě, dosahu-

jí později kvalitnějšího vzdělání 

a v dospělosti se mnohem lépe 

uplatní než „peciválové“.

Vybrat pro dítě „ten pravý“ 

sport je někdy ale docela tvrdý 

oříšek. Při výběru bychom se 

měli řídit několika faktory. V prv-

ní řadě vezměte v potaz přání, 

schopnosti a zájmy dítěte. Ne-

méně důležitá je však i časo-

vá a finanční náročnost vybra-

né aktivity. 

K čemu má talent?

Chcete-li, aby pohybová aktivita 

přispívala ke zdravému způsobu 

života dítěte, musí výběr odpo-

vídat především povaze dítěte 

a jeho fyzickým předpokladům. 

Vždy je třeba mít na paměti, 

že dětský organizmus se tepr-

ve vyvíjí, roste. Z tohoto pohle-

du je pro děti už od kojenecké-

ho věku nejpřirozenější plavání, 

které prospívá celému pohybo-

vému aparátu. Další variantou 

pro větší děti může být i golf, je-

hož hra je spojena s pobytem na 

čerstvém vzduchu.

Na některé sporty je třeba mít 

speciální tělesné předpoklady. 

Pokud mají dvoumetroví rodiče 

dceru toužící po kariéře gym-

nastky, zřejmě se na vrcholové 

akce nikdy neprobojuje. Výška 

je totiž při sportovní gymnasti-

ce výrazný handicap. A naopak, 

pokud je desetiletý chlapec 

o dvě hlavy nižší než jeho spo-

lužáci, v basketbalu asi velkou 

díru do světa neudělá. Pokud je 

však pro tuto hru zapálený, rodi-

če by mu v ní neměli bránit. Dů-

ležité je, aby dítě chodilo na tré-

ninky s radostí a aby to malého 

sportovce bavilo.

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

20. kolo, sobota 14. března 2015 

Teplice - Zbrojovka Brno 15:00

21. kolo, pátek 20. března

Zbrojovka Brno - Slavia Praha 20:15

22. kolo, sobota 4. dubna

Liberec - Zbrojovka 17:00

23. kolo, sobota 11. dubna

Plzeň - Zbrojovka 17:00

změna termínu vyhrazena

Podpořte 
Zbrojovku

v mistrovských utkáních SYNOT ligy

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

www.predplaceny-servis.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, a to v případě koupě vozu na leasing 
 i v hotovosti. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Máte přece ŠKODA Předplacený servis Plus!

MYSLETE V KLIDU  
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE  
S AUTEM COKOLI.

MYSLETE V KLIDU  
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE  
S AUTEM COKOLI.

AUTONOVA BRNO s.r.o.

Masná 20

602 00 Brno

Tel.: 543 424 222

www.autonova.cz

„NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW“

ČÍNSKÝ
NÁRODNÍ

CIRKUS

Chinatown
10.12.2015 BRNO

Hala Vodova, 19:00

Říše středu, kolébka kultury

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ
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Vodní pólo chytá i díky mladým hráčům druhý dech
Za pár let to bude přesně století, kdy 
byly v Brně položeny základní kameny 
tradice jménem vodní pólo. 

Tento nejstarší kolektivní olympijský 
sport zažil léta své slávy ještě na venkov-
ních stadionech, například ve 30. letech 
v Brně hrála hned tři mužstva. V sou-
časnosti zde figuruje jen KPSP Kometa 
Brno, přesto se ale pólo vrací i díky mlá-
dežnickým úspěchům zpět na výsluní.

„Loni vyhráli mistrovský titul mlad-
ší žáci, letos se velmi dařilo mladšímu 

dorostu, který vyhrál první část dlouho-
dobé soutěže – Poháru Českého svazu 
vodního póla – a postoupil tak do prv-
ní ligy mladšího dorostu,“ neskrývá spo-
kojenost trenér mladších žáků Josef Be-
ránek. „Starší dorostenci v tomto roce 
startují po přestávce poprvé, čekali jsme, 
až tato kategorie doroste.“

Malým úspěchem je v současnosti 
i to, kolik chlapců pólo hraje a že byly 
naplněny všechny věkové kategorie. 
Bohužel stále chybí ženská družstva. 

„Mezi mládeží se sice děvčata objevují, 
ale buď hrají společné soutěže s chlapci, 
nebo nastupují v mimobrněnských tý-
mech. Naším přáním je opětovně vybu-
dovat družstva žen a juniorek,“ vysvět-
luje Beránek. 

Práce s mládeží přináší výsledky i v do-
spělých kategoriích. Prvoligové družstvo 
mužů, které loni v soutěži skončilo třetí, 
letos aspiruje na obhájení bronzové me-
daile. Oporami jsou reprezentanti jako 
Holeš, Snášil, Drexler a Šulc.

Dlouhodobým cílem je ještě více roz-
šířit základnu zejména těch nejmlad-
ších. „Brno je velké město, rádi bychom 
zvýšili počet našich týmů, hlavně v žá-
kovské kategorii. Děvčata a kluci roční-
ků 2003 až 2006 si mohou pólo zkusit 
na náborových příměstských táborech, 
které pólisté Komety v létě otvírají na 
bazénech ZŠ Arménská a ZŠ Jasano-
vá,“ dodává Beránek.

Více informací najdete na webu ko-
metaplavani.cz/vodni-polo. (mad)

Centrum volného času Koníček

L
íšeňské centrum volného času Koníček při 
Gymnáziu Integra Brno nabízí už 17 let smys-
luplnou náplň volného času nejen pro studen-

ty či děti z tamější mateřské školy a jejich rodiče, 
ale i pro brněnskou veřejnost.

Zaměřuje se především na výtvarné aktivity v plně vybave-
ném ateliéru, který se nachází v klidném prostředí na uli-
ci Rašelinová 9.

V keramické dílně mohou zájemci každé pondělí od 17 
do 19 hodin sami či se svými dětmi zcela podle svých před-
stav kreativně pracovat s hlínou, což je účinná forma aktiv-
ního odpočinku. 

V bohatě vybavené dílně jsou k dispozici různé typy 
modelovacích hlín, 50 druhů lesklých i matných glazur 
a mnoho sádrových forem, díky nimž si účastníci snadno 
vyrobí hrníčky, džbánky, mísy, talíře a další užitkové před-
měty z lité hlíny – mohou je použít třeba jako originální 
dárky pro své blízké. Výrobky se zdobí dekorativní gla-
zurou či efektem oxidace nebo taveného barevného skla. 
Vyzkoušet si lze i práci na hrnčířském kruhu; výrobky se 
vypalují každý týden. Dílnu vede Anna Hýsková, absol-
ventka oboru malířství/vitráž na Univerzitě Mikuláše Ko-
perníka v Toruni.

Od akvarelu ke graffiti

Na rozdíl od keramické dílny, kde mají kurzanti volnost při 
realizaci svých nápadů, ve výtvarné dílně pro mládež, která 
probíhá každý čtvrtek od 15 do 16.30 hodin, se děti věnují 
realizaci přesně vytyčených úkolů. 

Malují technikami akvarel, tempera, akryl, olejomalba, 
ale i graffiti. Kromě kresby, která je neoddělitelnou součástí 
výtvarné tvorby, dílna rozvíjí rovněž jiné grafické techniky, 
z nichž je oblíbený obzvláště linoryt. 

Samozřejmě i zde se pracuje s hlínou a děti si vyzkouší 
také tvorbu krátkých animovaných filmů. Příjemné prostředí 
školní zahrady umožňuje práci v plenéru, ale účastníci dílny 

absolvovali i malířský plenér v okouzlující Paříži. Úspěšně 
se účastní i uměleckých soutěží.

Další kroužky podle zájmu

Dětem a mládeži nabízíme na základě jejich zájmu vyži-
tí i expresivnějším způsobem v divadelním kroužku Linka, 
malí vědci mohou ověřovat své znalosti v přírodovědném 
kroužku Kostička.

Dle zájmu je možné otevřít i kroužek tvůrčího psaní Pi-
sálek, pěvecký sbor gymnázia s dlouholetou tradicí či spor-
tovní hry a cvičení. 

Více informací o nabízených aktivitách najdete na strán-
kách www.integra.cz.

Centrum volného času Koníček 
při Gymnáziu Integra Brno

SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA

DĚTI V AKCI

 Foto: A. Hýsková

 Foto: KPSP Kometa Brno

Zuzanka
Bude mít letos šest let. Je to aktivní, 

společenská fena německého ovčá-

ka. Je vhodná na zahrádku a milu-

je dlouhé procházky. Společnost ji-

ných psů netoleruje.

Rita
Kříženka německého ovčáka. V lis-

topadu oslaví osmé narozeniny. Má 

klidnější povahu, ale spolehlivě ohlídá 

celý dům. Psí kamarády si musí sama 

vybrat, každý jí do oka nepadne.

Rebeka
Je to kastrovaná, asi tři roky stará 

kočka. S lidmi si velmi rozumí, ale 

ostatní kočky si vybírá. Má ráda vy-

hřátý pelíšek a o všem potřebuje 

mít přehled.

Bery
Má asi 12 let. Je to vitální kříženec aki-

ta inu. Jakmile nabude důvěry v no-

vého majitele, bude vděčným společ-

níkem. Rád aportuje svoje oblíbené 

hračky. Vyhovuje mu zahrada i byt.

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)

Jubilejní Běh Lužánkami 
odstartuje atletickou sezónu

T
ěsně po prvním jarním dni, 
21. března, se v prostředí 
nejstaršího veřejného par-

ku v Čechách a na Moravě usku-
teční jubilejní 70. ročník Běhu Lu-
žánkami.

Závodu, který se koná pravidelně od 
roku 1946, se zúčastňují jak špičkoví 
běžci z Evropy i České republiky, tak 
veřejnost. Před startem hlavních se-
niorských kategorií symbolicky pro-
běhnou cílovou rovinkou závodu také 

všichni zúčastnění vítězové minulých 
ročníků.

Běžecká trasa vede po obvodu parku, 
a i když se v průběhu let délka několi-
krát měnila, závod si ponechává kroso-
vý charakter. Ženy budou zdolávat trať 
o délce 6,4 kilometru ve čtyřech okru-
zích, muži v hlavním závodě uběhnou 
osm kilometrů v pěti okruzích. Na start 
se postaví závodníci i ve 12 mládežnic-
kých kategoriích. 

„V loňském ročníku, který byl generál-
kou na letošní jubileum, vyhrál Joel Maina 

Mwangi z Keni v novém traťovém rekor-
du 22:41 s více než minutovým náskokem 
na druhého Tamáse Nagye z Maďarska. 
Třetí místo vybojoval domácí Daniel Orá-
lek, trojnásobný vítěz běhu,“ uvedl ředitel 
závodu Karel Walter. Soutěž žen ovládla 
Tünde Szabó z Maďarska za 22:03.

První výstřel odstartuje kategorii han-
dicapovaných atletů již v 9 hodin, hlav-
ní závod žen se rozběhne ve 12.40 hodin 
a mužů ve 14.30 hodin. 

V rámci doprovodného programu je 
přímo ve Středisku volného času Lužánky 
připravena výstava mapující 70letou histo-
rii závodu, k vidění je do 28. března. Lidé 
si mohou prohlédnout fotografie ze sou-
kromých archivů, dobové novinové člán-
ky, videozáznamy a další cenné artefakty. 
Přednášky s osobnostmi a pamětníky běhu 
se uskuteční 10. a 17. března od 18 hodin 
v Bijásku SVČ Lužánky. Více informací 
najdete na webu www.behluzankami.cz.

Kdo zvítězí v poháru?

A zatímco Běh Lužánkami letošní atle-
tickou sezónu odstartuje, oblíbený zimní 
Brněnský běžecký pohár ukončí posled-
ními závody tu starou. 14. března se bude 
závodit kolem kohoutovické Myslivny, 
o týden později, 29. března, v pořadí de-
sátý běh na Brněnské přehradě tento se-
riál uzavře. Poté budou slavnostně vyhlá-
šeny výsledky závodu i celého poháru. 
Více čtěte na www.atletikauni.cz.

 Soňa Haluzová Foto: archiv Běhu Lužánkami

Zoo oslaví jaro po svém

 Zoologická zahrada na Mniší hoře zve na 4. dubna rodiče a děti 

do velikonoční dílničky, kde si zkusí ozdobit vajíčka tradičním i netra-

dičním způsobem, vytvoří si jarní výzdobu a upletou mrskačky (od 10 

do 16 hodin). Na Velikonoční pondělí (6. dubna) připravila pro děti jar-

ní hru s hledáním vajíček (od 9 do 12 hodin). „Vajíčka poschováváme 

po celé zahradě,“ řekl Marek Zona ze Zoo Brno, „za nalezení čeká na 

děti sladká odměna.“ Další program bude probíhat po celý den; vel-

cí i malí si projdou soutěžní vědomostní stezku a uvidí, jak se stříhají 

ovce. „K dosažení nejvyššího stupně roztomilosti přispěje fotokoutek 

s živými kuřátky,“ upozornil s nadsázkou Zona. Malí opeřenci se už na 

návštěvníky jistě těší. (šef), foto: Zoo Brno
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EKOLOGICKÝ OSKAR 

ŠKODA Octavia G-TEC!
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BOTY A KALHOTY

SLEVY 45—70 %
21.—22. SKANDÁLNÍ VÍKEND

...a další!


