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AKTUÁLNĚZa novými zážitky 
vyrazí turisté ze 
Staré radnice

J
akmile „vrznou vrata“ Staré 
radnice, přichází do Brna s ja-
rem také nová turistická se-

zóna. I ta letošní bude 11. dubna 
v souladu s tradicí slavnostně za-
hájena v prostorách této úctyhod-
né památky.

Pracovníci Turistického informačního 
centra města Brna nejprve návštěvníky 
v 10 hodin přivítají na nádvoří radnice 
a poté je pozvou také do jejích interiérů, 
na věž či do podzemí.

Historickou atmosféru Křišťálového, 
Ernova a Freskového sálu zpřítomní od 
10 do 17 hodin průvodci v dobových kos-
týmech, výstupem na věž si turisté budou 
moci otestovat fyzickou kondici po zimě. 
Duši by pak mohla potěšit výstava dět-
ských krojů a panenek s porcelánovými 
hlavičkami v lidových krojích Moravské-
ho Slovácka. A staré brněnské groše vzni-
kající pod rukama mincmistra mezitím 
zacinkají v průchodu „pod krokodýlem“.

Program bude od 10.30 hodin pokra-
čovat i ve společenské části Labyrin-
tu pod Zelným trhem, kde na děti čeka-
jí hry, úkoly a odměny za jejich splnění. 
Prohlídku Labyrintu, Mincmistrovského 
sklepa a Kostnice u sv. Jakuba zpestří ne-
jen průvodci v kostýmech, ale i vstupné 
s mimořádnou slevou.

Nebudou chybět ani procházky měs-
tem s průvodci, které začnou v 10 ho-
din na nádvoří Staré radnice a již se na 
ně prodávají lístky v pokladně Labyrin-
tu pod Zelným trhem. Na další procház-
ky se mohou zájemci vydat po celý rok 
a také letos se objeví novinky, např. okru-
hy po stopách Vítězslavy Kaprálové nebo 
brněnskou „Ringstrasse“.

Z dalších novinek lze zmínit, že k ne-
dávno zpřístupněné vile Stiassni v Pisár-
kách přibude v létě i sídlo rodičů Grety 
Tugendhatové, Löw-Beerova vila v Čer-
ných Polích, u obou staveb bude zastavo-
vat i turistický minibus. A novotou stále 
ještě voní i zábavní vědecký park VIDA.

Více informací poskytne portál www.go-
tobrno.cz, nově i v němčině a ruštině.

 Markéta Žáková

 Před 70 lety Brňané prožívali závěrečné, osvobozovací boje druhé světové války. Radovali se z vítězství 

Spojenců a z konce německé okupace, bilancovali své ztráty a těžce se s nimi smiřovali, doufali, že dál už bude 

dobře. Válku zná většina současníků jen z vyprávění, z literatury nebo filmu, přímou zkušenost si nese už jen 

málo pamětníků. Právě s cílem připomenout si historické události, uvědomit si jejich souvislosti a také uctít 

památku brněnských obětí let 1939–1945 vstoupilo město Brno do celoročního projektu Rok smíření. Rok 2015 

je tedy pokusem vrátit se prostřednictvím kulturních a společenských akcí symbolicky do 30. a 40. let 20. stole-

tí, možná i pokusem provázet v myšlenkách ty, jimž bylo souzeno válečná léta prožít. Přehled vzpomínkových 

akcí přinášíme na stránkách dubnového Brněnského Metropolitanu. (šef), foto: Archiv města Brna

BRNO V POHYBU

Nedostali jste noviny Brněnský 

Metropolitan do své schránky? 

Volejte tel.: 224 816 821!

Oprava synagogy 
na Skořepce je v půli
Jediná fungující synagoga na úze-

mí Moravy a Slezska se nachází 

v Brně na Skořepce. Jako typický 

židovský svatostánek však nevy-

padá – je vystavěna ve funkciona-

listickém stylu podle projektu ar-

chitekta Otto Eislera.

Její vlastník – Židovská obec Brno 

– dlouho usiloval o její kompletní 

rekonstrukci a navrácení exteriéru 

i interiéru do stavu, jak vypadal při 

otevření v roce 1936. 

První krok se i díky dotaci z Regi-

onálního operačního programu Ji-

hovýchod podařil – v březnu skon-

čila obnova exteriéru včetně za-

teplení střechy, odvlhčení zdiva, 

rekonstrukce fasád, restaurová-

ní kovových a dřevěných prvků či 

přestavby a osvětlení dvora.

Nyní je čas na krok číslo dvě. Za 

podpory EHP a Norských fondů 

bude obnoven vnitřek cenné stav-

by. „Předmětem projektu je reno-

vace dřevěných podlah, výroba 

replik původních lavic, podlážek 

a kovových lustrů, pořízení nové 

Sefer Tóry s doplňky, restaurová-

ní nepůvodních opon, výroba no-

vých synagogálních textilií a po-

dobně,“ vysvětlil předseda Židov-

ské obce Brno Jáchym Kanarek.

Jedna z nových synagogálních 

opon už je hotová – za přítomnos-

ti autora návrhu Marka Podwala 

(na snímku) byla slavnostně pře-

dána 15. března.

 (zug), foto: www.zob.cz

Jak chutnají 
dobré nápady
Silný vývar umí člověka postavit na nohy. 
Brněnský vývar dokáže postavit na nohy 
zajímavé myšlenky. Jedná se o soutěž, kde 
se o přízeň (a peněženky) diváků utka-
jí čtyři projekty, které mohou pozitiv-
ně ovlivnit podobu města. Letošní druhý 
ročník se koná 15. dubna od 19.30 hodin 
v Impact Hubu na Šujanově náměstí 3.

Při loňské premiéře vyhrál Bajkazyl 
Brno připravený sdružením Ratolest Brno, 
které se věnuje dětem a mládeži ve svízel-
né životní situaci. Autoři projektu získa-
li 27 tisíc korun, které poslouží k vybudo-
vání cyklistické dílny, kavárny a kulturní 
scény v jednom. V budoucí provozovně na 
Dornychu navíc vzniknou tréninková pra-
covní místa pro klienty Ratolesti.

Jak se Brněnský vývar „vaří“? Auto-
ři vybraných projektů budou mít na před-
stavení svého záměru sedm minut a pros-
tor k otázkám dostane i publikum. Vyhraje 
ten, kdo získá od diváků nejvíc hlasů. 

Podle organizátorů může jít o vylepše-
ní veřejného prostoru, řešení sociálních či 
ekologických témat, umělecké nebo ar-
chitektonické záměry či dobrý nápad, kte-
rý se stane úspěšným podnikatelským zá-
měrem. Jediným omezením je realizace 
v Brně nebo jeho okolí. (zug)

Ohlížíme se za minulostí

Jaro a pěkné počasí, které s ním při-
chází, lákají mnoho lidí na procházku 
za poznáváním přírody. Právě pro ně 
nabízí slatinské sdružení Pipit výstavy 
o přírodě, kde mohou před výpravou 
ven nasbírat spoustu zajímavých infor-
mací o světě kousek od jejich bydliště.

„Na duben máme naplánovány cel-
kem tři výstavy,“ říká Dana Starko-
vá z občanského sdružení Pipit. „Nej-
prve nás čeká Chráněná příroda města 
Brna, která byla v minulých letech doto-
vána městem Brnem. Jde o výstavu foto-
grafií chráněných území a také vzácných 

druhů, které zde žijí. Součástí je i bese-
da s redaktorem edice Chráněná území 
České republiky, která se koná 20. dub-
na od 18 hodin v Dělnickém domě v Líš-
ni, kde bude od 9. dubna umístěna i sa-
motná výstava,“ dodává Starková.

Další dvě expozice hostí slatinská po-
bočka Knihovny Jiřího Mahena na Ji-
homoravském náměstí. První z nich, 
nazvaná Letem světem, představuje per-
natce, například siluety našich dravců, 
letové cesty atd. Druhá, Ptáci jižní Mo-
ravy, seznámí návštěvníky se 44 druhy 
ptáků, žijícími v našem okolí.

Pipit však nenabízí jen šedivou teorii, 
ale i „zelený strom života“. 18. a 25. dub-
na se uskuteční komentované vycház-
ky na Stránskou skálu spojené s lovem 
drobných živočichů, pozorováním ptáků 
a programem pro děti i dospělé.

„Miluji terénní výpravy pro jejich ne-
předvídatelnost. I když jdete stejnou ces-
tou podesáté, vždy vás něco překvapí 
– ozve se krutihlav, objevíte s dětmi kud-
lanku, odkvétá koniklec, vyfotíte otakár-
ka,“ láká na akci Starková. Přihlásit se lze 
do 15. dubna na e-mailu info@pipit.cz.

 Marek Dvořák

Za přírodou do lesa i do knihovny

 Výprava na Stránskou skálu za konikleci. Foto: D. Starková
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Na Bílé hoře znovu pokvetou třešně
Oblíbené místo nad Juliánovem s krás-
ným výhledem na Brno a památníkem 
Josefa Hybeše, původně nazývané Nová 
hora, poté Hybešova hora a od roku 1992 
Bílá hora, prochází zásadní revitalizací. 
Park, který býval v minulosti pastvinou 
a posléze třešňovým sadem, se vrací do 
původní podoby.

Cílem úprav je odstranit z území náleto-
vé porosty, obnovit zde třešňový sad a dát 
tak Bílé hoře její původní název, vycháze-
jící ze záplavy bílé barvy kvetoucích třešní.

Asanační práce, spočívající v kácení 
stromů a keřů s úpravou plochy pro no-

vou výsadbu, započaly již na podzim. 
Nyní pokračuje vysazování třešní odrů-
dy Prunus avium „Napoleonova“, Prunus 
avium „Kordia“ a Prunus avium „Hedel-
fingenská“. Celá plocha bude znovu osa-
zena do konce května.

Ovocný sad, zastoupený třemi odrůda-
mi, které dozrávají postupně, bude čítat 
celkem 130 stromů. Nově sázené stromy 
přitom mají výšku minimálně 3,5 metru, 
což uspíší návrat ke staronovému vzhle-
du „Bílendy“.

Třešňový sad dále doplní bylinný tráv-
ník, cestu v nejjižnější části ozdobí záhon 

bíle kvetoucích růží a stromové patro do-
tvoří další domácí druhy jako dub, javor 
či jeřáb.

Na revitalizaci zeleně následně naváže 
i obnova mobiliáře a inventáře. (hal)

AKTUALITY | VÝROČÍ

Víte, že...
• od středověku poskytovala Bílá hora důležitý zdroj stavebních surovin 

pro Brno? Např. se zde těžily třetihorní mořské písky, ale i vápence.

• Bílá hora byla také významným místem společenského života brněn-

ských dělníků?

• Bílá hora ve vykopaných štolách poskytovala za druhé světové války 

útočiště před bombardováním a postupující frontou?

• je od roku 1992 část jižního svahu Bílé hory vyhlášena přírodní památ-

kou? Vyskytuje se zde např. vzácná růže malokvětá či hlaváček šeda-

vý, z živočichů třeba měkkýš žitovka obilná či pták lejsek šedý.

Bretaňští Keltové jsou tu. Ovládnou celý festival

D
uben bez závanu francouz-
ského šarmu by Brňany ne-
těšil. Není však žádný dů-

vod k obavám, že by k nám letos 
poselství ze „sladké“ Francie ne-
doputovalo. Už 10. dubna se roz-
točí jarní kolotoč kulturních akcí 
festivalu Bonjour Brno. 

Tentokrát program 
festivalu „režíruje“ 
Bretaň, potažmo 
Rennes, s nímž 
Brno udržuje ak-
tivní partnerství přesně 50 let. Zaháje-
ní v Mendelově muzeu na Starém Brně 
tedy očekávejme v keltském stylu – za-
zní typický bretaňský folklor a otevře se 
výstava Migrace očima obyvatel Bretaně 
a jižní Moravy.

Ve dvou následujících dnech se v Malé 
Americe rozjede tzv. Koloniál, v němž 
nakoupíme „od všeho trochu, z první 
i druhé ruky“. 11. dubna zde v Továrně 
na zážitky zaslechneme pohádky z Bre-
taně a melodie tamního folkloru. V 15 
hodin čeká děti kurz akrobacie, v 17 ho-
din vyzvou Keltové návštěvníky k tanci.

Frankofilové mohou 14. a 15. dubna 
vstoupit do sídla Francouzské aliance 
na Moravském náměstí – představení 
La Berceuse (Ukolébavka) divadelní-
ho souboru Aïe aïe aïe vypraví diváky 
v 19.30 hodin na cestu do dětství a fan-
tazie. Rezervace je nutná.

Přijela k nám pouť

Do romského světa nahlédneme pro-
střednictvím fotografií a kreseb renne-
ských umělců. Výstavu Kesaj Čhave – 
Příběh dětí víly Kesaj zahájí Muzeum 
romské kultury 16. dubna v 16 hodin, 
vstup je volný. 

Následující večer ve Francouzské 
alianci ve skleničkách zajiskří bílé 
i červené víno: návštěvníci-degustáto-
ři (s předem zakoupenou rezervací) po-
rovnají kvalitu moravských i francouz-
ských produktů. O týden později přijde 
na řadu kurz vaření, totiž pečení. Znáte 
tarte au citron? Kdo si rezervuje vstup, 
může péci.

Bonjour Brno pravidelně doplňuje 
filmová přehlídka – příděl francouzské 
kinematografie opět zajistí kino Art na 
Cihlářské, a to od 20. do 22. dubna.

Finále festivalu vypukne o posled-
ním dubnovém víkendu – v zahradě 
Mendelova muzea. V pátek čeká ná-
vštěvníky pouťová zábava ve starém 
stylu a minutová divadelní předsta-
vení, v sobotu zde padnou jazykové 
bariéry. Celodenní program nabíd-

ne tradiční bretonské hry, divadlo pro 
děti i dospělé a k večeru koncert ka-
pely Quarteto Canoa v rytmu samby 
s jam session na konec. Hudební ná-
stroje s sebou. Více najdete na webu 
www.bonjourbrno.cz.

Kateřina Šefčíková

 Duben bez francouzského espritu by Brňany netěšil. Foto: A. Opršalová

 Foto: Z. Kolařík

Rubrika Slovo primátora je po do-

mluvě s primátorem města Brna 

Petrem Vokřálem v tomto čísle na-

hrazena příspěvkem k 70. výročí 

konce druhé světové války.

Rok smíření 2015
Rada města Brna v únoru vyhlásila rok 
2015 Rokem smíření k uctění památky 
brněnských obětí z let 1939–1945 u pří-
ležitosti 70. výročí ukončení druhé svě-
tové války.

Do celoročního projektu se zapojila 
řada brněnských institucí včetně muzeí, 
galerií, divadel, knihoven, Sokola apod.

Přinášíme výběr z jarních akcí, více 
informací najdete na webových strán-
kách www.roksmireni.cz a na straně 12 
a 13 tohoto čísla Brněnského Metropo-
litanu.

DUBEN

• 16.–30. dubna | Sokol Brno I | 

Moravské náměstí | Spravedl-

nost 300 – výstava portrétních 

snímků brněnských židovských 

obyvatel

• 23. dubna – 6. září | Muzeum 

města Brna | hrad Špilberk | vý-

stava Na Starém Brně kvetly 

mandloně – takové bylo jaro 1945

• 24. dubna 2015 – 3. ledna 2016 | 

Moravské zemské muzeum | Diet-

richsteinský palác | výstava Ko-

nec vlády hákového kříže – osvo-

bození Moravy 1945 

• 24. dubna | 10–19 hodin | Spo-

lečnost Renata – sekce vojen-

ské historie | náměstí Svobody 

| Oslavy 70. výročí osvobození 

města Brna Rudou armádou

• 26. dubna | 10 hodin | Magist-

rát města Brna | Ústřední hřbitov 

v Brně | vzpomínkový akt u pří-

ležitosti 70. výročí osvobození 

města Brna

KVĚTEN

• 7. května – 26. června | 17 hodin 

| Muzeum exilu | Křížová chodba, 

Nová radnice | výstava Život ve 

stínu šibenice

• 8. května | 10 hodin | Magist-

rát města Brna | Kounicovy kole-

je | vzpomínkový akt u příležitos-

ti 70. výročí ukončení druhé svě-

tové války

• 20. května | Turistické informač-

ní centrum města Brna, Sokol 

Brno I | Moravská zemská knihov-

na | diskuse Všechny barvy Brna

• 22. května | 17 hodin | Sokol 

Brno I | Moravské náměstí – ma-

keta Brna | komentovaná pro-

cházka Místa paměti I

• 28. a 29. května 2015 | 19.30 ho-

din | Filharmonie Brno | Janáčko-

vo divadlo | Mahlerova Pátá

• 29. května | 10 hodin | Turistické 

informační centrum města Brna, 

Sokol Brno I | Brno | komentova-

ná procházka Místa paměti II

• 30. května | 9 hodin | Turistické 

informační centrum města Brna | 

pouť smíření Pohořelice – Brno, 

Mendlovo náměstí

• 30. května | 20 hodin | HaDiva-

dlo | představení Vyhnání Gerty 

Schnirch

 Změna programu vyhrazena

Sokolské koupaliště: Více hygieny a sportu
Zatímco ve třech lokalitách Brněn-
ské přehrady – v Rakovecké zátoce, 
na Kozí horce a v Rokli – už postupu-
jí práce na zatraktivnění a dovybavení 
pláží, na Sokolském koupališti se mo-
dernizace rozběhne až v dubnu. Oblí-
bené rekreační místo na levém břehu 
umělého jezera v létě nabídne návštěv-
níkům nové převlékárny, sprchy a her-
ní prvky.

„Stavební a terénní úpravy potrvají 
nejdéle šest týdnů, skončí tedy do po-
loviny května,“ řekl projektový mana-
žer Magistrátu města Brna Marek Ha-
vlík. „Ke stávající budově veřejných 
WC se přistaví nový objekt převléká-
ren a přibudou také venkovní sprchy. 
Ohřev vody zajistí solární panely.“

V letní sezóně si lidé zahrají ping-
-pong u tří nově osazených betono-
vých stolů, využijí upravenou plochu 
na pétanque nebo dětské hřiště doplně-
né dvojhrazdou.

„Proinvestujeme zde celkem 2,6 mi-
lionu korun,“ uvedl Havlík.

Kanalizace na Rakovci 
a Kozí horce

Voda v přehradě je díky zvláštním 
opatřením v posledních letech opět 
vhodná ke koupání.

K udržení její kvality chce město 
přispět odkanalizováním pravého bře-
hu Brněnské přehrady, tedy vybudová-
ním kanalizačního řadu, jenž v této re-
kreační lokalitě zatím chybí. 

Investice města by umožnila napojení 
rekreačních lokalit Rakovec, Kozí hor-
ka, Chochola, Rokle, Jelenice a Obora 
na městskou vodohospodářskou infra-
strukturu. „Během letošního roku vypra-
cujeme dvě varianty investičního záměru 
a rozhodneme se pro jednu z nich,“ řekl 
náměstek primátora Richard Mrázek.

S čištěním přehrady začalo Povodí 
Moravy v roce 2009. Díky vápnění upuš-
těné nádrže, prokysličování, aplikaci ne-
škodného síranu železitého jako srážedla 
fosforu i díky výměně bílých ryb za dravé 
dosáhlo výrazného úbytku toxických sinic 
ve vodě. „Pokud bychom v opatřeních ne-
pokračovali, museli bychom kvalitu vody 
časem opět řešit,“ vysvětlil Mrázek.

 Kateřina Šefčíková

Jen se tak trochu 
projít jarně svěžím 
městem
Vykutat se ze zimního psychické-
ho i fyzického zakuklení a projít se 
s otevřenýma očima i myslí kve-
toucím a rozehřívajícím se Brnem 
umožní zájemcům nový cyklus Jar-
ních komentovaných procházek, kte-
ré připravilo TIC Brno. Chodit se 
bude po osvědčených a oblíbených 
trasách, ale přibudou i cesty dosud 
„neprošlapané“.

Prohlídkové okruhy s mnohoslib-
nými názvy jako např. Brněnské ma-
ličkosti či Gotika v centru Brna če-
kají na ty, kteří přijdou 11. dubna 
slavnostně přivítat novou turistic-
kou sezónu. Oficiálně pak odstar-
tují jarní procházky 18. dubna, kdy 
se hudbymilovní poutníci vydají po 
stopách skladatelky a dirigentky Ví-
tězslavy Kaprálové. Uctí tak uměl-
kyni, jejíž životní pouť byla velmi 
krátká (zemřela v 25 letech), ale in-
tenzivní a od jejíhož narození uply-
nulo letos sto let.

V sobotu 25. dubna se bude „krou-
žit“ brněnskou okružní třídou, která 
byla od 60. let 19. století budována 
po vzoru vídeňské Ringstrasse. 

A hned 26. dubna dostanou pří-
ležitost ti, kterým se dosud nepo-
štěstilo absolvovat nejoblíbenější 
a nejúspěšnější procházku jedním 
z nejkrásnějších židovských hřbito-
vů v Evropě, tedy tím židenickým.

Poslední procházka v tomto měsí-
ci (28. dubna) provede chodce čes-
kou úřednickou čtvrtí, která pod 
Kraví horou vyrostla na přelomu 
19. a 20. století a z větší části si za-
chovala svůj původní charakter. Pro-
cházky, např. vilovým komplexem či 
za počátky města, budou pokračovat 
až do června.

Vstupenky jsou v prodeji od 11. dub-
na v Labyrintu pod Zelným trhem. Více 
informací najdete na webových strán-
kách www.ticbrno.cz. (mak)

Modernizace rozvodů tepla: Práce se přesunou na Lidickou
Teplárny Brno letos nahradí kilometry 
zastaralých parovodů moderními hor-
kovody. Cílem je úspora pro odběratele 
i dodavatele, a tedy stabilizace ceny tep-
la. V letošní etapě se část rekonstrukce 
dotkne městských částí Brno-střed, Ži-
denice, Černovice a Brno-sever. 

Zatímco výměna rozvodů tepla ve-
dených například v kolektoru v ob-
lasti Kobližné bude na povrchu zcela 
neviditelná, jinde je nutné počítat s do-
pravním omezením. 

„Náhrada modernějšími rozvody 
přináší především výrazné snížení ztrát 

tepla. Přínosem je tak nejen efektivněj-
ší provoz samotných tepláren, ale také 
úspory ve spotřebě tepla pro odběra-
tele,“ říká generální ředitel Tepláren 
Brno Petr Fajmon. „Více než dvěma 
stovkám již přepojených míst rekon-
strukce přinesla úspory spotřeby tepla 
ve výši asi 11 procent,“ upřesnil. 

Tramvaje projedou, auta ne

Kvůli minimalizování dopravních 
komplikací navážou teplárny v tomto 
roce s výměnou rozvodů v ulici Brati-
slavské až poté, co bude otevřena tří-

da Milady Horákové. Stavební práce na 
ulici Ponávka budou zahájeny na začát-
ku dubna a rekonstrukce na ulici Příční 
na začátku května. Část ulice Ponávka 
a Bratislavská bude uzavřena v jednom 
směru, ulice Příční bude neprůjezdná. 

V květnu začnou práce také na Lidic-
ké, a to v úseku od lužáneckého parku po 
Antonínskou. Provoz tramvají však pře-
rušen nebude. Další rekonstrukce na Li-
dické, a to úsek od Antonínské po křižo-
vatku Moravské náměstí – Koliště, bude 
probíhat od července, tedy až po skonče-
ní prací na ulici Milady Horákové.

Objízdná trasa je naplánována po uli-
cích Rooseveltova, Koliště, Milady Ho-
rákové, Příkop, náměstí 28. října, Kude-
lova, Drobného, Lužánecká, Moravské 
náměstí, Brandlova, Žerotínovo náměs-
tí a Kounicova. Se zúžením komunika-
ce musejí motoristé počítat i v části An-
tonínské.

Rekonstrukce jsou naplánovány do 
konce října, nicméně teplárny předpoklá-
dají, že na některých místech se podaří 
práce ukončit dříve. Aktuální informace 
najdete na webu www.teplarny.cz.

 Marek Dvořák
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K letadlům mě to vždy táhlo, 
říká stíhač RAF Emil Boček
K posledním žijícím veteránům druhé 
světové války patří tuřanský rodák Emil 
Boček, pilot-stíhač 312., později 310. čes-
koslovenské stíhací perutě britského Krá-
lovského letectva (RAF) a nositel Řádu 
bílého lva. V únoru oslavil 92. narozeni-
ny. Před dvěma lety, u příležitosti svého 
životního jubilea, přijal gratulaci primáto-
ra města, v loňském roce jej prezident Mi-
loš Zeman povýšil do hodnosti brigádní-

ho generála a letos v březnu byl na Nové 
radnici v Brně spolu s dalšími válečnými 
veterány oceněn jubilejní medailí Ruské 
federace k 70. výročí vítězství ve druhé 
světové válce.

O besedách či setkáních s Emilem Boč-
kem informují jeho příznivci na stránkách 
www.facebook.com/spolecnost.emila.boc-
ka. Brněnský Metropolitan měl před časem 
příležitost položit letci několik otázek.

Jak se udržujete v kondici?
Na to nemám žádný recept, snad jenom 
ten, že pořád musím něco dělat. Nedo-
kážu nečinně sedět.
Kdybyste si měl znovu vybrat, zvolil 
byste letectví?
Určitě. To ve mně bylo od mládí. Mě za-
jímala jenom letadla, letectví. Vadily by 
mi ponorky nebo tanky, ale k letadlům 
mě to táhlo.
Jak jste byl jazykově vybavený, když 
jste utekl do války?
Neuměl jsem ani slovo francouzsky, 
ani anglicky. Učil jsem se za pochodu. 
Když jsem přišel do Anglie, ve vlaku 
jsem četl: Smoking – No smoking. Tak 
jsem si řekl – Aha, tak sem se může ve 
smokingu, sem bez smokingu.
Myslíte si, že si ještě pamatujeme vál-
ku a dokážeme se z ní poučit? Nebo 
o ní většina lidí už nic neví?
Myslím, že na druhou světovou válku 
málokdo myslí. Byl jsem s představiteli 
města Brna na návštěvě v partnerském 
Leedsu a tam jsem viděl, jak vzpomí-
nají na padlé účastníky světových válek 
– to nemá obdoby. U nás jako by neby-
li. Byl jsem překvapený, co tam bylo 
při oslavách lidí! A nejen starých, ale 
i mladých.

 Kateřina Šefčíková

ROZHOVOR | VÝROČÍ

 Emil Boček. Foto: M. Schmerková

Otec a syn Schildbergerovi: Na válku lze nahlížet různě

J
ména historiků Vlastimila 
Schildbergera staršího (1938) 
a Vlastimila Schildbergera 

mladšího (1962), otce a syna, se 
objevují především tehdy, když 
se mluví o událostech spjatých 
s druhou světovou válkou, zvláš-
tě na Moravě a v Brně. Schildber-
ger starší se v 70. letech 20. stole-
tí jako první v tehdejší ČSSR začal 
zajímat o sestřelená letadla na na-
šem území a podílel se na jejich 
objevování a odhalování osudů je-
jich posádek. Je také dlouholetým 
předsedou Československé spo-
lečnosti vojenské historie v Brně. 
Jeho syn se vydal podobnou ces-
tou. Pracuje v historickém odděle-
ní Moravského zemského muzea 
(MZM) jako konzervátor-kurá-
tor, je předsedou Klubu vojenské 
historie a velitelem Brněnské-
ho městského střeleckého sboru, 
který se stará o vojenské památ-
ky nejen v Brně, ale i v zahrani-
čí. S oběma historiky a publicisty 
jsme v souvislosti s oslavou 70 let 
od konce druhé světové války 
mluvili o tom, jak válečné obdo-
bí poznamenalo naše město i kraj 
a jak se výročí bude připomínat.

Brno se při příležitosti 70. výročí kon-
ce války chystá důstojně uctít všechny 
oběti válečného běsnění, včetně obě-
tí německých. Odrazí se to i v koncep-
ci výstav, které připravuje Moravské 
zemské muzeum?
V. S. ml.: Muzeum připravuje dvě výstavy. 
Ta první, kterou vytvořil kolega Jan Břeč-
ka, se otevírá 23. dubna a má název Konec 
vlády hákového kříže – osvobození Mora-
vy 1945. Zachycuje především plány so-
větského velení a faktický průběh osvo-
bozovacích bojů jednotek Rudé armády 
a jejích rumunských spojenců v prostoru 
od Lanžhota až po Brno. Část výstavy je 
věnovaná taky tomu, co se dělo po válce, 
tedy i neblahému odsunu německy mlu-
vícího obyvatelstva, nebo spíše obyvatel 
Brna, kteří se přihlásili k německé národ-
nosti, abychom to řekli přesně.

Já jsem autorem druhé výstavy, kte-
rá bude zahájena 9. června. Pojmeno-
val jsem ji Země vydává válečná svě-
dectví a bude o tom, co se dá po těch 
70 letech ještě nalézt. Stále totiž kro-
mě nějakých zbytků bojové techni-
ky či sestřelených letadel nachází-

me hlavně ostatky vojáků, kteří zahynuli 
v závěru války. 

MZM se zabývá i vyhledáváním ostat-
ků vojáků a jejich exhumací?
V. S. ml.: Ano, i to je jedna z forem čin-
nosti historického oddělení muzea. Před 
několika lety jsme třeba exhumovali u Ji-
načovic rumunského vojáka, který padl 
vlastně až po válce, někdy okolo 10. květ-
na, protože Moravu, jak víme, osvobozo-
vala i Rumunská královská armáda. Před 
osmi lety jsme měli taky jeden výzkum, 
kdy jsme našli místo dopadu americké 
stíhačky nedaleko Slatiny. U torza moto-
ru byly nalezeny také části ostatků ame-
rického pilota, podporučíka Kigginse. 
Byl jediným americkým vojákem, kte-
rý zahynul během války v Brně. Kon-
cem války zahynulo na našem území také 
mnoho maďarských vojáků, kteří byli po-
sledními spojenci Německa. Jejich osudy 
jsou méně známé, vůbec se o nich nepsa-
lo. Dále se v menší míře stále nacházejí 
také ostatky sovětských vojáků, například 
v loňském roce v Brodu nad Dyjí.

A němečtí vojáci?
V. S. ml.: Spolupracujeme s německým 
Lidovým spolkem péče o válečné hro-
by, který vyhledává – od 90. let systema-
ticky a ve spolupráci s muzei – válečné 
oběti z německé strany. 

Třeba předloni se nám 
podařilo ve spoluprá-
ci s Igorem Nachti-
gallem, který za-
stupuje německý 
spolek péče o vá-
lečné hroby, na-
jít hromadný hrob 
německých vojá-
ků u obce Vr-

bovec. Byl to lazaretní hřbitov a mezi 
20 pohřbenými byl také Feldwebl Kurt 
Knispel. Pocházel ze Salisova od Zla-
tých hor ve Slezsku a byl největším ně-
meckým tankovým esem. Během války 
zničil v boji 168 tanků a dalších 27 obr-
něnců mu nebylo uznáno. Prošel si boji 

na východě i západě a nakonec zemřel 
na následky zranění 28. dubna ve Vrbov-
ci u Znojma, protože byl patrně těžce zra-
něn v tankové bitvě nedaleko Pasohlávek. 
Nebránil svou zem, právě naopak, bojo-
val na straně nepřítele proti lidem, kteří 
bránili svoji vlast. Nemůžeme jej tedy po-
važovat za válečného hrdinu, ale spíše za 
jakéhosi „válečného odborníka“. 

V listopadu 2014 pak byli Kurt 
Knispel a spolu s ním i další padlí ně-
mečtí vojáci z různých koutů Moravy 
a Slezska pohřbeni v oddělení němec-
kého válečného hřbitova na Ústředním 
hřbitově v Brně.

Exhumovali jsme i hrob pěti němec-
kých dezertérů zastřelených 17. dubna 
1945 v Těšanech samotnými Němci. Už 
nechtěli bojovat, tak požádali místního 
statkáře, aby jim dal civil. Ten je ale šel 
udat, německá vojenská policie je za-
tkla, museli si vykopat 
vlastní hrob a ka-
marádi z jednotky 
je museli zastře-
lit. Tři měli iden-
tifikační známky, 
takže se poda-
ří zjistit i jejich 
jména.

To je zase druhá stránka války – jeden 
bojoval do posledního dechu a tihle už 
věděli, že nemají za co bojovat, že vál-
ka je prohraná a nesmyslná. Ale víc bylo 
těch, kteří urputně bojovali, takže kon-
cem války zbytečně vyhasly lidské živo-
ty, hlavně tady v okolí Brna.

Vám bylo, pane Schildbergere starší, 
na konci války sedm let. Jak jste vní-
mal dění kolem sebe?
V. S. st.: Brno bylo frontovým měs-
tem až do 9. května. Kdysi se mě ptali, 
proč jsme v Brně nevítali sovětské vojá-
ky jako v Praze. No protože v Praze už 
se neválčilo, ale tady se ještě pořád stří-
lelo. Představa, že tady tryskaly gejzí-
ry radosti a mávalo se šeříky, je úplně 
mylná. Tady byla fronta, boj, válka, se 
všemi atributy. To nebylo tak jednodu-
ché. Lidé sledovali, jak fronta postupo-
vala, jestli jsou ještě pořád v „Rajchu“ 
nebo už zase v Československu. Třeba 
rumunské jednotky, které bojovaly se-
verně od Brna, vedly bojové deníky až 
do 12. května. Němci drželi Soběšice, 
Babice nad Svitavou. Odtud měli Brno 
jak na dlani. Zachránilo nás to, že už ne-
měli dělostřeleckou munici. Kdo ví, jak 
by to dopadlo. 

Byl jsem dítě, kromě mě měla mat-
ka ještě mou tříměsíční sestru. Otec byl 
v koncentračním táboře a trpěli jsme 
nouzí. Připadalo mně, že je stále tma 
– bylo zatemnění a nesvítilo pouliční 
osvětlení. Nejhorší vzpomínku mám na 
americký nálet 20. listopadu 1944, který 
jsem zažil v Horních Heršpicích v době 

školního vyučování. Šli jsme se 
schovat do sklepa upraveného na 

kryt. Při bombardování se vlni-
la hliněná podlaha, zhasla svět-
la a doléhaly k nám výbuchy. 
Konec náletu ohlásili hasiči, 
sirény nehoukaly, protože ne-
šel proud. Když nás učitelé 
vypustili, vyběhli jsme ven, 
kde byla žlutá mlha, zbar-
vená tritolem z vybuchují-
cích bomb. Mysleli jsme, že 
je to plyn, a běželi jsme zdě-
šeně zpět do sklepa. Byla to 
hrůza, pak jsem z toho dlou-
ho koktal.

Před pěti lety město Brno odhalilo po-
mník prezidentu Benešovi. Tento akt 
se setkal s jistou kontroverzí. Brno 
bylo prvním větším městem, kde se 
12. května Beneš při návratu z exilu 
zastavil. A mluvil o vylikvidování ně-
mecké otázky. Měl jeho projev vliv na 
radikalizaci českých Brňanů?
V. S. st.: Já bych ten pomník nedával 
před právnickou fakultu, protože tam 
bylo sídlo gestapa a právě tam byli mu-
čeni příslušníci odboje. Pomník si tento 
významný státník jistě zaslouží, ale měl 
být na nějakém lepším místě. A k té ná-
vštěvě. Projev prezidenta Beneše od-
povídal tehdejší době a tomu, co nám 
Němci šest let dělali.
V. S. ml.: Když měl Beneš přijet do Brna, 
vznikla fáma, že Němci na něj chtějí 
spáchat atentát, takže německé obyvatel-
stvo bylo tři dny drženo v místních tělo-
cvičnách a školách. O hladu, protože se 
myslelo, že tam budou jenom den. Ale 
Beneš přijel z Košic pozdě, tak tam byli 
tři dny. To byla taková předzvěst. Mys-
lím si, že Beneš nechtěl popudit zastupi-
tele, aby Němce hned odsunuli. On řekl 
v projevu jen určitou frázi, kterou pros-
tě někdo špatně pochopil a začal být ini-
ciativní.

V souvislosti s historií je Brno ve svě-
tě vnímáno spíše jako hrdina třiceti-
leté války. Jak je to s druhou světovou 
válkou?
V. S. st.: Podle sovětského velení mělo 
být Brno osvobozeno 16. dubna, ale 
bylo jasné, že se tento termín nedodrží. 
Tak Stalin dal velitelům termín 26. dub-
na, a dokonce údajně mělo při té příleži-
tosti zaznít, že osvobození Brna je důle-
žitější než dobytí Vídně a Budapešti. Byl 
konec války a Sověti se potřebovali do-
stat co nejdál na západ do Čech. 

A do těžkých bojů u Ořechova, Raj-
hradu, Holasic, které byly tak důleži-
té pro dobytí Brna, zasáhla 1. gardová 
jezdecko-mechanizovaná skupina Rudé 
armády. Střelecké jednotky používaly 
k průzkumu jezdectvo, které mělo pro-
razit frontu, vniknout do týlu nepřítele 
a tam udělat chaos, a nepřítele tak osla-
bit. Pole v okolí Brna zažila posled-
ní útoky klasického jezdectva se šavlí 
v ruce. To už nikde v Evropě nebylo, je 
to takové archaické a je to rarita.

Ptala se Markéta Žáková
Celý rozhovor najdete na webu 

www.brno.cz.

„Brno bylo frontovým městem až do 
9. května. Gejzíry radosti netryskaly, 
šeříky se nemávalo.“

Rubrika Jak to vidí radní a zastupitelé je po domluvě politických klu-

bů ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Strany zelených 

v tomto čísle nahrazena příspěvky k 70. výročí konce druhé světové války.

Válka ve vzpomínkách brněnských osobností
(Říšský protektor Čech a Moravy Reinhard Heydrich) Hned den po svém 

nástupu vyhlásil stanné právo; a krev vzápětí začala téct proudem. (..) 

Mezi prvými oběťmi se ocitl i profesor brněnské filozofické fakulty, histo-

rik Vladimír Groh, kterého jsem znal z dob gymnaziálních studií (..). V Brně 

se popravovalo denně v Kounicových kolejích; a brněnští Němci a Němky 

prý tvořili obecenstvo (..). V důsledku výjimečného stavu se samozřejmě 

zastavilo konání všech veřejných podniků, tedy i provoz divadel.

Dušan Jeřábek, literární historik, divadelní kritik 

Převzato z knihy Brněnská romance

Odpor proti okupantům byl zřejmý zejména v Židenicích. To neušlo ge-

stapu, a proto nařídilo nucené odevzdávání všech rozhlasových přístro-

jů (..). Měl jsem tehdy dva rozhlasové přijímače a odevzdal jsem jen je-

den. Druhý na krátké a střední vlny jsem uschoval ve zvlášť vybudované 

skrýši pod schody v našem domku. (..) Každého dne jsem vlezl dovnitř 

a poslouchal Londýn a Moskvu. (..) Zprávy jsem pak rozšiřoval nejvhod-

nějším způsobem (..).

Josef Podsedník, politik, odbojář

Převzato z knihy Kronika mého života

I naše (..) drahá Mášovka doplatila na nálet (20. listopadu 1944), pro-

tože dům č. 19 dostal zásah a bomba prorazila tři horní patra. Kurióz-

ní však bylo to, že jedna z bomb se doslova rozlomila o okapovou rou-

ru protějšího domu a poté spadla bez výbuchu dolů. (..) to nejtragičtější 

se odehrálo v krytech, kam vletěly bomby jaksi z boku, zešikma, a zabily 

tam všechny ukryté. Taková tragédie potkala například i celý sbor soud-

ců nejvyššího soudu.

Milena Flodrová, historička

Převzato z knihy Brno očima Mileny Flodrové

ě-
p-
é 

y. 
č-
c 

a-
o-
o-
y 
u 
e 
e, 
u-
el 
d-

podařilo ve spoluprá-
ci s Igorem Nachti-
gallem, který za-
stupuje německý 
spolek péče o vá-
lečné hroby, na-
jít hromadný hrob 
německých vojá-
ků u obce Vr-

tkla, museli si vykopat 
vlastní hrob a ka-
marádi z jednotky 
je museli zastře-
lit. Tři měli iden-
tifikační známky, 
takže se poda-
ří zjistit i jejich
jména.

by to dop
Byl jse

ka ještě m
v koncen
nouzí. Př
– bylo z
osvětlení.
americký
jsem zaži

školn
sch

k

 Foto: Z. Kolařík
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Když spotřebitelé volají SOS, je tu poradna

S
nad každý zná ten pocit. Při-
hlásíme se do své e-mailové 
schránky a první věc, která 

se na nás „vyvalí“, je hromada ne-
vyžádané reklamy. Zázračné pro-
středky na růst vlasů a diety, kte-
ré nás rychle zbaví přebytečných 
kilogramů. Je opravdu nutné tr-
pět tyto zásahy do našeho času?

Příklad druhý, volá telefonní operátor 
a nabízí jiný tarif. Co všechno může 
a co už je za hranicí zákona?

SOS, to je zkratka pro Sdružení obra-
ny spotřebitelů – Asociace. Tato nestát-
ní nezisková organizace byla založena, 
aby pomáhala spotřebitelům prosazovat 
jejich práva.

Vedle hlavní činnosti – osobního, te-
lefonického a internetového právního 
poradenství pro spotřebitele – se věnuje 
také dalším aktivitám, pořádá např. te-
matická školení, připomínkuje návrhy 
zákonů nebo připravuje brožury a letá-
ky, které jsou zdarma k dispozici v po-
radnách.

V rámci sdružení fungují také pra-
covní skupiny specializované na různé 
oblasti, např. obuv, bydlení, telekomu-
nikace, cestovní ruch či finance.

Koordinační centrum SOS – Asocia-
ce včetně osobní poradny najdou Brňa-
né v centru města na Mečové 5. Každý 
všední den od 9 do 18 hodin jsou zde 
poradci připraveni bezplatně poskytnout 
potřebné rady a informace, jak postupo-
vat při reklamaci vadného výrobku, jak 
odstoupit od smlouvy, na koho se obrátit 

se stížností či kde hledat právní pomoc 
ve složitějších případech.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno 
také cca dvakrát měsíčně vystupuje před-
sedkyně sdružení Gerta Mazalová, která 
dává spotřebitelům rady z různých oblas-
tí a odpovídá na dotazy posluchačů.

Světový den spotřebitelů zacílil 
na podvodné obchodníky

Každý rok 15. března si na celém svě-
tě spotřebitelé připomínají Světový den 
spotřebitelských práv. Při této příležitos-
ti se Český rozhlas Brno ve spolupráci se 
Sdružením obrany spotřebitelů – Asocia-
ce věnoval celý den právě spotřebitelům 
a jejich právům.

Již v roce 1962 vyhlásil tehdejší americ-
ký prezident J. F. Kennedy novou éru ochra-
ny spotřebitelů a stanovil také čtyři základní 
spotřebitelská práva: právo na bezpečnost 
výrobků a služeb, právo na informace, prá-

vo na výběr (tzv. právo volby) a právo být 
slyšen (zejména ve smyslu reklamací).

Na základě této události vyhlásila ce-
losvětová spotřebitelská organizace Con-
sumers International v roce 1983 Světový 
den práv spotřebitelů a doplnila Kennedyho 
čtveřici o další čtyři práva: na uspokojení zá-
kladních potřeb, na náhradu, na spotřebitel-
skou výchovu a na zdravé životní prostředí.

Více informací o činnosti SOS – Aso-
ciace najdete na webových stránkách 
www.asociace-sos.cz.

 Soňa Haluzová, foto: Z. Kolařík

NÁZORY | NEZISKOVÝ SEKTOR

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Již uplynulo přísloveč-

ných 100 dnů od usta-

vení současné koalice, 

a stále čekám na plnění 

jejích volebních slibů.

V očekávání slevy celoročních kupónů na 

MHD jsem nekupoval měsíční kupón, abych 

mohl využít již zmíněné výhody ročního jízd-

ného. Koalice však zatím stále přehodnocuje, 

jak na to. Čekal jsem také, že se začnou opra-

vovat komunikace v centru, které jsou značně 

poškozené. Místo toho jsem se dočkal vpuš-

tění cyklistů do pěší zóny – a to neomezeně. 

Zřejmě to byla priorita.

Spousta občanů očekávala dokončení prode-

je obecních bytových domů – zatím se dočka-

la obstrukcí a přezkumu, zda pravidla prode-

je neporušují zákon. Nač ta opatrnost, když se 

jedná o doprodej posledních domů podle do-

savadních pravidel? Co se za tím skrývá?

Na rezidentní parkování můžeme zřejmě 

v nejbližší době také zapomenout. Neustálé 

studie a průzkumy jsou jen oddalováním pro-

blému. Existuje studie o dopravě v klidu, tak ji 

využijme a na nic nečekejme.

Životní prostředí je také závažný problém. Je 

potřeba navýšit prostředky na údržbu veřejné 

zeleně a parků a čistota ulic má také řadu ne-

dostatků. Útoky na zahrádkáře rovněž nejsou 

namístě. Raději je zapojme do tvorby zeleně 

ve městě.

Územní plán bude opět v režii nové koali-

ce. Co pro Brňany připraví? Budou s občany 

komunikovat? Rád si počkám na odpověď. 

V současné době se na území města nedodr-

žují zákony a staví se černé stavby. Bude mít 

koalice odvahu s tím něco dělat? 

Z polohy nádraží se stalo politikum a bude ta-

hákem před krajskými volbami. Skutečná po-

třeba města se ale trochu vytrácí.

Proč nedokážeme najít společnou řeč a pra-

covat na rozvoji města pro všechny? Vždyť 

je to jednoduché, domluvit se a komuniko-

vat s opozicí. Město není byznys, je to domov 

nás, Brňanů.

MARTIN ŘÍHA 
člen Zastupitelstva 

města Brna (KSČM)

Dáme město do pořádku. Ale kdy?

V  březnu uplynulo prv-

ních 100 dní fungová-

ní koalice. Jak se již stalo 

zvykem, vystavujeme za 

tuto dobu náš opoziční účet.

Zcela respektujeme tuto dobu jako čas potřeb-

ný pro seznámení se s problematikou a pří-

pravou kroků či diskusí v koalici. Očekávali by-

chom proto po této době představení progra-

mového prohlášení rady, v němž by měl být 

jasně definován směr, kterým se bude město 

ubírat. To se však nestalo.

Prvním ne zcela zvládnutým počinem bylo po-

zastavení privatizace obecního bytového fon-

du. Stejné to bylo i s návrhem na slučování 

městských nemocnic, když odpovědní zástup-

ci záměr prezentovali v médiích a zapomněli 

komunikovat s milosrdnými bratry, vlastníky 

nemovitostí, ve kterých jedna z městských ne-

mocnic působí. Řešení však závisí na prodlou-

žení smlouvy mezi městem a řádem, budouc-

nost městských nemocnic tak může být hod-

ně nejistá.

Dále se ne zcela ztotožňujeme se smírným ře-

šením mezi DPMB a Škodou Transportation. 

Je otázkou, zda bylo možné vyjednat víc, ale 

rychlost nás překvapila, když se jedná o ná-

kup nových vozů za 1,2 miliardy.

Podle našeho představeného programu zce-

la souhlasíme s principem řízení městských 

společností tzv. německým modelem, kdy 

v představenstvu působí odborníci a v dozorčí 

radě politici. Členů obou orgánů ubylo, avšak 

v představenstvech sedí převážně zástupci ko-

alice – politici. Opozice má zastoupení pouze 

v pěti dozorčích radách z devíti. Jen doufáme, 

že se nepodaří vytvořit nový, spíše východo-

německý model řízení, kdy se někteří zástupci 

nebudou chtít vzdát svých vydobytých funkcí. 

Otázkou je také, kdy se tak stane.

Na druhou stranu kvitujeme senzitivní přístup 

primátora k problematice smart cities, již jsme 

měli jako jediný subjekt ve volebním programu. 

Zde vnímám jako předseda Komise smart city 

Rady města Brna velké porozumění a podporu.

JAROSLAV KACER 
člen Zastupitelstva 

města Brna (TOP 09)

Opoziční účet koaličnímu uskupení

Životní projekt Matěje 

Hollana a Svatopluka 

Bartíka proměnit město 

Brno v bizarní metropoli 

alternativní kultury, šachových stolků, kva-

litních drog a spokojených a uvolněných 

menšin se úspěšně rozvíjí.

Duchovní otcové krněnského životního sty-

lu si rozdělili sféry vlivu, aby na sebe raději 

příliš nenaráželi. Matěj Hollan, kandidující na 

starostu a primátora (a kdyby to šlo, určitě zá-

roveň i na hejtmana, poslance a senátora), si 

vybral roli náměstka pro krněnskou kulturu, 

nemocnice, sport a domovy seniorů. 

Svatopluk Bartík je coby odborník na právo 

(které však nikdy nestudoval) šedou eminen-

cí na úřadě Krna-střed, který pod jeho rukama 

nezákonností jen kvete. 

A oba ve svých nových funkcích slaví první 

úspěchy. Matěj Hollan spolu s kolegy vybral 

novou ředitelku Turistického informačního 

centra, příspěvkové organizace města. A ne-

bylo to jednoduché. 

Byť měl Matěj jasno, že „tohle přece může dě-

lat každej“, nepočítal s tím, že jeho favoritka 

ve své koncepci nastíní plány rozvoje Tiskové-

ho informačního centra, které v Brně neexis-

tuje. „TIC jako TIC“, prosadil uchazečku kul-

turní náměstek, a to dokonce proti vůli primá-

tora, který byl z její koncepce zděšen. 

Svatopluk Bartík zase úspěšně eliminoval ob-

žalování celé koalice na Krně-středu. Nejprve 

v prosinci nechal své koaliční partnery v za-

stupitelstvu odhlasovat nezákonné odmě-

ny pro dva koaliční zastupitele, když vychá-

zel z přesvědčení, že zastupitelstvo je víc než 

zákon. Na únorovém zasedání vše napravil 

a pro jistotu k tomu pozval i pár právníků.

Stejně jako nedávno prasklo, že dlouholetý lé-

kař, léčící pacienty v jednom českém městeč-

ku, je vzděláním zedník a svoji lékařskou pra-

xi provozoval tak nějak načerno, i Svatopluk 

Bartík se nyní musí potýkat se svou identitou. 

Držme oběma pánům palce. Krno má dobře 

našlápnuto.

LIBOR ŠŤÁSTKA 
člen Zastupitelstva 

města Brna (ODS)

Přeměna Brna v Krno úspěšně pokračuje

Již od září 2005 vydá-

vá město Brno infor-

mační noviny Brněnský 

Metropolitan. Členy redakční rady jsou ve-

doucí úseků magistrátu, představitelé po-

litických klubů zastoupených v Zastupitel-

stvu města Brna a pracovníci Kanceláře pri-

mátora města Brna, včetně redaktorů.

Vždy po volbách nové vedení města aktualizo-

valo členy redakční rady a jmenovalo je na celé 

volební období čtyř let. Alespoň doposud tomu 

tak bylo. V prosinci Rada města Brna jmenova-

la členy redakční rady jen do 31. března 2015, 

těsně před vydáním tohoto čísla pak mandát 

prodloužila do konce června.

Prozatím jsme se dočkali toho, že někteří členo-

vé pojali své působení jako „pokus o cenzuru“, 

týkající se článku opozice, který kritizuje sou-

časné vedení.

Tyto kroky jsou v rozporu s tiskovým zákonem, 

který od listopadu 2013 pro radniční periodika 

přímo stanovuje povinnost poskytovat objek-

tivní a vyvážené informace, včetně přiměřené-

ho prostoru pro názory koalice i opozice. 

Je to o to smutnější, že noviny získaly již v roce 

2010 první cenu za podporu svobody projevu 

v soutěži Otevřeno x Zavřeno, paradoxně prá-

vě za zvýšenou snahu o vyvážené informová-

ní o dění ve městě a zveřejňování názorů opo-

zice. Jedná se o zjevné porušování předvo-

lebních slibů o otevřenosti a transparentnosti, 

kterými se nové vedení zaštiťuje. Ale koho dnes 

zajímají předvolební sliby, že? 

Brněnský Metropolitan získal také řadu dalších 

ocenění a odborníky je hodnocen vysoko na 

žebříčku periodik veřejné správy v České repub-

lice. Co spekulace s omezením mandátu členů 

redakční rady znamená, se lze nyní jen stěží do-

mnívat, již dnes však budí velké pochybnosti.

V kuloárech zaznívá, že výhrady k Brněnské-

mu Metropolitanu bez bližší specifikace má ze-

jména náměstek primátora Matěj Hollan. Na 

čtyři schůze redakční rady v novém složení se 

ovšem jako její člen ani jednou nedostavil.

NADĚŽDA 

KŘEMEČKOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna (ČSSD)

Kdo a proč si hraje s Brněnským Metropolitanem?

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

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

Videoaktuality

Krátké zprávy o aktuálním dění v Brně • Fotografie • Odkazy na 

videoaktuality a obrazové zpravodajství o městě • Pozvánky na kulturní, 

společenské, sportovní a další akce • www.brno.cz/twitter

Twitter

Radniční zpravodajsko-publi-

cistický 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 Slo-

vácko (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 • Pravidelné rubriky o práci magis-

trátu, městské policie a městských společností, novinky z kultury a sportu

Příští číslo bude distribuováno 

2. a 3. května 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. Zapište si
SOS – Asociace Brno

Osobní poradenství: Mečová 5

Poradenská linka: 900 10 10 10 

(není bezplatná, 10 Kč/min.)

Elektronické poradenství: 

poradna@asociace-sos.cz
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Nezapomeňte po zimě včas naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Zkontrolujeme 
funkčnost brzd a řízení, podvozek, osvětlení, stav provozních kapalin i funkčnost 
klimatizace.

Využijte navíc 25% slevu na letní pneumatiky a nechte si u nás uskladnit zimní.
A k nové sadě předních stěračů, které si po zimě zaslouží vyměnit, Vám přibalíme 
koncentrát náplně do ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit také 10% sleva na 
vybrané střešní systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Autonova Brno s.r.o.

Masná 20 
602 00  Brno
Tel.: 543 424 211

www.autonova.cz

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

SPRÁVNÝ ČAS PRO 
SEZÓNNÍ SERVIS

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

10. 10. 2015 BRNO
HALA RONDO - 15:00 A 20:00

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

EUROPEAN TOUR 2015

SC
 3

50
29

7/
01



6 DUBEN 2015INZERCE – TOULKY JIŽNÍ MORAVOU

SC
 3

50
42

0/
01

SC
 3

50
45

8/
01

Objevte to nejlepší z Pálavy a Podyjí
Expres Pálava a Podyjí – takový je výmluvný název nového tu-

ristického vlaku s rozšířenou přepravou jízdních kol, díky kte-

rému se lidé během turistické sezóny (od dubna do září) poho-

dlně dostanou do dvou nejoblíbenějších turistických destinací 

jižní Moravy. Spěšný vlak, vyjíždějící z Brna, je spolehlivě do-

praví i tam, odkud by se po zastavení v některém vinném sklíp-

ku jen obtížně vraceli....

Série zastavení na nádražích 

v Popicích, Podivíně, Břeclavi, 

Valticích, Mikulově, Novosed-

lech, Hrušovanech nad Jevišov-

kou, Znojmě i Novém Šaldorfu 

představuje zajímavou nabíd-

ku zážitků, ať už turisté vystou-

pí kdekoli. Pojeďte s námi za 

tím nejlepším, co jižní část kra-

je nabízí.

Z břeclavského nádraží se na 

kole pohodlně dostanete do kte-

rékoli části Lednicko-valtického 

areálu. Hned ve městě může-

te navštívit Lichtenštejnský dům 

a dozvědět se tam více o histo-

rii rodu, který toto úchvatné kra-

jinářské dílo zařazené na se-

znam kulturního dědictví lidstva 

UNESCO vybudoval. Jen zhru-

ba čtyři kilometry od Lichten-

štejnského domu je uprostřed 

lužních lesů nedaleko soutoku 

řek Moravy a Dyje zámeček Po-

hansko s expozicí archeologic-

kých nálezů ze zdejšího velko-

moravského hradiště. 

Vystoupit z vlaku můžete až 

ve Valticích – v takovém případě 

jistě nevynecháte návštěvu jed-

noho z 31 TOP výletních cílů již-

ní Moravy, státního zámku Valti-

ce a zdejšího Salonu vín České 

republiky. Ve Valticích je možné 

spojit prohlídku zámeckých kom-

nat a expozice o rodu Lichten-

štejnů s ochutnávkou některého 

ze stovky nejlepších vín České 

republiky, vybraných vždy z pro-

dukce uplynulého roku. 

Dalším zámkem, který vás 

okouzlí svou krásou, je nedaleký 

státní zámek Lednice, někdej-

ší letní sídlo Lichtenštejnů. I ten 

se pyšní značkou TOP výletní cíl 

jižní Moravy. A ne náhodou se 

dlouhodobě drží na špičce v ne-

psané soutěži českých a morav-

ských hradů a zámků o nejna-

vštěvovanější objekt. Nechává 

za sebou i Český Krumlov nebo 

Karlštejn. Doporučujeme navští-

vit nejen zámek, ale projít také 

park, případně projet se lodič-

kou od zámku k minaretu. Celý 

Lednicko-valtický areál je možné 

projet na kole po vyznačených 

cyklotrasách.

Díky železniční zastávce v Mi-

kulově mohou cykloturisté vy-

razit na výlety k Novomlýnským 

nádržím, Pavlovským vrchům 

nebo do sousedního rakouského 

Weinviertelu. Ale i bez kola mů-

žete strávit den plný zážitků v ro-

mantickém Mikulově. Projděte 

se středem města s množstvím 

památek (např. Dietrichstein-

ská hrobka, synagoga s expozi-

cí o rabim Löwovi, židovský hřbi-

tov), turisticky zdatnější by si 

neměli nechat ujít výstup na Sva-

tý kopeček a odtud nádherný vý-

hled do okolí. Dominantou je sa-

mozřejmě mikulovský zámek, ve 

kterém sídlí řada zajímavých vý-

stav a expozic Regionálního mu-

zea Mikulov, dalšího TOP výlet-

ního cíle jižní Moravy. Zajděte do 

zámeckých sklepů a zaklepejte 

si na jeden z největších vinných 

sudů v Evropě. Uhádnete, kolik 

vína se do něj vejde? A protože 

jedete domů zase vlakem, může-

te svou návštěvu Mikulova ukon-

čit degustací vín u některého 

z vinařů nebo v místní vinotéce.

Kdo si ve vlaku posedí trochu 

déle a vystoupí až ve Znojmě, 

bráně do Podyjí, může se nejpr-

ve toulat po tomto královském 

městě, navštívit zdejší unikát – 

rotundu sv. Kateřiny, Jihomorav-

ské muzeum a jeho expozice, pří-

padně zajet do kláštera v Louce. 

Úchvatnou vyhlídku z radniční 

věže můžete vystřídat sestupem 

do znojemského podzemí, které 

patří k nejrozsáhlejším podzem-

ním labyrintům ve střední Evropě. 

Návštěvníci mohou absolvovat 

klasický okruh určený pro všech-

ny věkové kategorie, pro dobro-

družnější povahy jsou připrveny 

adrenalinové trasy. 

Na kole můžete ze Znojma vy-

razit směrem k Národnímu par-

ku Podyjí, který se rozkládá po-

dél řeky Dyje, protékající 40 km 

dlouhým meandrujícím údolím 

mezi Znojmem a Vranovem nad 

Dyjí po obou stranách hranice. 

Turistickou atrakcí Šatova je tzv. 

„Malovaný sklep“, vyzdobený na-

ivním uměním, v okolí obce láka-

jí k návštěvě pohraniční pevnosti 

a pevnůstky z doby před druhou 

světovou válkou. V Čížově může-

te navštívit Návštěvnické a infor-

mační středisko NP Podyjí a pak 

už se rozjedete k dalším atrakcím 

regionu. Třeba k státnímu zám-

ku Vranov nad Dyjí, jedné z nej-

pozoruhodnějších ukázek středo-

evropského baroka u nás, nebo 

k romantickému strážnímu hra-

du Bítovu, střežícímu kdysi hrani-

ci. Obě perly Podyjí patří rovněž 

mezi jihomoravské TOP cíle.

Pokud vystoupíte z vlaku až 

v Novém Šaldorfu, navštivte míst-

ní sklepní uličku, která je TOP 

sklepní uličkou Znojemské vinař-

ské podoblasti. Nový Šaldorf patří 

k nejvýznamnějším vinařským ob-

cím na Znojemsku i na celé Mo-

ravě. V jednom z místních sklepů 

(47/s) můžete navštívit výstavu 

„O víně a písku z Modrých skle-

pů“. Do dalších vinařských obcí 

jižní Moravy se můžete vydat po 

Moravských vinařských stezkách.

Pokud hledáte další tipy na výle-

ty, navštivte stránku www.jizni-mo-

rava.cz, podrobné informace o TOP 

výletních cílech naleznete na 

www.vyletnicile.cz, o sklepních ulič-

kách a akcích v nich se více dozvíte 

na www.sklepni-ulicky.cz. Velkomo-

ravské cíle na Břeclavsku a Zno-

jemsku si prohlédněte na www.vel-

ka-morava.eu.

Sousedské vztahy může zlepšit milionová dotace
Až dva miliony korun si mezi 

sebe mohou rozdělit v rámci 

jarního kola Regionálního fon-

du rozvoje Poštovní spořitelny 

neziskové organizace, nadace 

a další spolky. Cílem nově vyhlá-

šeného grantového programu je 

podle slov koordinátorky projek-

tu Lindy Kaucké podpora rozvo-

je a zlepšení sousedských vzta-

hů. Podmínkou je však intenzivní 

zapojení a aktivní účast místních 

občanů na projektech.

Letošní ročník grantového 

programu byl vyhlášen počát-

kem března, žádosti lze posílat 

do 15. dubna 2015. Odborným 

garantem je Nadace Via.

Jedním ze čtyř úspěšných pro-

jektů, které získaly v loňském roce 

finanční podporu z Regionálního 

fondu rozvoje, byl projekt Soused-

ské dny Bohumilic, obce, která 

leží asi 35 kilometrů jihovýchodně 

od metropole a která je součástí 

města Klobouky u Brna. Uvedený 

projekt získal částku 81.000 Kč. 

Vítězný projekt má dvě části. Ku-

tilské dílny a kulturně – společen-

ské sousedské dny. V kutilských 

dílnách místní obyvatelé vyrobí 

vlastní mobilní vybavení – podium 

a toalety, které následně využi-

jí při pořádání nejrůznějších akcí. 

V létě projekt vyvrcholí slavnos-

tí nazvanou Sousedské dny Bo-

humilic, které se konají ve dnech 

18. a 19. července 2015. Přípravy 

jsou v plném proudu ve spoluprá-

ci místních občanů, podnikatelů, 

obce a knihovny.

Regionální fond rozvoje re-

gistroval v loňském roce 202 

žádostí a sedmnáct z nich bylo 

z jižní Moravy. Celkem bylo od 

roku 2007 v rámci grantového 

programu rozděleno více než 

24 milionů korun.

Každý měsíc

zdarma 
do vašich 

schránek

*) Expres Pálava-Podyjí jezdí každou sobotu od 4. dubna do 26. zá í. Navíc jede i ve dnech 5. dubna, 1. a 8. kv tna, 5. ervence a 27. zá í. 
Od 20. ervna do 29. srpna nejede v úseku Brno-Královo Pole - Brno hl.n.

Více informací a jízdní ád: www.idsjmk.cz/ExPaPo www.idsjmk.cz

Expres 
Pálava-
Podyjí
Poje te za sluncem na jižní Moravu 
Využijte cykloturistický Expres Pálava-Podyjí 
každou sobotu* od Velikonoc do Václava.
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  KOLA A DOPLŇKY
 SPECIALIZED

 UŽ 2X V BRNĚ

WWW.KOLASVORADA.CZ

HERŠPICKÁ 7, vedle AZ TOWER a

NOVĚ HERČÍKOVA 1a, KRÁLOVO POLE

Význam pravidelných lékařských 
preventivních prohlídek pro dospělé
Důležitost preventivních pro-

hlídek prováděných praktic-

kými lékaři je v ČR bohužel 

neprávem podceňována. Ze 

zdravotního pojištění máme 

nárok na preventivní prohlíd-

ku každé dva roky, reálně jsou 

ale lidé chodící každé dva 

roky na prohlídku za svým 

praktikem spíše výjimkou. 

Valná většina lidí jde za léka-

řem, až když mají nějaký pro-

blém, často si i ten problém 

pořádně „vypěstují“.

Prohlídka zahrnuje mimo jiné 

kompletní anamnézu, fyzikál-

ní vyšetření lékařem, změře-

ní krevního tlaku, chemickou 

analýzu moči. Od 40 let poté 

točení EKG křivky v čtyřle-

tém intervalu, od 50 let věku je 

pak hrazena i prevence rako-

viny tlustého střeva, můžeme 

si zvolit mezi testem na okult-

ní krvácení, či přímo nechat 

provést preventivní kolonosko-

pii. V rámci prohlídky vás čeka-

jí i krevní testy. 

„Prevence“ se plánuje do-

předu a na našem pracoviš-

ti vycházíme vstříc časovým 

potřebám pacientů. V průběhu 

měsíce lze vždy nalézt termín, 

který vyhovuje oběma stranám. 

Jste tak vždy objednáni na kon-

krétní hodinu a nemusíte ztrá-

cet čas v přeplněné čekárně. 

Myslím si, že je v silách kaž-

dého si jednou za dva roky vy-

hradit asi hodinu času na ná-

vštěvu svého lékaře. Není to 

mnoho času, ale může vám to 

v budoucnu mnoho času a sta-

rostí ušetřit.

Nejčastější příčinou úmrtí 

v ČR jsou onemocnění srdce 

a cév (cca 50 %), druhou vel-

kou skupinou jsou nádorová 

onemocnění (cca 25 %), dal-

ší onemocnění a vnější fakto-

ry pak tvoří zbylých přibližně 

25 %. S věkem se samozřejmě 

zastoupení jednotlivých příčin 

mění, nicméně všechna one-

mocnění mají jedno společ-

né – čím dříve se objeví a za-

čnou léčit, tím bývá prognóza 

lepší. Onemocnění, která se 

nejčastěji odhalí právě při pre-

vencích, by mohla být po prá-

vu nazývána tichými zabijáky. 

Vysoký krevní tlak, „cukrovka“ 

a vysoká hladina cholestero-

lu. To jsou z mé zkušenosti asi 

nejčastěji odhalované problé-

my pacientů, kteří o nich do-

posud neměli ani tušení. Tato 

onemocnění nebolí, často ve 

svých začátcích nezpůsobu-

jí ani větší potíže. Pomalu ale 

jistě v průběhu měsíců a let, co 

nejsou léčena, hlodají a hloda-

jí... Lidé si myslí, že jim vůbec 

nic není, ale opak je pravdou. 

Na vzniku těchto onemocnění 

se podílí mnoho faktorů, hlav-

ním je nezdravý životní styl, 

důležitým faktorem je ale i dě-

dičnost. Její vliv lékař může od-

hadnout pomocí pečlivě ode-

brané anamnézy. Při včasném 

odhalení a adekvátní léčbě 

těchto nemocí dokážeme jejich 

negativní působení na náš or-

ganismus do značné míry eli-

minovat.

Tři výše jmenovaná onemoc-

nění jsou jen těmi v mé praxi 

nejčastějšími. Problémů, na kte-

ré se při prevenci přijde, je celá 

řada. Jak jsem psal výše, čím 

dříve se odhalí, tím lépe. 

Závěrem bych rád apeloval 

na čtenáře, aby prevence ne-

podceňovali. Minimálně se lépe 

poznáte s vaším lékařem, u kte-

rého jste třeba již nebyli něko-

lik let. 

V případě vašeho zájmu o re-

gistraci do naší ordinace za-

volejte na číslo 542 215 858, 

případně se můžete osobně do-

stavit na adresu Hybešova 43, 

Brno.

MUDr. Jan MAYER,

praktický lékař pro dospělé

www.mediclinic.cz.
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Vodafone rozšířil LTE síť do Brna, nyní pokrývá již 73 % území ČR
Rychlý mobilní internet LTE od 

Vodafonu dorazil také do Brna, 

kde si nyní mohou všichni uží-

vat superrychlého připojení na 

svých mobilních zařízeních. 

Díky LTE 1800 síti je možné sur-

fovat na internetu prostřednic-

tvím mobilu či tabletu při rych-

lostech až 150 Mb/s.

Síť LTE se rychle šíří do všech 

koutů České republiky. Vodafone 

svým rychlým internetem pokrý-

vá již více než 96 % populace 

a 84 % území. Díky tomu je mož-

né brouzdat internetem při velmi 

vysokých rychlostech i na ves-

nicích a v přírodě. To bylo ještě 

před pár lety, kdy teprve nastu-

povala síť 3G a mobilní internet 

byl výsadou pouze větších měst, 

zcela nepředstavitelné. Moder-

ní standard LTE ovšem vyžadu-

je novou LTE SIM a mobilní zaří-

zení, které s LTE umí pracovat. 

Při výběru nového telefo-

nu nebo tabletu je také 

nutné sledovat, kte-

ré frekvence pod-

poruje. V Čes-

ké republice 

je možné vy-

užít LTE na 

f r e k ve n c í c h 

800, 900, 1800 

a 2100 MHz. Některá zaří-

zení nepodporují všechny fre-

kvence a zrovna 

tak ne všichni 

operátoři sta-

ví rychlý mo-

bilní internet na 

všech uvedených 

frekvencích. Voda-

fone má ve své nabíd-

ce pouze telefony, které 

vyhovují všem u nás pou-

žívaným frekvencím. Potřebné 

informace lze také získat v po-

drobných specifikacích zařízení 

anebo u obsluhy prodejen.

Aktuálně se Vodafone věnuje 

také pokrývání měst v regionech 

svým LTE na frekvenci 2100 

MHz. Překrývá jím nadále pro-

vozovanou síť 3G. Tento způsob 

nasazení rychlého LTE je časo-

vě velmi efektivní a již v lednu se 

Vodafonu podařilo pokrýt všech-

na města, jež byla v plánu pro 

první čtvrtletí roku 2015.

Všudypřítomný rychlý LTE in-

ternet dovoluje neomezené mož-

nosti od každodenního brouzdání 

webovými stránkami přes hra-

ní online her až po poslech hud-

by nebo sledování online videí 

na YouTube. Většina činností si 

ukousne z datového limitu řádově 

několik megabajtů, čtyřminutová 

skladba ve vysoké kvalitě si vez-

me necelých 10 MB a videoklip 

na YouTube zhruba 50 MB.

Začíná cyklistická sezóna
Díky rozvoji cyklostezek i sna-

ze o zdravější život se Brno 

stává stále více městem cyk-

listů. Kolo je dnes jak běžným 

dopravním prostředkem tře-

ba na cestu do práce, tak i ná-

strojem ke zlepšení kondice 

a upevnění zdraví. 

Se stoupající teplotou se na cyk-

lostezkách začne objevovat stále 

více Brňanů na kolech. O pár rad 

jsme požádali Jána Svoradu, jed-

noho z nejúspěšnějších českých 

cyklistických profesionálů histo-

rie, který dnes provozuje několik 

prodejen s cyklistickou výbavou.

Než poprvé vyjedete, je tře-

ba zkontrolovat vybavení. Zůstat 

stát s nefunkčním kolem dale-

ko od domova není nejlepší start 

do cyklistické sezóny. „Přípravu 

na první vyjížďku bych nepodce-

ňoval. Rozhodně by nemělo stačit 

jen namazat řetěz a dofouknout 

pneumatiky. Dnešní kola jsou slo-

žitější než před deseti nebo dva-

ceti lety, třeba hydraulická ko-

toučová brzda je dnes běžně na 

strojích už od 10 tisíc korun,“ říká 

z pozice odborníka Ján Svora-

da. „Taková technická zlepšení 

přinesla úžasné jízdní vlastnos-

ti, ale zároveň vyžadují i odborný 

servis. Cyklisté by s kontrolou ne-

měli otálet, ve chvíli, kdy se poča-

sí ještě zlepší, mohou mít v servi-

sech obsazeno,“ dodává.

Bezpečnost především

Ti odvážnější, kteří chtějí první 

přípravu zvládnout sami, by měli 

přinejmenším vyčistit a namazat 

řetěz, zkontrolovat a nafouknout 

kola a prověřit účinnost brzd. 

Dobré je i dotáhnout všechny 

šrouby – nedotažené mohou být 

příčinou vrzání a jiných nežádou-

cích zvuků. Avšak do složitějších 

oprav by se nezkušení cyklisté 

sami pouštět neměli. Dohled od-

borníka se většinou vyplácí. „Mů-

žeme začít třeba zmiňovaným 

řetězem. Podle způsobu jízdy, 

schopnosti správně řadit i podle 

vnějších podmínek může řetěz 

vydržet stovky kilometrů. Pak by 

se ale měl vyměnit – opotřebo-

vaný řetěz totiž poškodí zuby na 

kazetě i převodnících. A to je pak 

oprava mnohem dražší. Aktiv-

ní cyklisté by jednou ročně měli 

nechat vyměnit lanka a bovdeny 

u řazení a brzd – je to nejčastější 

příčina špatně řadícího kola. Kaž-

doroční servis by měla podstou-

pit i odpružená vidlice, případně 

tlumič celoodpruženého kola.“

Na co by si měli cyklisté na 
začátku sezóny dát pozor?

Na silnicích, cyklostezkách i chod-

nících běžně leží po zimě zbytky 

posypových materiálů a to přiná-

ší mnohem větší pravděpodob-

nost defektu. Cyklista by se při 

svých vyjížďkách měl být schop-

ný o sebe postarat i v případě 

technických potíží. A to vyžadu-

je přípravu a základní výbavu. 

„Schválně se podívejte, zda máte 

opravdu v brašničce pod sedlem 

novou duši. Dále jsou potřeba 

montpáky, bez kterých nesundá-

te plášť a duši nevyměníte. Nut-

ná je samozřejmě i funkční pum-

pa,“ vypočítává základní výbavu 

Jan Schön, vedoucí nové prodej-

ny Specialized Elite Shop, která 

funguje od začátku března na ulici 

Herčíkova 1a v Králově Poli.

Dalším nebezpečím, které na 

cyklisty v tomto ročním období 

číhá, je tma. Den se sice prodlu-

žuje, ale jízdou za snížené viditel-

nosti ohrožujete nejen sebe, ale 

i ostatní účastníky provozu. „Na 

světlech se nevyplatí šetřit. V kaž-

dém případě doporučuji prověřit 

stav baterií ve svítilnách a funkč-

nost blikaček,“ dodává Jan Schön.

Šaty dělají cyklistu

Při jízdě na kole, zejména při del-

ších vyjížďkách, nezáleží jen na 

kole. Také speciální cyklistické ob-

lečení a obuv umí vylepšit zážitek 

z jízdy. „U nás je pořád velmi zane-

dbávanou věcí správná cyklistic-

ká obuv. Většina rekreačních cyk-

listů jezdí v obyčejných teniskách. 

Jejich podrážka má ale ztlumit do-

pad při běhu, a proto je poměrně 

měkká. Určitě neslouží k dobrému 

přenosu síly do pedálu. Rozhod-

ně doporučuji k tretrám i nášlap-

né pedály, zvyknout si na ně není 

zas tak složité. Ale rozdíl proti te-

niskám, klouzajících po pedálu, je 

nečekaně veliký. Velmi brzy zjistí-

te, že šlapání je nejen mnohem 

efektivnější, ale také jistější a nohy 

méně bolí,“ má Ján Svorada jasno 

v otázce správné obuvi.

Pozornost je třeba věnovat 

také oblečení. Na rozdíl od dob 

vlněných dresů se dnes může cy-

klista pohodlně obléct do každé 

teploty. V jarním období se skvě-

le hodí lehké vesty a bundy, které 

se dají sbalit do malé kapsy a ob-

léct při zhoršení počasí.

Důležité také je nezapomenout 

na to, že na novou sezónu musíte 

připravit nejen kolo a ostatní vy-

bavení, ale také sebe. Pokud jste 

na svém kole neseděli půl roku, 

nepřehánějte to s kilometry ani 

intenzitou jízdy. A ani sebelepší 

sedlo nezabrání jarním bolestem 

v sedacích partiích. I na to si mu-

síte po dlouhé pauze zvyknout.

Příště se společně s Jánem 

Svoradou a týmem odborníků 

z obchodu Specialized Svorada 

Elite Shop podrobněji podíváme 

na to, jak si správně vybrat kolo.

vého telefo-

u je také 

, kte-

od-

-

k

v

frek

fone m

ce pouz
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Rodina je základ štěstí. I pro postižené děti

P
odmínky pro péči o posti-
žené děti se proti minulos-
ti zlepšily. Ale samotná péče 

je stále stejně psychicky i fyzic-
ky náročná. Pomoci rodičům i dě-
tem s handicapem si kladou za 
cíl dvě brněnská střediska Slez-
ské diakonie, poradna rané péče 
Dorea a středisko odlehčovacích 
služeb Eliada.

Tato střediska spojila síly v projek-
tu Rodina je jednou z nevyhnutelných 
podmínek štěstí, na který získala grant 
ve výši téměř dvou milionů z fondů Ev-
ropského hospodářského prostoru. Jeho 
cílem je nabídnout rodinám více aktivit 
a také šířit osvětu o životě a potřebách 
lidí s handicapem.

Jednou z aktivit jsou pravidelná se-
tkání svépomocné skupiny pro rodi-
če v prostorách poradny a střediska na 
Kamenné 21. „Rodiče vyprávějí své 
příběhy, diskutují o aktuálních téma-
tech, projevují si podporu, hledají ře-
šení a předkládají, co se jim osvěd-

čilo,“ popsala vedoucí Dorey Libuše 
Vojtková. 

Výchova uměním 

Od jara jsou v plánu další aktivity pro 
rodiny, prohlédnou si například zákuli-
sí Národního divadla Brno, podniknou 
výlet lodí po přehradě a absolvují Noc 
snů v brněnské zoo. Rodičům při tom 
pomohou osobní asistenti. 

Běží i skupinová a od začátku roku 
také individuální arteterapie. „Výtvar-
ná tvorba či umělecké formy mohou po-
zitivně sloužit ve výchově, vzdělávání 
a terapii u lidí s postižením,“ vysvětluje 
její garant a lektor Pavel Sochor. 

Aktivitu navštěvují děti od tří let 
s kombinovaným postižením a autis-
mem. „Z reakcí usuzujeme, že ohlas 
dětí je pozitivní, na aktivity se těší. Dů-
raz je kladen na individualitu, kreativitu 
a sebeprožívání,“ uvedla Vojtková.

A od dubna se rodiče budou moci na se-
minářích seznámit s využitím mobilních 
aplikací, vhodných pro vzdělávání postiže-
ných dětí. „Jsou zaměřené na rozvoj čtení, 

psaní, slovní zásoby či alternativní komu-
nikace. Přínosem je rozvoj kompetencí dětí 
atraktivním způsobem,“ dodává Vojtková.

Více informací najdete na webových 
stránkách www.dorea-eliada.cz.

 Zuzana Gregorová

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A EKOLOGIE

Cizinci se vydají po stopách piva i Mozarta
Kdo se někdy vydal do cizího města za pra-
cí, ví, že není lehké rychle se zorientovat 
v nových podmínkách. A což teprve když 
tamní lidé hovoří jinou řečí. Cizincům 
v Brně s orientací už pět let pomáhá sdru-
žení Brno Expat Centre. Na jeho činnost 
přispívá i město.

Centrum pro pomoc zahraničním odbor-
níkům čili expatům se zaměřuje především 
na pracovníky v kreativních, manažerských 
či výzkumných profesích a na jejich rodiny. 

„Podle našich údajů mají cizinci nejčastě-
ji zájem o pomoc ve sféře bydlení a poby-
tu v České republice, hledání zaměstnání, 
zdravotních služeb a zázemí pro rodinu. 
Naši experti jim pomáhají zorientovat se 
ve spleti českých úřadů, ale radí například 
i v oblasti dopravy, živnostenského pod-
nikání či volnočasových aktivit,“ popsala 
Anna Sedláčková z Brno Expat Centra.

Kromě rad a konzultací – poskytova-
ných především v angličtině – sdružení ex-

patům pomáhá i ve vytváření vzájemných 
kontaktů, při osobním setkávání a udržo-
vání přátelských vazeb. „Proto každoročně 
pořádá na dvě desítky odborných i nefor-
málních setkání, seminářů, výletů a dalších 
veřejných akcí,“ uvedl Don Sparling, který 
organizaci spoluzakládal. 

V dubnu jsou všichni zájemci zváni na 
procházku za pomníky, pamětními des-
kami a dalšími připomínkami význam-
ných lidí a událostí spojených s Brnem 

– je mezi nimi Mozart, moderní pivovar-
nictví, Napoleon, Mendel i vývoj atomo-
vé bomby.

Vycházka se koná 25. dubna, sraz je 
v 10 hodin v Denisových sadech u obelis-
ku. „Určitě budeme podobné prohlídky or-
ganizovat minimálně dvakrát ročně, na jaře 
a na podzim. Pokud bude zájem, mohly by 
se konat častěji,“ doplnil Sparling.

Více informací najdete na webu 
www.brnoexpatcentre.eu. (zug)

Víte, že...
Brno patří od roku 2005 do sítě 

měst, která využívají v případech 

domácího násilí metody interdis-

ciplinární spolupráce. Více čtěte 

na webu www.idtbrno.cz.

Přichází jarní úklid. Čistit se bude 
celá republika včetně Brna
V  sobotu 18. dubna se z mnoha domů 
vynoří postavy v pracovních rukavicích 
a s igelitovými pytli. Nepůjde o povin-
nou pracovní sobotu jako kdysi, ale 
o další ročník akce Ukliďme Česko.

Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit 
mnohem více dobrovolníků, ale i rozší-
řit povědomí o této akci mezi veřejnos-
tí a vyvolat diskusi o problematice čer-
ných skládek a nepořádku kolem nás.

„Jedná se již o druhý ročník celore-
publikové úklidové akce, která má za 
cíl spojit co nejvíce dobrovolníků a ukli-
dit co nejvíce černých skládek a vol-
ně pohozeného odpadu během jednoho 
dne,“ říká koordinátorka projektu Marti-
na Čáslavská. „Druhotným cílem je pak 
kampaň propagovat. Loni jsme sklidili 
velmi pozitivní ohlas, byli jsme oceněni 
»ekologickým Oskarem«, čehož si velmi 
vážíme a bereme to jako motivaci v naší 
práci pokračovat.“

Projekt vychází z mezinárodně osvěd-
čeného modelu „Let’s Do It!“, který pro-

běhl již ve více než 100 zemích za účasti 
devíti milionů lidí. První ročník se usku-
tečnil v Estonsku v roce 2008, kdy 50 ti-
síc lidí vyčistilo asi 10 tisíc tun odpadu.

Město Brno zajistí prostřednictvím 
městské odpadové firmy SAKO Brno 
zdarma odvoz veškerého nepořádku 
vysbíraného v rámci akce na území 
města. Dobrovolníkům navíc poskyt-
ne pytle a ochranné rukavice.

„Akci Ukliďme Česko považuji za 
velmi užitečnou, protože dokáže aktivi-
zovat stovky lidí, kterým není lhostejný 
stav jejich okolí. S přicházejícím jarem 
se tak naše město může stát čistší a krás-
nější,“ uvedl náměstek primátora Mar-
tin Ander. Chystá se úklid např. na Žlu-
tém kopci, v centru, Žabovřeskách atd.

Úklidovou kampaň organizuje spolek 
Ekosmák. Prvního ročníku se zúčastni-
lo šest tisíc dobrovolníků, kteří posbíra-
li kolem 350 tun odpadu. Více informací 
najdete na webu www.uklidmecesko.cz.

 Marek Dvořák

Chceš, můžeš, dokážeš, vzkazuje škola F. D. Roosevelta
Již 60 let učí Střední škola F. D. Roose-
velta pro tělesně postižené své žáky, jak si 
poradit se životem. Jejím záměrem je při-
pravit je na budoucnost odborným vzdě-
láním i rozvojem jejich osobnosti. Své 
výročí škola slaví výstavou na Špilberku 
i dalšími akcemi.

„Škola prošla za 60 let opravdu zají-
mavým vývojem a z prvotního provizo-
ria v 50. letech se dostala k dnešní, mo-
derní podobě, kdy zejména její budova 
představuje elitu mezi místními střední-
mi školami,“ říká zástupce ředitelky Petr 
Konvalinka. „To vše je na výstavě zdoku-
mentováno. Návštěvníci navíc mohou na-
hlédnout do šesti autentických školních 
dílen a vše doplňují podařené výrobky 
studentů i fotografie. Pro děti je ve všed-
ní dny otevřen workshop, kde se můžou 
na chvíli proměnit v košíkáře, brašnáře či 
třeba výrobce bižuterie.“

Oslavy založení školy běží už od za-
čátku školního roku. Nejprve se uskuteč-

nila konference Speciální škola jako živá 
součást vzdělávací soustavy. Na podzim 

byla na školním pozemku otevřena hma-
tová stezka coby malý narozeninový dá-

rek pro místní žáky. Jako ohlédnutí za his-
torií školy i za rokem oslav se připravuje 
vydání multimediálního CD. 

Vrcholem oslav bude setkání žáků, ro-
dičů, pracovníků a přátel školy v Bezbari-
érovém divadle Barka v Králově Poli, kde 
bude k vidění tanec, zpěv, divadlo i pře-
kvapení. Tím ale letošní program nekončí.

„Čeká nás i tradiční závod do vrchu na 
vozících Na šikmé ploše, koná se 16. dub-
na odpoledne. Závodí se na 300 metrů 
dlouhé dráze přímo v budově školy, jezdci 
mohou použít mechanické i elektrické vo-
zíky,“ usmívá se Konvalinka. 

Oslavy školy mají také za cíl zviditel-
nit ji pro případné studenty. „Naším zá-
měrem je zejména to, aby bylo vidět, že 
jsme škola živá a že všem našim 220 žá-
kům dáváme dobrou průpravu do živo-
ta a kvalitní odborné vzdělání,“ dodává 
Konvalinka. Více informací najdete na 
webu školy www.ssfdr.cz.

 Marek Dvořák

 Výstava na Špilberku končí 10. dubna. Je libo vyzkoušet si řemeslo ko-

šíkáře, brašnáře či výrobce bižuterie? Foto: M. Strnad

Víte, co se děje 
u vašich sousedů?
Jen v roce 2014 vyhledalo v Brně 230 
lidí pomoc v situaci ohrožení násilím 
ze strany blízkého člověka, přičemž 
ve 40 brněnských rodinách policie 
násilnou osobu vykázala ze společné-
ho obydlí.

Uvedené statistiky však představu-
jí jen pomyslnou špičku ledovce. Pro-
blém domácího násilí, který se týká 
zejména žen, nezletilých, handicapo-
vaných či seniorů, je podstatně roz-
šířenější, nicméně ukrytý před zraky 
veřejnosti.

Pomoc rodinám, ve kterých se vy-
skytuje násilí, nabízí řada organizací, 
mezi nimi i obecně prospěšná společ-
nost Spondea. Její intervenční cent-
rum, které se již osm let zaměřuje na 
pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím, zájemci najdou v ulici Sýp-
ka 25 v Černých Polích. Terapeu-
tickou pomoc nabízí i dětem, které 
v rodinách vyrůstají, nebo osobám 
nezvládajícím svou agresi ve vztahu.

Hlavním posláním centra je zvý-
šení bezpečnosti obětí násilí a sníže-
ní rizika jeho opakování v rodině či 
ve vztahu.

Ve spolupráci s norským partne-
rem a Magistrátem města Brna loni 
v září Spondea zahájila nový projekt 
Násilí – věc (ne)veřejná, který bude 
zaměřen na zajištění komplexních 
služeb pro celý rodinný systém. 

Úzká spolupráce s advokátní kan-
celáří obětem domácího násilí zajis-
tí například tolik potřebnou finanč-
ně dostupnou službu. Vzniknou také 
nová místa pro poskytování služeb, 
a to zejména na Hodonínsku, Zno-
jemsku a Břeclavsku.

Téma domácího násilí se dostane 
v rámci výuky také na základní ško-
ly. Prostřednictvím počítačové hry 
v on-line a off-line verzi, doplněné 
manuálem pro pedagogy, se budou 
žáci učit, jak správně a bezpečně na 
tuto situaci reagovat. Cílem aktivit je 
preventivně působit na děti a snižovat 
tak riziko transgeneračního přenosu 
násilí do jejich budoucích rodin.

V průběhu následujících měsíců 
se o projektu dozví Brňané více v in-
formační kampani v tramvajích, rá-
diích a na billboardech. Více infor-
mací najdete na webových stránkách 
www.nasilivrodine.cz.

 Soňa Haluzová

ŽIJÍ MEZI NÁMI

IQ Roma servis se snaží odrazit Romy k úspěchu

M
otivovat romské děti ke 
vzdělávání, přitáhnout je
k hodnotným volnoča-

sovým aktivitám, hledat cesty 
k uplatnění Romů na trhu práce 
a šířit osvětu v otázkách diskrimi-
nace, chudoby a sociálního vylou-
čení – to je jen stručné shrnutí úsi-
lí občanského sdružení IQ Roma 
servis.

Za léta svého působení, od roku 1997, má 
už za sebou řadu zkušeností s terénní pra-
cí, vedením mládežnických klubů i s rea-
lizací projektů pro rodiny, studenty i do-
spělé a také celospolečenských kampaní.

Dlouhodobě vede Centrum poraden-
ství a zaměstnanosti se sídlem na Vranov-
ské 45, v němž romským klientům ukazuje 
cestu k řešení závažných životních problé-
mů. Poradna je otevřena čtyři dny v týdnu; 
klienti v ní mohou své záležitosti konzulto-
vat se sociálními pracovníky i právníky. Do 

centrály IQ Roma servisu docházejí klienti 
i za studiem angličtiny a práce s PC.

Podpořit romské středoškoláky ze so-
ciálně znevýhodněných rodin si kla-
de za cíl projekt Gendalos – vzdělávací 
a stipendijní program. „S motivací žáků 
k dalšímu studiu začínáme v 8. a 9. tří-
dách základních škol,“ řekla koordinátor-
ka projektu Daniela Drnková, „tady má 
projekt podobu profesního poradenství.“ 

Další práce má pak charakter osob-
ního koučinku či mentoringu: „Pod-
stata spočívá v dlouhodobém osobním 
kontaktu studenta s odborným pracov-
níkem, jenž se pak stává jeho partne-
rem nebo řekněme i vzorem,“ vysvětli-
la Drnková.

Ten svému svěřenci zprostředkovává 
např. doučování z potřebných předmětů 
v centrech IQ Roma servisu, motivuje ho 
ke zkouškám, vede ho k rozvíjejícím zá-
jmovým aktivitám apod. S dalšími proje-
kty se lze seznámit na webu www.iqrs.cz. 

Od 7. do 10. dubna představí Romové 
svoji kulturu, připomenou některé kapi-
toly ze své historie a oslaví Mezinárod-
ní den Romů – s ostatními Brňany, kte-
ří přijmou pozvání na některou z akcí. 

Sérii zahájí 7. dubna v 15 hodin vá-
zání stužek na „strom tolerance“ a zá-
bavné aktivity pro děti v Lužánkách, 
8. dubna od 12 hodin je v plánu kom-
ponovaný program na náměstí Svobo-
dy a 9. dubna nabídne volné vstupy 
na komentované prohlídky své expo-
zice Muzeum romské kultury v Brati-
slavské. Akci zakončí beseda v knihov-
ně na Kobližné. Podrobnosti najdete na 
facebook.com/denromubrno.

 Kateřina Šefčíková

Zapište si
IQ Roma servis

Vranovská 45

Tel.: 543 213 310, e-mail: iqrs@iqrs.cz

 Na výtvarné tvoření se děti těší. Foto: Slezská diakonie
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 Poznáte jej podle hlasu? Otevřená zahrada na Údolní nabízí zájemcům 

oslavu Dne Země originálním způsobem – posloucháním ptačího zpěvu. Pod 

Špilberkem se 18. dubna koná ranní procházka, kde zkušený ornitolog To-

máš Růžička naučí účastníky, jak rozpoznat ptačí hlasy. Akce je součástí celo-

republikového projektu České společnosti ornitologické. Foto: D. Kingham

 Co dál s odpadem? Společnost SAKO Brno, která se zabývá sběrem 

a svozem komunálního a separovaného odpadu, pořádá v rámci Dne Země 

hned několik akcí. Návštěvníci se mohou spolu s environmentální specia-

listkou Janou Suzovou zamyslet nad významem spalovny jako zařízení na 

energetické využívání odpadu, vydat se po cestě, kterou putuje tříděný od-

pad, či se zúčastnit exkurze do sběrných středisek odpadů. Foto: SAKO Brno

 Voda znamená život. Areál Čistírny odpadních vod v Modřicích nabízí 

zájemcům dny otevřených dveří, během nichž si mohou prohlédnout jednu 

z nejmodernějších čistíren odpadních vod v Evropě. Prošla rozsáhlou rekon-

strukcí a čistí odpadní vody z Brna a přilehlých měst a obcí. Kapacita prohlíd-

ky je omezená, je tedy třeba se zaregistrovat na webu www.bvk.cz. Foto: BVK

 Fotostranu připravil Marek Dvořák

 Nachystejte kolo na sezónu. Bude se vám hodit nejpozději 16. dubna, kdy 

proběhne další ročník oblíbené cyklojízdy. Fanoušci všech druhů ekologických 

vozidel – kol, koloběžek, skateboardů, longboardů, vozíčků, tříkolek a dalších – 

se sejdou v 18 hodin před kinem Scala na Moravském náměstí. Součástí akce je 

i povídání o bikesharingu, soutěži Do práce na kole atd. Foto: Brno na kole

 Malí závodníci. Park Koliště u Janáčkova divadla se stane svědkem 

vzrušujícího závodu, ve kterém nejde o vítězství ani o rekordy. Akce s ná-

zvem Putování za sluníčkem nabízí dětem možnost projet se na koloběž-

kách, odrážedlech nebo se jen nechat povozit v kočárku. Součástí budou 

doprovodné úkoly a samozřejmě také odměny a medaile. Helmy si malí 

jezdci nasadí 26. dubna od 13 hodin. Foto: MC Kuřátka

 Král smrků. Občanské sdružení Smrk v Králově Poli založilo Přírodní za-

hradu u smrku v Ramešově ulici. Její název je odvozen od tamní chlouby – 

mohutného, geneticky mimořádně kvalitního smrku, který byl prohlášen za 

památný strom. Ke Dni Země jsou tu připraveny výtvarné činnosti a hry s hu-

debním doprovodem pro malé i velké (21. dubna), 23. dubna si tu děti pohra-

jí s maňásky a 26. dubna je v plánu spontánní i řízený tanec, cvičení a medi-

tace. Lidé si budou moci odnést i semenáčky krále smrků. Foto: OS Smrk

 Na Kraví horu za světlem. Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka slaví svátek planety již ně-

kolik let – loni na Veveří (na snímku), letos 25. dubna v parku na Kraví hoře. Hlavním tématem je světlo. Malé ná-

vštěvníky čeká celá řada zábavních a poznávacích her, soutěží či tvořivých dílen, dospělí si užijí praktické worksho-

py, přednášky a výstavy. Nebudou chybět ani koncerty, taneční vystoupení či divadlo. Foto: Lipka

Dny pro Zemi naučí stříhat ovce i rozpoznat hlas ptáků
V dnešní době se čím dál častěji mluví o ekologii, o boji proti znečištění, o záchraně ohrožených druhů zví-

řat a rostlin. Díky této debatě si mnohem víc lidí uvědomuje nejen samotný problém, ale především se aktiv-

ně snaží přispět k čistšímu, hezčímu prostředí. Právě z toho důvodu se každoročně 22. dubna po celém světě 

koná Den Země, který navazuje na prastaré oslavy příchodu jara. V moderním pojetí je především varováním 

před ničením životního prostředí a upozorňuje na nutnost využívání obnovitelných zdrojů energie, na důleži-

tost recyklace a propojení politiky s ekologií. Brno svátek slaví prostřednictvím Brněnských dnů pro Zemi ko-

naných od 17. do 26. dubna. Místní organizace ve spolupráci s městem nabízí řadu různorodých akcí s tema-

tikou ochrany přírody a propagace zdravého, ekologicky šetrného životního stylu. Program najdete např. na 

webu www.brno.cz v sekci Aktuality a oznámení.

 Možná přijde i kouzelník. Na 

22. duben nachystalo Mateřské cen-

trum Kuřátka program pro děti Po-

hádkové kouzlení. Dospělí se mohou 

v rámci této akce zúčastnit přednáš-

ky s besedou na téma radost nebo 

obavy z koupání ve volné přírodě. 

Na dotazy odpoví Eliška Maršálko-

vá z Centra pro cyanobakterie a je-

jich toxiny. Foto: MC Kuřátka

 Jak se stříhá ovce? Dnes je stá-

le těžší obnovovat vazby, které měl 

člověk s přírodou dříve. Stříhání ove-

ček, které proběhne v Lamacentru 

Hády, je nejen pro děti příležitostí, jak 

strávit příjemný čas se zvířaty. Mis-

tr střihač je provede procesem stři-

že a poskytne výklad o používaných 

technikách, druzích vlny i chovu ovcí 

obecně. Akce se koná 19. dubna od 

14 hodin. Jak se na místo dostat, 

poradí web www.lamacentrum.cz. 

Foto: Lamacentrum Hády
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Díky spolupráci 
průmyslu, obcí a měst 

v systému EKO-KOM se 
za rok zrecyklovalo

  obalových 
 72%  odpadů.

Inzerat_126x246.indd   23 3/30/15   1:53 PM

Recyklace zachrání ročně v ČR téměř dva miliony stromů
Jen tříděním papíru se daří 

ročně zachránit až 1 800 000 

stromů. Právě díky třídění a re-

cyklaci odpadů se v loňském 

roce podařilo ušetřit více než 

23 km2 přírodních území, je-

jichž zdroje by se jinak muse-

ly vytěžit.

Co se děje s vytříděným 
odpadem?

Vytříděné odpady z barevných 

kontejnerů odváží svozové firmy 

na dotřiďovací linky, kde se pře-

bírají a upravují na druhotnou 

surovinu pro další zpracování. 

Na těchto dotřiďovacích lin-

kách jsou odpady dále tříděny na 

různé druhy, podle jejich materiá-

lového složení nebo podle potřeb 

a technologií konečných zpraco-

vatelů. Například dovezený pa-

pír z modrých kontejnerů se dále 

roztřídí na noviny, časopisy, kar-

tony, lepenku a další druhy. Plas-

ty ze žlutých kontejnerů se tří-

dí na barevné a čiré PET láhve, 

fólie podle barev, duté obaly od 

kosmetiky a podobně. 

Takto roztříděné odpady, zba-

vené nežádoucích příměsí, se 

lisují do balíků a jsou odváže-

ny ke konečným zpracovatelům 

k recyklaci. Z odpadů se pak po-

mocí tohoto procesu vyrábí buď 

úplně nové výrobky, nebo se při-

dávají k dalším surovinám pro 

výrobu nových předmětů. 

Využití vytříděných 
odpadů

Z vytříděných PET lahví se dnes 

vyrábějí nové PET lahve, vlák-

no pro výrobu textilií. Využití např. 

v oděvním nebo automobilovém 

průmyslu. Například z třiceti recy-

klovaných PET lahví se může vy-

robit jedna dětská fleecová mikina, 

na tričko jich stačí pouze deset.

Vytříděné folie a sáčky jsou 

zpět regranulovány na primár-

ní materiál a jsou využity zpět 

pro výrobu pytlů např. i do od-

padkových košů. Ze směsných 

plastů se vyrábějí např. obrub-

níky, protihlukové stěny kolem 

rychlostních silnic a dálnic, pře-

pravní palety, plotové plaňky či 

zatravňovací dlažba. Papír se 

nejčastěji recykluje v papírnách 

na nový papír. Tímto způsobem 

může být použitý až sedmkrát. 

Další možností jeho recyklace 

je výroba tepelných izolací nebo 

příměsí do stavebních hmot.

Nápojové kartony tj. krabi-

ce od mléčných výrobků, džusů, 

vína apod. je možno využít dvo-

jím způsobem. V papírnách, kde 

se využije papírová frakce pro vý-

robu papíru. Mimo nového papí-

ru se z něj vyrábí i lisované a izo-

lační desky, které se používají 

ve stavebnictví jako alternativa 

sádrokartonových desek nebo při 

výstavbě montovaných rodinných 

domů. Z vytříděného skla se nej-

častěji vyrábí sklo obalové – lah-

ve na minerálky, alkohol a pivo, 

zavařovací sklenice a různé skle-

něné výrobky. Sklo se také pou-

žívá jako přísada do speciálních 

druhů betonů, brusných hmot, te-

pelných izolací a podobně. 

Jak na tom 
s tříděním jsme?

Třídění odpadu již v České re-

publice patří k dobrému vychová-

ní, podle posledních údajů aktiv-

ně třídí 71 % populace ČR, což 

znamená 14% nárůst za posled-

ních 10 let. Zároveň se neustá-

le zvyšuje počet kontejnerů na 

tříděný odpad, díky čemuž se 

zmenšila průměrná vzdálenost 

k nim na 101 m, a třídění odpadů 

se tak stalo pro obyvatele České 

republiky pohodlnější. Za jeden 

rok se podařilo zrecyklovat a zno-

vu využít 72 % celkové produkce 

obalů, což řadí Českou republi-

ku mezi evropskou špičku. Na-

příklad ve srovnání s evropskými 

zeměmi se v celkové míře recy-

klace obalového odpadu Česká 

republika drží na čtvrtém místě. 

Jak se to podařilo?

O úspěšný celorepublikový sys-

tém zajišťující třídění, recykla-

ci a využití obalových odpadů 

se stará nezisková Autorizovaná 

obalová společnost EKO-KOM, 

a. s., která byla založena již v roce 

1997 průmyslovými podniky vy-

rábějícími balené zboží. Systém 

EKO-KOM je od svého vzniku za-

ložen na úzké spolupráci s ob-

cemi v celé ČR a průmyslovými 

podniky, které systém sběru oba-

lových odpadů financují. Aktuálně 

je díky tomu v ČR k dispozici více 

než 253 000 barevných kontejne-

rů na tříděný odpad. Vybudová-

ní sběrné sítě v posledních dese-

ti letech realizovaly obce a města 

s pomocí investic společnos-

ti EKO-KOM do přímého nákupu 

nádob na třídění a do poskytnutí 

prostředků obcím v objemu více 

než dvou miliard Kč.

Díky tomu má 99 % obyva-

tel ČR možnost své odpady tří-

dit a činí tak právě 2/3 obyva-

tel. To ale není samozřejmé! Aby 

celý systém třídění a recyklace 

odpadů fungoval, musí mít pod-

poru právě u obyvatel. K motiva-

ci občanů třídit odpady pomáhají 

informační a vzdělávací kampa-

ně, které společnost EKO-KOM 

přes deset let realizuje. Vzdělá-

váním v oblasti třídění a recykla-

ce odpadů procházejí ale i sta-

rostové nebo učitelé. Již před 17 

lety vznikl školní vzdělávací pro-

gram Tonda Obal na cestách, 

tehdy první a ojedinělý program 

zaměřený na seznámení školá-

ků s tříděním a recyklací odpa-

dů. Pomocí tohoto vzdělávacího 

projektu se podařilo za 17 let pří-

mo oslovit přes 2 miliony žáků, 

tedy jednu celou generaci dětí.

Myslíme na osud naší planety

Původní dny Země (spojené 

s jarní rovnodenností a osla-

vou příchodu jara) se konaly 

21. března. V moderním pojetí 

jde spíše o ekologicky motivo-

vaný svátek.

Historie současného Dne 

Země se začala psát v USA. 

Jeho historie sahá do roku 1969, 

kdy především John McConne-

ll začal volat po vzniku Mezi-

národního dne Země. V rám-

ci těchto snah vytvořil i vlajku 

Země. První Den Země byl sla-

ven v San Francisku. Nešlo jen 

o ekologicky zaměřený svátek, 

ale i o happening bojovníků pro-

ti válce ve Vietnamu.

V roce 1970 pověřil senátor 

Gaylord Nelson studenta Harvar-

dovy univerzity Denise Hayesa 

organizací série protestních se-

tkání a výukových programů 

s cílem podpořit environmentální 

hnutí po celých Spojených stá-

tech. Cílem bylo zvýšit energetic-

kou účinnost, recyklovat odpad-

ky a hledat obnovitelné zdroje 

energie. Tato akce měla velký 

ohlas zejména mezi studenty.

Organizace spojených národů 

začala tento svátek slavit o rok 

později (1971). V následujících 

letech se iniciativa Dne Země 

postupně šířila také do zahra-

ničí. V roce 1990 se k Americe 

připojil i zbytek světa a 22. du-

ben se stal Mezinárodním dnem 

Země. V tomto roce byl Denis 

Hayes opět požádán o zorgani-

zování environmentální kampa-

ně, tentokrát na globální úrov-

ni. Na celém světě se podařilo 

zmobilizovat asi 200 miliónů lidí 

ve 141 zemích. Akce vedla k na-

startovaní iniciativ zaměřených 

na recyklaci a také pomohla při-

pravit světové veřejné mínění na 

Summit Země v Riu de Janeiru, 

organizovaný o dva roky později 

pod hlavičkou OSN.

Miléniový Den Země v roce 

2000 byl tématicky zaměřen 

na globální oteplovaní a čistou 

energii. Své akce během něj po-

řádalo asi 5000 environmentál-

ních skupin z rekordních 184 

zemí světa.

Dnes slaví Den Země více 

než miliarda lidí ve 175 státech 

světa. Den Země se tak stal nej-

větším sekulárním svátkem, kte-

rý slaví lidé společně na celé 

planetě bez ohledu na původ, 

víru či národnost.
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Den dřevostaveb 2015 v Národním 
stavebním centru v Brně

Národní stavební centrum (NSC)

a Asociace dodavatelů mon-

tovaných domů (ADMD) bu-

dou dne 25. dubna 2015 pořá-

dat v areálu Centra vzorových 

domů EDEN 3000 na Bauero-

vě ul. 10 v Brně pro všechny 

příznivce dřevostaveb, zejmé-

na však pro ty, kteří se pro vý-

stavbu svého nového dřevěného 

domu teprve rozhodují, již druhý 

ročník úspěšné akce „Den dře-

vostaveb 2015“. 

Smyslem akce, která bude 

součástí stavebního veletrhu 

Dřevo a stavby Brno 2015 je zá-

jemcům z řad široké veřejnos-

ti prezentovat a přiblížit moder-

ní dřevostavby. Den dřevostaveb 

2015 tak umožní všem potenci-

onálním stavebníkům si domy 

na vlastní oči prohlédnout, pro-

zkoumat všechny detaily a do-

zvědět se od kvalifikovaných zá-

stupců a prodejců jednotlivých 

firem zásadní informace, kte-

ré při svém rozhodování každý 

z nás potřebuje.

Všechny dřevostavby bu-

dou v sobotu 25. dubna pro ve-

řejnost otevřeny od 10:00 do 

18:00 hod. Informace o vzo-

rových domech, které můžete 

v Národním stavebním centru 

navštívit a získat zde všechny 

potřebné podklady a informace, 

naleznete na www.stavebnicen-

trum.cz v sekci „vzorové domy“.

Kromě návštěvy vzorových 

domů je pro návštěvníky akce 

připraveno také individuální od-

borné poradenství v oblastech:

• výstavba dřevostavby od 

A do Z,

• úsporné vytápění tepelnými 

čerpadly,

• výstavba a údržba bazénu,

• financování nového domu 

hypotečním úvěrem. 

Veškeré podrobnosti o akci 

Den dřevostaveb 2015, o Národ-

ním stavebním centru a jeho ex-

pozicích včetně vzorových domů 

najdete na www.stavebnicent-

rum.cz.
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22.–25. 4. 2015

STAVBA
NÁBYTEK
ZAHRADA

Brno–Výstaviště
Stavte s námi

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
NÁBYTEKB

H

Brno–Výstavištěno–Výstavišt–

ZZZZZZAHRH

www.ibf.cz   |   www.mobitex.cz

Mezinárodní
stavební
veletrh

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Stavební
centrum
EDEN 3000

Veletrh PTÁČEK
TOPENÍ-SANITA
K UPELNY

Tento veletrh otevřen pro veřejnost
24.–25. 4. 2015

Stavba, nábytek a zahrada na brněnském výstavišti
Od 22. do 25. dubna získáte na 

brněnském výstavišti komplexní 

informace nezbytné pro stavbu, 

rekonstrukci či vybavení interiéru 

nábytkem. Stranou pozornosti ne-

zůstane ani péče o zahradu a do-

plňky do zahrad. Konají se zde 

tradiční veletržní akce – stavební 

veletrh IBF a veletrh nábytku a in-

teriérového designu MOBITEX. 

Zkrátka nepřijdou ani zájemci 

o dřevěné stavění – ve stejném 

termínu se totiž koná také veletrh 

DSB – dřevo a stavby Brno. 

Novinky vystavovatelů 
a odborné poradenství

Návštěvou získáte jak přehled 

o inovacích a trendech v jednot-

livých oborech, tak i jedinečnou 

možnost zkonzultovat své plány 

na stavbu či rekonstrukci s reno-

movanými odborníky v nezávis-

lých odborných poradenských 

centrech. Ta jsou zaměřena jak 

na všechny obory stavebnictví, 

tak i na výběr kvalitního nábytku 

nebo představení tradičních čes-

kých výrobců nábytku. Nechy-

bí ani poradenství interiérových 

architektů v poradenském cen-

tru Architekt. Špičkovou audio-

vizuální techniku jako součást 

moderního interiéru představí 

projekt Technologie&Design.

Nová zelená úsporám 
a Operační program 
Životní prostředí 

Aktuální výzvy a dotační mož-

nosti zaměřené na úspory ener-

gií a lepší způsoby vytápění obyt-

ných domů, které nabízí program 

Nová zelená úsporám, a také no-

vinky v Operačním programu Ži-

votní prostředí 2014–2020 vám 

představí Ministerstvo životního 

prostředí a Státní fond životního 

prostředí ČR. Denně od 13 hodin 

a poté v každou celou hodinu se 

můžete také zúčastnit seminářů 

na našem stánku, kde vám před-

stavíme postup k získání dotace 

v programu Nová zelená úspo-

rám krok za krokem.

Zahrada a hobby má 
na veletrhu zelenou

Pro milovníky zahradničení je 

připravena na ploše více než 

2000 m2 inspirace, poradenství 

a praktické ukázky různých dru-

hů zahrad. V letošním roce do-

jde k rozšíření nabízeného sor-

timentu o zahradní techniku, 

ruční nářadí a další potřeby pro 

kutily. Například značka HECHT 

představí a nabídne svůj sorti-

ment pro dům, dílnu i zahradu 

na ploše více než 450 metrů.

Jak správně zvolit vhodné 
osvětlení do domácnosti

Poradenství se zaměří také na vý-

běr vhodného typu osvětlení do 

domácnosti. V rámci pavilonu P bu-

dou vytvořeny vzorové místnosti 

jako pracovna, kuchyň nebo obýva-

cí pokoj, které budou osvětleny růz-

nými druhy svítidel. Návštěvníci si 

je budou moci v reálných podmín-

kách vyzkoušet. Vše bude doplně-

no poradenským centrem. Projekt 

připravujeme ve spolupráci se spo-

lečnostmi ABB, OSRAM Česká re-

publika a Pražská energetika.

Více informací naleznete na 

www.ibf.cz.
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Unikátní výstavní projekt v areálu 
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KOBERCE, PVC
GARNYŽE
BĚHOUNY
DOPLŇKY

www.ajeto-cz.cz
tel.: 548 529 977

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO–PÁ 8:30–18:00
SO 8:30–13:00 

BRNO-LESNÁ
(vedle plaveckého stadionu)
Halasovo náměstí 6

–20 %
SLEVA

po předložení
tohoto kuponu

BRNO-LESNÁ

KUPON NELZE UPLATNIT
NA OBJEDNÁVKOVÉ ZBOŽÍ

Hezké bydlení začíná vždy od podlahy
Chcete mít doma pěknou podla-

hu? Dokonalejší výrobní technolo-

gie dovedou věrně napodobit příro-

du. Krytiny hezky vypadají a přitom 

vám neudělají průvan v peně-

žence. Vzhled dřeva, které sto-

jí cca 2000 za m2, umí napodobit 

už i PVC. Setkat se můžete také 

s označením vinyl. Za metr čtvereč-

ní tohoto materiálu zaplatíte už od 

150 korun. Vinylové podlahy odolá-

vají vodě, chemikáliím i drobnému 

mechanickému poškození. Daní za 

lákavou cenu je nižší odolnost. Vý-

hody cenové dostupnosti i pěkné-

ho vzhledu splňuje laminát – čas-

tý materiál pro plovoucí podlahy. 

Přijatelné ceny začínají už kolem 

170 korun. Laminátová podlaha je 

odolná, snadno se udržuje, nabízí 

široký výběr dezénů. Nevýhodou je 

větší hlučnost. Kompromisem mezi 

kvalitou a vzhledem jsou vícevrstvé 

dřevěné podlahy. Stojí zhruba o po-

lovinu méně než masiv. Jejich po-

hledovou část tvoří skutečné dřevo, 

resp. dýha chráněná lakem.



Válka se zaryla do paměti, do budov i do země
Náležitě připomenout a oslavit 70. výročí 
konce druhé světové války se chystají také 
brněnské paměťové instituce Moravské zem-
ské muzeum a Muzeum města Brna. Pro ná-
vštěvníky připravily výstavy i program s do-
bovou atmosférou.

Hákový kříž zmizel, trosky 
a oběti „hledají klid“ dodnes

Mapy, méně známé fotografie, výstroj, vý-
zbroj a řadu dalších předmětů vztahují-
cích se k poslednímu válečnému roku na 
Moravě a ve Slezsku naleznou návštěv-
níci v přízemí Dietrichsteinského paláce 
na Zelném trhu.

Výstava s výmluvným názvem Konec 
vlády hákového kříže – osvobození Mora-
vy 1945 se věnuje plánům sovětského velení 
a popisuje faktický průběh osvobozovacích 
bojů jednotek Rudé armády a jejích rumun-

ských spojenců ve zmíněném prostoru, při-
čemž důraz klade především na Brno. 

Prezentovány jsou také represe nacistic-
kého režimu proti civilnímu obyvatelstvu 
Brna, činnost některých partyzánských sku-
pin na moravském území či konkrétní osudy 
generálů a vojevůdců.

V závěru se expozice nevyhýbá ani ne-
gativním aspektům osvobození, jako bylo 
chování sovětských vojáků vůči civilnímu 
obyvatelstvu či diskutovaný odsun němec-
kých obyvatel na přelomu května a červ-
na 1945.

Výstavu připravilo historické oddělení 
Moravského zemského muzea a potrvá od 
23. dubna 2015 do 3. ledna 2016.

Komornější ráz bude mít druhá z výstav 
v Dietrichsteinském paláci, která nese název 
Země vydává válečná svědectví a zájemci ji 
od 9. června 2015 do 3. ledna 2016 najdou 
v sále Karla Valocha. 

Historické oddělení MZM mimo jiné pá-
trá po ostatcích padlých vojáků z 2. světo-
vé války a také je vyzvedává. Výstava doku-
mentuje nálezy z poslední doby a připomíná 
tak, že i 70 let po skončení bojů se v okolí 
Brna nacházejí kosterní pozůstatky vojáků. 
Nejen německých, kterým nebyla do roku 
1990 téměř věnována pozornost, ale i sovět-
ských, rumunských či amerických.

Zachycen je například příběh poručíka 
Williama Kigginse, jediného padlého Ame-
ričana na území Brna, a představena je i his-
torie nálezu trosek jeho letounu Mustang 
P-51B spolu s jeho ostatky ve Slatině.

S mandloněmi kvetla i naděje 

Hrad Špilberk, kde dnes sídlí Muzeum měs-
ta Brna, se v roce 1939 opět stal velkým ža-

lářem, když mimo jiné i do zdejší barokní 
kaple byly převezeny desítky pozatýkaných 
moravských osobností. 

Později se na hrad přestěhoval wehrmacht 
a v barokní kapli uctíval své padlé vojáky. 
Po válce byly v kapli připomenuty oběti vál-

ky a v 60. letech sem byla umístěna výstava 
fotomontáží německého protifašisticky za-
měřeného umělce Johna Heartfielda. 

Barokní kaple se letos od 23. dubna do 
6. září stane dějištěm výstavy poeticky po-
jmenované Na Starém Brně kvetly mandlo-
ně. Tvůrci výstavy se nechali inspirovat tex-
tem brněnských novin z dubna 1945, který 
v kvetoucích mandloních spatřoval metafo-
ru rašícího míru.

Výstava nastíní události, jež se na Špilber-
ku odehrály, připomene osudy místních věz-
ňů i podmínky, v nichž byli drženi. Vystaveny 
budou artefakty a fotografie z éry wehrmach-
tu na hradě i z příchodu Rudé armády. A po 
letech bude zpřístupněna také část Heartfiel-
dovy sbírky věnované Špilberku.

Šest let ve stínu hákového kříže
V

 den německého obsazení 
Československa, 15. března 
1939, odmítl starosta města 

Brna Rudolf Spazier vydat brněn-
ským Němcům radnici. Ve funkci zů-
stal až do 23. března, kdy byl předvo-
lán na gestapo a s výtkou prozatím 
propuštěn. Zatčení se „dočkal“ až 
1. září. Vládu nad městem zatím pře-
vzal Oskar Judex, jenž se vlastní vy-
hláškou jmenoval starostou.

Hned 17. března navštívil město Adolf Hit-
ler a němečtí obyvatelé ho nadšeně uvítali. 
Tradičně multietnické Brno, téměř ze třeti-
ny obývané Němci a s asi 12tisícovou ži-
dovskou menšinou, v těch dnech vkročilo 
do období, kdy zavládly nové pořádky. 

Zbrojovka, obdařená německým vede-
ním, posloužila zbrojnímu průmyslu Říše, 
podobně jako další továrny. V budově práv-
nické fakulty a dalších se usídlilo gesta-
po. Špilberk se změnil ve vězení, od ledna 
1940 i Kounicovy koleje – tam trpěly de-

setitisíce vlastenců, vysokoškolských pe-
dagogů a odbojářů. Na popravy v areálu se 
chodila dívat s nacisty sympatizující veřej-
nost, vstupenky se prodávaly za tři marky. 

Tisíce lidí na smrt, desítky 
tisíc na nucené práce

První židovský transport vyjel z Brna v listo-
padu 1941. Předvolaní se soustřeďovali v bu-
dově školy na Merhautově ulici a odtud byli 
odváženi do koncentračních táborů.

Město navždy opustili hudební sklada-
tel Pavel Haas, malíř Otto Ungar, sochař 
a medailér Viktor Oppenheimer a mno-
zí další. Ještě v roce 1944, kdy v Brně ne-
žil ani jediný úředně registrovaný Žid, byl 
vypraven transport 800 osob ze smíšených 
manželství do Terezína. V březnu 1943 
nacisté odbavili první romský transport, 
z jatek na Masné do Osvětimi. Nastoupi-
li senioři, dospělí i děti.

Říše si žádala dělníky. Na nucené prá-
ce z Brna povolala, zejména v první polo-

vině války, 30 až 40 tisíc mladých mužů 
a žen, tisíce dalších byly „nasazeny“ v br-
něnských továrnách, lazaretech a jinde. 

Vše bylo na lístky, jenže příděly se po 
celou válku snižovaly. Lidé trpěli nedo-
statkem jídla a vůbec všeho zboží. Za po-
slech zakázaných rádiových stanic hrozila 
smrt. Přerušování dodávek plynu a elektři-
ny bylo běžné, zatemnění oken každoden-
ní povinností. 

Letouny rozsévaly zkázu

Skutečná válka do města vtrhla 25. srp-
na 1944; spojenecké bombardéry spustily 
náklad pum na významné vojenské cíle – 
Zbrojovku, letiště, provozy v Líšni a Ku-
řimi, městská zástavba přitom zásahu ne-
unikla.

Letecké údery se opakovaly až do dub-
na 1945, šlo přitom o bojové akce letectva 
amerického a později sovětského. Bomby 
zasáhly přes dva tisíce domů, bez střechy 
nad hlavou se ocitlo téměř šest tisíc lidí. Po-
plach leckdy nebyl vyhlášen, a lidé se tedy 
nestačili ukrýt. O život tak přišlo celkem 
přibližně 700 civilních obyvatel.

Poslední výstřely 
padly až v květnu

Poslední kapitola ještě měla přijít: rus-
ké tanky se v dubnu 1945 draly k Brnu 
z jihu, bitva o Ořechov zabrala celý týden. 
Za úsvitu 25. dubna Němci s velkými ztrá-
tami vyklízeli pozice jižně od Brna i sa-
motné město. Lidé se tísnili ve sklepech, 
město hořelo, i cesta pro vodu se stávala 
smrtelným rizikem. 

Sovětská vojska zahájila 26. dubna ráno 
obchvatným manévrem útok na vnitř-
ní část města. Boje o Brno přinesly ztrá-
ty na obou stranách, ale dál umírali i civi-
listé. Tužší boje proběhly o tzv. Německý 
dům, nacisté kladli odpor i v okolí Lužá-
nek, v Králově Poli. 

V 10.30 hodin zavlála na budově Zemské-
ho domu na Žerotínově náměstí českoslo-
venská vlajka, kolem poledne se vzdala asi 
pětisetčlenná posádka hradu Špilberku a prv-
ní sovětské tanky dojely až pod Kraví horu.

Některá předměstí, např. Řečkovice, si 
na opravdové osvobození musely počkat 
až do začátku května – těžké boje probíha-
ly až do 5. května, místní považují za den 

osvobození dokonce až 10. květen. Válka 
skončila, ráj na zemi ale nenastal.

S využitím knihy Zbyňka Války Brno 
pod hákovým křížem a další literatury 
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Před 70 lety skončila vláda hákového 

 Adolf Hitler projíždí Zámečnickou ulicí na náměstí Svobody při své návště-

vě 17. března 1939. Foto: AMB

 Snímek z dokumentárního filmu Rudá armáda v boji o Brno, zpracova-

ného v roce 1965. Jsou v něm jsou použity původní záznamy sovětských váleč-

ných kameramanů. Zdroj: Archiv města Brna

 Němci opouštějí Brno. Opuštěná vozidla na hřišti ve Sportovní ulici při ně-

meckém ústupu, 26. dubna 1945. Foto: AMB

 Bombardování způsobilo městu značné škody. Foto: M. Horák

 Z filmu Rudá armáda v boji o Brno. 

Zdroj: Archiv města Brna

William L. Kiggins
(25. srpna 1923 – 11. října 1944)

Americký pilot, příslušník 308. peru-

tě, která operovala z jižní Itálie, první 

mrtvý hloubkař a jediný americký vo-

ják zabitý přímo v Brně. Zbytky jeho 

letadla i s částí jeho ostatků nalez-

li historici v dubnu 2007 na rozhraní 

Slatiny a Tuřan (v blízkosti současné-

ho letiště). Do roku 1946 byl pocho-

ván na slatinském hřbitově, poté byly 

jeho ostatky exhumovány a pohřbe-

ny na hřbitově amerických padlých 

v Saint Avold u Mét ve Francii; v roce 

1949 byly ostatky přeneseny do jeho 

rodiště v Ohiu. U vchodu na hřbitov 

ve Slatině mu byl v roce 2007 odha-

len žulový pomník ve tvaru zmenše-

ného křídla jeho letounu a jeho jmé-

no nese jedna z ulic ve Slatině.



Pouť smíření připomene „pochod smrti“
Vystěhování, odsun, vypovězení. Těmi-
to umírněnými slovy pojmenoval dobový 
tisk tragédii, jež započala 30. května 1945: 
na 20 či 25 tisíc Brňanů německé národnos-
ti, převážně žen, dětí a starých osob, bylo za 
dozoru ozbrojených gard brněnské Zbrojov-
ky a vojska vyhnáno ven z města, na „po-
chod smrti“ směrem na jih, do Rakouska.

Nařízení o vystěhování vydal Zemský 
národní výbor pro Velké Brno, v soula-
du s tehdejší celostátní politikou vysídle-
ní československých Němců.

Zástup postupoval Vídeňskou ulicí smě-
rem k Rajhradu, kde vyčerpaní lidé přeno-
covali, jak se dalo – v sokolovně, orlov-
ně, sirotčinci a jinde. Nedostávalo se jim 
vody, jídla, přikrývek, odpočinku. 

Za velkého strádání vysídlenci došli do 
Rakouska, avšak odtud byla většina skupi-
ny vrácena zpět a asi na měsíc a půl inter-
nována ve sběrném táboře v Pohořelicích. 
Zde vypukla epidemie tyfu, jíž podlehlo asi 
455 osob, další lidé zemřeli v obcích kolem 
Pohořelic, kam byli porůznu umístěni. Od-

hady celkového počtu mrtvých se pohybují 
od 1700 až po více než čtyři tisíce.

V Pohořelicích existuje několik maso-
vých hrobů obětí „pochodu smrti“; na mís-
tě jednoho z nich dnes jako připomínka ční 
velký železný kříž s trnovou korunou.

Tentokrát se půjde z Pohořelic

Česko-rakouské fórum pro dialog pořá-
dá už řádku let v den výročí vzpomín-
kové pouti po trase pochodu. „Tentokrát 
půjdeme ze symbolických důvodů opač-
ným směrem, tedy do Brna,“ řekl Jaroslav 
Ostrčilík za organizátory. 

Účastníci této „pouti smíření“ se z Brna 
mohou do Pohořelic přepravit zvláštním 
autobusem s odjezdem 30. května v 9 ho-
din z Mendlova náměstí, v 9.30 hodin se 
u pamětního kříže v Pohořelicích koná 
ekumenická modlitba za oběti této událos-
ti a poté účastníci vykročí na cestu. 

Po 17 kilometrech lze načerpat síly v Raj-
hradě u stánku s vodou a teplým obědem, 
další zastávky jsou v plánu v Modřicích a na 
Vídeňské u kláštera milosrdných bratří. Do 
cíle v augustiniánském opatství na Mendlově 
náměstí by měli poutníci dorazit v 18 hodin.

Pouť završí krátká ekumenická bohosluž-
ba za smíření, slovo primátora města, brněn-
ského biskupa a předsedy Židovské obce 
Brno. Téma uzavře HaDivadlo představe-
ním Vyhnání Gerty Schnirch (od 20 hodin).

www.brno.cz

Í TÉMA DUBEN 2015

kříže. Brno slaví výročí osvobození

Dvoustranu připravilo Tiskové středisko MMB 
ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna

Rok smíření 2015
Rada města Brna v únoru vyhlásila rok 2015 Rokem smíření k uctění památky brněn-
ských obětí z let 1939–1945 u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války.

Kromě hlavní myšlenky je záměrem projektu poukázat na kosmopolitní charakter 
města, poučit se z historie a vyrovnat se s ní tak, aby měla příznivý vliv na směřová-
ní společnosti a města v budoucnu.

Do celoročního projektu se zapojila řada brněnských institucí včetně muzeí, gale-
rií, divadel, knihoven, Sokola apod. Koordinací bylo pověřeno Turistické informační 
centrum města Brna, více informací najdete na webu www.roksmireni.cz.

DUBEN

• 16. dubna | 18 hodin | Černovické sdružení | Vinotéka u Alberta, Olo-

moucká 148 | čtení z černovické historie Němečtí básníci z Brna-Čer-

novic | Původně německé Staré Černovice začaly národnostně doplňo-

vat Nové Černovice s převážně českým obyvatelstvem. Cílem čtení je 

tuto historii připomenout a zamyslet se nad dějinami městské části, kte-

rá byla v minulosti z velké části formována právě německým etnikem.

• 16.–30. dubna | Sokol Brno I | Moravské náměstí | Spravedlnost 300 

– výstava portrétních snímků brněnských židovských obyvatel | Jedná 

se o unikátní a dosud nezveřejněný soubor fotografií pocházejících z let 

1939–1941. Výstava bude instalována ve zvláštním kruhovém objektu, 

připomínajícím trnovou korunu, který bude obepínat sochu Spravedl-

nosti a symbolicky s ní komunikovat. 

• 23. dubna – 6. září | Muzeum města Brna | hrad Špilberk | výstava Na 

Starém Brně kvetly mandloně – takové bylo jaro 1945

• 24. dubna 2015 – 3. ledna | Moravské zemské muzeum | Dietrichstein-

ský palác, Zelný trh | výstava Konec vlády hákového kříže – osvoboze-

ní Moravy 1945

• 24. dubna | 10–19 hodin | Společnost Renata – sekce vojenské histo-

rie | náměstí Svobody | Oslavy 70. výročí osvobození města Brna Ru-

dou armádou | Výstava fotografií; osvobozenecký guláš z polní kuchy-

ně; celý den bude na náměstí hrát rudoarmějec na harmoniku válečné 

písně; v provozu bude polní pošta Rudé armády, kde si zájemci mohou 

vypsat dobový pohled; výstava výzbroje a výstroje. Od 15.30 hodin se 

uskuteční koncert dobové hudby, v 16 hodin slavnostní příjezd kolony 

historických vozidel a vojsk sovětské a německé armády. Po 16. hodině 

setkání a autogramiáda přímých účastníků bojů, v 17.30 hodin vyhláše-

ní výsledků a předání cen pro vítěze výtvarné soutěže základních škol na 

téma osvobození města Brna v roce 1945. 

• 25. dubna | 11 hodin | Český svaz bojovníků za svobodu, sdružení No-

volískovečtí patrioti | Nový Lískovec | Osvobození Nového Lískovce 1945

• 26. dubna | 10 hodin | Magistrát města Brna | Ústřední hřbitov v Brně | 

vzpomínkový akt u příležitosti 70. výročí osvobození města Brna

• 26. dubna | 17.30 hodin | Turistické informační centrum města Brna | 

kino Art, Cihlářská 19 | čtyři filmy a čtení v dramaturgii Norberta Holuba

• 27. dubna | 18 hodin | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lány 3 | au-

torské čtení Jak se osvobozovaly Bohunice | Autorské čtení Antonína 

Crhy z jeho knihy Z historie Bohunic. Zazní autentický text o osvobozo-

vání Bohunic převzatý z bohunické kroniky a doplněný úryvkem z Kroni-

ky rodu Sobolů.

• 28. dubna | nakladatelství Jota | vydání knihy Místa Paměti národa – 

příběhy lidí a míst kolem nás | Průvodce po místech Paměti národa, kte-

rý mapuje období od rozhořívajícího se válečného konfliktu až po první 

měsíce po konci druhé světové války, vznikl na základě projektu sdruže-

ní Post Bellum Místa Paměti národa. V knize ke čtenářům promluví his-

torie – ústy přeživších, ústy reálných lidí, kteří příběhy, o nichž jen čteme 

a často se jim zdráháme uvěřit, skutečně prožili. Ukáže se, že místa, kte-

rá každý den míjíme, nejsou tak obyčejná, jak vypadají, a lidé, které kaž-

dý den potkáváme, jsou mnohdy opravdovými hrdiny.

• 29. dubna | 19 hodin | Sokol Brno I | Sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7 

| Trojhvězdí vídeňských klasiků – koncert Symfonického orchestru Soko-

la Brno I | Koncert je připomenutím 70. výročí konce druhé světové vál-

ky a násilného vyhnání německých obyvatel Brna. Program: J. F. Haydn – 

Symfonie č. 101 D dur „Hodiny“ (1., 2. věta), L. van Beethoven – Klavírní 

sonáta „Appassionata“, W. A. Mozart – Klavírní koncert č. 21 C dur

 Změna programu vyhrazena

 Vzpomínkový akt u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války se 

koná na bývalém popravišti v areálu Kounicových kolejí 8. května v 10 hodin. 

Foto: M. Schmerková

 Odsun Němců po válce. Snímek převzat z knihy V. Filip, V. Schildber-

ger ml.: Brno/Brünn 1939–1945. Díl III. Roky nesvobody. Brno 2013.

 Foto: M. Horák

Kam dopadly bomby? Prozradí on-line mapa
Ač od ukončení druhé světové války uplynu-
lo už sedm desítek let, stále se při zemních 
pracích v různých oblastech České republi-
ky nachází nevybuchlé letecké pumy. 

Magistrát města Brna proto nedáv-
no zpracoval mapu brněnských ulic za-
sažených při bombardování v letech 
1944–1945. Obdržely ji stavební úřady 
městských částí, na jejichž území ulice 
leží, aby mohly informovat stavitele nebo 
investory o skutečnosti, zda se jejich sta-
vební místo nenachází v bombardované 
lokalitě a zda není možné, že by právě na 
něm mohli nalézt některou z pum.

Propracovanou, volně dostupnou on-line 
aplikaci mapující místa zasažená spojenec-
kými a sovětskými nálety vytvořilo i Mu-

zeum města Brna ve spolupráci s Archi-
vem města Brna. Na její technické realizaci 
se podílel i Magistrát města Brna. Mapová 
aplikace je součástí informačního systému 
Internetové encyklopedie dějin Brna a do-
stupná je na adrese www.brno.cz/bombar-
dovani.

Jednotlivé lokality se zaregistrovaný-
mi dopady bomb jsou rozlišeny podle hlav-
ních spojeneckých náletů v srpnu, listopadu 
a prosinci 1944 či sovětských leteckých úto-
ků v dubnu 1945. K některým záznamům 
jsou připojeny dobové fotografie.

Mapa bude průběžně revidována. Kdo 
by měl upřesňující nebo doplňující infor-
mace, může kontaktovat autory e-mailem 
na adrese bomby@spilberk.cz.

Váleční veteráni převzali 
jubilejní medaile

 Více než tři desítky válečných vete-

ránů žijících v Brně či jeho okolí, kteří za 

druhé světové války bojovali po boku 

Rudé armády, se 18. března sešly v Ry-

tířském sále Nové radnice. Při příležitos-

ti 70. výročí vítězství ve válce jim Ruská 

federace udělila vyznamenání pro váleč-

né veterány v Rusku i v zahraničí. Hosty 

přivítal primátor města Brna Petr Vokřál 

a vyjádřil jim úctu a poděkování za jejich 

hrdinství při obraně svobody, demokra-

cie a vlasti. Při slavnostním aktu a za 

přihlížení svých blízkých poté převza-

li z rukou ruského generálního konzula 

Andreje J. Šaraškina a atašé Generální-

ho konzulátu Ruské federace v Brně Ka-

tariny Sultanové jubilejní medaile.

Foto: M. Schmerková

Na zpřístupnění krytu pod Špilberkem se pracuje
Rozvoj válečného letectví a zbraní hromad-
ného ničení ve 20. století nastolil otázku 
ochrany civilního obyvatelstva – začalo se 
s budováním protileteckých a později proti-
atomových krytů. 

Podle autora knihy Brněnské podzemí 
Aleše Svobody se na území Brna nachází 
téměř 300 stálých krytů, které jsou dodnes 
připraveny pro případné použití. Jedním 
z nich je objekt „10 Z“ čili kryt pod Špilber-
kem se vstupem z Husovy ulice.

Sklepení z počátku 20. století sloužilo 
jako sklad vína a minerálních vod a výrob-

na ovocných vín firmy Šmíd & Lövy. Za 
druhé světové války byl objekt přebudován 
na provizorní protiletecký kryt. Po válce jej 
převzala armáda a dobudovala ho. Velkoka-
pacitní úkryt pojme asi 450 lidí a je určen 
pro představitele velení civilní obrany.

Celková délka chodeb včetně nouzo-
vých východů dosahuje téměř 600 metrů. 
Dodnes se zde zachovalo původní vybave-
ní z 50. let od osvětlení přes větrání až po 
rezervoár na vodu. Návštěvnicky nejatrak-
tivnější jsou spojovací místnosti s kolíčko-
vými telefonními ústřednami, rozhlasem 

po drátě, dobovými mapami nebo starými 
aparáty s kličkou.

Kryt bývá otevřen jednou ročně při pod-
zimních Dnech evropského dědictví, v sou-
časné době se o jeho zpřístupnění pokouší 
obecně prospěšná společnost Americký fond.

„Provádíme stavebněhistorický průzkum 
krytu a zajímá nás vše spojené s jeho historií. 
Dokumentů je však minimum, oceníme tedy 
pomoc pamětníků z doby 1. republiky a vál-
ky,“ uvedl ředitel společnosti Pavel Paleček. 
Kontaktovat lze Vojenský historický ústav 
v Brně, Kounicova 65, tel.: 602 201 696.
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PADLO NÁM DO OKA

SOUTĚŽ: Umění ve městě / Město v umění

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

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

 Soutěžní otázka: Sochař a malíř 
řeckého původu, na jehož jméno se ptá-
me, se narodil v Brně před 62 lety. Vy-
studoval zde školu uměleckých řeme-
sel, v Praze pak absolvoval uměleckou 
akademii. V počátcích kladl důraz na 

figurativní složku své tvorby. S postu-
pem času však jeho práce stále více pro-
mlouvají abstraktním formálním tvaro-
slovím. Tvoří obrazy, sochy a plastiky, 
pracuje přitom se sádrou, laminátem, 
dřevem i bronzem. Zaujal třeba Po-
mníkem padlým koním na Staré poště 
u Kovalovic k poctě koní zabitých v bi-
tvě u Slavkova. V Brně najdeme řadu 
jeho dalších realizací, např. bronzovou 
bustu Ivo Váni Psoty v 1. patře foyer Ja-
náčkova divadla (2003), pamětní desku 
Boženy Šebetovské na Kounicově 20 či 
bronzovou plastiku Pocta českosloven-
ským letcům, umístěnou za odbavova-
cí halou letiště v Tuřanech (2012). Další 
díla lze vidět v Mikulově – např. Odpo-
čívajícího vinaře. O kom hovoříme?

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: kniha Brno a Brňanky, taška, 
klíčenka

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

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

Hackeři přišli s nápady 
pro chytřejší město
První česko-slovenský IBM hackathon se nemohl ode-
hrát na lepším místě. Brno se z průmyslové metropo-
le, moravského Manchesteru, ve 21. století proměnilo 
v moravské Silicon Valley. V město moderních techno-
logií, vysokých škol, vědeckých center a vývojových 
středisek světových firem.

Soutěž programátorů a počítačových specialis-
tů s názvem CityHack se konala od 27. do 29. břez-
na v Jihomoravském inovačním centru na Purkyňově. 
Jejím cílem bylo hledat nápady, jak pomocí informač-
ních technologií zlepšit fungování měst a jejich obyva-
telům usnadnit život.

Vítězem hackathonu se stal tým BitBrno, který navr-
hl aplikaci pro platbu jízdenek na MHD pomocí bitcoi-
nů, tedy virtuální měny. Podle serveru www.bitcoin.cz je 
např. dobíjení mobilů pomocí bitcoinů trendem roku 2015 
a tento typ plateb už umožnil jeden z velkých mobilních 
operátorů v Polsku. Použití bitcoinů je jednoduché a rych-
lé, třeba se tedy někdy uchytí i v brněnských „šalinách“.

(zug), foto: M. Schmerková

Správná odpověď z minulého čísla
Známý malíř, grafik a scénický výtvarník, který desítky let zachycoval 

proměny Brna a mezi válkami působil jako výtvarný redaktor a kreslíř 

Lidových novin, se jmenuje Eduard Milén.

Výherci: Dušan Malár (soubor fotografií z vily Tugendhat), Lenka Čapková 

(blok a psací potřeby) a Martina Švambergová (flash disk). Gratulujeme.

Novinář Šelepa zaplatil zdravím, ale ne ctí

S
polečně s mnoha městy na 
celém světě si Brno letos 
připomene 70. výročí kon-

ce druhé světové války tradičními 
i méně tradičními akcemi. 

K těm prvním patří slavnostní setká-
ní a koncert k osvobození Brna pod 
názvem Nebe plné hvězd. Již od roku 
2005 se představitelé města, Brňané 
a hudebníci zvučných jmen scházejí 
vždy 30. dubna v sadech Národního od-
boje, tedy v parku v Šelepově ulici, aby 
uctili osvoboditele Brna, ale také brněn-
ské občany, kteří byli popraveni, umu-
čeni či zahynuli za německé okupace. 

Jména Františka Drobného, Josefa 
Tvrdého, Bohuslava Všetičky, Karla Si-
rotka a mnohých dalších vešla do názvů 
ulic, méně už do naší kolektivní paměti. 

Příkladem může být i jméno novináře, 
publicisty a překladatele Františka Šele-
py, který téměř čtvrt století svého života 
spojil s brněnskou redakcí Lidových no-
vin a zemřel 4. dubna 1945. Ačkoliv nebyl 
vězněn a zemřel na svobodě, jeho dlouho-
době podlomenému zdraví jistě neprospě-
lo, že jako redaktor odmítal posluhovat 
německým okupantům, a byl proto vysta-
ven stálému psychickému tlaku.

Věrný brněnským „Lidovkám“ 

František Šelepa se narodil 15. února 
1887 v Kroměříži. Po vystudování Fi-
lozofické fakulty na Karlově univerzitě 
nastoupil do pražských Národních listů, 
kde získal dobrou novinářskou praxi, ne-

boť – jak později sám uváděl – zde prošel 
soudním a sportovním referátem, repor-
térstvím, lámáním, kulturními zprávami, 
vrchní redakcí Večerního listu, vedením 
nedělní zábavné přílohy atd.

Do redakce brněnských Lidových no-
vin jej za první světové války, kdy Šele-
pa sloužil v brněnských kasárnách, po-
zval jejich šéfredaktor Arnošt Heinrich. 
Redakce byla oslabena odchodem mno-
ha redaktorů – mezi nimi např. i Františ-
ka Gellnera – na frontu, proto se Hein-
rich snažil hledat nové přispěvatele 
a spolupracovníky. Šelepa pak s malou 

přestávkou zůstal v brněnské redakci až 
do března 1944.

Kredit Lidových novin se během Vel-
ké války zvýšil, snažily se nepodléhat 
oficiální válečné propagandě; pokud to 
cenzura dovolila, přebírala redakce in-
formace ze světového tisku, zesílila 
zpravodajství z dění v Praze, nebála se 
kritizovat veřejné poměry. 

I František Šelepa tak měl podíl na 
tom, že si list v té době získal pověst 
možná jediného nezávislého českého de-
níku. „Lidovky“ vycházely ve vysokém 
nákladu, v roce 1920 si zřídily filiální re-

dakci v Praze a po celé období první re-
publiky si držely tu nejvyšší úroveň. 

Ve 20. letech Šelepa zastával funkci 
šéfa služby brněnské redakce, ve 30. le-
tech se stal odpovědným redaktorem ran-
ního i odpoledního vydání novin. Jeho 
přínos pro redakci spočíval v tom, že za-
ložil podnikový archiv, zabýval se různý-
mi administrativními činnostmi, vedl poli-
tickou redakci a kulturní rubriku, pořádal 
a lámal list, zastupoval šéfa. Z Brna také 
posílal zpravodajství pro Prager Presse.

Pracoval do „ztrhání“ těla 

Práce v brněnské redakci „Lidovek“ však 
Šelepu psychicky i fyzicky vyčerpávala, 
zvláště odpovědné redaktorství a vede-
ní raníku a poledníku. Onemocněl, ode-
šel na delší zdravotní dovolenou a v roce 
1937 přešel do pražské redakce novin.

Do Brna se vrátil v roce 1940 a pod 
tlakem okolností přijal funkci šéfre-
daktora novin. Odmítl však být loajální 
k nacistickému režimu, byl tedy v roce 
1941 nahrazen povolnějším Leopol-
dem Zemanem. V roce 1942 zastával 
osm měsíců opět funkci odpovědného 
redaktora, ale k 31. březnu 1943 dostal 
s ohledem na špatný zdravotní stav jed-
noroční výpověď. Těsně před koncem 
války František Šelepa zemřel. 

A konce války se nedožila ani jeho 
jediná dcera z prvního manželství Mi-
leva, provdaná Ondráčková, která zahy-
nula v koncentračním táboře, kde byla 
vězněna za protifašistický odboj.

 Markéta Žáková

TENKRÁT V BRNĚ

 Sady Národního odboje se nachází na konci Kounicovy ulice, kde v le-

tech 1939–1944 stával internační tábor zvaný Pod kaštany. Tuto skutečnost 

připomíná pomník obětem odboje v horní části parku. Foto: Z. Kolařík

Páté výročí postavení 
pomníku Edvarda Beneše

Iniciátory pomníku jsou bývalí vo-

jáci čs. armády a přímí účastníci 

bojů za svobodu vlasti ve II. svě-

tové válce, kteří pomníkem vzdali 

úctu svému vrchnímu veliteli.

Pro zapojení veřejnosti byl založen 

Výbor pro postavení pomníku pre-

zidentu Benešovi. Výbor se skládal 

ze zástupců 16 občanských sdru-

žení, jeho předsedou byl plukovník 

Emil Boček, bývalý pilot 310. stíha-

cí perutě čs. armády v RAF.

Váleční veteráni si přáli, aby po-

mník byl postaven v co nejkrat-

ší době. Proto byla pořízena ko-

pie sochy od Karla Dvořáka, která 

již byla odhalena před Černínským 

palácem v Praze. 

Pomník byl pořízen z peněz vybra-

ných ve veřejné sbírce, kterou vy-

psala Československá obec legi-

onářská. Problémem se ukázalo 

umístění pomníku a jeho projedná-

ní v orgánech města. Z řady variant 

bylo posléze vybráno důstojné mís-

to v parku před Právnickou fakultou 

Masarykovy univerzity na Veveří.

Slavnostní odhalení pomníku se 

uskutečnilo dne 10. dubna 2010. 

Slavnostními řečníky byli (tehdejší 

– pozn. red.) primátor města Brna 

Roman Onderka, plukovník Emil 

Boček, Mojmír Povolný, předse-

da bývalé Rady svobodného Čes-

koslovenska v USA, Dušan Ko-

váč, historik ze Slovenské akade-

mie věd, František Hanzlík, historik 

z Univerzity obrany, a předseda 

ČSOL Pavel Budínský. Po ukonče-

ní slavnosti se konal koncert Po-

sádkové hudby Olomouc.

Brno bylo obohaceno o odušev-

nělou sochu prezidenta, který se 

zasloužil o náš stát.

 Jan Kruml

Proč pro cyklisty 
nezprůjezdnit Rooseveltovu?

Zastupitel města Brna za KSČM 

Martin Říha se v minulém čísle při-

znal, že nechodí po městě pěšky. 

Musel několikrát projít ulicí Masa-

rykovou, aby zjistil, jaké jsou kom-

plikace při schvalování průjezdu 

cyklistů pěší zónou.

Kdyby tudy procházel častěji, tak 

by si uvědomil, že cyklisté chtě-

jí využívat Masarykovu ulici k ces-

tě na nádraží či k cyklistické stezce 

u Ronda, a ne k tomu, aby zde na-

kupovali.

Z malého přehledu o provozu 

v centru si neuvědomuje, že by 

bylo daleko příhodnější zprůjezd-

nit pro cyklisty ulici Rooseveltovu 

u Mahenova divadla, kde do záka-

zu vjezdu (kromě MHD) stejně jez-

dí auta s výjimkami (taxi, doprava 

apod.).

Nebylo by lepší, kdyby o tom Ko-

mise dopravy Rady města Brna 

uvažovala, místo aby hledala od-

povědi na otázky, kdo uhradí ško-

dy ze střetů tramvají, chodců, ko-

čárků a cyklistů na přehuštěné 

Masarykově ulici? 

 Radek Marek

DOPISY ČTENÁŘŮ

LIBÍ/NELÍBÍ

Rubrika Líbí/nelíbí je prostorem 

pro vaše názory – ovšem vyjád-

řené hlavně obrazem. Fotogra-

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

zasloužilo nápravu. Snímky mo-

hou být seriózní i vtipné, pracu-

jící s nadsázkou. Fotografie s po-

pisky můžete posílat e-mailem 

na adresu tis@brno.cz.

 Pocta československým letcům. Foto: Z. Kolařík

 Ilustrační foto: Guigui-Lille
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Křížovka o ceny
Uspěšny luštitel naší křižovky vyhraje dvě vstupenky 

na skupinu Kabát, která vystoupí v Brně 28. 5. 2015 na 

BVV za pavilonem Z od 20:00 hodin. Tajenku zasílej-

te do 25. dubna 2015 na e-mail havel.mouka@cesky-

domov.cz.

Výherce z minulého vydání je Eva Šponerová.
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NEMOHL JI DOSTAT 
DO SVÉHO BYTU 

ANI PÁREM KONÍ. 
PODAŘILO SE 

MU TO AŽ TEHDY 
... (DOKONČENÍ 

V TAJENCE).

AUTOR:
-KAWI- SKLADIŠTĚ OTEKLÁ

STARÝ 
HUDEBNÍ 
NÁSTROJ

OBEC U KO-
MÁRNA

ZKRATKA 
TĚLOVÝCH. 
JEDNOTY

NAŠE 
SÍDLO

POHŘEBNÍ 
HOSTINA

ŘÍMSKÝCH 
1001

PROTIPO-
HYB

PRACOVNÍ 
KOMBI-

NÉZA

FRANCOUZ. 
ČLEN

DOMÁCKY 
IZABELA

CHUCH-
VALCE PARAGÁN DRUH 

NEROSTU

DOCHUCO-
VAT SOLÍ

LYŽE JAKÝ POČET
DĚTSKÝ 

POZDRAVJMÉNO 
TROJANA

OZN. DIA-
VÝROBKŮ

1. ČÁST 
TAJENKY

STARÉ 
ZÁJMENO

PAZNEHT 
NÍK SNAD

POLITICKÉ 
USKUPENÍ

ZVYKLOST PRIMITIVNÍ 
PLAVIDLO

ZESÍLENÝ 
ZÁPOR

AKVARIJNÍ 
RYBA

BIBLICKÁ 
HORA ZÁŘE ŘECKÝ BŮH 

PODSVĚTÍ
DRUH 
BYLINY

NÁŠ BÝVA-
LÝ SKOKAN 
NA LYŽÍCH

POŘÁDEK POSCHODÍ VÝTAŽEK 
Z LÉČIVÝCH 

BYLINVYHYNULÝ 
PTÁK

SÍDLO V PÁ-
KISTÁNU ÚTOK

CITOSLOV-
CE TROU-

BENÍ

OPAK NOCI ŘÍMSKÝCH 
550

NÁZEV 
TUKU

EVIN DRUH
JM. SKLA-

DATELE 
KREJČÍHOKRUHY ANGLICKY 

„ŠPANĚLSKO“
NEBOŤ (OB-

LASTNĚ)

SLOVEN-
SKY „RÁNY“

ČERNÝ PTÁK ROUBENÉ 
STAVENÍ ZÁPLATA ANGL. ZKR. 

SPOJENÝCH 
NÁRODŮ

POLYNÉSKÁ 
MATKA 
ZEMĚ

NÁZEV 
PLANETKY ŠÍPOVÝ JED

SPOLČENÍ

FRANCOUZ. 
„UMĚNÍ“

3. ČÁST 
TAJENKY POKÁRAT CIZOKRAJ-

NÝ MOHUT-
NÝ STROMSTAROEG. 

DŽBÁN NÁRYS

TUMÁŠ

ÚB. VÁHY 
KAPALIN

OVIDIOVO 
JMÉNO

ČEPKOVY 
INICIÁLY ZAKALOVAT

DRUH 
BYLINY ZBABĚLEC DŘEVĚNÝ 

PŘÍSTŘEŠEK
DRŽENÍ 
ZBRANĚ

NAPODO-
BENINA

STIŽENÍ 
(KNIŽNĚ)

FINSKÁ J. 
OBJEMU POSLÁNÍ

CHLUPY NA 
TĚLE KINO DOMÁCKY 

NATÁLIE

NÁPRAVA

SPODKY 
NÁDOB ÚMRTÍ MĚSTO 

V USA
DOMÁCKY 
ATANÁZIE

BOR CITOSLOV-
CE BOLESTI

NÁSTRAHY 
PYTLÁKA

POVLAK NA 
ŽELEZE

LATINSKY 
„VYDÁVAT 
ZÁPACH“

DRUH UH-
LOVODÍKU

ANGLICKY 
„OLEJ“

DRUH 
KYTOVCE

OTEC 
(ŘÍDCE)

ZKR. UMĚL. 
BESEDY

SLOVEN-
SKY „IR“

2. ČÁST 
TAJENKY TÁTA POMŮCKY:

ALURA, ANATAS, AN-
TONOV, AREN, DROSH, 
KARP, PAPA, TEAK, USCHEMICKÝ 

PRVEK TAVENÍ POLNÍ 
MÍRA KOPT
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BRNO

NABÍDKA PRO MŠ A ZŠ
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Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 2. května. 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 2. do 4. května 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 23. 4. 2015.

S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!

Muzeum města Brna, 

příspěvková organizace

(Špilberk 1, 662 24 Brno)

zveřejňuje v souladu 

s ust. § 39, odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších 

předpisů, záměr

PRONAJMOUT 

ČÁST NEBYTOVÝCH 

PROSTOR

v areálu NKP hrad Špilberk, 

Špilberk 1, č.p. 210

Podrobné informace jsou 

zveřejněny na úřední desce 

Magistrátu města Brna a na 

internetových stránkách 

www.spilberk.cz.

Elvira Lindo: Chudák Manolito
Manolito Brejloun učaroval malým i velkým čtenářům u nás i po 

celé Evropě. Nyní se desetiletý rošťák vrací v novém příběhu. Dru-

hý díl, plný zábavných příhod připomínajících nesmrtelné Miku-

lášovy patálie, se jmenuje Chudák Manolito. A je na co se těšit. 

Opět se setkáme s Manolitem a jeho svéráznou rodinkou. S chlap-

covými kamarády a spolužáky znovu prožijeme nejednu zajíma-

vou situaci. Ve vedlejších rolích nás čeká pančelka Asunción alias 

teta Melitona, všetečná sousedka Luisa s fenkou Boni či Manolitův 

kmotr. Mladý hoch zažívá řadu dobrodružství a ztřeštěností přimě-

řených svému věku. Kniha potěší i dojme chlapcovou upřímností 

a zároveň pobaví díky jeho neopakovatelnému smyslu pro humor.
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„S
trategický rozvoj je dlou-
hodobý a systematický 
proces. Nahlédněte spo-

lu s námi pod pokličku brněnské-
ho strategického plánování, při-
pomeňte si realizované projekty 
a seznamte se s projekty, které se 
teprve připravují.“ Těmito slovy 
láká zájemce nová výstava v Ur-
ban centru na Mečové 5, která po-
trvá od 10. dubna do konce května. 

Výstava „Od Strategie k projektům – jak 
se vize mění v realitu“ provede návštěvní-
ky třemi strategickými dokumenty Brna. 

Seznámí je nejprve s hlavním a nejzná-
mějším dokumentem, kterým je Strategie 
pro Brno. Ta nastavila základní směry roz-
voje města, které jsou stále platné i nosné. 
Strategie pro Brno se stala hlavním vodít-

kem toho, kam se má Brno ve střednědo-
bém horizontu, tedy do roku 2020, ubírat. 
Určila směry jeho rozvoje, avšak podrob-
nější postupy, jak vytyčených cílů dosáh-
nout, detailně popsaly navazující strategie. 

Brno jako město znalostní ekonomi-
ky proto není výsledkem nahodilé souhry 
okolností, zásluhu na tom má například 
Regionální inovační strategie, díky které 
se daří vizi centra vědy, výzkumu a ino-
vací systematicky realizovat. 

S příchodem nového programového 
období Evropské unie 2014–2020 je nut-
né sladit rozvoj celé aglomerace Brna. 
Proto je třetím představeným dokumen-
tem Integrovaná strategie rozvoje Brněn-
ské metropolitní oblasti, která má připra-
vit koordinované financování projektů 
z nových programů EU. 

U každé strategie se zájemci seznámí 
s její historií, cíli a očekáváními. Krátce 
budou představeny i příklady projektů, jež 
díky strategiím spatřily světlo světa nebo 
se k realizaci chystají. Kde je to možné, je 
přidána i informace o nákladech.

Co se chystá?

Pokračuje se v přípravě Kreativního cen-
tra, které má za cíl podporovat tvůrčí lidi 

a přispět k obnově zajímavé, i když zatím 
spíše neatraktivní části města. 

V oblasti rozvoje veřejné dopravy je 
naplánováno prodloužení tramvajových 
tratí a opatření v oblasti dopravní telema-
tiky neboli řízení dopravy. 

Znovu se otevírá myšlenka projektu 
REURIS – revitalizace Staré Ponávky, je-
hož cílem je přetvoření tohoto téměř za-
pomenutého vodního toku v „modro-ze-
lenou osu“, plnohodnotně začleněnou do 
života města. 

Výstava připomene i hotové či nyní 
dokončované projekty. V oblasti kvali-
ty života se jedná například o nový park 
Hvězdička na ulici Hvězdové či právě bu-
dovaný bytový dům na Francouzské, kte-
rý nabídne nejen azylové a prostupné by-
dlení, ale i zázemí pro mateřské centrum 
a středisko denních služeb. 

Věda – inovace, byznys 
i vzdělávání

Z oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání 
a inovací zmiňme např. Středoevropský 
technologický institut CEITEC, špičko-
vé vědecké centrum zaměřené na oblasti 
věd o živé přírodě a pokročilých materiá-
lů a technologií. 

Dalším uskutečněným projektem je 
ICRC – Mezinárodní centrum klinic-
kého výzkumu při Fakultní nemocnici 
u sv. Anny. A úspěšnou realizací je také 
interaktivní VIDA centrum na výstaviš-
ti popularizující vědu a techniku. Inovač-
ní vouchery zase propojují vědecké týmy 
s podnikatelskou sférou a umožňují tak 
firmám zlepšovat jejich produkty.

A pak jsou zde méně viditelné, ale 
úspěšné projekty, které stojí za zmínku, 
například Brno Expat Centre, kde po-
máhají odborníkům ze zahraničí, kte-
ří do jihomoravské metropole přijedou 
za prací. 

Ambicí výstavy je ukázat, že projekty 
nevznikají nahodile a že strategické plá-
nování se vyplácí a má smysl. 

Připraveno ve spolupráci s týmem 
Kanceláře strategie města MMB

Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

P
ohybu na čerstvém vzduchu 
není nikdy dost. Příležitostí 
k němu letos přibude v Jun-

drově, na Lesné, v Králově Poli 
a v Novém Lískovci díky zmoder-
nizovaným hřištím, která využijí 
děti i dospělí.

Obyvatelé Jundrova koncem léta uvíta-
jí zregenerované sportoviště v severní 
části čtvrti, při ulici Pod Holednou. 

Z původního velkého hřiště vznik-
ne moderní multifunkční prostor o roz-
měrech 15 x 30 metrů s vysokým oplo-
cením a přilehlým hledištěm. Doplní 
ho branky a basketbalové koše, přibu-
de také část s dvěma fitness stanicemi. 
Malé hřiště získá nový povrch, herní 
prvky, pískoviště a oplocení. Na úpra-
vy město vynaloží sedm milionů korun 
s využitím 5,5milionové dotace z Ev-
ropské unie.

Na Lesné se v půli dubna rozběhnou 
práce na revitalizaci odpočinkového 
prostranství při ulici Vyhlídka. Změní 
se v příjemné zákoutí s nabídkou širo-

kého spektra aktivit pro děti i dospělé – 
najdou zde klecové sportoviště pro mí-
čové hry, plochu pro parkour a fitness, 
in-line dráhu pro děti a teenagery, la-
novku a zákoutí s grilem. 

I současné dětské hřiště se dočká vy-
lepšení: štěrkový dopadový povrch zde 
překryje měkká litá guma a díky tomu 
už malým bruslařům jedoucím na při-
lehlé dráze nebudou překážet v cestě 
napadané kamínky. I pro tento projekt 
chce město využít dotace z evropských 
fondů, a to ve výši 5,3 milionu korun. 
Dokončení se předpokládá v srpnu le-
tošního roku.

Šplhouni se vyřádí 
na lanech i na stěně

Další radost ze hry, ale i klidné pose-
zení slibuje parčík na ulici Kartouzské, 
pod areálem Veterinární a farmaceutic-
ké univerzity. Jde o úzký pás zeleně roz-
šířený v jižní části při ulici Domažlické. 
Práce na jeho revitalizaci se již rozběhly 
a do poloviny července zde vznikne mo-
derní sportovně-rekreační areál. 

V části poblíž domu s pečovatel-
skou službou je navrženo větší odpočí-
vadlo s lavicemi osazenými proti sobě, 
aby posloužilo potřebám seniorů. Mlad-
ší generace zase více využijí areál hřišť. 

Na velkém hřišti pro míčové sporty si 
zájemci zahrají basketbal, volejbal či no-
hejbal, ale plocha poslouží i na florbal nebo 
malou kopanou. Ve střední části vznikne 

pro odrostlejší děti sportoviště vybavené 
lanovým programem a nízkou horizontální 
cvičnou šplhací stěnou. Hřiště pro nejmen-
ší zaujme své návštěvníky hopsadly, hou-
pačkami a dalším vybavením.

Celý areál hřišť oddělí od okolí sys-
tém zídek, plotů, plůtků a zábran s po-
pínavými rostlinami. Předpokládané ná-
klady činí 11,9 milionu korun, z nich až 
78 % pokryje dotace z evropských fon-
dů, zbytek uhradí město a městská část.

A Nový Lískovec připravuje rozší-
ření sportoviště v parku Pod Plachta-
mi. V první etapě vybuduje dvě hřiště 
s travnatým povrchem, softbalové a fot-
balové, obě volně přístupná veřejnosti.

Práce odstartují v květnu, finále „ob-
stará“ travní semínko a příroda. První 
utkání se na nových plochách odehra-
jí na jaře příštího roku. Městská část na 
projekt vynaloží 1,9 milionu korun, 7,9 
milionu uhradí evropské fondy.

 Připravuje se školka na Kame-

chách. Město Brno připravuje vý-

stavbu nové šestitřídní mateř-

ské školy na Kamechách II v Bys-

trci. Rada města Brna schválila 

31. března smlouvu na projekto-

vou dokumentaci s celkovou ce-

nou 886 tisíc korun. Investice je 

zařazena ve schváleném rozpoč-

tu města s celkovými rozpočtový-

mi náklady ve výši 60 milionů ko-

run, letos je na přípravu vyčleně-

no 1,5 milionu. Mateřská škola pro 

168 dětí bude mít vlastní kuchyni, 

jejíž kapacita postačí k zajištění pří-

pravy obědů i pro MŠ Kamechy I. 

Součástí investice bude i vybudo-

vání parkoviště a oplocené školní 

zahrady s herními prvky a pískovi-

šti. S vědomím předpokládaného 

demografického vývoje bude ob-

jekt navržen tak, aby mohl být v bu-

doucnu využit pro základní školu.

 Začala úprava přednádraží. Z dů-

vodu opravy chodníku mezi vstu-

pem do vestibulu železniční sta-

nice Brno – hlavní nádraží a ná-

dražním viaduktem nebude do 

ukončení prací (podle předpokladu 

do 23. dubna) možná obsluha za-

stávky nočních autobusových linek 

N94 a N95 směr Modřice a Chrlice 

v těchto místech. Tato zastávka je 

přeložena do smyčky trolejbusů li-

nek 31 a 33. 

 WC v podchodu prošlo rekon-

strukcí. V únoru skončila generál-

ní oprava veřejných toalet v pod-

chodu pod hlavním nádražím, 

které má ve správě společnost Br-

něnské komunikace. Důvodem byl 

celkově špatný stav toalet, který již 

neodpovídal dnešním provozním 

a hygienickým požadavkům. Han-

dicapovaní mohou nyní využívat 

komfortní kabinku hned u vcho-

du. Zrekonstruovány byly všech-

ny kabinky toalet, zázemí pro ob-

sluhu, ale také rozvody vody, ka-

nalizace, vzduchotechnika apod. 

Nově bylo přidáno nouzové osvět-

lení, požární čidla či protizáplavo-

vá čidla. Oprava stála téměř tři mi-

liony korun. WC je otevřeno denně 

kromě nedělí a svátků od 7.30 do 

19.30 hodin. 

 Cyklostezky na Hladíkově se 

propojí. Rada města Brna schváli-

la 10. března aktualizaci investiční-

ho záměru „Cyklistická stezka Hla-

díkova, úsek 12“ s celkovými ná-

klady 16,1 milionu korun. Jedná se 

o cyklostezku podél Svitavy, kte-

rá je součástí sítě evropských cyk-

lostezek EuroVelo 9. Město chce 

tímto krokem zajistit bezkoliz-

ní křížení oblíbené cyklistické tra-

sy s frekventovanou čtyřpruho-

vou komunikací Hladíkova, propojí 

se tak ze severu vedená stezka od 

Křenové a stezka jižním směrem 

až k ulici Černovické, a to pomocí 

nově vybudovaného úseku v pod-

jezdu pod silničním a železničním 

mostem v korytu řeky Svitavy. 

Součástí investice je také úprava 

chodníků a přilehlých ploch včetně 

veřejného osvětlení. Realizace po-

trvá podle předpokladu 21 měsíců.

 Poplatek za odpad: Převod je 

pohodlnější. Magistrát města Brna 

doporučuje Brňanům, aby popla-

tek za komunální odpad platili ban-

kovním převodem na účet měs-

ta číslo156304/5400. Je to nejkom-

fortnější způsob platby, protože se 

lidé vyhnou zbytečným frontám na 

pokladnách. Výše místního poplat-

ku na poplatníka a kalendářní rok 

2015 činí 670 korun, splatnost je 

nejpozději do 31. května. Jako va-

riabilní symbol se uvádí rodné čís-

lo poplatníka. Poplatek lze uhradit 

za všechny členy domácnosti jed-

nou platbou pod variabilním sym-

bolem plátce a následně zaslat 

správci poplatku oznámení společ-

ného zástupce, v němž plátce uve-

de identifikační údaje poplatníků, 

za které platbu odvedl.

Opravená sportoviště ocení všechny generace
LENKA 

VAŠKOVÁ

Oddělení 

implementace 

evropských fondů 

MMB
vaskova.lenka@brno.cz

e

KRÁTCE

Důležité
Výstava počítá i s doprovod-

ným programem, který strategic-

ké plánování přiblíží formou před-

nášky a otevřené diskuse pro 

veřejnost. Více čtěte na webu 

www.urbancentrum.brno.cz.

Jak se strategicky plánuje změna vize v realitu
MARIE 

ZEZŮLKOVÁ

Kancelář strategie 

města MMB
zezulkova.marie@brno.cz

K

S
tále více spokojených cyk-
listů chce na svých stez-
kách i silnicích vidět město 

Brno. Popularizace jízdního kola 
jako přirozeného a rovnocenného 
dopravního prostředku a podpo-
ra cyklistické dopravy je jedním 
z cílů dopravní politiky města. 

Ten je formulován v Generelu cyklistic-
ké dopravy ve městě Brně, základním 
materiálu pro rozvoj cyklistické dopra-
vy, zpracovaném v roce 2010. 

Brno podporuje cyklistickou dopravu 
naplňováním generelu, ale také rozpra-
cováním cílů a opatření Národní strate-
gie rozvoje cyklistické dopravy ČR do 

svých koncepčních a rozvojových ma-
teriálů. 

V oblasti cyklistické dopravy se v sou-
časnosti v souladu se zpracovanou a pro-
jednanou studií návrhu cykloopatření pro 
období 2014 s výhledem na další roky 
připravují a realizují jak liniová, tak ploš-
ná opatření, která by měla vést k postup-
nému zpřístupňování území cyklistům.

Co usnadní cyklistům život

Opatření pro vyznavače jízdy na kole 
v Brně lze dělit na liniová, plošná a ostatní.

Liniová opatření zahrnují samostat-
né stezky pro cyklisty (eventuálně spo-
lečné i pro chodce), vyhrazené pru-
hy pro cyklisty (případně v kombinaci 
s autobusy nebo taxi) a cyklopiktogra-
mové koridory.

Jsou realizována na důležitých měst-
ských radiálách a ostatních hlavních 
tazích (např. na ulicích Úvoz, Kounico-
va, Zborovská, připravují se i na Novo-
líšeňské a Olomoucké).

Mezi plošná opatření počítáme pro-
tisměrné cyklopruhy a cyklopiktogra-

mové koridory, zóny 30 (s omezenou 
rychlostí) a nahrazování stávajících zá-
kazových svislých dopravních značek 
značkami dovolujícími vjezd či průjezd 
cyklistům.

Díky těmto opatřením se zlepšuje 
plošná prostupnost území a následně se 
pak zvyšuje bezpečnost všech účastníků 
silničního provozu.

Nyní jsou prověřovány a realizová-
ny cykloobousměrky v centru města – 
jedná se o zhruba 20 ulic vzdálených 
od středu města asi 500 metrů. Násled-
ně by mělo být prověřeno dalších asi 
63 ulic vzdálených od centra zhruba 
1500 metrů. 

Z ostatních opatření připomeňme 
cykloboxy, kde cyklisté čekají v řadi-
cím pruhu před křižovatkou na červe-
nou zcela vpředu před ostatními vo-
zidly a na zelenou se rozjíždějí do 
křižovatky jako první. Objevují se i cy-
klostojany.

V různých stupních prověřování či 
přípravy je systém B+R (bike and ride) 
na záchytných parkovištích, parkova-

cí věže pro cyklisty a systém sdílení kol 
(bikesharing). 

Pro zvýšení bezpečnosti při pohybu jezd-
ců na kolech jsou prováděny i samostat-
né menší stavební akce (např. přejezdy pro 
cyklisty).

Na kole do Vídně

V roce 2013 se Brno stalo řádným členem 
Asociace měst pro cyklisty a je členem dob-
rovolného svazku obcí Cyklistická stezka 
Brno–Vídeň, kde přispívá částkou cca 1,5 
milionu korun ročně na podporu výstavby 
trasy Brno–Vídeň na území jižní Moravy.

Pro rok 2015 je prioritou projedná-
vané napojení areálu Černovické tera-
sy v trase ulice Olomoucké a následně 
i po ulici Těžební, kde bude cyklotrasa 
pokračovat po stávající stezce pro pěší 
a cyklisty na ulici Vlastimila Pecha. 

Samospráva města rovněž požádala 
Odbor dopravy Magistrátu města Brna, 
aby změnil organizaci dopravy v měst-
ské památkové rezervaci a umožnil cyk-
listům vjezd do zdejší pěší zóny (kromě 
ulice České). 

Brňané chtějí energicky „šlápnout do pedálů“
VLADIMÍR 

BIELKO

Odbor dopravy 

MMB
bielko.vladimir@brno.cz

 Parčík na Kartouzské právě prochází proměnou. Foto: Z. Kolařík
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Nejlepší učitelky převzaly ceny

B
ýt učitelem je často nevděč-
ná práce. Dobří kantoři si ale 
vděk zaslouží – jeho vyjád-

řením je i každoroční udílení cen 
u příležitosti výročí narození Jana 
Amose Komenského. Své „učite-
le roku 2015“ má i Brno.

Ocenění ve dvou kategoriích byla pře-
dána 26. března na Nové radnici za 
účasti mj. 1. náměstkyně primátora Klá-
ry Liptákové a místopředsedkyně Ko-
mise Rady města Brna pro výchovu 
a vzdělávání Moniky Doležalové.

V kategorii Výrazná pedagogická 
osobnost roku hodnotící komise z návr-
hů vybrala Evu Čermákovou a Kamilu 
Horáčkovou. 

Zástupkyně ředitelky Eva Čermáková 
učí chemii a biologii na Základní ško-
le Bakalovo nábřeží a podle navrhova-
telů dokáže žáky pro své předměty na-
dchnout a motivovat je. Oni jí to pak 
vrací úspěchy na školních olympiádách.

Kamila Horáčková ze ZŠ Labská se 
angažuje ve školním pěveckém sboru, 
který se jí podařilo rozšířit i na 1. stu-
peň. I díky ní sbor pravidelně vystupuje 
ve starolískoveckém kostele, na různých 
akcích, v nemocnici, ale také v zahraničí.

Kantorkou od narození

Druhou kategorií je Ocenění za dlouho-
dobou tvůrčí pedagogickou činnost, jež 
získaly Ivana Grundová, Danuše Ko-
márková a Taťána Štětinová. 

Ivana Grundová učí na ZŠ a MŠ Hu-
sova od roku 1991 a je propagátor-

kou daltonské metody. Pořádá semináře 
i ukázkové hodiny a spolupracuje s pe-
dagogickou fakultou při přípravě budou-
cích učitelů. O její oblibě svědčí to, že 
byla na ocenění navržena školou, škol-
skou radou i klubem rodičů.

Danuše Komárková je ředitelkou Ma-
teřské školy nám. Svornosti, která peču-
je i o děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, především v oblasti logope-
die. Ve školství působí zhruba 40 let, po-

dle navrhovatelů je ovšem stále kreativní 
a inovativní a spolupracuje s jinými ško-
lami na zavádění nových metod do výuky.

Učitelka češtiny a občanské výchovy 
ze ZŠ Hudcova Taťána Štětinová se vě-
nuje pořádání sportovních, adaptačních 
a jiných kurzů, je koordinátorkou škol-
ního vzdělávacího programu a podle 
navrhovatelů je dětem dobrou rádkyní 
a učitelkou se doslova narodila.

 Zuzana Gregorová

Jedná se o pozemek p. č. 1303/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

427 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e., způsob využití jiná stav-

ba, v k. ú. Staré Brno při ulici Vodní.

Minimální kupní cena pozemku činí 5 600 000 Kč za podmínky splat-

nosti před podpisem kupní smlouvy. 

Na Majetkovém odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 

dveře č. 212, nebo na internetových stránkách www.brno.cz v části 

Prodej majetku města lze získat memorandum s dalšími informacemi 

a podmínkami k předložení nabídky.

Zájemci předají svou nabídku osobně na Majetkový odbor MMB, Mali-

novského nám. 3, 2. patro, dveře č. 216 nebo 217, dne 20. dubna 2015 

od 9 do 15 hodin, dne 22. dubna od 9 do 15 hodin nebo dne 24. dubna 

od 9 do 12 hodin. Mimo uvedené termíny není předání nabídky mož-

né. K později doručeným nabídkám nebude přihlíženo.

Jako projev vážného zájmu o koupi předmětné nemovitosti je poža-

dováno složení kauce ve výši 560 000 Kč  a uzavření smlouvy o slože-

ní a užití kauce.

Případné další informace podá Martina Němcová (tel.: 542 173 085, 

e-mail: nemcova.martina@brno.cz), Irena Ráčková (tel.: 542 173 079, 

e-mail: rackova.irena@brno.cz) nebo Marie Kučerová (tel.: 542 173 041, 

e-mail: kucerova.marie@brno.cz). Majetkový odbor MMB, foto: MMB

Prodej pozemku na Vodní

Statutární město Brno vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemku 

o výměře 427 m2 v k. ú. Staré Brno při ulici Vodní.

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

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

Telefonní provolba: 542 171 111

Informační středisko (Malinov-

ského 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

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Zastupitelstvo města Brna
 4. zasedání, 17. března 2015 (výběr)

ZMB schválilo:

• novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům umění města 

Brna;

• rozpočtové opatření v souvislosti s odměňováním členů komisí/vý-

borů – nečlenů ZMB;

• rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na účast 

města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně;

• rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu na posouzení možné restrukturaliza-

ce obchodních společností se 100% majetkovou účastí města s cílem 

vyhodnotit výhody a rizika případné restrukturalizace včetně holdin-

gového uspořádání;

• poskytnutí neinvestičního transferu v celkové výši 3 mil. Kč z rozpoč-

tu města Brna na rok 2015 pro účely realizace projektu „Úprava ven-

kovních ploch v areálu koupaliště Dobrovského, Brno-Královo Pole“. 

MČ Brno-Královo Pole tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru škol-

ství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. ledna 2016;

• rozpočtové opatření z důvodu dofinancování pedagogických pracov-

níků škol z rozpočtu města pro rok 2015;

• převod schválené dotace Armádě spásy v České republice, z. s., ve 

výši 200 tis. Kč na nově vzniklý subjekt Potravinová banka pro Brno 

a Jihomoravský kraj a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-

ta Brna pro rok 2015 dle návrhu o poskytnutí dotace;

• dodatek č. 1 ke smlouvě mezi statutárním městem Brnem a Tech-

nickým muzeem v Brně o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

opravu parní tramvajové lokomotivy Caroline;

• návrh nabytí pozemků p. č. 875/15 a 876/10, oba v k. ú. Horní Heršpi-

ce, pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova – Vomáčkova“. (mad)

VĚSTNÍK

Zapište si
Další zasedání Zastupitelstva města Brna se bude konat 14. dub-

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.

Přínos pro Brno zaslouží ocenění
Kancelář primátora města Brna přijímá 
návrhy na udělení Ceny města Brna pro 
rok 2015. 

Cenu uděluje Zastupitelstvo měs-
ta Brna za činnost nebo dílo, které vý-
znamně obohatily jednu či více oblastí 
veřejného života, a přispěly tak k posí-
lení dobrého jména našeho města.

Cena může být udělena jednotlivci, dvo-
jici nebo kolektivu. Návrhy na její udělení 
mohou předkládat občané, orgány města 
Brna a městských částí, organizace, spol-
ky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústa-

vy a další. Návrh musí být podán písem-
nou formou nejpozději do 31. srpna 2015.

Ocenění se uděluje např. v oblasti 
přírodních věd, architektury, výtvarné-
ho a dramatického umění, sportu nebo 
literární činnosti a publicistiky. 

Seznam všech oblastí a podrobné in-
formace o postupu podávání a projednání 
návrhů na udělení Ceny města Brna jsou 
obsaženy v Pravidlech pro udílení Ceny 
města Brna a zveřejněny na interneto-
vých stránkách města www.brno.cz (po-
stup: Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit 

> Další informace a agendy > Další po-
stupy k vyřízení > položka č. 010; pravi-
dla: Úvod > Správa města > Dokumenty 
města > Pravidla a postupy > Pravidla pro 
udílení Ceny města Brna).

Informace o podávání návrhů na uděle-
ní Ceny města Brna pro rok 2015 je záro-
veň vyvěšena na úředních deskách Magist-
rátu města Brna na Malinovského náměstí; 
případné další doplňující údaje lze získat 
na telefonním čísle 542 172 091.

Alice Zafirelisová
Kancelář primátora města Brna

Strážníci zachránili 
desítky lidských životů
Loni přijalo operační středisko Měst-
ské policie Brno 41 naléhavých te-
lefonátů o sousedech, příbuzných 
či přátelích, kteří nápadně dlouho ne-
vycházejí z bytu nebo přes dveře vo-
lají o pomoc.

Převážně starší nebo špatně pohyb-
liví lidé zůstali odkázáni na pomoc 
hlídek, které kvůli akutnímu ohrožení 
života vstupovaly do zabezpečených 
bytů silou. 

Na lanech i s klíčem

Strážníci slaňovali k balkonům či ok-
nům zamčených bytů, v několika dal-
ších případech museli vyrazit vstupní 
dveře nebo je otevřít planžetou. 

Během loňského roku tímto způso-
bem zachránili 38 lidí, kterým buďto 
sami poskytli pomoc, nebo k nim při-
volali záchranáře. 

Zpravidla se jednalo o důchodce, 
kteří vlivem vyčerpání, dehydrata-
ce, nemoci nebo chvilkové nevolnosti 
upadli a zůstali ležet v některé z míst-
ností. Tři osoby bohužel strážníci na-
lezli mrtvé. 

K těmto údajům je vhodné připočí-
tat okolo stovky výjezdů k poplachům 

osobních alarmů, jimiž městská poli-
cie vybavuje imobilní či staré a zpra-
vidla opuštěné lidi. 

Jediným stiskem tlačítka na ma-
lém zařízení v podobě přívěsku se dů-
chodci a handicapovaní mohou ihned 
telefonicky spojit s dispečery měst-
ské policie, vysvětlit jim svůj problém 
a požádat o příjezd hlídky vybave-
né rezervním klíčem. Takzvaných os-
trých výjezdů k pohybově omezeným 
lidem, kteří se skutečně dostali do ne-
snází, loni strážníci napočítali rovné 
dvě desítky. 

Všímavost pomáhá

Pro strážníky je nedocenitelná pomoc 
všímavých sousedů, kteří registrují 
podezřelé okolnosti.

Někdy postřehnou prostý fakt, že do-
tyčný nevychází delší dobu z bytu, jin-
dy je navedou méně patrné indicie jako 
delší dobu neodmetený sníh na senio-
rově vozidle či poštovní schránka plná 
reklamních materiálů a dopisů. Sociál-
ní pracovníci zase upozorňují na nevy-
zvednuté jídlonosiče.

Jakub Ghanem
Městská policie Brno

 Strážníci při tréninku slaňování z budovy AZ Tower. Foto: T. Kratochvil

 Oceněné učitelky Ivana Grundová, Danuše Komárková, 1. náměstkyně 

primátora Klára Liptáková, Kamila Horáčková, Taťána Štětinová a Eva Čer-

máková (zleva). Foto: Z. Kolařík
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Učení trochu jinak – ZŠ Brno Jana Babáka
Základní škola Jana Babáka je 

škola s rozšířenou výukou ci-

zích jazyků a hudební výchovy.

 Rozšířená výuka cizích jazyků 

má na naší škole dlouholetou tra-

dici. Anglický jazyk se nadstan-

dardně vyučuje již několik deseti-

letí. Netradiční vyučovací metody, 

konverzace s rodilým mluvčím, 

pravidelná týdenní jazyková sou-

středění v Orlických horách – to 

vše zpestřuje školní výuku. Le-

tošní pobyt v Orlických horách 

měl téma „Filmový festival“.

Veškerá výuka a odpolední 

aktivity byly zaměřeny na slav-

né filmy, filmové melodie a osob-

nosti. V hodinách angličtiny žáci 

poznávali filmy oceněné  Oska-

ry, zpívali slavné melodie, sezna-

movali se s nejrůznějšími filmo-

vými žánry. V hodinách němčiny 

vytvářeli rozhovory se slavnými 

osobnostmi, procvičovali základ-

ní názvosloví. Při odpoledních 

hrách děti poznávaly také histo-

rii českého filmu. Na konci týd-

ne měli žáci dostatek inspirace 

a zkušeností a pokusili se natočit 

své vlastní krátké filmy, které byly 

v závěru týdne prezentovány na 

„filmovém festivalu“.

Každé dva roky mohou naši 

žáci vycestovat do Velké Britá-

nie a ověřit si znalosti anglické-

ho jazyka v praxi, v anglických 

rodinách a s rodilými mluvčími. 

Další pravidelnou aktivitou je 

každoroční Den jazyků, kdy žáci 

druhého stupně chystají pro své 

mladší spolužáky seznámení 

s kulturou a zvyky anglicky mlu-

vících zemí. Kromě rozšíření 

znalostí se žáci učí schopnosti 

spolupráce, zodpovědnosti, sa-

mostatnosti a tolerance. Podob-

né akce velmi přispívají přátel-

ské atmosféře prostředí školy.

Výuka anglického jazyka pro-

bíhá i v jiných předmětech, v loň-

ském školním roce nazkoušel 

pěvecký sbor ROSA pásmo písní 

skupin ABBA a BEATLES. Texty 

sedmnácti anglických písní jistě 

oživily zábavnou formou slovní 

zásobu všech účinkujících.

Rozšířená výuka hudební vý-

chovy má na naší škole také 

dlouhodobou tradici. Pravidelné 

vánoční koncerty, pěvecká vy-

stoupení na charitativních ak-

cích, výročích, hudební sou-

středění v Nekoři – to vše patří 

k pravidelným aktivitám.

K nejvýznamnějším hudeb-

ním projektům na naší škole pa-

třilo nastudování známého svě-

tového muzikálu A. L. Webera 

a T. Rice „Josef a jeho úžas-

ný pestrobarevný plášť“. Na 

přípravě muzikálu se v průbě-

hu celého školního roku podí-

leli žáci 5.–9. ročníku, pěvec-

ký sbor ROSA, učitelé hudební, 

výtvarné a dramatické výchovy. 

Dále na muzikálu ochotně pra-

covali rodiče žáků, profesionál-

ní hudebníci a herci brněnské-

ho divadla Dráček. Tato akce se 

odlišovala od klasických škol-

ních představení. Svým hudeb-

ním, dramatickým i výtvarným 

zpracováním dosahovala vy-

soké úrovně. Toto představení 

mělo také benefiční charakter 

– výtěžek ze vstupného společ-

ně s částkou, kterou věnovali 

žáci, rodiče a učitelé naší školy, 

jsme oficiálně předali Nadační-

mu fondu dětské onkologie KR-

TEK. Částka 46 568 Kč všechny 

mile překvapila.

Všechny tyto aktivity přinášejí 

do školního prostředí nový roz-

měr, škola se tak stává místem, 

kde se žáci nejen učí, ale se-

tkávají se s činnostmi, které jim 

rozšíří nové obzory a na které 

budou dlouho vzpomínat.

 Mgr. Lada Novotná, 

zástupkyně ředitele ZŠ Brno 

Jana Babáka 1

Ve Schrattenbachově paláci na rohu 

Kobližné a Poštovské ulice se v noci 

údajně zjevují tři bezhlaví muži. Prý 

se znelíbili jakémusi císaři a v tomto 

domě je za trest popravili. V podobě 

bezhlavých duchů v noci procházejí 

všemi místnostmi, křičí a řinčí řetězy. 

Jediné štěstí je, že dnes v domě nikdo 

nebydlí. A svazkům na regálech Ma-

henovy knihovny to nejspíš nevadí...

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)

Jeden z nejvěrnějších a nejlepších členů 

překladatelského týmu napsal do břez-

nového pokračování poznámku o pravi-

dlech psaní limericků. Ujišťujeme ho, že 

duchu hantecové rubriky malá teoretická 

vsuvka rozhodně neublíží. Naopak.

S trochou nadsázky by se dalo říct, 

že už od počátků hantecu na stránkách 

BM (v roce 2016 to bude deset let...) 

se nenápadně držíme nápadu převzít 

z řeči, vnímané kdysi jako mluva „spo-

diny“, to nejlepší – hravost a humor. 

Hantec je pro nás vyjádřením pospoli-

tosti a radosti ze života. Současně jsme 

si však předsevzali potvrdit, že si zdán-

livě „primitivní“ jazyk vůbec neprotiřečí 

ani s poetickými pravidly, ani s promy-

šleným tématickým okruhem (nejprve 

zaměřeným na brněnský místopis, po-

sléze na historii a pověsti), ani s velmi 

dobrou úrovní čtenářské kreativity.

Na počátku jsme otiskovali propra-

covaná hantecová zadání od auto-

ra, který si říkal Albireo. Nyní už delší 

dobu vybíráme texty od Vasila Tesila, 

které také nenásilně, ale poctivě do-

držují všechny zásady poetiky. Samo-

zřejmě však přitom nechceme odradit 

ani nikoho z mnoha přispěvatelů, kteří 

s formou svého překladu nakládají po 

svém. Pan Havlík ostatně napsal, že 

i když „jde o volnou parafrázi na dané 

téma, i ona může být zajímavá“. 

Hodně z překladů z březnového čís-

la se do pravidel limericku vešlo. Pan Ha-

vlík to zaznamenal, snad s jistou obavou, 

aby jeho „kantorské rady“ někomu neva-

dily. Ale ani trocha teorie rozhodně nikoho 

nezabije – a hravý hantec už vůbec ne! 

Tentokrát milý stálý překladatel předeslal: 

„Trochu se mi vrátil bumerang na hla-

vu, když musím konstatovat, že většina 

posledních překladů má už patřičné li-

merickové pětiverší (nanejvýš by to chtě-

lo někde malinko upravit rytmus a počet 

stop ve verši). Možná je to výběrem pří-

spěvků, nebo spíše růstem kvalit auto-

rů. Moje rady přišly trochu pozdě, dlou-

ho jsem se k nim odhodlával. Navíc mne 

dnes předběhli kolegové Henc a Mucha 

se zamontováním jména autora zadání 

(Vasil Tesil) do veršů. Tedy já do třetice:“

Když jdeš napříč přes ulici Kobližnou,

nemáš cestu ani trochu bezpečnou.

Schrattenbachův dům tam stojí,

tam se každý člověk bojí,

zatracenou chvilku máš tam – obtížnou.

 

Kdo tam koukne, určitě se vyděsí,

uvidí tam řádit hrozivé běsy;

tři bezhlaví rytíři

v oknech, dveřích, vikýři

celou noc tam pijí... soudí V. Tesil.

 (Překlad: Stanislav Havlík)

Hantecová rubrika je tedy otevře-

ná všem. Vítaný je vtip, vlastní invence 

a fantazie. Tento aspekt přesně vystihl 

dlouhodobý překladatel Karel: 

„Příběh z dnešní Mahenovy knihov-

ny obsahuje pramálo děje (pouze fakt, 

že v tomto objektu straší tři bezhlaví 

muži), takže jsem trochu „vařil z vody“ 

– doplnil jsem svou představu, jak by to 

dopadlo, kdyby nebyli sťati.

Nevím, zda by mě za tento přístup 

pochválil pan Stanislav Havlík (snažil 

jsem se alespoň dodržet počet slabik ve 

verších podle originálu), ale současně 

bych mu chtěl oponovat – kdyby všech-

ny překlady byly tak striktně věrné, jak 

on požaduje, byla by to docela nuda číst 

deset téměř shodných veršovánek. Dá-

vám určitě přednost oněm „volným pa-

rafrázím na dané téma“, v nichž každý 

může uplatnit svůj pohled na příběh...“

V paláci, kde bydlel biskup 

Schrattenbach,

tři bezhlaví nahánějí lidem strach.

Odbojní ti muži praví,

kterým zde kdys sťali hlavy,

žalují teď, že byl císař jejich vrah.

Kdyby hlavy na krku jim nechali,

byl by důvod ke strašení pramalý –

neděsíce svoje bližní,

četli by si svazky knižní,

kterých jsou v tom domě plné regály.

 (Překlad: Karel Henc)

Další zpracování hrůzostrašné stor-

ky zní takto:

Roh ulice Poštovské a Kobližné

v noci míjej zdáli, ale poblíž ne!

V tom domě, v němž kdysi bydlel 

 Schrattenbach,

řádí strašidlo a nažene ti strach.

Nepolekat se je velmi obtížné.

Běda osobě, která tam vlezla by!

K smrti zděsí ji tři braši bez hlavy.

Rámusí tam tak, až dům se třese celý,

vyvádějí, jako kdyby v hlavě měli.

Jenže nemají, jsou přece bezhlaví !

 (Překlad: Jan Daniel)

„Každý měsíc čtu poctivě Brněnský 

Metropolitan, a tedy i překlady z hante-

cu. Řekla jsem si, že to taky zkusím, a tak 

posílám svůj příspěvek. Na poprvé asi nic 

moc, ale snaha byla,“ myslí si skromně 

nová posila překladatelského týmu.

Z rohu ulic Poštovské a Kobližné

v noci raděj uteč! A když ne,

na pozoru měj se! To je pravidlo!

V biskupově domě řádí strašidlo.

Kdo tam jednou nakoukne,

vystrašen pryč pádí,

když uvidí duchy tři.

bez hlavy jak řádí.

Noční klid jim nic neříká,

natož noční selanka.

Až do rána povykují,

jak opilá sebranka.

 (Překlad: Svatava Kalová)

Jako návrat ztraceného syna jsme 

uvítali příspěvek od autora s pseudo-

nymem Bob: „Po delší tvůrčí přestávce, 

kdy mne nic v překladech nenapadlo, 

posílám jeden příspěvek. To jen abyste 

věděli, že jsem ještě neumřel a já stej-

ně jako náš mateřský hantec brněnský 

ještě žijeme.“

Stůj, noho Brňana, půlnocí kvačící

směrem ke Kobližné Poštovskou ulicí!

U Schrattenbach – paláce

končí se legrace.

Řádí zde trojice stvůr – příšer bezhlavých!

Skolí tě hrůza a do smrti přejde smích.

 

Řev, řehot ďábelský, krev ze zdí tryská,

postava bezhlavá – na hubu si píská!

Ze džbánů do hrdel lijí si chlast

neznají pauzu, odddych či rast.

Na tebe, chodče, chystají past!

 (Překlad: Bob Šajtan)

Od nového přispěvatele dorazila větší 

zásilka: nejenže přeložil pověst o třech 

bezhlavých chlapících do spisovného 

jazyka, ale přidal i verzi v hovorové češ-

tině a slovenštině: 

Z rohu ulic Poštovské a Kobližné

v noci raděj uteč pryč. A když ne, 

dávej hochu pozor pořád,

v paláci je strašný neřád,

žije v něm cosi hrozně podivné.

Kdo tam přijde, oči má hned mlhavé, 

když zhlédne ty duchy bezhlavé.

Noční klid v tom domě?

To by bylo jistě po mně,

do rána slyšet zvuky neblahé.

A teď zkusím přeložit báseň do tzv. 

hovorové češtiny (fakticky však do jaké-

hosi „hantecu“, kterým se mluví hlavně 

v Praze a v Čechách):

Z rožku ulic Poštovský a Kobližný

v noci, vole, vodprejskni krokem svižným.

A u Schrattenbacha

dej si, vole, bacha, 

a rychle někam zmizni.

Kdo tam koukne, uvidí tři duchy bez hlavy,

jsou to, vole, strašný vohavy,

hlavy maj, vole, pořád pod paží,

i když je to, vole, neblaží

a křičej strašně, votravy.

Malá lingvistická vsuvka:

Hantec, jazyk ušlechtilý, 

cizincům též velmi milý, 

zaslouží si překlad jiný,

třeba do jazyku Číny, 

nebo aspoň slovenštiny:

Keď vynoríš sa v noci z rožku 

 Kobližnej a Poštovskej,

tak sa veru riadne zľakneš, ó jéj, jejéj, jéj.

Nohy zober na ramená 

 a utekaj rýchlo preč,

keď sa schováš, potom si už tíško breč.

V tom paláci Schrattenbacha, 

 netvori sú, jejéj, jéj.

Kto tam kukne, neuvidí priateľa,

len tri telá bez hlavy a tri hlavy bez tela.

Nedá sa v tom dome spávať,

pri pohári vysadávať.

To by žiadna bytosť nechcela.

 

S pozdravem

Ať už nikdo nekecá, 

slavme slávu hanteca

 Miroslav Freund

Překladatel, který si říká Mucha, vznesl 

oprávněnou technickou připomínku: „Nej-

větší záhadou na této pověsti není exis-

tence bezhlavých mužů (poblíž se vysky-

toval i bezhlavý jezdec) – ale to, jak mohli 

bez hlav (tzn. i bez hlasivek) hrůzostraš-

ně křičet (viz zadání). Ani nějaká zvuková 

technika, kterou by mohli použít k hlaso-

vému projevu, tehdy ještě neexistovala...“

Císaři se znelíbili

šlechtici tři, kteří žili

v paláci u Schrattenbacha.

Tam byl krutý přečin spáchán, 

když je stětím popravili.

Dodnes v noci po paláci

muži bez hlav se potácí...

Běsní jako utržení,

na co sáhnou – v cáry změní,

s rámusem. A pak se ztrácí...

(Do sklepů se k ránu vrací).

 (Překlad: Mucha)

Nové zadání: Vo véletě kajzrovky 
Mařky Terky do Kényku

Pro nové zadání inspirovala Vasila Tesi-

la pověst o zrušení kartuziánského kláš-

tera v Králově Poli. Jednou císařovna Ma-

rie Terezie navštívila Brno a chtěla se do 

kláštera podívat. Když však vešla dovnitř, 

mniši se kolem ní seběhli a prosili ji: „Vaše 

veličenstvo, náš řád zapovídá, aby nějaká 

žena vstoupila na půdu kláštera.“ Jenže 

Marie Terezie odsekla: „Já jsem vaše pa-

novnice a mně je všechno dovoleno!“ Ale 

mniši vysvětlovali, že ani ona není výjim-

kou a za nic na světě ji nechtěli pustit dál. 

Císařovna se rozzlobila a odešla pryč. Za 

jistý čas přijel do Králova Pole její syn Jo-

sef II. Přivedl s sebou oddíl uherských vo-

jáků a mnichy z kláštera vyhnal. Sám prý 

je honil jezdeckým bičíkem.

Vo véletě kajzrovky Mařky Terky 

do Kényku

Mařka Terka mózovala v okolí,

chcela vtruknót do klákeca v Krpoli.

Mnicháli se šprajcovali:

„Baba vocaď musí pali!“

Nakrkla se. Ta je těžce vosolí.

Jožin Druhé vysmykoval z putály,

pré že fofrem pomstit mutru přivalí.

S paprikášskó partyjó

do Kényku hasijó,

z klákeca teď ženó všecky mnichály!

 Vasil Tesil

Na vaše překlady říkanky z hante-

cu do jazyka českého budeme čekat 

do 25. dubna 2015. E-maily směrujte 

na metropolitan@ceskydomov.cz. Do-

pisy posílejte na adresu vydavatele: Br-

něnský Metropolitan, Šilingrovo nám. 3, 

601 00 Brno. Do předmětu či na obálku 

napište heslo Hantec.

Děkujeme za vaši přízeň a trpělivost 

při čekání na další pokračování rubriky.

 Připravuje: Taťána Králová

Přeložte z hantecu aneb Tři bezglocnoví borci z Kobližné
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„Neztratilo se vám nic?“ aneb cizí tělesa v trávicím traktu
Psi jsou přirozeně zvědaví a rádi 

ochutnávají věci, které nejsou 

určeny ke konzumaci. Obzvlášť 

někteří se chovají jako „vysa-

vač“ a nenechají žádné smítko 

jen tak ležet. Mnoho psů nevá-

há ochutnat různé předměty od 

kamenů, ponožek, provázků až 

po odpadky. I když řada z těch-

to věcí projde zažívacím traktem 

bez větších obtíží, mnoho cizích 

předmětů může ohrozit psí život. 

Také kočky, zvláště pak koťa-

ta, si rády hrají s klubíčky a pro-

vázky, které mohou představo-

vat vážné nebezpečí. Mnohdy 

se pak majitelé nestačí divit, co 

všechno se mohlo „ukrýt“ v psím 

nebo kočičím žaludku. Bohužel, 

často stojí za přítomností cizí-

ho tělesa sám majitel, který své-

mu miláčkovi dopřává kosti a ne-

vhodné hračky, protože i takové 

pochoutky dovedou v žaludku 

nebo střevě způsobit velké pro-

blémy. Pokud máte podezření na 

pozření cizího tělesa, měli bys-

te neprodleně kontaktovat svého 

veterinárního lékaře. Cizí před-

měty nemusí zažívacím traktem 

projít a mohou způsobit obstruk-

ci nebo perforaci a následnou 

smrt vašeho mazlíčka.

Jakým příznakům byste 
měli věnovat pozornost? 

Jestliže váš pes trpí alespoň 

jedním z následujících přízna-

ků, může se jednat o přítom-

nost cizího tělesa v trávicím 

traktu. Jedná se hlavně o zvra-

cení, průjem, nebo naopak zá-

cpu, zvýšenou citlivost až bolest 

břicha, apatii, odmítání krmiva 

a hubnutí. 

Již po klinickém vyšetření 

a důkladné palpaci dutiny břiš-

ní může veterinární lékař vyslovit 

podezření na přítomnost cizího 

tělesa. To by se následně mělo 

potvrdit rentgenovým, případně 

ultrazvukovým vyšetřením duti-

ny břišní. Dalším diagnostickým, 

ale i terapeutickým krokem je en-

doskopické vyšetření zažívacího 

traktu. Toto vyšetření však musí 

být provedeno v celkové anes-

tezii. Endoskopem se vizualizu-

jí vnitřní struktury a následně 

košíčkem nebo kleštěmi může 

lékař vytáhnout z jícnu, žaludku 

nebo ze začátku tenkého střeva 

cizí těleso. Pokud však cizí těle-

so doputovalo do dalších úseků 

střeva nebo pejsek spolknul pro-

vázek, sáček nebo kus oblečení, 

které způsobilo nařasení střeva, 

je jedinou možností chirurgická 

terapie – otevření dutiny břišní, 

žaludku nebo střeva s vyjmutím 

cizího tělesa. 

Rozhodujícím faktorem úspěš-

nosti vyléčení je čas. Cizí těle-

so může snížit přívod krve do 

žaludku a střev a způsobit ná-

sledně jejich odúmrť. Ve většině 

nekomplikovaných a včas řeše-

ných případů je prognóza dob-

rá. Celkově však prognóza zá-

visí na několika faktorech. Je to 

hlavně lokalizace cizího tělesa 

v trávicím traktu, doba trvání ob-

strukce, velikost, tvar, vlastnos-

ti cizího tělesa a celkový zdra-

votní stav zvířete před pozřením 

cizího tělesa. Na základě těch-

to faktorů vám veterinární lé-

kař sdělí plán léčby a případnou 

prognózu.

A jak zabránit, aby váš maz-

líček nesežral něco, co by mu 

mohlo způsobit zdravotní obtí-

že? Na tuto otázku bohužel ne-

existuje jednoznačná odpověď. 

Je nemožné hlídat vašeho pej-

ska nebo kočičku 24 hodin den-

ně. Venku můžete dát vašemu 

„jedlíkovi“ náhubek, a pokud zů-

stává doma o samotě, nene-

chávat ho v místnosti, ve které 

může snadno sežrat, co se mu 

zlíbí. Hračky volte takové veli-

kosti, aby nemohlo dojít k jejich 

polknutí, a z takového materi-

álu, který váš miláček nemůže 

rozkousat na drobnější částeč-

ky. Kočičkám pak nedávejte na 

hraní bavlněná klubíčka a pro-

vázky. A pokud si ve výběru hra-

ček nejste jistí, poraďte se se 

svým veterinárním lékařem o je-

jich správném výběru. 

MVDr. Martina Klimešová

Klinika Jaggy Brno

III. mezinárodní výstava Rybí trofeje na Zámku Slavkov – Austerlitz
Třetí výstavou Rybích trofejí 

chtějí pořadatelé zámecká re-

staurace Austerlitz a Moravský 

rybářský svaz navázat na velmi 

úspěšné první dva ročníky, kte-

ré se konaly v roce 2001 a 2004 

v Holešově. Jednalo se tehdy 

o víkendové akce, které zhléd-

lo přes 6000 tisíc návštěvníků. 

Nyní bude možno celou výsta-

vu prezentovat po dobu čtyř mě-

síců (7. 5. – 31. 8. 2015), a to 

v zámeckých kazematech Zám-

ku Slavkov – Austerlitz. Pořa-

datelé chtějí přilákat do Slav-

kova u Brna nejširší veřejnost 

z tuzemska i ze zahraničí, kte-

rá bude mít možnost zhléd-

nout unikátní exponáty z oblas-

ti rybářství a rybolovu. Výstava 

bude instalována na ploše cca 

300 m2 a bude na ní k vidění 

přes 300 exponátů rybích tro-

fejí. Výstava bude orientová-

na na laickou i odbornou veřej-

nost všech věkových kategorií 

a měla by obohatit nadcházející 

turistickou sezonu v Jihomorav-

ském regionu.

Největšími lákadly předcho-

zích ročníků bylo preparované 

uhynulé mládě kosatky a největší 

ulovený sumec na udici z Vranov-

ské přehrady, který měřil 255 cm 

a vážil 93 kg, kterého ulovil pan 

Štefan Šabo. Tento ojedinělý 

exemplář bude po jedenácti le-

tech opět veřejně vystaven.

Připravovaná výstava ani le-

tos neochudí návštěvníky o sbír-

ku preparovaných úlovků nej-

větších chycených štik z České 

republiky, candátů, okounů, kap-

rů, línů…, ale i mořských druhů 

ryb, které bude vystavovat je-

den z nejznámějších preparáto-

rů v ČR pan ing. Josef Nováček 

z Vodňan.

Velmi zajímavým zpestřením 

celé výstavy bude preparovaný 

krokodýl měřící přes tři metry.

Doprovodným programem vý-

stavy budou prezentace odbor-

ných škol se zaměřením na rybář-

ství, vodní hospodářství a ekologii, 

které mohou zejména mládež za-

ujmout při rozhodování o budou-

cím profesním zaměření (Ústav 

rybářství a hydrobiologie Mende-

lovy univerzity v Brně, Střední ry-

bářská škola a Vyšší odborná 

škola vodního hospodářství a eko-

logie ve Vodňanech, Střední ško-

la rybářská a vodohospodářská 

Jakuba Krčína v Třeboni, Stredná 

odborná škola v Ivanke pri Duna-

ji), dále prezentace uživatelů ry-

bářských revírů (Moravský rybář-

ský svaz a Český rybářský svaz) 

s náměty na využití volnočaso-

vých aktivit v oblasti rybářského 

sportu, odborná rybářská video-

projekce a další.

Návštěvníci mohou v místě 

výstavy navštívit historicky vý-

znamný Zámek Slavkov – Aus-

terlitz, případně další různé vol-

nočasové aktivity ve Slavkově 

u Brna a blízkém okolí.

Garantem a spolupořadate-

lem výstavy je Moravský rybář-

ský svaz, záštitu nad výstavou 

převzal starosta města Slavkov 

u Brna pan Michal Boudný.

Podrobné informace je mož-

no získat na www.zameckeka-

zematy.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu, 

za pořadatele Michal 

Vlkolenzski, kurátor výstavy.

Instalace s prvky videomappingu připomene 
události II. světové války
„V zahradě Starobrněnského kláštera na jižním svahu tento týden rozkvetly mandloně. Tři vyso-

ké stromy jsou posety bílými květy, které zvláště v slunečních paprscích se tak krásně vyjíma-

jí ve svém okolí, že budí pozornost,“ stálo ve zprávě brněnských novin na začátku dubna 1945. 

Naděje byla na sklonku války cítit všude. Tento nenápadný novinový článek dal jméno i novému 

projektu Muzea města Brna. Instalací s prvky videomappingu s názvem „Na Starém Brně kvet-

ly madloně“ se muzeum připojuje k vzpomínkovým akcím v rámci 70. výročí osvobození Brna. 

Jedním ze symbolů II. světo-

vé války v Brně je i barokní kap-

le na Špilberku, její historie sahá 

až do roku 1693, kdy ji nechal zří-

dit tehdejší velitel špilberské pev-

nosti, v roce 1753 zde byl z od-

kazu barona Trencka vybudován 

boční oltář, dodnes nazývaný jako 

Trenckova kaple. Až do vzniku 

Československa se v kapli sloužily 

mše, buď pro vězně, nebo pro vo-

jenskou posádku, podle toho, k ja-

kému účelu zrovna Špilberk slou-

žil. Za I. republiky pak kaple byla 

součástí prohlídkového okruhu 

pro veřejnost. 

V březnu 1939 Špilberk pře-

vzala německá okupační sprá-

va. První vězni pozatýkaní gesta-

pem putovali na Špilberk krátce 

poté v rámci akce Gitter. Při další 

preventivní zatýkací akci Albrecht 

I. na začátku války byla řada vý-

znamných brněnských osobností, 

skutečných či domnělých odpůrců 

režimu, umístěna přímo do barok-

ní kaple. Po několik dní pobývali 

ve stísněných podmínkách, v noci 

spali na slamnících rozložených 

i na oltářních schodech nebo v ka-

zatelně. Ačkoliv většina předpoklá-

dala, že budou brzy propuštěni, 

byl pro ně Špilberk jen přestupní 

stanicí; mnozí byli dále posláni do 

Buchenwaldu či Dachau. Někteří 

se již domů nikdy nevrátili. 

Němci využívali Špilberk jako 

vězení do léta 1940, poté zača-

la rozsáhlá přestavba hradu na 

vzorové kasárny Wehrmachtu. 

Z barokní kaple byl odstraněn 

mobiliář, výzdoba i bohoslužeb-

né předměty, zmizela kazatelna 

i dřevěná oratoř. Nadále byl pros-

tor využíván jako vojenská slav-

nostní síň plná nacistických sym-

bolů; hákového kříže, říšské orlice 

či Hitlerovy busty. Po válce zde 

byl vybudován památník II. od-

boje, v 60. letech pak expozice 

ostře protinacistických fotomon-

táží Johna Heartfielda, díla byla 

jím osobně vybrána a instalová-

na speciálně do prostor kaple, 

do kontrastu s dochovanými frag-

menty nacistické výzdoby.

V 90. letech, když Špilberk pro-

cházel rozsáhlou rekonstrukcí, 

rozhodlo vedení města Brna, že 

kaple bude uvedena do původní 

barokní podoby a zbytky nacistic-

ké výzdoby budou odstraněny, což 

vyvolalo vlnu odporu z řad odbor-

níků. Proti tomuto záměru svěd-

čily posudky památkářů, histori-

ků i muzeologů. Všichni volali po 

zachování dochované výzdoby, 

aby mohla sloužit jako memen-

to a kaple tak navždy připomínala 

zvůli totalitního režimu. Představi-

telé města na konec ustoupili. 

Kde jinde tedy uctít vnitřní sílu 

člověka, oběti druhé světové války 

z řad vojáků i civilistů než v barok-

ní kapli na Špilberku? V místě, kde 

se utrpení střídalo s úlevou, strach 

s nadějí. Muzeum města Brna při-

pomene události odehrávající se 

v kapli prostřednictvím instalace 

využívající prvky videomappin-

gu. Historická data prezentovaná 

mimo jiné i v dotykovém digitálním 

stole tak doplní hra světla, zvuku, 

obrazů a symbolů, jež návštěvní-

ka provede pocity bezmoci, které 

v kapli zažívali vězni před více než 

70 lety, i pocity naděje, kterou na-

opak lidé hledali i v sebemenších 

detailech, jako třeba v rozkvetlých 

mandloních, v časech blížícího se 

konce války.
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Jakubské náměstí 5
www. divadlobolkapolivky. cz

7. 4. 19:00 RŮŽOVÉ BRÝLE
8. 4. 19:00 DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
9. 4. 19:00 DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
10. 4. 19:00 MÍNUS DVA
11. 4. 19:00 S TVOJÍ DCEROU NE
12. 4. 19:00 NEKOREKTNÍ SKEČE – 

TROS BOYS III.
13. 4. 19:00 CHLAP NA ZABITÍ
14. 4. 19:00 SBOHEM ZŮSTÁVÁM
15. 4. 19:00 PADESÁTKA
16. 4. 19:00 SHIRLEY VALENTINE BE-

NEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ 
PRO BRONTOSAURY V HI-
MALÁJÍCH

17. 4. 19:00 NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
18. 4. 19:00 CRY BABY CRY
19. 4. 19:00 BIOSTORY
20. 4. 19:00 ROMANTICKÝ VÍKEND
21. 4. 19:00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
23. 4. 19:00 BUTCH CASSIDY A SUN-

DANCE KID (western 
z Bohnic)

24. 4. 19:00 ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM 
PACIFIKU

25. 4. 19:00 JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, 
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ

26. 4. 20:00 CAVEMAN

27. 4. 19:00 OSIŘELÝ ZÁPAD

28. 4. 19:00 DNA

29. 4. 19:00 DRAHOUŠKOVÉ

30. 4. 19:00 KRASAVICE INTERKON-

TINENTÁLNÍ – ARTE ET 

MARTE 

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903

INZERCE – POZVÁNKY A TIPY
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Země
Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno, do 20. září 2015, www.mzm.cz
doprovodný program k výstavě:
čtvrtek 2. 4. v 17 h, přednáška Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska, 
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
středa 15. 4. v 17 h, komentovaná prohlídka výstavy 
sobota 18. 4. od 13 do 16 h, Vulkanické vitráže – výtvarná dílna
čtvrtek 23. 4. v 17 h, přednáška Etna – najväčšia sopka v Európe, 
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
čtvrtek 30. 4. v 17 h, přednáška Zbytky dávných sopek v Čechách, 
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

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

Otevírací doba út: 9:00–15:00 h, st–pá: 
9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, svát-
ky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 
13:00–18:00 h, po: zavřeno.

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280 
Stálé expozice: Zaniklý život na Mora-
vě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Mo-
rava ve středověku, Svět nerostů, Pa-
mátník prof. Karla Absolona
Výstavy:
Pestrobarevný svět křemenných hmot 
kolem nás do 2016
Ivan Kyncl: rebel s fotoaparátem. Obrazo-
vý kronikář normalizační doby a fotograf 
britských divadelních scén. do 14. 5.

Konec vlády hákového kříže – osvobo-
zení Moravy 1945
 24. 4. 2015 – 3. 1. 2016
Přednášky:
Minerály a drahé kameny (RNDr. To-
máš Řídkošil – Geopark Český ráj)
 16. 4. 
Etna – najväčšia sopka v Európe (RNDr. La-
dislav Šimon, Ph.D. – Štátný geologický 
ústav Dionýza Štúra, Bratislava) 23. 4. 
Zbytky dávných sopek v Čechách 
(Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. – Česká 
geologická služba Praha) 30. 4. 

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760. Otevíra-
cí doba: út–pá: 9:00–18:00 h, so, ne: 10:00–

18:00 h, svátky (pouze ty, které připadnou 
na út–ne) 10:00–18:00 h, po: zavřeno.
Stálé expozice: Morava lovců a sběra-
čů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické 
technologie, Genetika ve vývoji člověka, 
Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina
Výstavy:

Zdeněk Burian: Viděl světy dávno mi-

nulé… do 9. 8.

Mykény a střední Evropa do 16. 8.

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 515 919 808
Stálá expozice:

Život a dílo Leoše Janáčka – základ-
ní informace o životě skladatele a jeho 

nejznámějších dílech. Janáčkův domek 
s původní dispozicí vnitřního prostoru – 
Janáčkova pracovna.
Výstava:
Vladimír Helfert. Muzikolog, pedagog, 
skladatel, profesor hudební vědy na FF MU 
v Brně, zakladatel Hudebního archivu Mo-
ravského zemského muzea v Brně, dirigent 
Orchestrálního sdružení v Brně. Jako první 
v Brně uvedl a sám řídil kompletní symfo-
nický cyklus Má vlast. 22. 4. – 31. 5.
Peter Graham: Zahrada Orfeova
 do 12. 4.

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní ulice 1, Brno (vstup ze Zel-
ného trhu a Kapucínského nám.), 

tel.: 533 435 282. Vstupenky do Biskup-

ského dvora jsou v prodeji v Dietrich-

steinském paláci.

Stálé expozice: Fauna Moravy, Akvári-

um sladkovodních ryb

Houbařská poradna

Otevírací doba: po 9:00–12:00 h 

a 13:00–18:00 h, út 9:00–12:00 h 

a 13:00–16:00 h. Modely hub J. Rulíška 

s houbařskou poradnou.

MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno (vstup ze Zelného trhu 

a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, 

www.mendelianum.cz, www.mzm.cz. 

Atraktivní svět genetiky – zpřístupnění pro-

blematiky vědy a výzkumu v oblasti geneti-

ky a mo lekulární biologie široké veřejnosti 
přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.
Výstava: Tři tisíce let knižního umění / 
Skvosty pěti kultur 3. 4. – 7. 6.

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361. Oteví-
rací doba út: 9:00–15:00 h, st: 9:00–19:00 h, 
čt–pá: 9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, 
svátky (pouze ty, které připadnou na út–
ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno.
Výstavy:
Vulkány – tepny Země do 20. 9.
Komentovaná prohlídka výstavy 15. 4. 
Přednášky:
Vulkanické vitráže – Výtvarná dílna 
k výstavě Vulkány – tepny země 18. 4.
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Hrají: 
 Divadelní spolek Kašpar 

27. 4.
v 19.00

Jakubské nám.5 / Brno
Divadlo Bolka Polívky
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VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ 

HUDBY – Západ / Ratio

7. 4. v 19:00

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Je-

zuitská ulice 

VARHANNÍ RECITÁL CH. SCHMITTA

Julius Reubke: Varhanní sonáta c moll 
| Fabrice Bollon: Tombeau de Nazard 
| Johann Sebastian Bach: Preludium 
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 evangelický chrám 

J. A. Komenského (Červený kostel)

VLÁMOVÉ V BRNĚ

(polyfonie z brněnských rukopisů)
Heinrich Isaac: Velikonoční moteta | 

Antoine Brumel: Mše pro šest hlasů
La Capilla
10. 4. ve 20:00

kostel sv. Augustina, nám. Míru 

KONCERT KANTILÉNY

Johannes Brahms: Tři duchovní sbory | 
Benjamin Britten: Missa brevis pro dět-
ský 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 Hilsche-
rová – mezzosoprán, Jakub Janšta – 
varhany | Kantiléna, sbor dětí a mláde-
že při Filharmonii Brno | Czech Virtuosi 
– Jakub Klecker, Michal Jančík
12. 4. v 19:00

katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)

CHVALTE HO ZVUKEM POLNICE

Anton Bruckner: Ecce sacerdos mag-

nus pro sbor, 3 trombóny a varhany | 
Mše č. 3 f moll pro sóla, sbor, varhany 
a orchestr | Žalm 150 pro soprán, sbor 
a orchestr
Lívia Obručník Venósová – soprán, Ka-
teřina Jalovcová – alt, Josef Moravec 
– tenor, David Szendiuch – bas | Petr 
Kolař – varhany
Český filharmonický sbor Brno – Petr 
Fiala
Filharmonie Brno – Aleksandar Mar-
ković
16. 4. a 17. 4. v 19:30

Besední dům

HARMONIE

Wolfgang Amadeus Mozart Serenáda 
B dur „Gran Partita“ | Antonín Dvořák 
Serenáda d moll op. 44
Harmonie brněnských filharmoniků – 
umělecký vedoucí Emil Drápela

22. 4. v 19:30, Besední dům
JAZZ & WORLD MUSIC
Intimní konverzace dvou osobností z růz-
ných hudebních břehů. Zuzana Lapčíko-
vá – cimbál, zpěv | Emil Viklický – klavír

23. 4. a 24. 4. v 19:30
Janáčkovo divadlo
TANGO S VIOLOU
Benjamin Jusupov: Violový koncert „Vio-
la-Tango-Rock-Concerto“, Postludium, Go 

Tango | Johannes Brahms: Klavírní kvartet 
g moll (orchestrace Arnold Schönberg)
Maxim Rysanov – viola, elektrická vi-
ola | Filharmonie Brno, dirigent – Ale-
xander Joel

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

  8. 4. 19.00 LABUTÍ JEZERO, balet

  9. 4. 19.00 LABUTÍ JEZERO, balet

10. 4. 18.00 ČAROKRAJ, opera

11. 4. 14.00 ČAROKRAJ, opera

11. 4. 18.00 ČAROKRAJ, opera

12. 4. 17.00 CARMEN, opera

14. 4. 17.00 LA TRAVIATA, opera

15. 4. 19.00 PRODANÁ NEVĚSTA, opera

17. 4. 19.00 MADAMA BUTTERFLY, 

opera

18. 4. 19.00 LABUTÍ JEZERO, balet

19. 4. 17.00 HRY O MARII, opera

22. 4. 19.00 NABUCCO, opera

25. 4. 19.00 BLUDNÝ HOLANĎAN, opera

26. 4. 17.00 POLSKÁ KREV, opereta

28. 4. 19.00 SÓLO PRO TŘI, balet

Hostující soubor: Balet Ná-

rodního divadla, Praha

Jacques Brel, Vladimír Vy-

sockij, Karel Kryl / Petr 

Zuska

29. 4. 19.00 LABUTÍ JEZERO, balet

30. 4. 19.00 DON GIOVANNI, opera

MAHENOVO DIVADLO

  7. 4. 18.00 HAVEL V ZEMI ČELEDÍNŮ, 

činohra

  8. 4. 19.00 LYSISTRATA, činohra

  9. 4. 17.00 HOSTINA DRAVCŮ, činohra

10. 4. 10.00 LAKOMEC, činohra

10. 4. 19.00 LAKOMEC, činohra

11. 4. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra

13. 4. 19.00 KRÁL OIDIPÚS, činohra

14. 4. 19.00 CYRANO Z BERGERAKU, 

činohra

15. 4. 19.00 A pak už tam nezbyl ani je-

den aneb DESET MALÝCH 

ČERNOUŠKŮ, činohra

16. 4. 19.00 KONCERT VLASTY REDLA, 

koncert

17. 4. 19.00 ROMEO A JULIE, činohra

18. 4. 17.00 OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY, 

činohra

19. 4. 16.00 PETR PAN, balet

Hostující soubor: Bohe-

mia Balet – soubor Taneční 

konzervatoře hl. m. Prahy

James Newton Howard / 

Bérangère Andreo

20. 4. 19.00 APARTMÁ V HOTELU PLA-

ZA, činohra

21. 4. 19.00 MANDRAGORA, činohra

23. 4. 19.00 VESELÉ PANIČKY WIND-

SORSKÉ, činohra

24. 4. 19.00 ROZBITÝ DŽBÁN, činohra

25. 4. 17.00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra

26. 4. 19.00 BLACK AND WHITE, balet

27. 4. 19.00 ROZBITÝ DŽBÁN, činohra

28. 4. 18.00 HOSTINA DRAVCŮ, činohra

29. 4. 19.00 KRÁL OIDIPÚS, činohra

30. 4. 19.00 BEATLES MANIA 

S FILHARMONIÍ HRADEC 

KRÁLOVÉ, koncert

DIVADLO REDUTA

  7. 4. 19.00 ČERNÁ LABUŤ, činohra

  9. 4. 19.00 JAK CHUTNÁ MOC, 

činohra

10. 4. 19.00 ĎÁBLICE, činohra

11. 4. 17.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

12. 4. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

12. 4. 19.00 SAM, činohra

Hostující soubor: Studio 

Hrdinů, Praha Katharina 

Schmitt

13. 4. 19.00 VALMONT, činohra

16. 4. 20.00 LOUPEŽNÍCI, činohra

18. 4. 19.00 STO LET TANGA – PŘÍBĚH 

VELKÉ LÁSKY

Účinkují: Jitka Franto-

vá, Martin Troncozo (zpěv) 

a taneční páry

19. 4. 19.00 IMPROVOZOVNA, činohra

22. 4. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

22. 4. 12.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

23. 4. 10.00 PAPAGENO HRAJE NA 

KOUZELNOU FLÉTNU, 

opera

24. 4. 10.00 PAPAGENO HRAJE NA 

KOUZELNOU FLÉTNU, 

opera

25. 4. 10.00 KVAK A ŽBLUŇK, činohra

25. 4. 10.00 CAVALLERIA RUSTICANA / 

PAGLIACCI (Sedlák Kavalír 

/ Komedianti), opera

26. 4. 19.00 ĎÁBLICE, činohra

27. 4. 19.00 ENSEMBLE OPERA DIVER-

SA, opera

Hostující soubor: Ensemble 

Opera Diversa

MALÁ SCÉNA MAHENOVA 
DIVADLA

17. 4. 10.00 ZLATOVLÁSKA, činohra

18. 4. 10.00 ZLATOVLÁSKA, činohra

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120
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Letohrádek Mitrovských v Brně představí mistrovské
repliky a život v době Karla IV. / 24. 1. - 19. 4. 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
PRO VELKÝ ZÁJEM PRODLOUŽENO DO 19. 4. 
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Víte, že...
Smlouva o partnerství mezi Brnem 

a Poznaní byla podepsána v září 

1966, v květnu 1989 byla rozšířena 

o další oblasti spolupráce. Úzké vaz-

by mají i instituce v obou městech.

 Knihovna představí samizdat. 

Společenský fenomén neoficiální 

knižní a časopisecké tvorby v kon-

textu 70. a 80. let 20. století uka-

zuje výstava Samizdat – skrytá 

minulost tvůrčího odporu, kterou 

do 26. dubna hostí Knihovna Jiří-

ho Mahena v Kobližné 4. Návštěv-

níci tu uvidí reprezentativní kolek-

ci knih, která ukazuje vývoj a bo-

hatou kulturní i informační tvorbu 

různých nezávislých prostředí teh-

dejší československé společnosti, 

včetně vzácných bibliofilií básnic-

kých sbírek s výtvarným doprovo-

dem významných umělců.

 Louskáček pod ománskými pal-

mami. Koncem února hostovala 

Filharmonie Brno v exotickém sul-

tanátu Omán. Ke spolupráci si ji 

vybrala Královská opera v Musca-

tu, která hledala špičkový orchestr 

pro představení Čajkovského Lous-

káčka v choreografii slavného Joh-

na Neumeiera a v produkci Ham-

burského baletu. Sólovou roli od-

tančil proslulý Otto Bubeníček, kte-

rý se zmíněným představením lou-

čil se svým angažmá v tomto kusu. 

Pro ománské publikum netypic-

ký potlesk vestoje završil zahranič-

ní hostování orchestru, který se po 

návratu pustil opět do brněnské se-

zóny. V dubnu se tak posluchači 

mohou těšit například na Viola-Tan-

go-Rock-Concerto s filharmoniky 

a tanečníky tanga 23. a 24. dubna 

v Janáčkově divadle.

 Tajemná část Drahanské vrcho-

viny. Univerzita obrany v Kounico-

vě 44 do 17. dubna hostí výstavu 

o historii vojenského výcvikového 

prostoru na Drahanské vrchovině 

1934–1945. Betonové pevnostní 

objekty dodnes viditelné ze silni-

ce Plumlov – Drahany byly posta-

veny podle vzoru Maginotovy linie 

pro výcvik posádek tehdy budova-

né betonové hranice. Za Protek-

torátu se prostor rozšířil a pro vý-

cvik wehrmachtu bylo vysídleno 

33 obcí. Trosky domů po dělostře-

lecké palbě sloužily jako kulisa pro 

natáčení propagandistických filmů 

„z východní fronty“ a byl zde po-

staven – poněkud předčasně – po-

mník vítězství nad Ruskem a Evro-

pou. Na výstavě se lze seznámit 

i s původní podobou pomníku, 

jeho skutečnou funkcí a dalšími 

zajímavými informacemi.

 Za rockem na Čarodějáles. 

30. dubna se na Riviéře v Pisár-

kách uskuteční 8. ročník rockového 

festivalu Čarodějáles. Vzhledem 

k rekonstrukci části areálu bude 

program probíhat jen na dvou scé-

nách, pořadatelé však slibují nej-

kvalitnější obsazení dosavadní his-

torie akce. Hlavní hvězdou jsou 

švédští Royal Republic, mícha-

jící garážový punk s vlivem brit-

ských kytarovek. Slovenskou scé-

nu zastupují Horkýže Slíže, fanouš-

ky potěší domácí Tata Bojs nebo 

MIG 21. Speciální set coververzí 

rockových hitů si připravil Vojtěch 

Dyk a B Side Band. A účast na fes-

tivalu si vysoutěží i některá začí-

nající kapela v hudebních kláních 

probíhajících od ledna do dubna 

v klubu Metro Music Bar.

 Benefice pro varhany v Králově 

Poli. Kostel Nejsvětější Trojice na 

Božetěchově ulici hostí koncert na 

podporu pořízení nových varhan. 

Koná se 25. dubna od 16.30 hodin 

a varhanice a sbormistryně Jitka 

Čudlá zde představí své dva komor-

ní sbory z česko-rakouského pohra-

ničí – Pěvecký sbor AGV a komor-

ní smíšený sbor Festivia Chorus. 

Akci podpoří varhanními vstupy 

také významná brněnská varhani-

ce, organizátorka a dramaturgyně 

Brněnského varhanního festivalu 

Hana Bartošová. V programu zazní 

skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, 

G. F. Händela, J. S. Bacha, J. E. Mo-

ora, spirituály a další.

STŘÍPKYI Brno má svou Prahu. V galerii

B
rněnské sdružení 4AM, které 
se zabývá architekturou, ur-
banismem, městským prosto-

rem, současným uměním a umě-
ním nových médií, otevřelo ve 
spolupráci s Moravskou galerií v je-
jím prostoru – na nádvoří Pražáko-
va paláce v Husově 18 – kulturní 
prostor s názvem PRAHA.

Jeho součástí je kromě kavárny veřej-
ná knihovna s odbornými publikacemi 
a periodiky o současné architektuře, de-
signu a umění. Prostor slouží také pro 
přednášky, výstavy, koncerty nebo au-
torské a experimentální divadlo.

V dubnu je v plánu např. diskuse k vý-
stavě Myslet město – městské strate-
gie mezi kontrolou a laissez-faire (9. dub-
na). Projekt Lucie Stejskalové je zaměřen 
na městské plánování v 10 světových me-
tropolích, ale diskuse se dotkne i Brna – 
zástupci města a odborníci budou mlu-
vit o tom, jak důležité jsou vize rozvoje 
města a jaký je vztah mezi strategickým 
a územním plánem.

Připravena je také další část varia-
bilního cyklu Feminismy všedního dne 
(13. dubna), o den později je na pro-
gramu projekce filmu Martina Hrubé-

ho pojednávajícího o osudech bývalého 
komunistického rekreačního střediska 
u Orlické přehrady. Snímek naznaču-
je kulturně-politický i estetický kontext 
jeho vzniku a dotýká se tématu kon-
troverzního architektonického dědictví 

období komunistické totality, poměru 
architektury a ideologie nebo vztahu ar-
chitektury a filmového obrazu. Po pro-
mítání bude následovat diskuse.

Kompletní program najdete na webu 
www.prahavbrne.cz. (zug)

 Foto: 4AM

DIVADELNÍ PREMIÉRY – DUBEN

Martin Sládeček, Mario 
Buzzi: Pa-papapa-pa-pa
Premiéra 12. 4. 2015 

v 19.00 hod., Divadlo na Orlí

Studenti 4. ročníku muzikálového 

herectví prostřednictvím téměř 

zapomenutého žánru singšpílu 

odvypráví příběh kontroverzního 

rakouského herce, pěvce a básní-

ka Emanuela Schikanedera. Ten 

byl miláčkem davů, které fasci-

noval svými divokými jevištními 

nápady, a zároveň buřičem, kte-

rý se opakovaně dostával do kříž-

ku s mocí, a byl proto mnohokrát 

donucen změnit své působiště. 

Není bez zajímavosti, že byl jistý 

čas také ředitelem brněnské Re-

duty. I přes 56 libret a 45 dramat, 

která napsal, zemřel nakonec 

v naprosté chudobě. V unikátní 

divadelní schikanederiádě diváci 

uslyší nejen hudbu W. A. Mozar-

ta, se kterým Schikaneder spolu-

pracoval, ale především součas-

ného brněnského skladatele Ma-

ria Buzziho.

Heinrich von Kleist: 
Rozbitý džbán
Premiéra 24. 4. 2015 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Mahenovo divadlo

Venkovský písař potkává v kan-

celáři žalostně zřízeného rych-

táře Adama. Začíná den sou-

du a žalobci už netrpělivě čeka-

jí. Navíc je ohlášena i návštěva 

soudního rady… Bože, to je ne-

příjemné! Vždyť Adam ani ne-

může najít svou úřední paru-

ku. A navíc selka Marta chce ža-

lovat snoubence své dcery Evy 

Ruprechta, který jí údajně rozbil 

starodávný džbán. Ten ovšem 

tvrdí, že viděl cizince, jak prchal 

oknem Evina pokoje a shodil 

džbán z krbové římsy. Marta se 

snaží zachránit dceřinu pověst 

všemi prostředky. Postupem 

času je stále jasnější, že Adam 

bude muset soudit hlavně své 

vlastní pochybení, svou vlast-

ní vinu. Úřední hodiny tikají, čas 

běží a rychtář musí přistoupit 

k veřejnému líčení. (java)

Kapitoly z dějin města pod Špilberkem

P
edagogická fakulta Masary-
kovy univerzity ve spolupráci 
s Archivem města Brna uspo-

řádala v letech 2008 a 2009 pro uči-
tele dějepisu a dalších společensko-
vědních oborů seminář o dějinách, 
památkách a osobnostech Brna.

Přes 20 příspěvků předních historiků 
a historiků umění pak editoři Jiří Mi-
hola a Aleš Filip uspořádali do sborní-
ku Brno v proměnách staletí / Kapitoly 
z dějin města pod Špilberkem. 

Hlavní téma publikace vystihuje 
hned úvodní kapitola Mileny Flodro-

vé nazvaná Co máme v Brně, co jin-
de nemají. A pak se jednotliví autoři 
zabývají Brnem ve středověku (kláš-
tery, vývojem hradů Špilberku a Ve-
veří i životem za lucemburských mar-
krabat) a v období baroka (dobýváním 
města Švédy, vznikem brněnského bis-
kupství a historií místního židovského 
osídlení).

Své místo má vila 
Tugendhat i sídliště Lesná

Dvěma třetinám knihy vévodí nová 
doba: průmyslová revoluce, jež přines-
la Brnu označení moravský Manches-

ter, i bitva u Slavkova a její pro metro-
poli devastující následky. 

Následují kapitoly zasvěcené archi-
tektuře a urbanismu, počínaje výstav-
bou v 19. století, kdy mimo jiné na pře-
lomu s 20. stoletím zásadní, leč dosud 
opomíjenou roli sehrál Německý dům, 
a poté se kniha věnuje velevýznamné-
mu a světově proslulému období funk-
cionalismu s výstavištěm (i výstavnic-
tvím) a vilou Tugendhat.

Pro mnohé bude jistě objevná kapi-
tola o unikátním sídlišti Lesná, jež patří 
k nejkvalitnějším sídlištím vzniklým od 
60. let, a také dva příspěvky Miroslava 

Jeřábka – o Brně po vzniku Českoslo-
venské republiky a zvláště pak o evrop-
ských hnutích v meziválečném období. 

Samostatné kapitoly se zaobírají vzni-
kem a vývojem Masarykovy univerzity, 
pedagogické fakulty i její katedry his-
torie, dále městskou hromadnou dopra-
vou a „osudovými osmičkami“ v ději-
nách města.

Závěr knihy tvoří charakteristika nej-
významnějších architektonických pamá-
tek města pod Špilberkem z pera Aleše 
Filipa a barevná příloha s historickými 
vedutami, dokumenty, portréty až po 
dnešní letecké snímky Brna. (mž)

Eliška Rejčka znovu kraluje. Ve Dnech polské kultury
Již popáté bude Brno hostit festival Dny 
polské kultury. Jeho cílem je předsta-
vit nejen partnerské město Poznaň, ale 
i Polsko a jeho kulturu.

Lidé tak mohou od 13. do 25. dubna 
„ochutnat“ polskou literaturu, divadlo, film 
či gastronomii. Brno a Česká republika se 
podobným způsobem představí v Poznani 
na podzim. Společné kořeny budou účast-
níci hledat především prostřednictvím 
Elišky Rejčky, královny české a polské.

Jednou z akcí je například kompono-
vané pásmo studentů polonistiky Masary-
kovy univerzity, které v Knihovně Jiřího 
Mahena na Kobližné 13. dubna předsta-
ví Elišku Rejčku nejen jako historickou 
osobnost, ale také jako literární postavu. 
Ve stejný den se zde bude Jiří David z Pa-
mátníku písemnictví na Moravě věnovat 
na přednášce vystaveným rukopisům této 
královny.

Od 15. do 30. dubna pozve na ná-
vštěvu do knihovny také výstava Čes-
ká a polská královna, kterou připravila 
Knihovna Raczyńskich v Poznani a ex-
kluzivně bude doplněna právě o zmí-
něné faksimile. V rámci festivalu pro-
běhne také v Knihovně Jiřího Mahena 
výstava známé polské ilustrátorky Iwo-
ny Chmielewské s názvem Myslící kni-
hy, která potěší nejen děti.

Mlsné jazýčky potěší speciality

Multimediální show Eliška Rejčka – 
česká a polská královna bude v podání 
divadelní školy Łejery z Poznaně k vi-
dění 15. dubna v sále B. Bakaly.

Polská filmová přehlídka zve do kina 
Art ve dnech od 23. do 25. dubna. V na-
bídce jsou jak celovečerní, tak krátké 
filmy, včetně diskuse o současném sta-
vu české a polské kinematografie.

Ovšem nejen literaturou, divadlem 
či filmem živ je člověk. Tradiční polské 
menu, které bude v nabídce v době koná-
ní festivalu, připraví restaurace Baroko 
na Orlí. Chybět nebudou pokrmy s nejty-
pičtějšími ingrediencemi, jako jsou zelí, 
červená řepa, okurky, kysaná smetana, 
houby a různé druhy párků a klobás.

Hlavními organizátory Dnů polské kul-
tury jsou Knihovna Jiřího Mahena a Od-
bor zahraničních vztahů Magistrátu měs-
ta Brna. Více informací najdete na webu 
www.dpk-brno.cz. Soňa Haluzová

Divadlo proniká i mezi kavárenské stolky
Sytá chuť kávy, pohodlné posezení 
a k tomu drama jako zákusek. Herec-
ké scénky či improvizace a živou hudbu 
servíruje od 7. dubna festival Brněnský 
Lunapark neboli Divadlo ke kávě. Ka-
várna Trojka, Café Práh, Zákoutí a dal-
ších 12 podniků se změní v neformální 
scénu, jež dá prostor nezávislým diva-
delním uskupením.

„Jedinečností formy zvané »Divadlo 
ke kávě« je bezprostřední blízkost mezi 
aktéry večera a návštěvníky,“ vysvět-
lila zakladatelka akce Kateřina Eichle-
rová. Příležitostné jeviště totiž vznikne 
hned vedle kavárenských stolků, divá-
kům doslova na dosah. „Pro divadelní 
soubory samotné je účast na festivalu 
cennou profesní zkušeností. Hrát niko-
li před lidmi, ale mezi nimi pro ně bývá 
výzvou,“ řekla Eichlerová. 

Zahájení letošní přehlídky se 7. dubna 
od 18 hodin v Trojce na Dominikánské 9 
ujme uskupení Storytelling, doprovodný 
program obstará Čohanas a žonglér Do-
minik Grohmann. Další program téměř 
dvouměsíčního Lunaparku lze najít na 
webu www.brnensky-lunapark.cz, před-
staví se v něm Divadlo Atelier, Divadlo 
Facka, Divadlo Faux pas!, Cabaret Sau-
vignon, Divadlo v karanténě atd.

„Hudební doprovodný program, kte-
rý je vrcholem každého večera, letos do-
plní dvě zajímavé novinky,“ upozorni-
la Eichlerová. „Jednou z nich je Science 
slam, improvizační scénky popularizující 
vědu v podání studentů Masarykovy uni-
verzity, druhou pak příběhy v podání ak-
térů, kteří jsou součástí nové místní plat-
formy s názvem Storytelling,“ dodala.

 Kateřina Šefčíková Foto: M. Savkaničová



22 DUBEN 2015INZERCE

SC
 3

41
11

9/
08

SC
 3

41
91

2/
70

www.fczbrno.cz     /     www.fczbrno.cz     /     www.fczbrno.cz     

ZBROJOVKA 

v březnu - tři zápasy, 
sedm bodů!

„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

Rok smíření 2015 – přehled akcí k 70. výročí konce druhé světové války
KVĚTEN

• 5. 5. 2015 | 17:00 | Černovické 

sdružení | Komentovaná procház-

ka – 2. světová válka v Černovicích | 

Květnová procházka bude věnována 

průběhu a konci druhé světové vál-

ky v této městské části. Sraz na rohu 

ulic Olomoucká a Turgeněvova.

• 7. 5. 2015 | 17:00 | Muzeum exilu | 

Křížová chodba MMB | Život ve stí-

nu šibenice – výstava

• 8. 5. 2015 | Magistrát města Brna 

| Kounicovy koleje Brno | Pietní akt

• 20. 5. 2015 | Turistické informační 

centrum města Brna, p. o., SOKOL 

BRNO 1 | Moravská zemská knihov-

na | Všechny barvy Brna – disku-

se | Kdo, nebo co je Brno? O býva-

lé i současné multikulturalitě Brna 

a jeho dnešní identitě. Diskuse bude 

uvedena promítaným filmem stu-

dentů waldorfské ZŠ na téma Všech-

ny barvy Brna.

• 21. 5. 2015 | 18:00 | Černovické 

sdružení | Vinotéka U Alberta, Olo-

moucká 148, Brno | Čtení z černo-

vické historie – Svatý Florián – ra-

kouský patron Černovic

• 22. 5. 2015 | 17:00 | SOKOL BRNO 1 

| Moravské náměstí – maketa Brna | 

Místa paměti I – komentovaná pro-

cházka | Komentovaná procházka 

po českém, německém a židovském 

Brně seznámí její účastníky s gene-

zí města Brna a strukturou středo-

věké společnosti a zároveň zavede 

na místa, která jsou úzce spojena 

s třemi etnickými skupinami, žijící-

mi v Brně od 13. do 20. století | Tra-

sa: Moravské náměstí, Jakubské ná-

městí, Františkánská, 5. nástupiště 

hlavního nádraží a Petrov.

• 28. 5. 2015 | 17:00 | Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně, p. o. | Selská 16, Br-

no-Maloměřice | Naše společná pa-

měť

• 28. a 29. 5. 2015 | 19.30 | Filharmo-

nie Brno | Janáčkovo divadlo | Ma-

hlerova Pátá

• 29. 5. 2015 | 10:00 | Turistické infor-

mační centrum města Brna, p. o., SO-

KOL BRNO 1 | Brno | Místa paměti II 

– komentovaná procházka | Komen-

tovaná procházka Brnem po místech, 

kudy městem kráčely moderní ději-

ny. Na každé zastávce přivítá účastní-

ky osobnost z komunity. Navazuje na 

stejnojmennou procházku po němec-

kém předválečném Brně, kterou or-

ganizuje Sokol Brno 1 | Trasa: 5. ná-

stupiště / shoa (Pavel Fried), Syna-

goga Agudas achim / současný život 

komunity (Menaše Kliment), Masná / 

holocaust Romů (Karel Holomek)

• 30. 5. 2015 | 9:00 | Turistické infor-

mační centrum města Brna, p. o. | 

Pohořelice – Brno, Mendlovo ná-

městí | Pouť smíření | Pietní pochod 

– vzpomínková akce na odsun Něm-

ců z Brna v roce 1945.

• 30. 5. 2015 | 20:00 | HaDivadlo | Vy-

hnání Gerty Schnirch | Příběh o jed-

nom osudu zlomeném dějinami, 

o vině Čechů a Němců, o tom, zda 

je možno odpustit a porozumět.

• 30. a 31. 5. 2015 | 19:00 | Městské di-

vadlo Brno | Činoherní scéna | Skle-

něný pokoj | Hra představuje osudy 

Liesel a Viktora Landauerových, kte-

rým slavný architekt postaví moder-

ní vilu s ohromným skleněným po-

kojem. Vila vejde do dějin architek-

tury jako „vila Tugendhat“. Autor se 

však zaobírá mistrovským způsobem 

i odvěkým lidským tématem o hle-

dání štěstí. Zdá se, že k němu dvě-

ma bohatým manželům obdařeným 

zdravými dětmi nic neschází, ale jak 

to v životě bývá, není tomu tak.

• Květen 2015 | Knihovna Jiřího Ma-

hena v Brně, p. o. | Kobližná 4, Brno 

| Roky nesvobody – beseda s brněn-

ským autorem Ing. Filipem

• Květen 2015 | Knihovna Jiřího Ma-

hena v Brně, p. o. | Kobližná 4, Brno 

| Přehlídka literární produkce z ob-

dobí protektorátu

• Květen 2015 | Knihovna Jiřího Ma-

hena v Brně, p. o. | Kobližná 4, Brno | 

Válečná literatura, hudba, film – na-

bídka z fondu KJM, promítání, hu-

dební večer 

• Květen 2015 | Knihovna Jiřího Ma-

hena v Brně, p. o. | Kobližná 4, Brno 

| Móda v ulicích protektorátu – vý-

stava drobných módních doplňků

ČERVEN

• 2. 6. 2015 | 10:00 | Moravská galerie 

v Brně | Uměleckoprůmyslové mu-

zeum, Husova 16 | Dramatický osud 

Zdeňka Rossmanna – přednáška

• 5. a 6. 6. 2015 | Tripitaka, o. s. | uli-

ce Bratislavská, Hvězdová, Brno | 

Ghettofest memory 2015

• 9. 6. 2015 – 3. 1. 2016 | Moravské 

zemské muzeum | Dietrichsteinský 

palác, sál Karla Valocha | Země vy-

dává válečná svědectví – výstava | 

Výstava chce připomenout, že ješ-

tě 70 let po skončení války se v oko-

lí Brna nachází kosterní pozůstat-

ky vojáků, kteří zahynuli v závěru 

2. světové války.

• 10. 6. 2015 | 19:00 | Filharmonie 

Brno | Besední dům nebo kostel 

Jana Ámose Komenského (Červený 

kostel) | Expozice nové hudby 2015

• 15. a 16. 6. 2015 | 19:00 | Národní 

divadlo Brno | Divadlo Reduta | Ta-

nec a média, choreografie Lidice – 

balet

• 18. 6. 2015 | 18:00 | Černovické 

sdružení | Vinotéka U Alberta, Olo-

moucká 148, Brno | Čtení z černo-

vické historie – Černovické zastupi-

telstvo – včera i dnes

• Červen 2015 | SOKOL BRNO 1 | 

Brno | Stolpersteine | Během druhé 

světové války bylo zavražděno nebo 

umučeno celkem 46 členů Soko-

la Brno I, z nichž někteří patřili k vý-

razným osobnostem meziválečného 

Brna, například profesor Vladimír 

Groh, mistr světa v tělocviku Jan 

Gajdoš, rektor Masarykovy univerzi-

ty Vojtěch Rosický nebo také dlou-

holetý starosta města Brna Karel To-

meš. Právě Karlu Tomešovi a dalším 

meziválečným pracovníkům měst-

ských podniků, Vojtěchu Benešovi, 

Ludvíku Mackerlemu a Zdeňku Krej-

čímu, budou v ulicích města Brna, 

před vchody domů, v nichž tyto 

osoby žily, položeny Stolpersteine, 

neboli Kameny zmizelých.

SRPEN

• 23. 8. 2015 | 14:00 | Muzeum rom-

ské kultury | Památník v Hodoníně 

u Kunštátu | Pietní akt 

ZÁŘÍ

• 17. 9. 2015 | 18:00 | Černovické 

sdružení | Vinotéka U Alberta, Olo-

moucká 148, Brno | Čtení z černo-

vické historie – Školy v Černovicích 

a národnostní otázka

• 28. 9. 2015 | 19:30 | Divadlo Líšeň 

| HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 

8d, Brno | Hygiena krve | Pokles-

lý kabaret o zušlechtění života na 

zemi.

• září–prosinec | Okrašlovací spolek 

pro Lomnici a okolí | Nansenova na-

dace – putovní výstava

ŘÍJEN

• 1. 10. 2015 | Turistické informační 

centrum města Brna, p. o. | Sál Bře-

tislava Bakaly, Galerie TIC | Pomalu 

začalo být zase dobře

• 8. 10. 2015 | 19:30 | Filharmonie 

Brno | Besední dům | Moravský 

podzim 2015 – KONCERT S POEZIÍ – 

OLIVIER MESSIAEN

• 12. 10. 2015 | 19:00 | Filharmonie 

Brno | Univerzitní kino Scala | Mo-

ravský podzim 2015 – Erkki-Sven 

Tüür – projekce a beseda

• 15. 10. 2015 | 18:00 | Černovické 

sdružení | Vinotéka U Alberta, Olo-

moucká 148, Brno | Čtení z černo-

vické historie – Četnické černovic-

ké zápisky

LISTOPAD

• 17. 11. 2015 | Spolek absolven-

tů a přátel Masarykovy univerzity 

| Univerzitní kino Scala, Moravské 

nám. 3 | Freedom Lecture 2015 – be-

seda

• 19. 11. 2015 | 18:00 | Černovické 

sdružení | Vinotéka U Alberta, Olo-

moucká 148, Brno | Čtení z černovic-

ké historie – Boj za svobodu a Čer-

novice

• 20. 11. 2015 | 19:00 | Divadlo Líšeň 

| Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 

Klajdovská 28, Brno | Hygiena krve | 

Pokleslý kabaret o zušlechtění živo-

ta na zemi.

PROSINEC

• 10. 12. 2015 | 18:00 | Moravská ga-

lerie v Brně | Místodržitelský palác, 

Moravské nám. 1a | Noc v galerii / 

Zastihla je noc | Výstava „Zastihla 

je noc“ představí činnost a tvorbu 

českých umělců v předválečné Pa-

říži, v době druhé světové války, 

v obsazené Francii, na útěku či ve 

francouzském protinacistickém od-

boji.

• 17. 12. 2015 | 18:00 | Černovické 

sdružení | Vinotéka U Alberta, Olo-

moucká 148, Brno | Čtení z černovic-

ké historie – Černovické zvyky

Změna programu vyhrazena

Turistické informační 

centrum města Brna

www.roksmireni.cz



23DUBEN 2015

www.brno.cz

Pionýři soutěží v tábornických dovednostech
Máme za sebou dobrá i špatná období, 
ale nevzdali jsme to. Tak dnes hodno-
tí pionýři historii své organizace, kte-
rá se začala psát v roce 1949. Za komu-
nismu byl Pionýr až na krátké období 
v letech 1968–1970 součástí Socialis-
tického svazu mládeže a na tuto etapu 
pionýři neradi vzpomínají. Důležitěj-
ší je pro ně znovunabytí samostatnosti 
v roce 1990, od něhož letos uplyne 25 
let. Součástí oslav svobodného čtvrt-
století je i Setonův závod, který pořá-
dá Sdružení pionýrských tábornických 
oddílů Brno.

Závod se koná 18. dubna v okolí Bí-
lovic a soutěží v něm tříčlenné hlídky 
z brněnských pionýrských oddílů. Sta-
noviště prověří znalosti a dovednos-
ti, kterým se členové oddílů naučili na 
schůzkách a při pobytech v přírodě. 

„Mezi stanovišti je azimut, botanika, 
hod na cíl, orientace v jízdním řádu, 

práce s mapou a buzolou, uzlování, 
stavba stanu nebo první pomoc. Letos 
se jich budeme snažit mít kvůli výro-
čí 25,“ popisuje Martin Vašek z pionýr-
ské skupiny Zeměpisná společnost „Po 
cestách vlasti“.

„Loni se Setonova závodu zúčastnilo 
celkem 92 hlídek, všechno nám klaplo. 
Jsem rád, že děti ještě dnes baví tábor-
nické dovednosti a nevysedávají jenom 
u počítače,“ uvedl hlavní vedoucí mi-
nulého ročníku Roman Hruška.

Dlouhodobě nejúspěšnější jsou od-
díly Brabrouci Modřice, Vlčata Bys-
trc, Nibowaka, Hády, Severka v Bo-
hunicích a řečkovická Severka. Závodí 
se ve čtyřech věkových kategoriích, 
hlídky tvoří zvlášť holky a kluci, ale 
mohou být i smíšené. Setonův závod 
je součástí Zelené ligy, dlouhodobého 
hodnocení pionýrských tábornických 
oddílů. (zug)

Skautské středisko Kompas

S
tředisko Kompas Brno je 
součástí největší mládež-
nické organizace v České 

republice: Junáku – svazu skau-
tů a skautek. Už 25 let nabízíme 
dětem smysluplnou náplň vol-
ného času, snažíme se o osobní 
rozvoj našich členů a podporuje-
me jejich tvořivost.

Chceme, aby program v oddílech při-
nášel dětem nevšední zážitky a aby 
děti našly ve své družině zázemí a nej-
lepší kamarády. Program odpovídá 
věku a zejména starší mají možnost 
přebírat zodpovědnost a realizovat se.

Středisko Kompas se skládá z ně-
kolika oddílů, které působí ve Skaut-
ském domě na ulici Boženy Němco-
vé 29 v Králově Poli. Dům je zázemím 
nejen pro samotné oddíly, ale také pro 
celobrněnské skautské akce a aktivity 
pro veřejnost.

V posledních letech se působnost 
Kompasu rozšířila také do sousedních 
městských částí – do Ivanovic a Medlá-
nek, kde zájem o vznik skautského od-
dílu vzešel přímo od místních rodičů.

Výprava za evropskými skauty

Děti se každý týden potkávají na spo-
lečných schůzkách. Mimo pravidel-
né schůzky středisko pořádá každý rok 
také několik vícedenních akcí. 

Tradičně na podzim vyrážíme ob-
divovat krásy českých historických 
měst a o jarních prázdninách na hory. 

A když zrovna nejsou prázdniny, vy-
jedou oddíly zažít něco mimořádného 
do přírody. 

V nejbližší době čeká naše star-
ší skauty a skautky výprava na mezi-
národní setkání Intercamp, kde budou 
mít jedinečnou příležitost spřátelit se 
se skauty z celé Evropy, vyzkoušet si 
nové aktivity a procvičit si znalost ci-
zích jazyků.

Začátkem prázdnin na tábor

Na konci května Kompas pořádá celo-
brněnský sportovní turnaj pro veřejnost 
v netradiční hře s názvem ufobal (spor-
tovní týmová hra, jejíž pravidla vychá-
zejí z házené a hraje se s plastovým ta-
lířem podobným frisbee – pozn. red.).

Vyvrcholením 
celoročního pro-
gramu střediska je 
dvoutýdenní tábor 
na začátku červen-
ce. Oddíly se stří-
dají na dvou tá-
bořištích, které vlastní Kompas v okolí 
Třebíče. Tábor připravují vedoucí už od 
února a vždy je celý program zasazen do 
tematického rámce. Loni například děti 
zkoušely, jak vycvičit draka, nebo se vy-
daly do říše fantasy na Zeměplochu. Le-
tošní téma je zatím tajemstvím.

Více se dozvíte na webových strán-
kách skaut-kompas.cz.

Iva Vaňková
vedoucí střediska Kompas Brno

SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA

DĚTI V AKCI

 Foto: R. Levá

Kler
Desetiletá psí babička. Má milou po-

vahu, zasloužila by si stejně hodné-

ho pána. Se psy si rozumí. Doporu-

čili bychom ji do bytu, je velmi čis-

totná.

Bedřich
Starší kříženec, má asi devět let. 

Bude rád trávit čas na procházkách, 

ale potom by chtěl trochu klidu v pe-

líšku. S kterým psem se bude kama-

rádit, si musí vybrat sám.

Lex
Dvouletý kříženec jezevčíka. Má rád 

dlouhé procházky a připojí se ke 

každé zábavě. Nejraději si hraje na 

přetahovanou. Je vhodný do bytu 

i na zahradu. Se psy se snáší dobře.

Matěj
Má asi dva roky. Je to velmi tempera-

mentní kříženec, ale při prvním setkání 

je opatrnější. S ostatními psy konflik-

ty nevyvolává. Hodil by se spíš na za-

hradu, ale životu v bytě se také naučí.

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)

Masaryk Run přivítá i koloběžkáře a štafety

U
nikátní běžecký závod Ma-
saryk Run zažil brněnský au-
tomotodrom poprvé před

rokem a do traťových rekordů 
Masarykova okruhu se nejrych-
lejším časem 16:24 na jedno kolo, 
tedy 5403 metrů, zapsal vítěz ce-
lého závodu Ukrajinec Olexander 
Babaryka.

V letošním roce se celodenní akce pro 
sportovce, nadšence i fanoušky okru-
hu uskuteční 11. dubna. V dopoled-
ním programu budou závodit děti, ko-
loběžkáři a in-line bruslaři, v 15 hodin 
odstartuje hlavní závod na 10,442 km 
a štafety na 2 x 5 km.

„Letos jsme přidali nové kategorie, 
nudit se nebudou ani ti, co zrovna ne-
budou závodit. A ti, kteří koloběžku 
třeba nemají, ale přesto mají chuť to 
zkusit, si ji můžou půjčit přes on-line 
rezervaci na webu závodu,“ okomen-
toval novinky ředitel závodu Tomáš 
Mokrý.

Kapacita je pro tento rok 2000 zá-
vodníků, 10 dní před termínem závodu 
počet přihlášených přesáhl číslo 1800. 

Kromě nových kategorií přibyly i ori-
ginální pamětní medaile.

Na závodníky i jejich doprovod čeká 
bohatý program. Hlavním bodem je le-
tecká akrobatická show Martina Šonky, 
která se představí na nebi nad Masa-
rykovým okruhem mezi jednou a dru-
hou hodinou odpolední. Pořadatelé ak-
tuálně jednají s Dopravním podnikem 
města Brna o nasazení speciální auto-
busové linky s odjezdem z Mendlova 
náměstí. Informace zájemci najdou na 
webu www.masarykrun.cz.

Maraton pro juniory, 
půlmaraton pro všechny

O dva dny později mohou své běžec-
ké síly změřit také studenti středních 
škol v 19. ročníku Juniorského mara-
tonu. Jedná se o závod desetičlenných 
družstev formou štafety na trati klasic-
kého maratonu. Semifinálové kolo pro 
Jihomoravský kraj se poběží v parku 
Lužánky 13. dubna od 12 hodin. Další 
informace jsou na stránkách www.run-
czech.com/jmc.

A 18. dubna zaplní běžci také centrum 
města. Pořadatelé Brněnského půlmarato-

nu očekávají rekordní startovní pole na tra-
ti přes 21 km nebo poloviční, tedy na de-
sítce. Sportovní akce přinese i nezbytná 

dopravní omezení na trase závodu. Detai-
ly poskytne web www.pulmaratonbrno.cz.

 Soňa Haluzová

 Loňský Masaryk Run. Foto: S. Haluzová

 Hlídka vybíhá na trať oblíbeného „Sítňáku“. Foto: ZS PCV

Nová dráha láká 
bruslaře ven
Obyvatelé Brna mohou pomalu chys-
tat in-line brusle na nadcházející sezónu. 
Brzy je čeká novinka v podobě in-line 
dráhy, situované při Základní škole Pav-
lovská v Kohoutovicích.

V rámci projektu bude celý sportov-
ní areál kompletně rekonstruován, hřiště 
tedy ocení nejen příznivci kolečkových 
bruslí, ale i rekreační hráči volejbalu, 
basketbalu a dalších sportů.

U školy vznikne asfaltobetonová drá-
ha pro in-line bruslaře ve tvaru oválu, 
dlouhá 201 metrů. Uvnitř oválu potom 
vyroste víceúčelové hřiště na míčové 
sporty s umělým povrchem.

Rekonstrukcí projdou i další plochy, 
např. stávající asfaltový chodník a beto-
nová schodiště. V areálu bude umístěn 
také nový mobiliář, jako jsou lavičky, od-
padkové koše, informační tabule a pítko. 

Celý areál bude oplocen, vstup umož-
ní dvě brány. Bude sloužit především žá-
kům ZŠ Pavlovská, ale v odpoledních 
hodinách, o víkendech a o prázdninách 
si zde bude moci zasportovat také veřej-
nost. Náklady projektu jsou vyčísleny na 
10 milionů korun, osm milionů pokryje 
dotace z Evropské unie. Hotovo by mělo 
být v červenci.

Kudy pojedou kromě 
kol i kolečka

Možnosti Brňanů toužících po projížď-
ce ale nejsou omezeny jen na uzavře-
ná sportoviště. Letošní 8. ročník in-line 
jízd městem zahájí výjezd 25. dubna, 
sraz je v 15.30 hodin na rohu Podnásep-
ní a Špitálky.

„Trasy jsou vedeny po silnicích a jez-
dí se za asistence Městské policie Brno 
za plného provozu. To je pro účastníky 
atraktivní, mohou se projet po místech, 
kde běžně jezdí pouze auta,“ říká Dana 
Stračárová, technická vedoucí rychlo-
bruslařského klubu Black Ice, který jíz-
dy ve spolupráci s městem Brnem po-
řádá.

„Jízdy probíhají od dubna do října, 
vždy jednou měsíčně v sobotu vpodve-
čer nebo večer, jsou cca 10 kilometrů 
dlouhé a trvají zhruba hodinu,“ dodává.

Více informací a předběžný kalendář 
letošních jízd najdete na webu www.br-
no-inline.cz.

 Marek Dvořák
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