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AKTUÁLNĚVeveří se dostává 
do formy, lákadel 
přibývá

B
rňané i turisté už si začína-
jí zvykat na to, že Špilberk 
má na severozápadě star-

šího bratra. Hrad Veveří, jeden 
z nejrozsáhlejších a donedáv-
na i nejzanedbanějších hradních 
areálů u nás, který se vypíná na 
ostrohu nad Brněnskou přehra-
dou, už víc než 10 let není jen 
potěmkinovskou kulisou pro 
lodní výletníky. 

Hrad spravuje a postupně i opravuje Ná-
rodní památkový ústav v Brně a v létě 
2002 ho trvale otevřel veřejnosti. Le-
tos objekt čeká rekonstrukce vodovodní-
ho řadu a střech a inovace se dočkal také 
jeden z prohlídkových okruhů. „Dokon-
čuje se oprava dvou místností v prohlíd-
kové trase č. 1, konkrétně v Červeném 
salonu. Nyní jsme dovezli nábytek ze 
zámku Rájec nad Svitavou a v loňském 
roce jsme pro tuto expozici nechali zre-
staurovat sedm židlí a sedm křesel. Návš-
těvníci je uvidí jako novinku,“ uvedla pro 
televizní pořad Brněnské oko kastelánka 
hradu Lenka Florková.

Kromě tří klasických prohlídkových 
okruhů a menších expozic najdou návš-
těvníci od května do září, tedy v hlav-
ní turistické sezóně, na hradě interak-
tivní výstavu historických kostýmů. 
Budou si tedy moci módu našich před-
ků i sami vyzkoušet a vyrobit si „staro-
módní“ fotografie.

Předzvěstí letní pohody by se mohly 
stát také dvě červnové akce. Řecká so-
bota na hradě Veveří vtáhne 6. června 
zájemce do historie a současnosti Řec-
ka i řecko-moravských vztahů, a to pro-
střednictvím hudby a tanečních vystou-
pení, gastronomie či výstavy. 

Následující sobota 13. června pak 
bude patřit nejlepším moravským ví-
nům a cimbálové muzice na 4. ročníku 
výstavy vín. Milovníci tradičních akcí 
a neotřelé hudby se pak 7. a 8. srpna 
dočkají 11. ročníku kulturního festiva-
lu Hrady CZ. Více informací lze najít na 
stránkách www.veveri.cz.

 Markéta Žáková

 Brněnské kašny, pítka a jezírka jsou opět v provozu. Vodní prvky, které v minulosti plnily funkci vodovo-

dů, dnes slouží zejména k relaxaci. Zatímco většina z nich má přes zimu zaslouženou dovolenou, ve fontáně Mír-

nost na Moravském náměstí zurčí voda celoročně. Jedna z nejstarších kašen Parnas se teprve na svůj „restart“ 

připravuje; Zelný trh se po rekonstrukci otevře v květnu. Koncem dubna byl po zimní odstávce znovu uveden do 

provozu také nejmladší mezi vodními prvky – opona v parku před Janáčkovým divadlem. Novou odpočinkovou 

zónu, která ladí s důstojností divadla, si Brňané již oblíbili. Pobyt zde zpříjemní právě unikátní světelná opona, 

která bude v provozu denně od 8 do 24 hodin. (hal), foto: Z. Kolařík
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Na Zelný rynek 
se vrací život
Oprava Zelného trhu spěje ke kon-

ci. 15. května bude hotovo a na ná-

městí se od 1. června opět otevře 

tržiště se zemědělskými produkty.

„Zpoždění nehrozí, stavba probíhá 

podle harmonogramu,“ potvrdil 

Petr Musil z  Odboru investičního 

Magistrátu města Brna. „Dokon-

čují se zpevněné plochy, podzemní 

kontejnery na separovaný odpad 

v ústí Starobrněnské ulice už jsou 

hotové. Vodní prvky budou osaze-

ny v závěru stavby,“ řekl Musil. 

Kromě fontán před Moravským 

zemským muzeem zaznamena-

jí lidé celkovou proměnu náměstí 

s novým uspořádáním parkovacích 

míst, lavičkami, pítkem, stojany na 

kola a 17 nově vysazenými stromy. 

Stane se tak příjemným místem 

vybízejícím k procházce, posezení 

a vychutnávání atmosféry tržiště.

Stánkaři otevřou slunečníky a vy-

skládají své zboží poprvé už za pár 

týdnů: „Na Zelném trhu i na Mo-

ravském náměstí začne prodej od 

1. června,“ informoval Roman Bu-

rián za městskou část Brno-střed. 

„Na Zelném trhu předpokládáme 

až 106 prodejních míst, na Morav-

ském náměstí 40,“ řekl. 

O tom, které místo na tržišti obsa-

dí konkrétní prodejce, rozhodne lo-

sování. Čerstvé produkty budeme 

moci nakupovat na obou trzích až 

do poloviny listopadu. 

 (šef), foto: Z. Kolařík

Přes hvězdárnu 
a vily na Špilberk. 
Minibusem
Turistické informační centrum města 
Brna pořádá již šestým rokem vyhlídko-
vé jízdy turistickým minibusem, a to tři-
krát denně čtyři dny v týdnu (od středy 
do soboty). Projížďka je určena jak Br-
ňanům, tak turistům z České republiky 
i ze zahraničí.

„Turistický minibus vyjede poprvé 
13. května, naposledy koncem září. Ná-
stupní i výstupní zastávka je na náměstí 
Svobody,“ říká referentka průvodcovských 
a ubytovacích služeb TIC Věra Pečínková. 
„Průvodce podává výklad v českém jazy-
ce a pro zahraniční turisty máme k dispo-
zici audioprůvodce,“ dodává.

Jízda potrvá přibližně dvě hodiny. Ces-
tou lidé uvidí hlavní památky Brna, ať už 
divadla, kostely, či třeba hvězdárnu a pla-
netárium. Některé si bude možné pro-
hlédnout detailněji. „V ceně je zahrnu-
to vstupné do zahrady vily Tugendhat, 
do Jurkovičovy vily a do zahrady vily 
Stiassni,“ vysvětluje Pečínková.

Cena pro dospělého činí 190 korun, 
děti do šesti let pojedou zdarma. Přes-
ný program a ceník najdete na webu 
www.ticbrno.cz. (mad)

Opona rozehrává hru světel a vody

V rámci projektu Brno – Zdravé měs-
to je věnována pozornost aktivitám, je-
jichž cílem je motivovat Brňany k zájmu 
o zdravý životní styl. K němu neodmy-
slitelně patří pravidelný pohyb. Jaký 
druh sportu ale ze stále se rozšiřující 
nabídky zvolit? 

V loňském roce se na Klajdovce usku-
tečnil první ročník brněnského zastavení 
Nordic Walking Tour, kde si přes sto účast-
níků vyzkoušelo tento stále oblíbenější 
sport. A protože se akce setkala s pozitiv-
ním ohlasem, rozhodli se ji organizátoři ze 
společnosti Chodec.com uspořádat i letos.

Nordic Walking Tour 2015 je celo-
republiková akce, která zavítá do Brna 
23. května. Registrace začíná v 9 hodin 
u hotelu Velká Klajdovka v Líšni, startu-
je se v 10 hodin na vycházku po přírodní 
rezervaci Hádecká planinka. 

Zájemci se budou moci pod dohle-
dem zkušených instruktorů přesvědčit, 
že chůze s holemi zvaná nordic walking 
je vhodná jak pro sportovce, tak pro pří-
ležitostné chodce téměř všech věkových 
skupin. Hole budou na místě k zapůjče-
ní, je vhodné si je předem rezervovat. 

Připraveny budou dvě různě nároč-
né trasy. První o délce 3,5 kilometru je 
vhodná zejména pro osoby s nižší kondi-
cí, seniory či těhotné ženy. 

Kdo se sportu věnuje intenzivněji, 
může vyrazit na druhou, o něco náročněj-
ší trasu o délce šest kilometrů. Půjde se 
ve svižnějším tréninkovém tempu a chů-
ze bude doplněna ukázkami posilovacích 
cviků a krátkým během s holemi se zamě-
řením na aktivní zapojení celého těla.

Více informací a registraci nabízí web 
www.chodec.com. 

Kancelář Brno – Zdravé 
město MMB

Nazout pevné boty a hole do ruky, výlet začíná

 Foto: Chodec.com
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Osvobození Brna

připomenou výstavy 3

Divadlo Radost baví malé 

i velké už 65 let 9

V noci se otevřou 

kostely i muzea 21
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V Miláně se Brno pochlubí nejen Mendelem

I
talské velkoměsto Milán se pro 
následujících šest měsíců sta-
ne hostitelem světové výsta-

vy EXPO 2015 zaměřené na klíčo-
vé otázky udržitelného rozvoje. 
Mezi 146 účastníky nechybí Čes-
ká republika. Brno se od 17. květ-
na předvede dvoutýdenní ex-
pozicí v českém pavilonu jako 
centrum výzkumu a inovací.

„Ve společné expozici s Jihomoravským 
krajem představíme především geneti-
ku, elektronové mikroskopy a systémy 
čištění vody. Zajímavostí bude exkurze 
do mikrosvěta: pomocí aplikace budou 
návštěvníci moci pozorovat svět tak, jak 
jej zachycuje elektronový mikroskop,“ 
popsala Marie Zezůlková z Kanceláře 
strategie města Magistrátu města Brna.

„Důležitou součástí expozice je bio-
reaktor, moderní zařízení pro pěstová-
ní řas a sinic. Tyto organismy rostou 
za řízených podmínek a lze je využít 
k produkci potravin, léků, snížení ob-

sahu CO2 v ovzduší, dočištění odpad-
ních vod nebo jako barvivo pro kosme-
tický průmysl,“ dodala Zezůlková. 

Genetiku spojenou s osobností Gre-
gora Johanna Mendela budou návš-

těvníci poznávat hravou formou na 
dotykových panelech. Jako dárek si od-
nesou pytlík hrášku, pozornost Mende-
lova muzea v Brně. Prezentaci doplní 
atraktivní záběry významných turistic-

kých cílů města Brna a Jihomoravské-
ho kraje na LCD obrazovkách.

Pavilon navrhlo 
brněnské studio

Český pavilon, jenž dává prostor ex-
pozici krajů, je sám o sobě exponátem 
číslo jedna. Navrhli ho architekti z br-
něnského studia Chybik+Kristof Asso-
ciated Architects. Jeho předností je ná-
padité využití modulů, které umožňují 
snadnou stavbu i rozebrání pavilonu, 
propojení exteriéru a interiéru budo-
vy, recyklovatelnost použitého materi-
álu a zakomponování vodní plochy do 
okolního prostoru. 

Nachází se v bezprostřední blíz-
kosti budovy EXPO centra a hlavní-
ho vchodu, takže kolem projde valná 
většina návštěvníků. Vnitřní expozi-
ce s názvem Laboratoř života ukáže to 
nejlepší, co česká věda může nabídnout 
světu k tématu udržitelného rozvoje.

Více najdete na stránce www.brno.cz/
expo2015. Kateřina Šefčíková

 Expozice Brna a Jihomoravského kraje. Vizualizace: Chybik+Kristof 

Associated Architects

V ulicích se bude týden snídat i sportovat
Sousedská blízkost a zájem o dění kolem 
– to velkým městům trochu chybí. Naru-
šit anonymitu ulic, vtáhnout lidi do růz-
norodých aktivit a inspirovat je k vlast-
ním akcím je cílem Týdne města, který 
Brno oživí od 18. do 24. května.

Každý všední den v tomto týdnu od 10 
do 12 hodin pořádá Církev bratrská po-
sezení u kávy, čaje a domácí buchty před 
svým sídlem v Kounicově 15. 

Mateřské centrum Loučka 18. května 
od 16 hodin na Lidické bude bavit děti 
i dospělé stříháním a lepením z barev-
ných fólií. Ve stejný den bude živo i na 
Gorkého, kde se otevře pouliční Hadrár-
na neboli bleší trh s oblečením. Pro vel-
ký zájem pořadatelé přidali ještě jeden 
termín – 21. května.

Hnutí Duha promění 19. května od 8 ho-
din parkovací místa na Solniční v příjemné 
místo ke snídani. 20. května vyrazí do ulic 
cyklisté a kavárna Tři Ocásci na Gorkého 
tento den nazvala okrašlovacím. Lidé se 

mohou od 15 hodin zapojit do sázení kvě-
tin do nových i současných záhonů nebo se 
pustit do pletení šály, která bude večer na-
vlečena na dopravní značku v ulici.

Sdružení Mezigenerace pořádá 21. květ-
na od 16 hodin v parku u Šelepovy ulice 
zábavní odpoledne. Na programu budou 
netradiční sportovní hry, ukázky cvičení 
a vystoupení mažoretek, gymnastů či žáků 
královopolských základních škol. Mladé 
i starší potěší knižní bazárek a bleší trh.

Tři sta metrů graffiti pojednávajících 
o tématu lidských a univerzálních práv – 
to je streetartová akce hnutí Amnesty In-
ternational 22. května na Kolišti.

A 23. května připravila kavárna Tři 
Ocásci sportovní odpoledne – prostran-
ství na Gorkého se promění ve fotbalové 
hřiště, děti mohou skákat panáka, dospělí 
si zahrají šachy, klauni budou kolemjdou-
cí učit žonglovat…

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

 Loňské Mezigenerační odpoledne na Moravském náměstí. To letoš-

ní se koná v parku u Šelepovy ulice. Foto: www.mezigenerace.cz

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 nejbližších akcí, 
více informací najdete na webových 
stránkách www.roksmireni.cz.

KVĚTEN

• 7. května – 26. června | 17 hodin 

| Muzeum exilu | Křížová chodba, 

Nová radnice | výstava Život ve stí-

nu šibenice

• 8. května | 10 hodin | Magist-

rát města Brna | Kounicovy kole-

je | vzpomínkový akt u příležitos-

ti 70. výročí ukončení druhé svě-

tové války

• 11. května | 19 hodin | Ensem-

ble Opera Diversa | Divadlo Redu-

ta | Ponava (Zmizelé řeky) – opera 

o skvrnách na minulosti

• 12. května | 17 hodin | Turistické 

informační centrum města Brna | 

Dominikánské náměstí – před No-

vou radnicí | komentovaná pro-

cházka Místa paměti I

• 20. května | Turistické informační 

centrum města Brna, Sokol Brno I | 

Moravská zemská knihovna | dis-

kuse Všechny barvy Brna

• 21. května | 18 hodin | Knihovna 

Jiřího Mahena | Roky nesvobody – 

beseda s Vladimírem Filipem

• 22. května | 17 hodin | Sokol 

Brno I | Moravské náměstí – mo-

del Brna | komentovaná procház-

ka Místa paměti II

• 28. a 29. května | 19.30 hodin | 

Filharmonie Brno | Janáčkovo di-

vadlo | Mahlerova Pátá

• 29. května | 10 hodin | Turistické 

informační centrum města Brna, 

Muzeum romské kultury | komen-

tovaná procházka Místa paměti III

• 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

ČERVEN

• 5.–6. června | Tripitaka | ulice Bra-

tislavská a Hvězdová | Ghettofest 

Memory 2015 – street festival

• 6. června | 16 hodin | Muzeum 

romské kultury | křižovatka ulic 

Hvězdová a Bratislavská | komen-

tovaná procházka Místa paměti IV 

• 9. června 2015 – 3. ledna 2016 | 

Moravské zemské muzeum | Diet-

richsteinský palác | výstava Země 

vydává válečná svědectví

• 10.–11. června | 19 hodin a 10.30 

hodin | Divadlo Reduta | Choreo-

grafický ateliér na téma Lidice

10. června | 19 hodin | Filharmonie 

Brno | Besední dům nebo Červený 

kostel | Expozice nové hudby 2015

 Změna programu vyhrazena

O výlukách se dozvíme rychleji. Díky Facebooku i rádiu

L
etošní rok pojal brněnský 
dopravní podnik jako „rok 
komunikace“. O výlukách či 

mimořádných událostech v měst-
ské dopravě chce cestující infor-
movat novými cestami a co nej-
rychleji. Ušetří jim tím čas i nervy.

„Podnětem pro razantní změnu pro nás 
byla ledovková kalamita v prosinci loň-
ského roku,“ řekl ředitel Dopravního pod-
niku města Brna Miloš Havránek. „Po ní 
jsme si uvědomili, že v informovanosti 
cestujících máme ještě co zlepšovat.“

Od března tedy dopravní podnik 
zřídil zvláštní pracoviště informáto-

rů, kteří jsou v nepřetržitém kontak-
tu s dispečinkem a od něj získávají 
aktuální informace o výlukách, neho-
dách vozidel městské hromadné dopra-
vy a dalších mimořádnostech. Ty pak 
okamžitě předávají veřejnosti několi-
ka způsoby.

Jak se tedy lidé co nejrychleji dozví 
potřebné informace? „Začátkem dubna 
jsme spustili nový facebookový profil 
pod názvem DPMB aktuálně,“ uved-
la mluvčí Linda Hailichová. „Je určen 
výhradně pro informace z dopravy. Na 
původním facebookovém profilu zůsta-
nou obecné informace a pozvánky na 
různé akce.“ 

Kromě nového Facebooku se vypla-
tí sledovat také Twitter na adrese www.
twitter.com/dpmbaktualne, i na něm ne-
ustále přibývají tweety o situaci v MHD. 

„Mimořádky“ na dolním řádku

Kromě těchto informačních kanálů fun-
gují na 39 zastávkách elektronické pane-
ly s přehledem nejbližších spojů, a bude 
jich přibývat. Na každý z nich může pra-
covník DPMB poslat aktuální informa-
ci o mimořádné události, kterou si lidé 
na zastávce přečtou v dolním řádku jako 
běžící text. Panely mohou také „promlu-
vit“ – jejich prostřednictvím dostanou 
cestující i zvukovou zprávu.

Další možností je naladit si brněn-
ské Rádio Petrov nebo Hitradio Magic: 
„V ranní a odpolední špičce tyto stani-
ce vysílají čerstvé zpravodajství o situ-
aci v městské dopravě,“ přiblížil Luděk 
Kocman z odboru marketingu DPMB 
novinku, která běží od 7. dubna. „Tato 
rubrika s názvem Městem plynule se ve 
vysílání opakuje třikrát v hodinovém 
intervalu,“ doplnil.

Novinka se postupně rozšíří i pří-
mo do vozidel: cestující si během jízdy 
v ranní a odpolední špičce vyslechnou 
hlášení o výlukách, náhradních spo-
jích a další.

 Kateřina Šefčíková

Kapitáne, kam s tou lodí? Na přehradu
 Na březích Brněnské přehrady je živo – na několika lokalitách se pra-

cuje na tom, aby si lidé měli kam odskočit, převléknout se do plavek nebo 

si dát sprchu. Na plážích přibývají také nové lavičky, odpadkové koše, ale 

i lanové překážky, stoly pro ping-pong a další rekreační prvky. 

Od 18. dubna je živo i na hladině vodní nádrže – začala totiž nová plavební se-

zóna Dopravního podniku města Brna. V dubnu se šestice lodí mezi přístavi-

šti v Bystrci a Veverské Bítýšce plavila jen o víkendech, od začátku května do 

konce září je možné se na „parníky“ nalodit každý den. Naposledy lodě Brno, 

Stuttgart, Dallas, Lipsko, Utrecht a Vídeň vyplují 3.–4. a 10.–11. října.

I v letošní sezóně lze využít tzv. pojízdných vstupenek, které umožní za výhod-

nou cenu spojit výlet na lodi s návštěvou některé památky. V nabídce je zoo-

logická zahrada na Mniší hoře, hrad Veveří, kasematy na Špilberku, nedávno 

otevřený zábavní vědecký park VIDA! a oslavanský zábavní park Permonium.

A jako novinku pro děti dopravní podnik připravil soutěž Staň se kapitá-

nem. „Děti mohou získat hodnosti od plavčíka přes lodníka a důstojníka až 

po kapitána. Budou sbírat razítka do hrací kartičky, za každou zastávku jed-

no. 70 nejpilnějších návštěvníků bude odměněno plavbou se speciálním 

programem,“ představil hru vedoucí lodní dopravy DPMB Martin Ecler.

Jízdní řád lodí a další informace najdete na webu www.dpmb.cz.

 (zug), foto: M. Schmerková
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Spravedlnost 300: Tvář dějin vepsaná ve tvářích lidí
Unikátní a dosud nezveřejně-
ný soubor tří set portrétních 
snímků brněnských židovských 
obyvatel si až do 30. května 
mohou prohlédnout všichni, je-
jichž kroky povedou na Morav-
ské náměstí. 

Fotografie z Moravského zem-
ského archivu pocházející z let 
1939–1941 jsou umístěny na 
zvláštní stěně připomínající šes-
ticípou hvězdu, která obepíná so-
chu Spravedlnosti před budovou 
Nejvyššího správního soudu.

Název volně přístupné výsta-
vy Spravedlnost 300 tak evo-
kuje symbolickou komunikaci 
snímků se sochou, ale také s ná-
vštěvníky výstavy. Ti se mohou 
„začíst“ do tváří bývalých oby-
vatel Brna, z nichž intoleran-
ce a selhání lidského rozumu 
i citu učinily oběti holocaustu 
– historické tragédie a nespra-
vedlnosti.

Židovská kultura přes 800 
let spoluvytvářela a obohacova-
la tvář města Brna i celé Mora-
vy. V roce 1941 žilo na území 
protektorátu přes 88 tisíc židov-
ských obyvatel, z toho v Brně 
více než 11 tisíc. Do konce vál-
ky bylo jen z Brna deportováno 
do Terezína a Minsku asi 10 ti-

síc lidí, z nichž přežilo pouhých 
751 osob. Děsivá statistika končí 
v dubnu 1945, kdy bylo v Brně 
evidováno 804 osob židovské-
ho původu, tedy asi 6,5 procenta 
původního počtu.

Výstava je jednou z kultur-
ních akcí, které v rámci projek-
tu Rok smíření připravil Sokol 
Brno I. Chce tak navázat na tra-

dici sokolských ideálů svobody 
a humanity. Člen Sokola Brno 
I Michal Doležel 22. května při 
komentované procházce po čes-
kém, německém a židovském 
Brně seznámí její účastníky 
s „místy paměti“ úzce spojený-
mi se třemi zmíněnými etnický-
mi skupinami žijícími ve městě 
od 13. do 20. století. (mak)

Tryzna a výstava uctí odbojáře
Druhá světová válka napácha-
la nejen rozsáhlé materiální ško-
dy (zničena byla celá města), ale 
především za sebou zanecha-
la miliony mrtvých. Jsou mezi 
nimi vojáci, civilní obyvatelstvo, 
ale i lidé, kteří se rozhodli zlo-
činnému režimu aktivně vzdo-
rovat – odbojáři. Vzdát jim hold 
je cílem reprezentativní výstavy 
Život ve stínu šibenice, kterou 
od 7. května do 26. června hostí 
Křížová chodba Nové radnice na 
Dominikánském náměstí.

Zahájení výstavy bude 7. květ-
na od 16 hodin v blízkém kostele 
sv. Michala předcházet tryzna za 
oběti druhého a třetího odboje. 
„Po projevu brněnského primá-
tora a hejtmana Jihomoravského 
kraje budou čtena jména vyhla-
zovacích táborů a popravčí mís-
ta doby fašismu a komunismu. 
Při čtení budou zapalovány svíce 
za oběti obou diktátorských reži-
mů,“ uvedl Jan Kratochvil z Mu-
zea exilu, které výstavu spolu 
s dalšími partnery pořádá.

Od 17 hodin na tryznu navá-
že slavnostní otevření expozi-
ce Život ve stínu šibenice. Kří-
žovou chodbu zaplní více než 
stovka panelů s texty a fotogra-

fiemi a vitríny s uniformami, do-
klady a vyznamenáními skuteč-
ných bojovníků proti fašismu, 
které následný komunistický re-
žim vyhnal do exilu, zavřel do 
koncentračních táborů, urano-
vých dolů či věznic nebo popra-
vil. Výstavu doprovodí 400strán-
ková publikace.

Záštitu nad expozicí převza-
li prezidenti České a Slovenské 
republiky, arcibiskupové praž-
ský a bratislavský, ministr kultu-

ry, primátor města Brna a další. 
V prosinci by ji měl hostit Praž-
ský hrad. (zug)

ROZHOVOR | VÝROČÍ

 Foto: Muzeum českého a slovenského exilu 20. století Za portréty je třeba „podlézt“ dovnitř hvězdy. Foto: Z. Kolařík

Pavel Kapler: Češi jsou ve výzkumu Antarktidy na špičce

N
a přelomu února a břez-
na se 15 vědců a techni-
ků z Masarykovy univer-

zity s Pavlem Kaplerem (35) jako 
vedoucím výpravy v čele vrátilo 
z výzkumné mise v Antarktidě. 
Po sedm týdnů na ostrově Jame-
se Rosse monitorovali ledovce, 
sbírali vzorky řas a sinic, mechů 
a lišejníků i trusu ptáků a odebí-
rali mikrobiální vzorky z mršin 
tuleňů. Právě tulení pozůstatky, 
jak se experti domnívají, před-
stavují významný zdroj živin pro 
lokální ekosystém. Analýza vzor-
ků a vyhodnocení výsledků věd-
cům zabere ještě několik měsí-
ců, na okolnosti v pořadí deváté 
univerzitní expedice jsme se ale 
Pavla Kaplera raději zeptali hned, 
dokud si nesl čerstvé zážitky.

Jak se cítíte? Máte za sebou pár ná-
ročných týdnů.
Vyčerpaný nejsem, ale dovolená to 
tedy rozhodně nebyla. Pobyt v An-
tarktidě je do značné míry odpočinek, 
protože člověku nezvoní každou chvíli 
telefon a navíc má pohyb na čerstvém 
vzduchu, ale že by se vracel úplně od-
počatý… také ne. Ale pobyt byl rela-
tivně snadný a expedice se vydařila.

Jak jste se na místo dopravili?
Letecky, protože v posledních letech nás 
trápí mořský zámrz, který brání lodím 
dosáhnout odledněného území ostrova 
Jamese Rosse, kde se česká vědecká sta-
nice nalézá. Komerčním letem do Již-
ní Ameriky, odtamtud s pomo-
cí argentinského vojenského 
letectva na jejich základ-
nu Marambio na ostrově 
Seymour a posledních 
80 km jejich vrtulní-
kem. Celkem tedy asi 
14,5 tisíce kilometrů.

Vyšlo vám poča-
sí, nebo vás trápi-
ly mrazy?
Počasí vyšlo vel-
mi dobře. Naše sta-
nice je letní, po-
býváme na ní tedy 

v době jižního léta, kdy teploty vystu-
pují nad nulu. Většinou bylo od –5 do 
+5 °C. Nejvyšší teplotu jsme zazname-
nali v roce 2013, +17,5 °C, což je sou-
časně pro Antarktidu světový rekord.

Jak se vám na stanici bydlelo? 
Stanice je velice moderní. Pokoje jsou 
po jedné až dvou osobách, takže i sou-
kromí je relativně zachováno. Pracovní 
prostory tam představují dvě laboratoře 
a tam můžou vědci připravovat vzorky 
pro přepravu do České republiky. Ne-
máme tam žádné drahé přístroje – až 
po návratu se odehraje detailní labora-
torní práce.

Odkud jste brali vodu? Rozpouště-
li jste sníh?
Letos jsme zprovoznili nový kontejner 
se sedimentačními nádržemi pro od-
stranění nečistot, plavenin, z pitné vody, 
kterou potom pijeme, myjeme se. Zdro-
jem pitné vody je sněžníkový potok, 
který protéká za stanicí, a z něj za pří-
znivých podmínek, kdy teče čirá voda, 
jímáme vodu. A po čase, až odsedimen-
tuje i ta nejjemnější frakce usazenin, jde 
voda do systému, myjeme se, umýváme 
nádobí, pijeme ji. Vody byl dostatek.

Kolikrát týdně se vědci směli ospr-
chovat?
Letos to byla luxusní sezóna: troufám 
si říci, že třikrát do týdne. Dříve, kdy 

jsme ještě neměli 
zmíněný kon-

tejner, to bylo 
komplikova-
nější. 

Stanici jste vybavili velkým množ-
stvím solárních panelů. Vyplatily se?
Přivezli jsme cenný náklad více než 90 
fotovoltaických solárních panelů, které 
se nám podařilo namontovat na osluně-
nou severní stranu kontejnerů a částeč-
ně i na západní a východní, abychom 
měli energii i pro vaření snídaní a ve-
čeří, kdy sluníčko svítí z jiné strany. 
Ukázalo se, že v podmínkách Antark-
tidy, kde je nižší vrstva atmosféry než 
ve střední Evropě a zároveň nižší tep-
lota, je to velmi efektivní způsob zís-
kávání elektrické energie – dosahova-
li jsme dokonce vyšší výroby energie, 
než udává výrobce jako nejvyšší mož-
nou. Byli jsme až na 125 procentech 

potenciální výrobní kapacity těchto pa-
nelů, což je ohromné zjištění. Uvidíme, 
jak přežijí zimu, a pokud se potvrdí náš 
předpoklad a budou dál použitelné, tak 
by to bylo velmi dobré řešení pro ener-
getickou soběstačnost polárních stanic.

Teď jsou tam ty panely opuštěné, 
nechráněné.
Nemyslím si, že by jim hrozilo něja-
ké nebezpečí. Lokalita je docela obtíž-
ně dostupná a navíc, vědecké expedice 
si navzájem neškodí, to je třeba vědět. 

Měla letošní expedice nějaké ústřed-
ní téma?
Jakýmsi leitmotivem všech našich po-
lárních expedic je sledování klimatické 
změny a jejích dopadů na lokální eko-

systémy v Antarktidě. Na to se pak 
nabalují další témata. Zkoumáme 
živou i neživou přírodu, na své si 
přijdou všechny obory od algo-
logie (věda o řasách a sinicích 

– pozn. red.) přes glaciologii 
(věda o ledovcích – pozn. 

red.) až po zoologii. Le-
tos jsme ve spoluprá-

ci s chilskými kolegy 
zkoumali diverzitu tuč-
ňáčí populace; na zá-
kladě analýz bude mož-
no říci, nakolik jsou 
tučňáci v tomto úze-
mí ohroženi genovým 
vyčerpáním. Zaměřili 
jsme se i na výzkum řas 

a řasových povlaků ve vodních tocích, 
lišejníků a mechů a mikrobiologický 
výzkum pozůstatků tuleňů. Pokračo-
vali jsme ve výzkumu ledovcové hmo-
ty – v dlouhodobém horizontu ledovce 
ubývají a opravdu hrozí jejich zmizení 
a s tím související dopad na světové kli-
ma. To je totiž hlavní důvod, proč Češi 
do Antarktidy jezdí: aby přispěli k vyře-
šení tohoto problému.

Jak to přijde, že na ostrově leží tolik 
uhynulých tuleňů? Kolik jich tam je?
Stovky. Tito „nejjižnější kapucíni“, jak 
jim trošku morbidně říkáme, jsou oprav-
du vysušené mumie, které se jen tak „po-
valují“ v krajině. Snažili jsme se datovat 

jejich úhyn a zjistilo se, že většina jich 
tam leží desítky let, uhynuli tedy v prů-
běhu uplynulého století. Domníváme se, 
že uhynuli v důsledku toho, že zamrz-
lo moře a oni se nemohli nakrmit ryba-
mi. Proto se vydali přes ostrov najít jinou 
otevřenou cestu do moře – a už nedošli.

Odebírali jste krev tučňákům. Ne-
bránili se?
Nebránili, jsou důvěřiví. Antarktická 
zvířena nemá s člověkem špatné zku-
šenosti. Snažili jsme se samozřejmě 
postupovat co nejšetrněji, nestresovat 
zvířata, ale přesto se někteří tučňáci po 
odběru otočili, skřehotavě „vynadali“ 
vědcům a potom klidně odkráčeli.

Členové výpravy prý sami posloužili 
jako pokusní králíci.
Je to tak a potvrdilo se, že většina čle-
nů výpravy byla před odjezdem v hor-
ší kondici, nemocná, sužovaná stre-
sy a podobně. Bylo to poznat na krvi, 
vzorcích moči, měření srdečního rytmu 
i na dalších analýzách. Ukázalo se, že 
v průběhu týdnů expedice se lidé zklid-
nili, narostl jim třeba počet červených 
krvinek a předběžné výsledky nazna-
čují, že se jejich zdravotní stav zlepšil. 
Ne ve všem – ukazuje se například, že 
v Antarktidě mají lidé vyšší tlak.

V jak velkém teritoriu jste se při vý-
zkumu pohybovali?
Vědci operovali přibližně v okruhu 
30 kilometrů. Odlehlejší lokality bylo 

nutné obsadit terénními kempy, věd-
ci se tedy vydali do terénu s veškerým 
vybavením, které jsme v letošní sezó-
ně snadno přepravili terénními čtyř-
kolkami. Z kempu pak docházeli za 
svým bádáním na odlehlejší místa – 
k ledovcům, jezerům, zálivům. 

Někdo by mohl namítnout, že zkou-
mání Antarktidy je pro Českou re-
publiku příliš velký luxus.
Tyto argumenty slýcháme poměr-
ně často. Antarktida je vůbec nejméně 
probádaným kontinentem a pro mno-
hé vědecké obory představuje „pole 
neorané“. Chceme-li vědět o planetě 
Zemi vše, tak musíme vědět co nejví-
ce i o tomto kontinentu – jeho vliv na 
utváření celosvětového klimatu je neod-
diskutovatelný. Domnívám se, že je mo-
rální povinností každého státu, který má 
vědce schopné přinášet světu nové po-
znatky z extrémních míst na planetě, je 
na to místo vyslat. S klimatickou změ-
nou, která ovlivňuje nás všechny, oprav-
du potřebujeme znát všechny souvislos-
ti. Stejně by se dalo namítnout, proč 
posílat kosmické sondy do vesmíru. 
Dokážeme za minimální prostředky při-
nášet výsledky na světové úrovni, nejen 
v poměru výkon–cena jsou Češi ve vý-
zkumu Antarktidy na špici. V době, kdy 
národ tápe ve svém sebeurčení a hledá, 
na co být hrdý, kdy mladí lidé odcházejí 
do zahraničí, je tento vědecký výzkum 
skvělým příkladem něčeho, co se daří.

Kdo expedici financoval?
Stavbu stanice i její dovybavení a pro-
voz zaštítilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, přispívá i Ma-
sarykova univerzita. Jako první vlaš-
tovky se zapojily také soukromé firmy, 
zatím v materiální rovině: dostali jsme 
boty, stany, karimatky, biopotraviny. 
Každá taková podpora je velmi vítaná.

Kdy odstartuje další výzkumná mise?
Bohužel, na příští rok nemá zatím čes-
ká stanice přiděleny žádné prostředky, 
desátá výprava je tak poněkud nejistá. 
Pevně však věříme, že se podpora na-
jde a expedice opět vyrazí za poznáním 
Antarktidy počátkem příštího roku.

 Ptala se Kateřina Šefčíková

Solárními panely jsme vyrobili 
dokonce víc energie, než udává 
výrobce jako maximum.
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 Foto: Z. Kolařík

O výsledcích antarktického výzku-
mu Masarykovy univerzity se dočte-
te na webu www.polar.sci.muni.cz.

Přehled akcí najdete na stránkách www.roksmireni.cz.
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Liga lidských práv: Nákup, který dělá radost dvakrát

L
iga lidských práv, nezisková 
organizace s téměř 15letou 
tradicí, bojuje za práva a svo-

body všech lidí. Jejími hlavními té-
maty jsou práva dětí, kvalitně fun-
gující justice, policie a zdravotnictví 
(zejména ochrana práv pacienta i lé-
kaře) a péče o handicapované. Ne-
dávno Liga v Brně otevřela i chari-
tativní obchod s názvem Šuplig.

„Darováním věcí 
do prodeje nebo 
jejich nákupem 
lidé podpoří na-

příklad fungování bezplatné právní po-
radny pro pacienty nebo právní pomoc 
dětem bez domova či lidem s postiže-
ním,“ říká o Šupligu Dan Petrucha, zod-
povědný za vedení komunikace v Lize 
lidských práv. „Nyní funguje na Cihlář-
ské ulici, ale hledáme pro něj nové, větší 
prostory v centru Brna. S provozem jsme 
velmi spokojeni a plánujeme do budouc-
na otevřít několik dalších poboček ve vět-
ších městech,“ dodává.

Jakým způsobem organizace dále po-
máhá? „Usilujeme o systémové změny 
v české společnosti a legislativě, které mají 
dlouhodobý charakter – některé případy 
zastupujeme před soudy i více než osm let, 
než dosáhneme pravomocného rozsudku,“ 
vysvětluje Petrucha. 

„Naše kritika fungování policejní in-
spekce pomohla ke vzniku nezávislého 
orgánu – Generální inspekce bezpečnost-
ních sborů. Ta ovšem vinou nekompetent-
ního vedení a převzetí většiny zaměstnanců 

původní inspekce ani v současnosti neplní 
svoji roli řádného vyšetřovatele trestné čin-
nosti policistů,“ stěžuje si.

Jak se cítí pacienti 
psychiatrické léčebny

Další aktivity organizace vyvíjí v pro-
blematice dětí. „Daří se nám vyvolat ve-
řejnou a částečně i legislativní diskusi 
o nastavení systému povinného očková-
ní. Dlouhodobě prosazujeme inkluzivní 
vzdělávání, které se po letech stalo prio-
ritou také současného vedení ministerstva 
školství,“ říká Petrucha.

Velmi netradiční akcí, kterou organi-
zace pořádá, je larp (live action role play) 
z psychiatrické léčebny. Larp je forma hra-
ní rolí, ve které každý z hráčů představu-
je a snaží se vystihnout předem definova-
nou postavu. Na rozdíl od divadla ale není 
cílem hrát před publikem – diváci zde ob-

vykle nefigurují –, ale prožít fiktivní příběh 
v kůži cizího člověka.

Cílem tohoto larpu je ocitnout se v roli 
pacienta psychiatrické léčebny a poznat tak 
jeho situaci. Stěžejní příběh je sestaven ze 
skutečných výpovědí pacientů a jejich dů-
věrníků. Poprvé se akce koná 31. května 
až 1. června, podruhé od 21. do 22. června, 
přihlásit se lze do 12. května na webových 
stránkách www.llp.cz.

Na konci roku ještě organizace plánuje 
v Brně benefiční simultánní partii nejlepší-
ho českého šachisty Davida Navary se 30 
soupeři najednou. Marek Dvořák

NÁZORY | NEZISKOVÝ SEKTOR

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Kromě obchodních spo-

lečností, jako jsou tep-

lárny, dopravní podnik 

a další, je Brno spoluvlast-

níkem firem založených společně s jinými ob-

cemi či krajem. 

Jedná se např. o Vírský oblastní vodovod 

(VOV), sdružení měst a obcí. V tomto sdružení, 

které zásobuje pitnou vodou i město Brno (ze 

strategického pohledu Brna jde o nenahradi-

telný záložní zdroj vody), máme téměř polovi-

nu rozhodovacích pravomocí. Poprvé však ne-

máme předsedu ani místopředsedu v předsta-

venstvu ani v dozorčí radě sdružení. 

Ve společnosti KORDIS JMK (město Brno 

vlastní 49 %), jejíž činností je koordinace In-

tegrovaného dopravního systému Jihomo-

ravského kraje, poprvé nemáme druhého zá-

stupce v představenstvu. Logicky se nabízí 

otázka, zda tyto skutečnosti máme považo-

vat za neúspěch nového vedení města, nebo 

za novou taktiku. Současná koalice sice zří-

dila pozici uvolněného radního pro správu 

městských účastí a navíc primátor zřídil ve 

svém týmu funkci koordinátora pro městské 

společnosti, ale jeví se, že ani tyto „úkony“ 

nestačí na to, aby tak jako v předešlých ob-

dobích byly standardně hájeny zájmy a pozi-

ce města Brna.

Lídr koalice (ANO) se prezentuje jako tým ma-

nažerů, ale i s danou „výzbrojí“ byl při sesta-

vování představenstva a dozorčí rady ve VOV 

a KORDIS spíš jen pro smích těm, kteří tomu 

jen trochu rozumí. 

Ovšem je-li ztráta strategických pozic ve spo-

lečnostech, kde město nevlastní 100 % (kdy 

nerozhodují jenom brněnští radní), novou tak-

tikou, je vše v pořádku. 

Obdobný názor mám i na záměr slučová-

ní Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrd-

ných bratří. O něm se poprvé až z médií dozvě-

děli nejen Brňané, ale i řád milosrdných bratří 

jakožto vlastník nemovitostí. Výsledkem tako-

vého postupu jsou úvahy řádu o neprodlouže-

ní smlouvy o spolupráci s městem Brnem.

VLASTIMIL ŽĎÁRSKÝ 
člen Zastupitelstva 

města Brna (ČSSD)

Městské firmy: Nová taktika, nebo neúspěch?

Podstatou práce opo-

zičního zastupitele 

není jen kritika, ale i ro-

zumné zapojení do čin-

nosti samosprávy, je-li příležitost. Jako 

předseda Komise smart city RMB bych 

vám rád představil některé novinky z této 

oblasti (více i na www.brno.cz/smartcity).

Jsem velmi potěšen, že se podařilo vytvořit 

podle mého názoru dobrý a fungující „smart“ 

tým. Zvláště chci vyzdvihnout i úředníky z Kan-

celáře strategie města MMB, kteří jsou podle 

mě lidmi na správném místě. 

Iniciativně nyní připravujeme změnu interních 

procesů a digitalizaci oběhu materiálů, aby do 

sebe vše zapadalo, bylo provázáno a vedlo 

k daným cílům včetně evaluace. Důležitá jsou 

otevřená data a také princip modularity. 

Připravili jsme návrh krátkodobé strategie 

Smart city Brno, v níž jsme definovali tři zá-

kladní kroky. Primárním cílem je příprava kon-

cepčního dokumentu Smart city Brno 2050 

včetně měřitelných cílů, harmonogramu a od-

povědnosti. Dále se rozpracovává banka nápa-

dů, laboratoř řešení, ekosystém všech účastní-

ků a také portfolio odborníků.

V únoru jsme se přihlásili do projektu 

Smarter Cities Challenge 2015 s očekávaným 

výstupem doporučení v energetické koncepci. 

V březnu jsme se stali součástí konsorcia 

přihlášeného do projektu EU Horizon 2020, 

jehož cílem je zlepšení kvality ovzduší 

a snížení uhlíkové stopy.

V dubnu jsme vstoupili do konsorcia jako 

tzv. následující město pro Horizon 2020 Light-

house, týkající se dopravy, energetiky a in-

formačních technologií. Tyto projekty prová-

zí velká mezinárodní konkurence, a nemusí 

tedy vyjít.

V květnu pojedou zástupci města do Tallinnu, 

kde se bude rovněž diskutovat o problemati-

ce smart city. A na červen připravujeme setká-

ní se zástupci blízké Vídně, především z důvo-

du vzájemného předávání zkušeností, příkladů 

dobré praxe a další spolupráce.

JAROSLAV KACER 
člen Zastupitelstva 

města Brna (TOP 09)

Co nového se rodí na poli smart city?

Brno vyhlásilo výběrové 

řízení na ředitele Diva-

dla Radost, zaměřeného 

na představení pro děti.

Především náměstek pro kulturu Matěj Hollan 

má jasno, jak by divadlo mělo fungovat a kdo 

by ho měl vést. Kandidáti z okruhu Žít Brno 

jsou připraveni. 

Hollan sestavuje „svoji“ výběrovou komisi, 

Rada města Brna mu ji schválí a on sám se 

stane jejím předsedou. Navzdory snaze poli-

tiků a tlaku kulturního náměstka však namísto 

trafiky pro mladé kreativce, co žijí Brno, komi-

se volí raději odborníka. A potvrzuje ve funkci 

dlouholetého ředitele divadla Pešku. 

Matěj Hollan je zděšen. „Jeho“ komise, ale 

i rada se postavily proti němu. „Pokud mám 

mít na starosti kulturu, pak musí být lidé ve 

funkcích schopni naplňovat, co si koalice do-

mluvila,“ sděluje Hollan médiím. A dodává: 

„Chcu, aby divadlo plnilo i jinou roli než čistě 

uměleckou, což pan Peška nechce.“

Klasické pohádky, na které se hrnou zástupy 

rodičů s dětmi, jsou přežitek. Chce to více krea-

tivity, alternativního pojetí, osvěty a šíření dob-

rých myšlenek. 

Potkávám známé a ti mají jasno. Na představe-

ní, kdy Mařenka s Jeníčkem třídí odpad, Budu-

línek studuje biomasu a zdrogovaná Karkulka 

přemlouvá psychicky labilního vlka, aby nehrál 

automaty, chodit nebudeme. Nedivím se.

Výběrové řízení je napadeno. Bylo prý zmani-

pulované. Tvrdí Hollan coby předseda komi-

se, další člen Žít Brno Kvapil coby člen komi-

se a také Petr Jan Kryštof. Umělec, který byl 

nejprve členem komise a následně se sám do 

konkurzu přihlásil. Ale nevyhrál. A to všechny 

zmíněné rozlítilo.

Hollan, aby prosadil svou, dává kolegům 

z koalice na vybranou: buď Peška, nebo já. 

Proklamovaná otevřenost, transparentnost 

a sázka na odborníky dostává facku. Politik 

chce své lidi dosazovat do veřejných funk-

cí za každou cenu. Proměna Brna v Krno 

opravdu úspěšně pokračuje.

LIBOR ŠŤÁSTKA 
člen Zastupitelstva 

města Brna (ODS)

Divadlo Radost se promění v Divadlo Dobra

V roce 2013 jsem 

v této rubrice pub-

likovala krátkou úvahu 

o tehdejším stavu pří-

pravy Janáčkova kulturního centra v sou-

sedství Besedního domu.

V roce 2015 došlo u tohoto záměru ke kvalitativ-

ní změně. Výstavba nových podzemních garáží 

mezi ulicemi Veselou, Besední a hotelem Inter-

national, označovaná jako 1. etapa Janáčkova 

kulturního centra, byla zahájena 9. února.

Těžištěm je však 2. etapa, zahrnující realiza-

ci nového koncertního sálu pro Brno. Projekt 

sálu vypracoval již před lety vítěz mezinárod-

ní architektonické soutěže Ateliér M1, architek-

ti. Autoři projektu uvádějí, že na tvarování sálu 

z hlediska akustiky se podílela světově proslulá 

kancelář Artec Consultants.

Finanční zajištění výstavby koncertního sálu 

však zůstává nadále nejasné. Skeptický názor 

na možnost získání finančních prostředků na 

průběžnou výstavbu 2. etapy díla se nyní bo-

hužel projevuje i u autorů vítězného projektu. 

Jednoho z nich, Pavla Jobu, cituje server Mo-

derní Brno: „Problém nenastane ani ve chví-

li, kdy Brno peníze na stavbu kulturního cent-

ra nesežene. Prostor bude atraktivní i bez bu-

dovy koncertního sálu. Nad garážemi vznikne 

příjemné náměstí s fontánou a plné zeleně.“ 

Součástí článku jsou i vizualizace lokality bez 

budovy koncertního sálu, které využilo něko-

lik dalších internetových médií (je například 

v článku na ČT24 „Janáčkovy garáže nebo Ja-

náčkovo centrum?).

Nezdá se mi logické, aby se souběžně se za-

hájením prací na 1. etapě Janáčkova kulturní-

ho centra ihned zpochybňovala dosud přijatá 

koncepce navázání výstavby 2. etapy včetně 

koncertního sálu na stavbu podzemních gará-

ží. Proto doufám, že se vedení Brna a Jihomo-

ravského kraje v tomto volebním období poda-

ří na úrovni vlády změnit pohled na priority vý-

dajů v kulturní oblasti pro druhé největší město 

naší republiky a naplnit objem finančních pro-

středků na plynulou výstavbu celého JKC.

HELENA SÝKOROVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna (KSČM)

Nový koncertní sál: Problémy přetrvávají

• 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 

6. a 7. června 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. Aktuální výstava: Od Strategie k projektům

Zapište si
Liga lidských práv

Burešova 6, Brno

Tel.: 545 210 446

www.llp.cz, brno@llp.cz

 Charitativní obchod Šuplig. Foto: Liga lidských práv
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTONOVA BRNO
Masná 20
602 00 Brno
Tel.: 543 424 224
www.autonova.cz

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu 
zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. 
Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.:

Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz

19.–21. 5. 2015 
Brno – Výstaviště

www.bvv.cz/pyros-iset

17. mezinárodní veletrh 
požární techniky a služeb

Zakupte vstupenku online na etickets.bvv.cz,

ušetříte čas i peníze!

Květen patří bezpečnosti – 
PYROS/ISET/INTERPROTEC v Brně
Ve dnech 19.–21. května 2015 

se bude konat na brněnském 

výstavišti nejen Mezinárod-

ní veletrh obranné a bezpeč-

nostní techniky IDET, ale také 

17. mezinárodní veletrh požár-

ní techniky a služeb PYROS, 

Mezinárodní veletrh bezpeč-

nostní techniky a služeb ISET 

a 12. mezinárodní veletrh pro-

středků osobní ochrany, bez-

pečnosti práce a pracovního 

prostředí INTERPROTEC. 

Na veletrhu se budou prezentovat 

významné státní instituce. Ukáz-

ky své práce a vybavení předsta-

ví návštěvníkům GŘ HZS, Poli-

cie ČR, Sdružení dobrovolných 

hasičů, Moravská hasičská jedno-

ta, Městská policie Brno, Generál-

ní ředitelství cel či Správa státních 

hmotných rezerv. 

Na veletrzích PYROS a ISET 

se představí několik nových fi-

rem, například společnost CULA-

TELO bude prezentovat vak na 

vodu o objemu 100 m3. A ohláše-

ny jsou také novinky, firma JaGa 

představí nové řady bateriového 

a kombinovaného nářadí Holmat-

ro. Společnost Agrotec na letošním 

Pyrosu již tradičně představí svou 

nabídku v oblasti požární techni-

ky. Novinkou je spojení Agrotecu 

a výrobce špičkové požární tech-

niky Magirus. Agrotec tak předsta-

ví „vlajkovou loď “ společnosti Ma-

girus, nejvyšší žebřík s kloubovým 

ramenem na světě. Z dalšího sor-

timentu uvidíte cisternovou auto-

mobilovou stříkačku Magirus, dále 

pak dopravní hasičské zásahové 

automobily postavené ve spoluprá-

ci s renomovanou společností Iva-

car na platformách a Iveco a Fiat 

Professional. Nordstahl předsta-

ví mimo jiné již druhou generaci 

elektrohydraulického vyprošťova-

cího zařízení Lukas. Společnost 

Prabos bude prezentovat profi zá-

sahovou obuv Demon Fire III. ge-

nerace, plně vybavenou pro profe-

sionální hasičské jednotky. A také 

novinku RESCUE obuv pro hasiče 

a záchranáře, vybavenou speciální 

technologií CROSSTECH se zvý-

šenou chemickou ochranou proti 

průniku krve a tělních tekutin.

Po čtyřech letech se vracíme 

k terénnímu polygonu IDET Are-

na, který je zajímavý zvláště pro 

návštěvníky. Třikrát denně na něm 

budou probíhat ukázky nejen ar-

mádní, ale i hasičské a policejní 

techniky, bezpilotních prostředků, 

ukázky zásahů apod. 

Kromě desítek komerčních fi-

rem se na veletrh PYROS inten-

zivně připravují také profesionál-

ní a dobrovolní hasiči. Hasičský 

záchranný sbor České republi-

ky ve své rozsáhlé expozici v pa-

vilonu F představí moderní ha-

sičskou techniku, kterou využívá, 

ale i řadu zajímavých projektů, tý-

kajících se prevence a vzdělává-

ní v oblasti ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení. K vidění bude 

například Tatra 815 sedmé řady, 

KHA Mercedes Benz, MOPS, 

AJ 18 a další. Hasiči se samozřej-

mě představí také v praktických 

ukázkách v IDET ARENĚ, téma-

ta jednotlivých ukázek jsou ná-

sledující: správný postup haše-

ní vzníceného oleje, součinnostní 

ukázka vyproštění zraněných 

osob z havarovaného autobusu 

při simulované dopravní nehodě 

a ukázky práce hasičů-střelmistrů.

Policie České republiky kromě 

ukázky nových uniforem, zbraní 

a nových donucovacích prostřed-

ků představí i modernizovaný vo-

zový park využívaný pořádkovou 

a dopravní policií. K vidění budou 

i speciální vozidla, chybět nebude 

ani letecká technika. Návštěvníci 

mohou zhlédnout například vozi-

dlo policejních potápěčů Merce-

des Sprinter 4x4, které je uniká-

tem v celosvětovém měřítku. 

Velkou pozornost budou určitě 

poutat také bezpilotní prostředky, 

tzv. drony. S prací svých výzkum-

ných středisek se představí VUT 

Brno a ČVUT Praha a jednotliví 

vystavovatelé mohou využít IDET 

Arenu pro praktické ukázky dro-

nů v akci.

Každý měsíc zdarma
do vašich schránek
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Rozhodli jste se pro stavbu 

vlastního rodinného domu? 

Jedním z nezbytných kroků, 

které na vás čekají, je finan-

cování koupě pozemku a po-

sléze stavby. A kromě nákupu 

pozemku, přípravy projektu, 

stavebního a územního řízení 

a zajištění financování výstav-

by tohoto domu je určitě dob-

ré myslet i na jeho pojištění.

Pokud nemáte pohromadě celou 

hotovost, je zásadním předpo-

kladem porovnat si nabídky na fi-

nančním trhu a z nich si vybrat tu 

nejvýhodnější. Cenné informace 

lze získat u specializovaného fi-

nančního poradce, kterého vám 

například doporučí vaši známí.

Máte něco do začátku?

Pro banky jsou zajímavějšími 

klienty ti, kdo vlastní nějakou 

nemovitost, kterou mohou ručit. 

Velkou předností například je, 

pokud již máte hodnotný poze-

mek, který není zatížen žádným 

úvěrem. Stejně tak je ve výhodě 

ten, kdo vlastní nějakou nemo-

vitost, např. rodinný dům či byt. 

Pak můžete za úvěr ručit a do-

stanete lepší úvěrové podmínky.

Poskytovatele hypotéky nej-

víc zajímá, jaké má klient zá-

vazky vůči jiným finančním in-

stitucím. Pokud máte zápis 

v registru dlužníků, je vaší jedi-

nou možností získat hypoteční 

úvěr od nebankovních subjektů, 

které ovšem požadují zástavu 

v podobě nemovitosti. Úroková 

sazba nabízená nebankovními 

subjekty je samozřejmě vyšší.

Nejprve jen pozemek?

Pokud chcete pozemek jen kupo-

vat a následně na něm stavět, jde 

ve většině případů o 100% profi-

nancování (pokud nemáte žád-

nou finanční rezervu) a to má vliv 

na přepočet vaší bonity. V tom pří-

padě je pro vás výhodnější rozdě-

lit si čerpání peněz na dva samo-

statné úvěry. Před výstavbou tak 

budete splácet jen úvěr za poze-

mek a druhý úvěr si vyřídíte až 

před samotnou výstavbou a za-

čnete ho splácet v době výstavby. 

Tyto dva úvěry je následně mož-

né sloučit do jednoho výhodněj-

šího balíku a splácet je najednou.

Při tomto způsobu financování 

je výhodné si vybrat banku, která 

neurčuje dobu, kdy je nutné při-

stoupit k výstavbě. Druhý úvěr na 

výstavbu poskytne pak buď tatáž 

banka (ale může i jiná) a půjde 

o dva samostatné úvěry, nebo 

je možné první úvěr refinancovat 

a přidat k němu potřebnou část-

ku na výstavbu.

Rychlá stavba?

Výhodné je mít dopředu vyhléd-

nutý konkrétní pozemek a mít 

představu o projektu domu, kte-

rý chcete postavit, a tedy i o jeho 

přibližné ceně. Cena domu závisí 

také na tom, zda výstavbu zadáte 

soukromé firmě, nebo si dům bu-

dete budovat svépomocí. V pří-

padě, že přiložíte ruce k dílu, se 

výše úvěru, o který budete žádat, 

sníží o hodnotu vaší práce.

Banky mohou nabídnout čer-

pání úvěru najednou a odklad 

splátek o jeden rok. Máte tedy 

možnost si připravit projektovou 

dokumentaci s rozpočtem a žá-

dat konkrétní částku. Na dru-

hou stranu je však možné čer-

pat úvěr postupně a splácet ho 

od začátku. Tím si ušetříte plat-

by úroků z vyčerpané částky po 

dobu výstavby.

Fixace úrokové sazby

Pokud máte fixovanou úrokovou 

sazbu, nelze po dobu fixace s úvě-

rem volně nakládat bez sank-

cí. Standardní pětiletá fixace není 

vždy vhodná, protože výstavba 

domu zpravidla trvá kratší dobu.

Praktická je fixace na jeden až 

dva roky, protože mnohdy až při 

výstavbě zjistíme, kolik prostřed-

ků bude nutné vynaložit a jak 

dlouho bude stavba trvat. Po 

roce již klient obvykle ví, jak na-

ložil s penězi, a pak je možné se 

rozhodnout buď pro delší fixaci, 

nebo pro refinancování. 

Na začátku výstavby by měl 

klient požadovat úvěr s určitou fi-

nanční rezervou oproti rozpočtu 

na dům.

Pojištění jako 
součást úvěru

Většina stavebníků, kteří si pro fi-

nancování výstavby rodinného 

domu zvolí hypoteční úvěr, se již 

při jednání o jeho poskytnutí setká 

s otázkou pojištění. Sjednání po-

jištění bývá totiž jednou ze základ-

ních podmínek pro čerpání úvěru.

Případné pojistné plnění z takto 

sjednaného pojištění je často vin-

kulováno ve prospěch banky, kte-

rá hypoteční úvěr poskytuje. Proto 

dnes většina bank dokáže svým 

klientům nabídnout a zpracovat 

na jednom místě nejen úvěr, ale 

také pojištění nemovitosti, na jejíž 

pořízení úvěr poskytuje. A naopak 

– dobré pojišťovny jsou schopné 

nejen navrhnout a sjednat pojiš-

tění rozestavěné budovy, ale také 

vám pomoci při vyřízení hypoteč-

ního úvěru nebo půjčky.

Různé fáze – různá rizika

I když pro financování výstav-

by rodinného domu nevyužijete 

úvěr, měli byste si pojištění sjed-

nat také, a to co nejdříve. Většina 

pojišťoven nabízí možnost sjed-

nat si pojištění již od zahájení vý-

stavby domu, tj. od okamžiku, kdy 

vám na něm mohou vzniknout 

první škody.
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SC
 3

50
45

5/
05

Čtenář se ptá:

Rádi bychom letos zrekonstruovali 
byt. Známí nám radí rekonstrukci fi-
nancovat s úvěrem od stavební spo-
řitelny. Prý je to výhodné. Jenže my 
nemáme stavebko založené a  navíc 
si myslíme, že by to trvalo dlouho. Co 
s tím?

Pavel J., Brno

 Odpovídá
 Petr Prášek
 regionální ředitel
 Raiffeisen stavební
 spořitelny
 pro jižní Moravu

Vaši známí vám radí dobře. Úvěr 
od  stavební spořitelny je skutečně 

jedním z  nejvýhodnějších způsobů 
jak financovat rekonstrukci. Jde totiž 
o produkt, který je na bydlení přímo 
určen a  nabízí mnohem výhodnější 
podmínky než běžný spotřebitelský 
úvěr v  bance či nebankovní společ-
nosti. Například u nás vám nyní půj-
číme s úrokovou sazbou již od 4,69 % 
ročně, a  to až 700 tisíc korun bez 
zajištění. Pro vás je určitě dobrou 
zprávou, že pro úvěr si k nám můžete 
přijít, i  pokud zatím nejste klientem 
stavební spořitelny. Jde o  častý mý-
tus, mnoho lidí si myslí, že k  využití 
úvěru musí několik let pravidelně 
spořit. Není to však podmínkou. Ani 
vyřízení úvěru netrvá nijak dlouho, to 
je další nesprávná představa, kterou 
řada lidí má. Stavební spořitelny své 
služby neustále zlepšují a  zrychlují. 

Například my díky biometrickému 
podpisu a dalším moderním techno-
logiím umíme úvěrovou žádost vyří-
dit již během několika minut. Pokud 
se nakonec rozhodnete úvěr od  sta-
vební spořitelny využít, nezapomeň-
te, že s ním můžete financovat prak-

ticky všechno, co souvisí s bydlením. 
Od  nákupu materiálu a  vybavení, 
přes stavební a  dokončovací práce 
i  třeba v okolí domu, až po práci ře-
meslníků, architektů, nebo různé ad-
ministrativní výdaje související s  vý-
stavbou či rekonstrukcí.

Jak na financování rekonstrukce bydlení?
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Nemusí se jednat pouze o ško-

dy způsobené požárem, odcize-

ním nebo vandalismem. Stává se, 

že v důsledku povodně nebo zá-

plavy vzniklé při přívalových deš-

tích dojde k poškození základů 

nebo základové desky. Náklady na 

jejich opravu se pak mohou pohy-

bovat ve statisících korun. Taková 

škoda pak může v případě absen-

ce pojištění podstatným způsobem 

navýšit rozpočet stavby, a zkompli-

kovat tak její financování.

Každý dům je v jednotlivých fá-

zích své výstavby ohrožován růz-

nými riziky. Zpočátku to bývá ze-

jména povodeň nebo záplava, 

později pak i vichřice nebo se-

souvání půdy. V okamžiku, kdy je 

stavba takříkajíc „pod střechou“, 

může být ohrožena navíc požá-

rem, výbuchem, krupobitím nebo 

tíhou sněhu. Pokud stavíte dům 

ve svahu, určitě by se vaše po-

jištění mělo vztahovat i na škody 

způsobené sesouváním půdy. 

Nedejte šanci zlodějům

Jakmile má rozestavěný dům in-

stalována okna, dveře nebo vnitř-

ní vybavení, jako je například to-

pení, klimatizace, rozvody vody 

a elektřiny, stává se často cílem 

zlodějů, kteří jsou schopni odnést 

vše, co se dá zpeněžit. Proto je 

dobré mít stavbu pojištěnou i pro 

případ odcizení jejích součástí 

nebo jejího úmyslného poškození.

Při sjednávání tohoto pojištění 

je ale potřeba si dát pozor na dvě 

věci. Jednak na to, zda není po-

jištění omezeno nějakým nízkým 

limitem. Pokud tomu tak skuteč-

ně je, bude dobré s pojišťovnou 

jednat o možnosti navýšení limitu 

tak, aby stačilo i na škody ve výši 

statisíců korun. To jsou časté ško-

dy, které řáděním zlodějů vznikají.

Druhou věcí, na kterou by si 

pojistník měl dát pozor, jsou pod-

mínky, za jakých je poskytováno 

pojistné plnění v případě úmysl-

ného poškození rozestavěného 

domu. Některé pojišťovny podmi-

ňují výplatu plnění tím, že policie 

zjistí pachatele. Pokud pacha-

tel zjištěn není, a takové přípa-

dy jsou poměrně časté, může se 

stát, že nárok na pojistné plnění 

vůbec nevznikne.

Stavba se zárukou: Na co byste neměli zapomenout
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Bez informačních techno-

logií, tzv. IT, se dnes ani 

zaměstnanci firem či orga-

nizací, ani jejich zákazníci 

nebo klienti již neobejdou. 

IT ale zdaleka neznamená 

jen náklady na pořízení po-

čítačů, nákup a konfiguraci 

softwaru. Provoz IT je zále-

žitost dlouhodobá a povět-

šinou velice nákladná.

Třeba server, tedy počítač, který poskytuje 

uživatelům takové služby jako e-mail nebo 

intranet, kancelářské nebo administrativní 

aplikace či společná datová úložiště, vyža-

duje jako každý spotřebič elektrickou ener-

gii. Čím je server výkonnější, tím je jeho 

spotřeba větší. Aby server fungoval i při 

výpadku napájení, potřebuje záložní zdroj. 

Čím delší může být výpadek, tím musí být 

záložní zdroj výkonnější, a výkonnější zdroj 

je samozřejmě dražší. Podstatnou část 

ceny záložních zdrojů přitom tvoří akumu-

látory, které zejména u levnějších modelů 

zdaleka nevydrží věčně. Server umístěný 

pod stolem ředitele, v  rohu kanceláře, 

na chodbě nebo ve skladu na písemnosti 

dříve či později dojde újmy. Nevytrhne-li 

z něj někdo nedopatřením kabel nebo ne-

vylije-li se do něj šálek kávy, zničí jej časem 

prach, který nasává. Ani výkyvy teploty či 

vlhko nedělají serverům dobře. Samo-

statná, čistá, klimatizovaná nebo aspoň 

odvětraná místnost pro server však vůbec 

není zadarmo. A údržba a provoz vlastní-

ho serveru a navazující IT infrastruktury, 

bez níž je server jen hučící škatulí? Kvalitní 

IT specialisté si stejně jako profesionální fir-

my nechají dobře zaplatit. A koneckonců 

zadarmo není ani ochrana před kyberne-

tickými útoky.

Housing je vše, co IT potřebuje

Služba O2 Housing nabízí umístění a kom-

pletní provoz zákaznických zařízení v pro-

storách nejmodernějších datových center 

v České republice. Měsíční náklady na běž-

ný server pro malou organizaci nebo fir-

mu včetně záruky standardní dostupnosti 

99,9 % se v současné době pohybují okolo 

750 Kč. 

Housing nejčastěji spočívá v  pronájmu 

pozic v  uzamykatelné stojanové skříni, 

tzv. racku, kam si zákazník vkládá svoje 

zařízení. Skříně jsou vybaveny elektric-

kými i  ostatními nezbytnými rozvody 

a napájeny ze dvou nezávislých napáje-

cích okruhů. Prostor skříní se nabízí buď 

po sekcích, nebo jako sdílený. Zařízení je 

možné umístit i do tzv. polic a provozo-

vat třeba servery v počítačových skříních 

typu tower. Zákazník tak může přenést 

svoje stávající IT do datového centra, aniž 

by musel pořizovat nová zařízení uzpůso-

bená pro montáž do stojanu. Pronajmout 

lze i tzv. podlahovou plochu (Floor Space) 

pro umístění vlastních racků zákazníka. 

Do datových center lze umístit nejenom 

servery, ale prakticky libovolná zařízení, 

která vyžadují elektrické napájení, připo-

jení k datové síti a definované paramet-

ry provozního prostředí. Sama zařízení 

zůstávají v  majetku zákazníka. K základ-

ním charakteristikám pronájmu patří ve-

likost pronajímaného prostoru, provozní 

parametry prostředí, jako jsou teplota 

a vlhkost, nepřetržité elektrické napájení 

a vysokorychlostní připojení do internetu 

nebo do zvolené privátní sítě bez omezení 

množství přenesených dat. Elektrický pří-

kon je zahrnut do ceny služby, lze jej ale 

účtovat i podle reálné spotřeby. Součástí 

housingu je mnoho dalších doplňkových 

služeb, jako jsou firewall a zabezpečené 

propojení, a rozsáhlý servis. Službu kona-

jící technici mohou na telefonickou žádost 

zákazníka k zařízení dojít a zkontrolovat, 

zda je připojeno k napájení, zda běží, zda 

jsou příslušné porty zapojeny a zda jsou 

aktivní, zařízení resetovat nebo vyměnit 

CD či pásku v mechanice. K dispozici je 

i bezpečný vzdálený přístup k serverům 

přes internet, který je umožňuje ovládat 

z pohodlí kanceláře bez nutnosti trmácet 

se do datového centra. 

Datová centra s certifikací Tier III

O2 v současné době provozuje tři velká da-

tová centra s certifikací Tier III. Z hlediska 

provozních parametrů i bezpečnosti patří 

ke světové špičce. Celková doba výpadků 

nepřevyšuje 1,6 hodiny ročně. Všechny 

prvky včetně napájení a připojení do inter-

netu jsou zálohovány, centra jsou zabezpe-

čena proti požáru a živelním pohromám, 

střežena a monitorována. Údržba nemá 

vliv na provoz. Data jsou chráněna proti 

útoku zvenčí, budovy jsou střeženy, pro-

story monitorovány. Plně vyhovují podmín-

kám české i evropské legislativy a nabízejí 

prostor pro provoz i těch nejkritičtějších 

zařízení a aplikací. 

Podrobnosti naleznete na stránkách 

www.o2.cz/dc.

Jak se zbavit starostí o IT a ještě hodně ušetřit?
Náklady na IT nejsou jen částka na faktuře od prodejce počítačů

Dali jsme na O2 požadavky, co 
potřebujeme, jaké rozměry, 
kapacity a podobně. A když 
nám řekli, že je to připravené, 
vzali jsme server, odvezli ho 
do datového centra a rozjeli.

Vladimír Sedlář, SmartWave s.r.o., 

provozovatel obchodů GolfProfi
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Kociánka zve na festival. Oslaví 96 lidských hodnot
V Centru Kociánka v Králově Poli se 29. 
května odehraje celodenní open-air festi-
val Dobrý den Kociánko. Na programu 
jsou hudební vystoupení, divadlo či hravé 
dopoledne pro děti. Hlavním cílem akce 
je přiblížit Kociánku jako otevřený park, 
podpořit sociální integraci a navázat spo-
lupráci s neziskovými organizacemi.

„Tématem festivalu se při posledním 
ročníku staly lidské hodnoty jako empa-
tie, zdvořilost, důvěra, umírněnost, při-
rozenost, věrnost, rozjímání, upřímnost, 
humanismus, tolerance, solidarita, svo-
boda, mír, spravedlnost a další. Vybra-
li jsme jich 96, protože Kociánka sla-
ví 96. narozeniny,“ vysvětluje Veronika 
Pintoflová z Centra Kociánka. 

„Letošní 96. hodnotou je spolupráce. 
V dnešní konzumně-technologické spo-
lečnosti považujeme za důležité připo-
mínat lidské hodnoty. Chceme se jim 
učit, rozjímat nad nimi, hrát si s nimi, 

žít je a oslavovat tímto festivalem,“ do-
dává Pintoflová.

Festival se koná při příležitosti Me-
zinárodního dne dětí. Předcházet mu 

budou umělecké workshopy domácích 
lektorů a uživatelů Centra Kociánka, za 
kterými se budou moci zájemci během 
května vydat do brněnských parků.

Na hlavní stagi 29. května v centru 
na Kociánce 93/2 zahrají například Iva 
Bittová a Čikori nebo kapela Zuby nehty. 
Na divadelním pódiu se představí Divadlo 
Líšeň, storytellingová skupina Slovosledi 
nebo Cirkus LeGrando. Kromě toho festi-
val nabídne hip-hopovou stage a další ak-
tivity, například slaňování vozíčkářů nebo 
jarmark neziskových organizací.

Více informací najdete na webu 
www.dobrydenkocianko.cz. (mad)

Dědeček jde do školy: Univerzity vzdělávají i seniory

Č
asto se říká, že neustálé 
procvičování mozku vede 
k udržení duševní kondice 

a zabraňuje rozvoji neurodege-
nerativních onemocnění, kterými 
trpí hlavně senioři. 

Snad právě proto je mezi nimi oblíbe-
né vzdělávání formou univerzity třetí-
ho věku, kde v současnosti studují 2 % 
českých seniorů a jejich počet neustále 
roste. Tomu se přizpůsobují i brněnské 
univerzity; některé právě přijímají při-
hlášky na další akademický rok.

„Pilířem univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě je všeobec-
ně zaměřený kurz, jenž trvá osm se-
mestrů a je zaměřen na otázky zdra-
vého a smysluplného životního stylu 
ve vyšším věku,“ říká Veronika Ocás-
ková z MU. „Na obsahu přednášek se 
podílí všech devět fakult. V programu 
je ale samozřejmě na výběr více kur-
zů,“ dodává.

V akademickém roce 2015/2016 bude 
nově otevřen tříletý kurz Dějiny umění 

a vizuální kultury. Dále škola pořádá tři 
jednoleté kurzy nazvané Univerzita tře-
tího věku v Moravském zemském mu-
zeu, Kulturní dědictví a památková péče 

na jižní Moravě a G. J. Mendel: Člověk, 
opat a vědec. 

Pro účastníky U3V jsou navíc připra-
veny tematické krátkodobé kurzy zamě-

řené na informační technologie, cizí ja-
zyky, pohybově-relaxační aktivity nebo 
otázky a problémy z oblasti humanit-
ních i přírodních věd.

Přihlášky se přijímají osobně nebo 
elektronicky od 4. května do 30. červ-
na, podrobnosti jsou uvedeny na webu 
www.u3v.muni.cz.

Přednášky pro zahrádkáře

Studium pro seniory nabízí také Mende-
lova univerzita v Brně. „Přednášky ob-
sahují témata z klíčových oborů všech 
fakult,“ říká vedoucí oddělení vzdělává-
ní seniorů MENDELU Ida Piperisová.

„Letos se senioři ještě stihnou přihlá-
sit do dvou jednoletých kurzů: Člověk, 
zvíře a životní prostředí, kde se sezná-
mí s praktickými tématy, jako je počasí 
nebo kynologie, a Naše zahrádka, tak-
též prakticky zaměřená. Kromě toho na-
bízíme v průběhu akademického roku 
řadu dalších aktivit,“ dodává.

Více informací najdete na stránkách 
icv.mendelu.cz/u3v.

 Marek Dvořák

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A EKOLOGIE

Víte, že...
Centrum Kociánka plánuje vybudo-

vat specializované pracoviště pro 

autisty a v budoucnu tak rozšířit cí-

lovou skupinu uživatelů.

Strom pomoci vyroste 
v Medlánkách
Arbor Adiuva aneb Strom pomoci je 
charitativní akce, která se uskuteč-
ní 23. května v hotelu Prométheus 
v Medlánkách. První ročník jarní-
ho bazárku nabídne od 17 do 20 ho-
din možnost zakoupit si různé věci, 
například dětské oblečení a hračky. 
Další finanční prostředky pak vyne-
se dražba osobních dárků, které na 
dobročinnou akci věnovaly celebri-
ty nebo sponzorské firmy.

Svůj dárek poskytla například he-
rečka a moderátorka Eva Decastelo, 
herci Lenka Vlasáková a Jan Dolan-
ský či Miss ČR 2003 Lucie Křížková 
Váchová a další. 

Role patronky této neziskové a na-
dační akce se ujala moderátorka Es-
ter Janečková. „Myslím, že pomá-
hat lidem by mělo být samozřejmou 
součástí života. Považuji za důležité 
osobně se zapojit do projektu, ke kte-
rému mám důvěru a vím, že získané 
finanční prostředky jdou na správná 
místa a skutečně pomáhají,“ uvedla.

Výtěžek ze vstupného a prodeje na 
akci, která díky vhodné poloze Brna 
přivítá i zástupce ze Slovenska, bude 
věnován nadacím, jež podporují děti. 
Třeba těm, které se starají o děti s „ne-
mocí motýlích křídel“ nebo Downo-
vým syndromem. (hal)

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Brněnští Bulhaři se těší na setkání v Mikulčicích

B
ulharská menšina žije v Brně 
už po generace a své prv-
ní krajanské spolky zde za-

ložila téměř před sto lety. Jedním 
z těch současných je Bulharské 
kulturně-osvětové sdružení, zalo-
žené v roce 2002 a navazující na 
někdejší Bulharský klub. Jeho při-
bližně šest desítek členů spoju-
je vztah k zemi původu, rodinné 
zvyky, tradice i řeč.

Sdružení momentálně nemá vlastní klu-
bovou místnost. „Pravidelně se schází-
me v Café Rudolf v Králově Poli,“ řekl 
předseda sdružení Ivan Belkov, „dalším 
místem setkávání je restaurace Balkani-

ka na Kotlářské. Právě tam jsme nedáv-
no oslavili Velikonoce.“ 

Sešli se tu dospělí i děti, k dobré 
náladě přispěla jehněčí pečeně, hud-
ba i „ťukání vajíčky“, hra vycházejí-
cí z lidové velikonoční tradice. „Jeden 
drží vajíčko v hrsti a protihráč se sna-
ží jiným vejcem to jeho naťuknout. Kdo 
má nejtvrdší vajíčko, vyhrává,“ vysvět-
lil Belkov.

Čeština se při těchto večerech často 
mísí s bulharštinou. „Přecházíme z češ-
tiny do bulharštiny a naopak,“ potvrdil 
Belkov. „Mnohé z českých žen, které 
si vybraly za manžely Bulhary, ovládly 
bulharštinu výborně. Moje děti jsou ze 
smíšeného manželství a bulharsky rozu-

mí jen něco málo.“ Jak řekl, u každého 
záleží na mnoha faktorech – věku, délce 
pobytu, jazykových schopnostech atd. 
„Chystáme teď nedělní školu bulhar-
štiny pro děti školního věku,“ prozradil 
Belkov. Na této aktivitě se budou podí-
let i další spolky.

Při Babylonfestu 
„rozkvete“ i Kytka

K oblíbeným aktivitám Bulharského 
kulturně-osvětového sdružení patří „mi-
kulášská“ (tzv. Nikuldenska večer, bul-
harský svátek rybáře), po ní vánoční 
společenská beseda v hotelu Slovan – 
zpravidla i s hudbou a tancem za účas-
ti folklorního souboru Kytka – a oslava 

bulharského státního svátku 3. března. 
Kytku Brňané mohou vidět i slyšet na 
zářijové přehlídce národnostních men-
šin Babylonfest. 

Největší společenskou akcí celostátní-
ho charakteru je setkání Bulharů a jejich 
přátel u památníku sv. Cyrila a Metodě-
je v Mikulčicích, letos se koná 23. květ-
na. „Pravidelně přijíždějí Bulhaři žijící 
na různých místech celé České republi-
ky i z dalších zemí, setkání se zúčastňují 
i bulharští politici,“ uvedl Belkov.

Slavnost začíná pravoslavnou liturgií, 
následuje položení věnců u památníku, 
vystoupení folklorních tanečních sou-
borů a neformální setkání přítomných. 

 Kateřina Šefčíková

 Součástí „výuky“ na univerzitě třetího věku jsou i exkurze na zajímavá 

místa. Foto: Masarykova univerzita

 Foto: Centrum Kociánka

Učí nevidomé „vidět“. 
Už 180 let
Správně vidíme jen srdcem… Všich-
ni známe poetická slova Malého 
prince. Jsou však mezi námi ti, pro 
které se tato poezie stává tvrdou re-
alitou, neboť osud jim odepřel výho-
dy zraku. Od dětství se tak musí učit 
vidět jinak. 

A právě v tom jim odborně po-
máhá Střední škola, základní škola 
a mateřská škola pro zrakově posti-
žené v Kamenomlýnské ulici v Pi-
sárkách. Jedná se o komplex škol, 
které poskytují vzdělání dětem a žá-
kům především se zrakovým posti-
žením, ale i s handicapem slucho-
vým, tělesným či mentálním.

„Našim žákům zajišťujeme kom-
plexní vzdělání a výchovu. Střed-
ní škola například nabízí šest oborů, 
z nichž tři jsou maturitní. Učíme za 
pomoci různých druhů kompenzač-
ních pomůcek, poskytujeme indivi-
duální výuku, např. prostorové ori-
entace a sebeobsluhy,“ představila 
část bohatého života školy její ředi-
telka Dagmar Sýsová. 

„Možnost pokračovat ve studiu 
na konzervatoři a na vysokých ško-
lách hudebního zaměření dává žá-
kům výuka hry na hudební nástroj či 
výuka sborového zpěvu. Dále reali-
zujeme hipoterapii, canisterapii, mu-
zikoterapii apod. Účastníme se růz-
ných soutěží a naše hudební skupina 
Band(a) sklízí se svými vystoupení-
mi velké úspěchy,“ dodává.

Úctyhodnou tradici 
připomene oslava 

Vzdělávání zrakově postižených 
v Brně má již 180letou tradici. Prv-
ní soukromý ústav pro slepé vznikl 
v roce 1835 v Zábrdovicích. Ústav 
pak několikrát změnil sídlo, v sou-
časných budovách se začalo učit 
v září 1990. Dnešní podobu se tře-
mi vzdělávacími stupni získala ško-
la v roce 2006.

Významné výročí připomene 
15. května oslava s bohatým progra-
mem. Od 9 do 16 hodin nabídne zá-
jemcům komentované prohlídky školy 
a sportovní aktivity, např. překážko-
vou dráhu s „klapkami“. Návštěvníci 
také zjistí, jak se pracuje s kompenzač-
ními pomůckami a co umí vodicí psi.

Žáci se také pochlubí svými ke-
ramickými a tkalcovskými výrob-
ky. Připraven je hudební workshop, 
bude se tkát i masírovat a atmosféru 
zpříjemní koncert žáků školy i závě-
rečné posezení u cimbálu.

 Markéta Žáková

 Úlovek ze Špicberk. Snímek sluneční koróny, 

jenž obletěl svět. Na obrázku lze vidět struktury vy-

tvořené magnetickým polem Slunce. 20. března ho 

pořídila mezinárodní expedice za zatměním Slun-

ce s účastí odborníků z Vysokého učení technické-

ho v Brně. Nejde o běžný snímek, ale o obraz vy-

tvořený speciálním softwarem, který vyvinuli právě 

experti z brněnské techniky. „Situaci nám kompli-

kovaly 20- až 30stupňové mrazy, při kterých kolabo-

vala technika,“ popsal okolnosti expedice Miloslav 

Druckmüller, matematik, jenž se „lovem“ snímků slu-

neční koróny a jejich zpracováním zabývá řadu let. 

Aby expedice minimalizovala riziko, že snímání pře-

kazí mraky, rozdělila se na dvě části. První se vypra-

vila na Faerské ostrovy, druhá na Špicberky. „Na Fa-

erských ostrovech měli zataženo. My na Špicberkách 

jsme měli štěstí, v den D se udělalo úplně jasno,“ řekl 

Druckmüller. Snímek kvalitou zaujal i americký úřad 

NASA, jenž ho publikoval na svém webu Astronomy 

Picture of the Day. (šef), foto: VUT v Brně
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 Úctyhodných 65 let tradice. Kořeny Radosti sahají do roku 1945, kdy es-

tét František Tenčík kontaktoval režiséra Vladimíra Matouška s nabídkou vy-

tvořit v Brně loutkové divadlo. V říjnu 1947 vznikl soubor, který se profesio-

nalizoval v roce 1949. Divadlo ze začátku hrálo hlavně hry z domácí produkce 

a absolvovalo také zahraniční zájezdy včetně výpravy do Asie. V 70. letech se 

repertoár rozšířil o vystoupení pro mládež a dospělé. V nedávné době bylo di-

vadlo přestavěno a modernizováno do současné podoby. Foto: Divadlo Radost

 Radost z hraní i ze zpěvu. Zdejší herecký ansámbl je pěvecky a instru-

mentálně znamenitě disponovaný. Díky tomu mohl principál Vlastimil Peš-

ka přijít i s velmi ambiciózními záměry, jako byla například festivalovými 

cenami ověnčená komická opera Princezna Sylvestrie (2004), muzikál Malo-

vané na skle (2008), hudební hra Beatles aneb Žlutá ponorka (2008 a 2014), 

komedie Limonádový Joe (2012) či Mozartova Kouzelná flétna (2014) ve 

vlastní transkripci hudby a libreta (na snímku). Foto: Divadlo Radost

 Ne tak úplně líná babička. Divadlo Radost připravilo inscenaci s názvem 

O líné babičce, určenou především žákům prvního stupně základních škol. Ta-

hle babička neztrácí čas pečením koláčů a houpáním vnoučat na klíně. Mís-

to toho se rozhodla splnit si své sny z mládí, takže se učí lyžovat, létá v ba-

lóně či se prohání v superrychlém autě. Její běsnění režíruje Janka Ryšánek 

Schmiedtová, v hlavní roli vystupuje Eva Jurůjová. Foto: Divadlo Radost

 Tři čuníci nezbedníci. Bezpečné domečky si na velké scéně postaví 21. května, fandit a radit jim budou předško-

láci. Nejmenší se mohou přijít podívat také na Broučky (18. a 19. května) a na Tři pohádky pro rošťáky (22. a 27. květ-

na). V současné sezóně čítá „radosťácký“ repertoár úctyhodných 31 titulů – od her pro školky a školy po večerní před-

stavení pro mládež a dospělé. Stálicí je inscenace O pejskovi a kočičce – hraje se už 28 let. Foto: Divadlo Radost

 Vítejte na palubě, dámy a pánové. Poslední rozsáhlá rekonstrukce Ra-

dosti začala v roce 1999. Během více než 10 let bylo opraveno foyer, atrium, 

skladiště, ateliéry, nahrávací studium atd. Motiv lodi prostupuje celým areá-

lem, ať již jde o kapitánský můstek ve foyer (na snímku), dřevěnou loď s Mu-

zeem loutek či další prvky. Divadlo hraje na třech scénách – velké, malé a na 

venkovním jevišti, sloužícím pro letní představení. Foto: Divadlo Radost

 Marionety, javajky, manekýni a další. Ve špici lodního tru-

pu hrají tahle dřevěná či látková stvoření komorní inscenace pro 

nejmenší děti. Na scéně Radosti kdysi začínaly klasické marionety, 

k nim přibyli např. maňásci a javajky ovládané spodovými hůlkami, 

které herci začali sami vodit a mluvit za ně. Během Brněnské mu-

zejní noci 16. května návštěvníky čeká komentovaná prohlídka ex-

pozice loutek s ukázkami řezbářského umění a na letní scéně krátké 

loutkářské výstupy (ve 21.30 a 22.30 hodin). Foto: Divadlo Radost

 Make love, not war. Divadelní představení Beatles aneb Žlu-

tá ponorka je pozvánkou do 60. let, kdy světu vládly květinové 

děti, studená válka otřásala planetou a v rádiu pouštěli Beatles. 

Scénář připomíná významné osobnosti a události té doby a klí-

čovou složkou je pochopitelně hudba. Inscenace je určena pro 

diváky starší 10 let, ale ocení ji i dospělí. Režie se chopil Vlastimil 

Peška. Foto: Divadlo Radost

 Fotostranu připravili Kateřina Šefčíková a Marek Dvořák

 Továrna na umění. Loutky používané při představeních si 

vyrábí sami zaměstnanci Radosti. Původní dílna byla naproti di-

vadlu na Bratislavské, současná už se nachází přímo v areálu di-

vadla. Loutka je nejprve předkreslena a její tvary vyřezány na pá-

sové pile. Následně řezbář ručně opracuje jednotlivé díly, loutka 

se složí dohromady a nabarví. Celý proces trvá u menší, střed-

ně obtížné loutky asi čtyři dny. Dílna je nicméně schopná vyrábět 

i jiné než dřevěné loutky, například manekýny. Foto: Z. Kolařík

Poeticky, s citem a radostí – tak se hraje v Radosti. Už 65 let
V sezóně 2014/2015 si brněnské Divadlo Radost připomíná 65. výročí své profesionální činnosti. Ta obnáší té-

měř tři stovky nastudovaných inscenací různých žánrů od poetických příběhů až po akční taškařice a parodie. 

V roce 1949 začínala Radost jako loutkové divadlo s dětským repertoárem, to však dávno neplatí: od 70. let se 

orientovala také na mládež a dospělé, na scéně dnes dominují živí herci. „V každém z nás je kousek dítěte – 

a na tom my stavíme,“ říká ředitel divadla Vlastimil Peška. Představení baví děti i „stoleté“ děti, a to je důvod, 

proč publikum Radosti fandí. Jubilejní sezónu divadlo zahájilo na podzim 2014 festivalem svých nejúspěšněj-

ších inscenací a k velké radosti všech „radosťáků“ bylo okamžitě vyprodáno. Aktuálně sklízí úspěch s premié-

rovým představením Malý princ, s Beatles aneb Žlutou ponorkou a dalšími tituly pro malé i velké.

 Vyplouvá se do světa loutek. 
V trupu lodi dobře viditelné z Cej-

lu se skrývá Muzeum loutek. Diva-

dlo už od svého založení uchovává 

z každé inscenace několik loutek, je-

jichž autory jsou renomovaní vý-

tvarníci. Dnes jich je na 1300 a bylo 

by škoda nechat je „spát“. Proto se 

čas od času některé stěhují do ex-

pozice v Muzeu loutek. Tam je nyní 

k vidění průřez 65leté tvorby Rados-

ti. „Některé babičky se při pohledu 

na loutky a fotografie rozpomína-

jí na svá dětská představení,“ říká 

tajemnice divadla Renata Hladká. 

Foto: M. Schmerková
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Moravský Peněžní Ústav je fi nalista
Ceny veřejnosti Zlaté koruny 2015.

Navýšené
úrokové sazby

až

2,08 %
p.a.Jarní akce k ročnímu účtu

• Bonifi kace úrokových sazeb

• Roční garance navýšené úrokové sazby

• Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 12 měsíců

Nechali jsme
vyrůst sazby

Navštivte naši pobočku na ulici Minoritská 2 v Brně.
Více na www.mpu.cz  I  800 678 678

Elixír mládí? Nosíme v sobě!
Chtěli byste žít déle? Studie 

uvádějí, že prodloužení života 

o celých pět let přinese pros-

tá investice třiceti minut den-

ně do pohybové aktivity. 

Pohyb je elixírem mládí, který 

nás udržuje stále vitální. Je dů-

ležitý pro jasné myšlení, hezkou 

postavu, dobré trávení – i pro to, 

abychom se zkrátka cítili dobře. 

Co v apatyce nekoupíte

Jaký je ozdravný přínos fyzické 

aktivity pro naše zdraví? V první 

řadě dochází ke zvýšení počtu 

krvinek. Jsme-li v pohybu, pro-

dukuje kostní dřeň daleko rych-

leji červené krvinky, které jsou 

tak důležité pro přenos kyslíku 

do každé buňky lidského těla. 

Také leukocyty, hlavní obranné 

buňky organizmu, mohou likvi-

dovat infekční zárodky, baktérie 

a viry v daleko větším množství. 

Při pohybu dochází rovněž 

ke zvýšené produkci růstového 

hormonu, který není důležitý jen 

v dětství, ale i v dospělosti, kdy 

umožňuje produkci červených 

krvinek a podílí se na syntéze 

bílkovin. Zároveň vznikají nová 

nervová spojení v mozku, a tak, 

spolu s hlubokým spánkem, je 

pohyb způsobem, jak ovlivnit 

i naši řídicí mozkovou činnost.

Jsme-li trénovaní, máme více 

energie a vyšší výkonnost. Dia-

betikům umožňuje pohybová 

aktivita „otevírat“ inzulínové re-

ceptory, které jsou vzhledem 

k přemíře tuku v jejich stravě 

často nefunkční. Pohyb umož-

ňuje glukóze, aby efektivně-

ji vstupovala do buněk, čímž se 

snižuje potřeba inzulínu.

Pohybová aktivita působí i na 

naši mysl. Dochází k okysličení 

mozku, zlepšuje se logické my-

šlení a narůstá vědomí sebe-

hodnoty. Několik vědců nedávno 

zjistilo, že pohybem se v moz-

ku zvyšuje aktivita alfa vln, které 

navozují stav uvolnění, odstra-

ňují strach a deprese. 

Mezi další pozitivní přínosy 

pohybu patří především ztrá-

ta škodlivé nadváhy, dobrá kva-

lita spánku, vyrovnání krevní-

ho tlaku, odstranění zácpy, ale 

i zlepšení vstřebávání vápníku 

do kostí.

Co děláte, dělejte rádi

Jak by měl vypadat dobrý po-

hybový program? Především by 

vás měl bavit natolik, že bude-

te ochotni věnovat se mu každý 

den. Výzkum ukázal, že pokud 

byli lidé nuceni věnovat se ne-

oblíbené pohybové aktivitě, hla-

dina cholesterolu v krvi u nich 

stoupala. Mohli-li si však vybrat 

svůj oblíbený sport, docházelo 

k poklesu hladiny cholesterolu. 

Začněte pomalu a denně si 

trošku přidávejte. Není možné 

během dvou dní dohnat vše, co 

jsme zanedbali celými roky pasi-

vity. Cílem není, aby nás po prv-

ním cvičení všechno bolelo tak, 

že toho rychle necháme. Nenuťte 

se do náročných a drahých spor-

tů, zvolte si raději nějaký jedno-

duchý druh pohybové aktivity.

Určete si vhodnou dobu. Ve 

městech bývá nejčistší vzduch 

ráno, někomu ale vyhovuje cvi-

čení spíše večer. Zkuste mo-

tivovat své přátele nebo členy 

rodiny, aby se k vám připojili – 

pohyb vás bude více bavit a ne-

vzdáte se tak snadno. Prospěš-

né je dělat si každý den záznam 

o délce cvičení a stanovovat si 

reálné cíle.

Jaký druh pohybu 
je nejlepší?

Pohyb je lékem i na nejrůzněj-

ší psychické potíže, zejména ve 

formě užitečné práce odvádí po-

zornost od nás samých – jsme 

tak schopni reálnějšího pohledu 

na své problémy.

Pohyb by měl být hlavně do-

statečně intenzivní (abychom 

zvýšili svůj tep téměř na dvojná-

sobek), nemělo by k němu do-

cházet hned po jídle a neměl 

by nás vystavovat riziku zraně-

ní. Lepší než nárazový pohyb je 

pro svaly pohyb plynulý.

Asi nejběžnějším (a součas-

ně zřejmě nejpřínosnějším) dru-

hem pohybu je chůze. Během ní 

dochází k zapojení většiny sva-

lů a tím i k masáži vnitřních or-

gánů. Účelně se dá využít i jízda 

na kole či běh.

Do penze s šancí na zajímavý a aktivní život
V důchodové oblasti vidíme tři 

významné trendy. Rok od roku 

stoupá důchodový deficit, čím 

dál víc lidí odchází do předčas-

ného důchodu a podíl důchod-

ců v populaci neustále roste. To 

znamená, že se rok od roku zvy-

šují požadavky na vlastní zajiš-

tění na penzi. 

Za rok 2014 vyplácel náš stát 

2 355 144 starobních důchodů. 

Počet všech důchodů (včetně 

invalidních a pozůstalostních) 

dosáhl čísla 3 485 257. Výdaje 

na státní důchody za rok 2014 

činily 376,4 miliardy korun, pří-

jmy přitom byly jen 333 miliard. 

Důchodový účet skončil v defici-

tu 43,4 miliardy korun. Od roku 

2010 neklesl důchodový roční 

deficit pod 30 miliard.

Dělat to, nač nebyl dřív čas

Státní důchodový systém s de-

ficitem není dlouhodobě udrži-

telný. Prostor pro zvýšení soci-

álního pojištění, které je již nyní 

v Česku v porovnání se zahrani-

čím vysoké, je malý, neboť by se 

výrazně zvýšily mzdové nákla-

dy zaměstnavatelů, což by mělo 

negativní dopad na zaměstna-

nost. Dlouhodobě financovat dů-

chodový systém z daní (např. 

nepřímých) je rovněž složité. 

V budoucnu můžeme tedy oče-

kávat ještě přísnější důchodové 

parametry. To znamená, že po-

měr státního důchodu vůči prů-

měrné mzdě bude za 10 let niž-

ší než dnes. 

Kvůli neustálému zvyšování 

důchodového věku odcházíme 

do penze rok od roku později. 

Řada lidí však již nemůže před 

odchodem do penze pracovat. 

Vedou k tomu zdravotní důvo-

dy, nezaměstnanost v předdů-

chodovém věku, ale také sna-

ha užít si penzi ještě v aktivních 

letech. Proto mnozí volí odchod 

do předčasného důchodu.

Zájem o dřívější odchod do 

důchodu stoupá i v západní Ev-

ropě. Důvody jsou různé. Mnozí 

lidé si ještě chtějí co nejvíce užít 

zaslouženého odpočinku a dě-

lat věci, na které dřív neměli čas. 

Právě v prvních letech penze 

mají přitom nejvíce sil, aby moh-

li např. cestovat, studovat a vě-

novat se svým koníčkům. Někte-

ří lidé odcházejí do „nuceného“ 

předčasného důchodu, neboť 

třeba přišli v předdůchodovém 

věku o práci a ze zdravotních dů-

vodů již novou hledat nechtějí.

Penze má být odměnou

Střední délka života 65letých 

občanů se v členských zemích 

EU pohybuje od 15 do 20 let. 

Přitom naděje dožití občanů, 

kteří odejdou do důchodu před 

dosažením 65 let věku, je vyš-

ší. Každý rok v práci navíc po 

dosažení 60 let se u většiny lidí 

(výjimkou jsou ti, kdo dělají prá-

ci, která je baví) negativně pro-

jevuje na délce života. Penze má 

být odměnou za celoživotní dři-

nu. Proto by bylo dobré neod-

cházet do důchodu příliš opo-

třebovaný a starý. I v západní 

Evropě z tohoto důvodu sílí zá-

jem o předčasný důchod.

Do předčasného důchodu je 

u nás možné odejít tři roky před 

dosažením řádného důchodové-

ho věku. Občané mající důcho-

dový věk vyšší než 63 let mohou 

odejít do předčasné penze v 60 

letech. Krácení se u předčasné-

ho důchodu počítá za každých 

90 kalendářních dní. Čím dříve 

člověk do penze odejde, tím je 

krácení vyšší a důchod nižší. Při 

odchodu do penze o tři roky dřív 

je předčasný důchod nižší o ce-

lou čtvrtinu. Finančně vyjít pou-

ze s trvale kráceným důchodem 

není snadné. Bez vlastních pro-

středků to znamená citelný po-

kles životní úrovně. 

Finanční polštář

Předčasní důchodci, kteří ne-

mají dostatečné vlastní finan-

ce, mají omezené možnosti pro 

své koníčky. Mladí lidé, jejichž 

řádný důchodový věk se blíží 

k 70 letům, by měli s touto situ-

ací počítat a přizpůsobit rodin-

ný finanční plán tak, aby vlastní 

prostředky v penzi hrály dosta-

tečnou roli.

Jak vysoký má být vlastní fi-

nanční polštář? Samozřejmě 

čím vyšší vlastní úspory a inves-

tice tím lépe. Úspory by měly mi-

nimálně vykompenzovat měsíční 

rozdíl mezi řádným a předčas-

ným důchodem. Pro ilustraci 

uveďme modelový příklad. Má-li 

dnes čerstvý důchodce napří-

klad nárok na 12 tisíc, dostane 

předčasný důchodce, který má 

odpracovaný stejný počet let za 

stejnou mzdu, přibližně o tři tisí-

ce méně. Z úspor by tedy měl mít 

možnost čerpat měsíčně tři tisí-

ce, a to po dobu dvaceti let. Ideál-

ní by bylo, aby úspory a investice 

byly ještě vyšší, neboť výpočet 

důchodu bude v budoucnu méně 

příznivý, než je tomu dosud.

Na důchod by tedy bylo dobré 

myslet v časovém předstihu (ide-

álně již v mladém věku), aby měl 

člověk dostatek času pravidelným 

investováním a spořením (v zá-

vislosti na investičním profilu, 

sklonu k riziku a dalším charak-

teristikám) na vytvoření dostateč-

né finanční rezervy a mohl v pen-

zi žít aktivní a zajímavý život.
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Rezervace:
tel.: 702 292 759 

recepce@wikyland.cz 

1.-3.

6.-10.

10.-14.
SRPNA

24.-28.
SRPNA

S Vašimi dětmi a králíky z klobouku procestujeme zajímavá místa v Brně a jeho okolí. 
O cíli výletu rozhodnou děti. Můžeme navštívit vědecké centrum VIDA, ZOO Brno, 
Anthropos, lanové centrum, přehlídku dravců, outdoorový park v brněnských Modřicích 
a řadu jiných míst. Budeme cestovat, poznávat, učit se i hrát si.

Týden plný kouzel – Vaše děti se naučí jinak zcela tajné kouzelnické triky, 
podívají se „pod pokličku“ kouzelnického umění, součástí turnusu jsou mimo 
kouzelnické školy i kreativní dětské dílny, celodenní výlet na dětské magické 
místo v Brně a řada dalších aktivit, které jinde neprožijí.

Zábava všeho druhu, tzv. od A do Z… Výlet do mraveniště na brněnské přehradě, kreativní 
dílny, sportovní aktivity a hledání nových přátel Ferdy mravence. Bludiště, atrakce, soutěže 
a zábava jako v mraveništi. Děti zažijí nová dobrodružství, poznají nová místa Wikylandu 
i Brna, na konci tábora budou zkrátka více „Ferdovatější“

Každý den v jiné pohádce, každý den bude Vaše dítě jinou pohádkovou postavou, každý 
den nový příběh, každý den, nový zážitek. S Vašimi dětmi letem světem, ba přímo 
pohádkovým. Nacvičíme pohádkové scénky, prožijeme pohádkové příběhy stejně jako 
skutečné pohádkové postavy, tak jak se doopravdy staly…

POŠLETE SMS na 702 292 759 ve tvaru „TABOR INFO, Vaše e-mailová adresa“ 
a my Vám mailem obratem zašleme všechny potřebné informace.�

vozíme se v popelářském autě  /  závodíme s autíčky
malujeme na tvář  /  provádíme provozem
skákací hrad  /  tvořivé dílny  /  soutěže a hry

Na komentované prohlídky spalovny a třídící linky se registrujte na 
tel.: 548 138 177, email: dod@sako.cz nebo na www.sako.cz/rezervace 

NUTNÁ REZERVACE
NA PROHLÍDKY 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
neděle 7. června 2015 od 9:00 do 16:00

V květnu na rande do zábavního vědeckého parku VIDA!
Vyznejte si lásku v obřím srdci za 

poslechu vlastního tepu. Šeptej-

te si milostná slůvka přes několik 

metrů vzdálené paraboly. Nech-

te si zamotat hlavu v rotující míst-

nosti a přesvědčte se, že vaše lás-

ka přemůže i divoké přírodní živly. 

Zábavní vědecký park VIDA! tu 

určitě není jen pro rodiny s dětmi. 

Více než 150 interaktivních expo-

nátů na ploše téměř 5000 m2 při-

praví nevšední zážitky všem, kteří 

mají rádi chytrou zábavu. Země-

třesná deska, oceán v lahvi, kolo 

na laně, rotující místnost, obří 

srdce, zmrazené stíny, tornádo – 

to vše jsou ukázky exponátů, kte-

ré si mohou návštěvníci vyzkou-

šet a lépe tak porozumět světu 

kolem nás. V ceně vstupenky je 

i možnost navštívit v Divadle vědy 

představení se zábavnými poku-

sy, které vám ukáže, že oheň jde 

zapálit i kostkou ledu nebo jak za-

tlouct hřebík banánem.

V květnu, měsíci lásky, se 

VIDA! stává ideálním útočiš-

těm pro všechny dvojice. Proč? 

Protože dva tu jsou jako je-

den – zaplatíte jednu vstupen-

ku a druhou dostanete zdarma. 

Akce platí každý všední květ-

nový den. Slevu nelze uplatnit 

o víkendech a svátcích. Odečte-

na vám vždy bude cena levněj-

ší vstupenky. Stačí na pokladně 

VIDA! společně vyslovit heslo 

DVA JAKO JEDEN.

VIDA! science centrum

Křížkovského 12

Brno 603 00

Otevřeno denně 

od 10 do 18 hodin.

www.vida.cz

Den dětí – oslavy i zamyšlení nad budoucností
Mezinárodní den dětí je dnes 

vnímán zejména jako osla-

va dětí, den plný her a zába-

vy. Současně je připomínkou 

nutnosti podřídit běh věcí ve-

řejných jejich blahu pro lepší 

budoucnost světa.

Historie Mezinárodního dne dětí se 

začala psát v roce 1924. Liga náro-

dů přijala první tzv. ženevskou De-

klaraci práv dětí, která poprvé za-

kotvila skutečnost, že dítě pro svou 

tělesnou a duševní nezralost potře-

buje zvláštní záruky, péči a zvlášt-

ní právní ochranu před narozením 

i po něm. Rok poté se v Ženevě 

konala první Světová konference 

o blahu dětí, která vyhlásila 1. čer-

ven Mezinárodním dnem dětí.

150 milionů dětí 
musí vydělávat

V současném světě se aktuální 

stává zejména ochrana dětí před 

násilím, které může mít různou 

podobu – organizované násilí (vá-

lečné konflikty), domácí násilí (tě-

lesné, psychické a sexuální násilí, 

zanedbávání dětí), ale také před 

vykořisťováním dětskou prací, ko-

merčním sexuálním zneužíváním 

apod. Podle Dětského fondu OSN 

UNICEF jsou takto ohrožené mili-

ony dětí na celém světě.

Smutné je, že Mezinárodní den 

dětí má také připomenout, že nej-

větší tragédií na světě je přetrvá-

vající nedostatek potravin, zdra-

votně nezávadné vody, lékařské 

péče a školního vzdělávání pro 

děti. Miliony dětí v rozvojových ze-

mích musí přispívat do rodinného 

rozpočtu vlastní prací. Odhaduje 

se, že do dětské práce je zapojeno 

asi 150 milionů dětí ve věku od 5 

do 14 let, což je asi 16 % dětí této 

věkové skupiny. Z toho více než 

10 milionů dětí je zapojeno do ob-

chodu s drogami, prostituce nebo 

vykonává jiné škodlivé práce.

Ani českým dětem se 
problémy nevyhýbají

U nás se tradičně nejlépe daří za-

jistit podmínky pro přežití, rozvoj 

a vývoj dětí z hlediska jejich zdra-

ví, vzdělávání, zájmových aktivit 

apod. Zorným úhlem tohoto pohle-

du se může zdát, že české děti jsou 

na tom dobře, a proto oslavy Me-

zinárodního dne dětí jsou spíše ra-

dostnou přehlídkou her a zábavy.

Nicméně je třeba si uvědomit, 

že zejména všechny formy násilí, 

nedostatek času rodičů, nedosta-

tek úcty a respektu vůči dětem, ne-

naplňování jejich práv – obzvlášť 

práva na informaci, práva svobod-

ně vyjádřit svůj názor a spolupra-

covat na řešení věcí, které se jich 

bytostně dotýkají, jsou problémy, 

které se českým dětem nevyhýba-

jí. Málo se daří naplnit práva dětí 

na jejich ochranu např. před tabá-

kem, alkoholem, drogami, všemi 

formami interpersonálního násilí, 

úrazy apod.

Spoluúčast dětí na rozhodo-

vacích procesech, které se jich 

týkají v rodině, škole, při zájmo-

vé a klubové činnosti, na tábo-

ře, v nemocnici, během poby-

tu v ústavech, v médiích, ale i při 

prosazování a obhajobě svých 

práv ve společnosti, je leckdy 

formální a nedostatečná. Ač se 

to může v porovnání s problémy 

dětí v jiných zemích jevit jako ba-

nální a zanedbatelné, není tomu 

tak. Je to právě posuzování „zá-

jmu“ dítěte při každém rozhodo-

vání v každodenní praxi, a to ne-

jen v běžném životě dítěte, ale 

i při každém politickém rozho-

dování, které by mělo zname-

nat kvalitativní posun v úctě a re-

spektu k dětem. 

Bez ohledu na to, jaký má kdo 

k dětem osobní vztah – jsou je-

dině ony mízou našeho budou-

cího světa. Pozitivní zkušenost 

a vzdělání, které děti získa-

jí v raných fázích života, může 

přetvořit budoucnost k lepšímu. 

Všechny vlády světa moc dobře 

vědí, jak je investice do dětí vý-

hodná. Díky podpoře, poraden-

ství a ochraně mohou na světě 

i u nás přibýt miliony dětí, které 

svým životem zanechají pozitiv-

ní stopu.



Kam se mohou lidé obrátit v krizové situaci
S

ociální pomoc lidem v krizo-
vých situacích je poskytována 
formou sociálních dávek a so-

ciálních služeb. 

Mezi sociální dávky patří dávky hmot-
né nouze, dávky pro zdravotně postižené 
či dávky státní sociální podpory; jsou hra-
zeny ze státního rozpočtu. Od roku 2012 
je vyřizují pobočky Úřadu práce České re-
publiky. 

Obce a města podporují a plánují soci-
ální služby pro své občany a pomáhají jim 
prostřednictvím sociální práce. Ta spočí-
vá především v poradenství, sociální de-
pistáži (vyhledávání jednotlivců či skupin 
ohrožených sociálním vyloučením nebo 
jinou nepříznivou sociální událostí), v prá-
ci s klientem v jeho přirozeném prostředí 
a pomoci při řešení krizových situací včet-
ně zprostředkování kontaktu s příslušnými 
institucemi. 

Sociální služby jsou činnosti, jež zajiš-
ťují pomoc a podporu lidem, kteří se po-
týkají s nejrůznějšími problémy vinou 
dlouhodobého nepříznivého stavu, zdra-
votního postižení či krizové sociální situ-
ace a kteří je nejsou schopni řešit bez po-
moci druhých.

Příčiny těchto situací jsou různé, pro-
to existuje mnoho typů sociálních služeb, 
jež občanům poskytují městské, popřípadě 
krajské a státní organizace, nevládní ne-
ziskové organizace či soukromé subjekty.

Podle zákona o sociálních službách 
existuje 33 druhů služeb, z nichž v Brně 
jsou kromě tísňové péče poskytovány 
všechny. Téměř polovina služeb registro-
vaných v Jihomoravském kraji je poskyto-
vána právě v Brně.

Sociální služby jsou na rozdíl od soci-
álních dávek financovány z více zdrojů – 
z veřejných rozpočtů obcí, kraje a státu, 
příjmů od klientů a zdravotních pojišťo-
ven, z vlastních zdrojů, evropských dota-
cí či z případných darů.

Sociální služby a jejich 
poskytovatelé

V Brně existuje rozmanitá nabídka sociál-
ních služeb pro různé cílové skupiny – se-
niory, rodiny s dětmi, mládež, občany se 
zdravotním postižením či osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. 

Potřebnost těchto služeb se neustá-
le mění v závislosti na mnoha faktorech, 
k nimž patří stárnutí obyvatel, nárůst ci-
vilizačních onemocnění a různých typů 
zdravotního postižení, ekonomická i poli-
tická situace.

Ačkoli z tabulky vyplývá, že mnoho-
násobně převažuje počet nevládních orga-
nizací, patří mezi největší poskytovatele 
samo město Brno a jím zřizované příspěv-
kové organizace, které se zaměřují na so-
ciální služby pro seniory, lidi s mentál-
ním a kombinovaným postižením, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením či v so-
ciální krizi. Právě město provozuje vel-
ká a finančně nákladná zařízení sociálních 
služeb. 

Terénní služby pro seniory poskytu-
je šest středisek pečovatelské služby při 
městských částech, která obslouží roč-

ně v průměru kolem šesti až sedmi tisíc 
klientů. Jedná se většinou o dovoz obě-
dů, pomoc s hygienou, úklidem, nákupem 
nebo obstaráním záležitostí na úřadech či 
doprovod k lékaři.

Pobytové a další sociální služby pro se-
niory nabízí 11 městských domovů pro se-
niory s celkovou kapacitou 1925 lůžek, 
které pro své klienty zabezpečují kom-
plexní péči.

Další příspěvková organizace města 
– Centrum sociálních služeb – provozu-
je několik zařízení poskytujících pobyto-
vé i ambulantní sociální služby pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením, 
dále dva azylové domy pro rodiče s dět-
mi v krizi, manželské a rodinné poradny, 
azylové domy a noclehárny pro osoby bez 
přístřeší, dům na půli cesty a azylový dům 
pro mladé dospělé ohrožené sociálněpato-
logickými jevy či nízkoprahový klub pro 
rizikovou mládež z ulice. 

Neziskové organizace: 
nový přístup k lidem

Jak už bylo řečeno, pestrou paletu sociál-
ních služeb v Brně významným způsobem 
doplňují neziskové organizace, jimž měs-
to přispívá na jejich činnost a které nabíze-
jí v hojném počtu sociální služby různým 
cílovým skupinám. 

Díky rozličným grantům, dotacím a da-
rům přinášejí další peníze do sociální sfé-
ry v Brně. Zaměřují se více na poraden-
ské služby pro různé cílové skupiny a na 

specifické druhy sociálních služeb, které 
město neposkytuje. Jen malá část provo-
zuje pobytová zařízení. 

Od počátku 90. let neziskové organiza-
ce reagovaly na poptávku po nových ty-
pech sociálních služeb, přinášely nový 
přístup k jejich uživatelům a postupně do-
plňovaly a rozšiřovaly nabídku sociálních 
služeb poskytovaných Brňanům. 

Úzká spolupráce města s „neziskovka-
mi“ se datuje již od roku 1992, kdy 12 ne-
státních organizací poskytujících sociální 
služby obdrželo z městského rozpočtu do-
taci ve výši pět milionů korun. 

Počet organizací i objem dotací se poté 
každoročně zvyšoval, celkový objem do-
tací kolísal v závislosti na ekonomických 
podmínkách. Na rok 2015 bylo v první 
etapě schváleno 65 milionů korun pro té-
měř 80 neziskových organizací poskytují-
cích sociální a navazující služby. 

Labyrintem dávek 
a služeb provede web

Orientaci ve složitém labyrintu sociálních 
dávek a služeb usnadňuje internetový por-
tál www.socialnipece.brno.cz, jehož cílem 
je poskytovat co nejúplnější a průběžně 
aktualizované informace z oblasti sociál-
ní péče. Na webu najdete také Adresář or-
ganizací působících v sociální oblasti ve 
městě Brně.

Kam pro radu?

Socio-info centrum při Odboru sociál-
ní péče Magistrátu města Brna na Koliš-
ti 19 funguje již od roku 2009. Nachází se 
v prostorách s bezbariérovým přístupem 
a je vybaveno také indukční smyčkou pro 
komunikaci se sluchově postiženými. Po-
radenství poskytují dvě sociální pracovni-
ce při osobní návštěvě, telefonicky nebo 
e-mailem.

Socio-info centrum je místo, kam se 
mohou obrátit občané ve složitých život-

ních situacích. Nabízí podporu a radu při 
zorientování se a řešení krize.

Nejčastějšími návštěvníky jsou senioři, 
handicapovaní a lidé v sociální krizi. 

Centrum se stalo vyhledávaným mís-
tem pro získávání informací, o čemž svěd-
čí i to, že v průběhu roku 2014 poskytly 
sociální pracovnice poradenské služby té-
měř čtyřem tisícům klientů.

Komunitní plánování: 
o nás s námi

V posledních 10 letech se v sociální ob-
lasti v Brně uplatňuje metoda komunitní-
ho plánování, která do rozhodování o po-
době sociálních služeb zahrnuje všechny, 
jichž se tyto služby nějak dotýkají – politi-
ky, úředníky, poskytovatele, uživatele i za-
interesovanou veřejnost (proto název ko-
munitní). 

Plánování služeb je opakující se proces, 
během něhož se scházejí pracovní skupiny 
zaměřené na různé cílové skupiny a disku-
tují a projednávají priority a potřeby v so-
ciálních službách. Celý proces řídí koor-
dinační skupina, která se schází jednou za 
měsíc; odborným garantem procesu plá-
nování je Odbor sociální péče Magistrá-
tu města Brna. 

Výsledky jednání a dohod ústí do vy-
tváření komunitních plánů sociálních slu-
žeb, které schvaluje Zastupitelstvo měs-
ta Brna a které formulují strategii města 
v oblasti sociálních služeb. Cílem jsou 
efektivní, dostupné a kvalitní služby od-
povídající potřebám občanů a zároveň 
možnostem zdrojů.

Plán je východiskem při rozhodování 
o financování jednotlivých sociálních slu-
žeb z rozpočtu města, kraje i státu. Sou-
lad s komunitním plánem je rovněž jed-
no z nezbytných kritérií při posuzování 
projektových žádostí o dotace na sociální 
služby ze strukturálních fondů Evropské 
unie a plán je také důležitým podkladem 
pro sestavování střednědobých strategic-
kých plánů rozvoje sociálních služeb na 
území Jihomoravského kraje.

Do dnešní doby byly vytvořeny tři ko-
munitní plány, ten poslední pokrývá obdo-
bí 2013–2015. 

Na dalším plánu se 
právě pracuje 

V březnu se sešlo osm pracovních sku-
pin, aby zahájily přípravu čtvrtého ko-
munitního plánu na následující dva roky, 
tedy 2016 a 2017. První schůzky proběh-
ly v březnu a dubnu, třetí setkání skupin 
se uskuteční začátkem června, kde se již 
bude hledat konsensus pro stanovení pri-
orit a opatření. 

V průběhu července a srpna zpracuje 
koordinační skupina návrh plánu, se kte-
rým budou Brňané seznámeni v září a mo-
hou se k němu vyjádřit. Po zapracování 
a vypořádání připomínek bude konečná 
verze návrhu předložena orgánům města 
ke schválení. 

Příprava plánu je otevřený proces, zá-
jemci se mohou stále zapojit. Potřebné 
informace najdou na webových stránkách 
www.socialnipece.brno.cz.

Co plánování služeb 
nevyřeší

Komunitní plánování řeší systém sociál-
ních služeb a jejich financování, nicméně 
sociální problematika je daleko širší. 

Účastníci procesu plánování narážejí na 
potřeby, jejichž uspokojení není předmě-
tem sociálních služeb a jejich rámec da-
lece přesahuje. Jejich neřešení má přitom 
většinou za následek vznik potřeby určité-
ho typu sociální služby. 

Jedná se o přesahy zejména do bytové 
politiky, vzdělávání, politiky zaměstna-
nosti či oblasti dostatečných příjmů (níz-
kopříjmové skupiny obyvatel, závislost na 
sociálních dávkách atd.). 

Jde často o bludný kruh – například 
ztráta zaměstnání vyvolá řetězovou reak-
ci dalších krizových situací (neschopnost 
splácet své závazky, ohrožení ztrátou by-
dlení atd.), nedostatek vzdělání zase zne-
výhodňuje na trhu práce. Krizovou situa-
ci může vyvolat i onemocnění či zdravotní 
postižení. 

Obecně je problémem absence sociál-
ního bydlení či bydlení s doprovodnou 
sociální službou pro nízkopříjmové sku-
piny včetně seniorů. Důsledkem bývá so-
ciální vyloučení neboli posun na okraj 
společnosti. 

Účastníci procesu plánování služeb 
o těchto problémech diskutují a snaží se 
na ně upozorňovat a informovat o nich 
další instituce i veřejnost.
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Sociální služby v Brně nabízí pomoc 
Systém sociální péče představuje složitý celek, v němž se lidé, kteří se jí přímo nezabývají, poměrně obtížně orientují. Většinou se občané začnou o sociál-

ní péči zajímat, až když potřebují pomoc oni sami nebo jejich blízcí. Pak vyvstává otázka, na koho a kam se obrátit o radu a pomoc.

počet po-

skytovatelů 

počet sociál-

ních služeb

město Brno (středisko DROM, 6 středisek pečo-

vatelské služby při městských částech)
1 21

příspěvkové organizace města Brna, z toho 2 

státní příspěvkové organizace zřizované MPSV
15 51

nestátní neziskové organizace (spolky, církev-

ní organizace, obecně prospěšné organizace)
82 186

celkem 98 258

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV

 Komunitní plán sociálních služeb na příští dva roky právě vzniká. Na snímku 

pracovní skupina zaměřená na rodiny. Foto: MMB

 Komunitní plánování do rozhodování o podobě sociálních služeb zahrnuje 

politiky, úředníky, poskytovatele, uživatele i veřejnost. Foto: MMB



Jak bojovat proti sociálnímu vyloučení? Nápady máme

V České republice je situace sociálně vylou-
čených osob ve srovnání s jinými zeměmi 
poměrně dobrá, ale tam, kde se sociální vy-
loučení objevuje, nabývá intenzivních podob 
a má pak samozřejmě širší dopady. 

Chudoba a s ní související sociální vylou-
čení se často koncentruje v určitých lokali-
tách a je provázena řadou rizikových jevů, 
jako jsou závislost na sociálních dávkách, 
kriminalita, závislost na návykových látkách, 
zadluženost, špatný stav domů a bytů nebo 
nedokonalá infrastruktura.

Proto v minulých letech vznikla při Od-
boru sociální péče MMB pracovní skupina 
pro integraci sociálně vyloučených komunit. 
Skupina se snažila pojmenovat a řešit hlav-
ní problémy těchto lokalit, pro něž je typická 
koncentrace zejména romské populace. Pře-
devším se věnovala otázce bydlení.

Také díky ní se podařilo iniciovat někte-
ré sociální projekty města Brna, které byly 
financovány s podporou evropských fon-
dů v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu a které budou dokončeny v letošním 
roce. Na jejich realizaci se podílel Byto-
vý odbor MMB spolu s Odborem sociální 
péče MMB.

Kromě opravy domů v problémové 
obytné zóně se jedná o vybudování níz-
koprahového centra a revitalizaci parku 
Hvězdička a také o rekonstrukci bytového 
domu na Francouzské pro model prostup-
ného bydlení.

Nízkoprahové centrum 
a park Hvězdička

V rámci Integrovaného operačního progra-
mu město Brno revitalizovalo veřejné pro-
stranství při ulici Hvězdové. Na místě zane-
dbané plochy s přilehlou sběrnou druhotných 

surovin vznikl nový park Hvězdička se dvě-
ma hřišti, řadou samostatných herních prvků 
pro menší děti i mládež, s pítkem a barevný-
mi hranoly sloužícími k posezení. 

Součástí parku je také nízkoprahové cent-
rum, kde je situováno nejen zázemí pro sprá-
vu parku, ale především nové prostory pro 
poskytování vybraných sociálních služeb 
i pestré škály volnočasových aktivit urče-
ných především pro obyvatele zdejší lokality 
(ohrožené sociálním vyloučením). K dispo-
zici je například multifunkční sál, počítačové 
učebny i místnosti pro doučování. 

Do nově vybudovaných a již zkolaudo-
vaných prostor centra se nastěhuje romské 
středisko DROM, které dlouhodobě pracu-
je s romskou populací. Park Hvězdička bude 
zpřístupněn během několika týdnů.

Prostupné bydlení Francouzská 42

Díky finanční podpoře z evropských fondů je 
v plném proudu i rekonstrukce zchátralého 
domu na Francouzské ulici, která začala loni 
v srpnu. Místo původních 23 bytů ve špat-
ném technickém stavu bude mít město k dis-
pozici 39 opravených bytových jednotek ur-
čených zejména pro rodiny v bytové nouzi. 

Po ukončení stavebních prací, které zajiš-
ťuje Bytový odbor MMB, přijdou na řadu so-
ciální pracovníci. Princip prostupného byd-
lení totiž spočívá v intenzivní sociální práci 
s nájemníky po dobu nájmu, který potrvá 
maximálně tři roky. 

V bytovém domě budou nájemníkům 
k dispozici prádelny, mateřské centrum pro 
maminky s malými dětmi a dvůr se zahra-
dou. Počítá se i s bytem správce, který bude 
dohlížet na technický stav domu a bytů. 

Dům by měl být zkolaudován koncem 
srpna a bude jej spravovat a provozovat Cen-

trum sociálních služeb, které má s podobný-
mi aktivitami bohaté zkušenosti. 

Sdílené bydlení pro seniory

Také senioři se často ocitají v chudobě a so-
ciálním vyloučení. Mnohým nezbývá po za-
placení drahých nájmů takřka nic na živobytí 
a najít vhodné a přitom levné bydlení je vel-
ký problém.

Jednou z cest je tzv. sdílené bydlení (co-
housing). Může se jednat např. o adaptaci 
většího bytu, v němž má každý z nájemníků 
svůj samostatný pokoj, přičemž obývací pro-
story jsou společné. 

Cohousing řeší nejen otázku drahého by-
dlení, ale i sociální izolace seniorů. Náklady 
na rekonstrukci bytu přitom nejsou tak velké 
jako např. na stavbu bytového domu, je mož-
né spojit třeba i dva nebo tři volné byty. 

Model sdíleného bydlení se v jiných ze-
mích už dávno ujal, u nás je zatím spíše v za-
čátcích. Brno se inspirovalo zejména ve Víd-
ni, kde má cohousing již dlouhou tradici. 

První projekt podobného typu vzniká – 
opět za spolupráce bytového odboru a odboru 
sociální péče magistrátu – na ulici Zámečnic-
ké, kde adaptací rozsáhlého prostoru vznikne 
velký byt s devíti samostatnými pokoji, spo-
lečným sociálním zázemím, kuchyní a obý-

vacími prostorami. Dva pokoje jsou větší, tak-
že zde může bydlet i dvojice seniorů.

Byt bude určen pro 11 klientů, nájemné 
bude regulované a rozpočítá se mezi jednotli-
vé obyvatele. Nájemníci si mohou v případě 
potřeby objednat např. pečovatelskou službu. 
Zařízení bude opět provozovat Centrum soci-
álních služeb. Pilotní projekt sdíleného byd-
lení pro seniory v Brně by měl být dokončen 
v únoru příštího roku. 

Brno chce řešit sociální 
vyloučení komplexně

Zmíněné projekty pomohou řešit nejpalči-
vější sociální problémy. Jak už bylo řečeno, 
chudoba a s ní spojené sociální vyloučení má 
však mnoho dimenzí a získává stále nové po-
doby. K jejich řešení je potřeba součinnosti 
mnoha lidí, institucí i resortů.

Sociální vyloučení se netýká jen Romů, 
ale i ostatních skupin obyvatelstva, jako jsou 
senioři, zdravotně postižení a nízkopříjmové 
skupiny obecně.

Z těchto důvodů se město Brno pod no-
vým politickým vedením rozhodlo přistou-
pit k řešení problému sociálního vyloučení 
komplexně a zkoordinovat společný postup 
v oblasti bydlení,vzdělávání, zaměstnanosti, 
bezpečnosti, drogové problematiky, sociál-
ních služeb i péče o rodinu a děti. 

Tak různorodé a komplikované oblasti sa-
mozřejmě nemůže město řešit samo, ale ve 
spolupráci s Jihomoravským krajem a řadou 
organizací z různých resortů včetně výzkum-
ných institucí a neziskového sektoru.

Klíčové bylo v tomto směru setkání, kte-
ré se uskutečnilo 19. března a jež inicioval 
náměstek primátora pro úsek sociálně-kul-
turní Matěj Hollan. Setkání se zúčastnilo 
asi 70 zástupců různých institucí, jako jsou 
Úřad práce ČR, základní školy, různé odbo-
ry magistrátu, neziskové organizace, Agentu-
ra pro sociální začleňování, Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí ČR a další. 

Na úvod setkání Matěj Hollan zdůraznil, 
že úkolem města je zastřešit a koordinovat 
všechny aktivity (včetně komunitního pláno-
vání sociálních služeb) směřující k řešení so-
ciálního vyloučení a zejména pak k jeho pre-
venci, inspirované mimo jiné osvědčenými 

zkušenostmi ze zahraničí. Cílem nejsou jen 
jednotlivci, ale celé městské lokality a v ko-
nečném důsledku i celé město.

Na setkání zazněla řada příspěvků týkají-
cích se rizikových jevů, bytové politiky, za-
městnanosti či sociálních dávek. Na závěr se 
účastníci dohodli, že koordinátorem všech 
aktivit zaměřených na sociální začleňování 
bude Odbor sociální péče MMB.

Přispěje i Evropská unie

Významnou pomoc městu poskytne Agentu-
ra pro sociální začleňování, jejíž zástupci na 
setkání představili tzv. koordinovaný přístup 
k sociálně vyloučeným lokalitám. 

Jedná se o speciální mechanismus vyjed-
naný s Evropskou komisí, jehož garantem 
budou vybrané obce a který bude sloužit 
k vytvoření politiky sociálního začleňová-

ní, tzv. Strategického plánu sociálního začle-
ňování včetně zásobníku projektů, na jehož 
základě budou čerpány prostředky z evrop-
ských fondů v období 2014–2020. 

V současnosti se buduje organizační 
struktura procesu tvorby tohoto plánu. Bude 

sestavena řídící skupina a pět pracovních 
skupin zaměřených na různá témata: na so-
ciální služby, prevenci rizikových jevů (pre-
venci kriminality), zaměstnanost, bydlení 
a vzdělávání. Skupiny pak navrhnou ve své 
oblasti projekty jak investiční, tak tzv. měk-
ké, kofinancované z evropských peněz.

Strategický plán sociálního začleňová-
ní by měl být zpracován a schválen orgány 
města do konce roku 2015.

Podobně jako u komunitního plánová-
ní sociálních služeb se bude jednat o opa-
kující se otevřený proces, jenž bude fungo-
vat i po uplynutí volebního období a jehož 
cílem je formulace a realizace komplexní 
strategie sociální politiky a sociálního za-
čleňování v Brně.

Dvoustranu připravil 
Odbor sociální péče MMB

www.brno.cz
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mnoha skupinám obyvatel

Jednou z výzev sociální politiky města Brna je řešení sociálního vylouče-

ní jako stále se prohlubujícího fenoménu naší společnosti. Na základě spo-

lupráce s Agenturou pro sociální začleňování jsme vytvořili pět odborných 

pracovních skupin, které by měly navrhnout řešení. 

Díky husté síti neziskových organizací, univerzit a obecně aktivní občanské 

společnosti se v Brně skrývá velký myšlenkový potenciál a právě teď přišla 

chvíle, kdy je třeba ho začít využívat ve prospěch sociální politiky města, ve 

prospěch každodenního života jeho obyvatel. 

Snad se nám to podaří a z Brna se stane město, které bude v kontextu politi-

ky sociálního začleňování vzorem pro ostatní. 

 Martin Freund

 předseda Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

 Sociální vyloučení je třeba řešit komplexně, shodli se účastníci setkání 

19. března. Foto: KÚ JMK

 Rekonstrukce domu na Francouzské. Město tu bude mít k dispozici 39 oprave-

ných bytových jednotek určených zejména pro rodiny v bytové nouzi. Foto: MMB

 Domov pro seniory na Holásecké v Tuřanech. Foto: ar-

chiv MMB

 Součástí parku Hvězdička je také nízkoprahové cent-

rum, kde je například multifunkční sál, počítačové učebny 

či místnosti pro doučování. Foto: M. Schmerková

 Park Hvězdička před rekonstrukcí a po ní. Zanedbaná plocha se proměnila 

v přívětivé prostranství s herními prvky i posezením. Foto: M. Schmerková
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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: Tentokrát nás 
bude zajímat jméno akademické ma-
lířky a scénografky, která se narodi-
la 6. května 1932 v Brně. Po studiích 
v Brně a Praze strávila v roce 1958 
několik měsíců na Mezinárodní umě-

lecké akademii v Salcburku v ateli-
éru Oskara Kokoschky. S tímto veli-
kánem světového umění 20. století se 
pak stýkala i později, pokud jí byla 
umožněna účast na mezinárodních 
akcích. 
V 60. letech se umělkyně nejen v Ev-
ropě proslavila jako autorka nové tech-
nologie netkaných textilií, tzv. art pro-
tis. Ve své tvorbě využívá rozličné 
techniky a technologie, věnuje se ma-
lování i kresbě, tvoří tapiserie, gobelí-
ny, uplatňuje textilní prvky v architek-
tonickém prostoru. 
Jako kostýmní výtvarnice spolupraco-
vala s Národním divadlem Brno (např. 
Káťa Kabanová, 1994), na JAMU učila 
dějiny kostýmu a scénografii například 

i Boleslava Polívku či 
Miroslava Donutila.
Byla vyznamenána Ce-
nou města Brna pro rok 
2002, v roce 2012 zís-
kala cenu Diva za ce-
loživotní mistrovství 
v oboru kostýmní vý-
tvarnictví.

 Ze zaslaných správ-
ných odpovědí vylosu-
jeme tři výherce.
Ceny: Průvodce měs-
tem + menší publikace 
o vile Tugendhat, sada 
reflexních pásků a spo-
lečenská hra kvarteto 
s brněnskými motivy

 Pište na adresu Brněn-
ský Metropolitan, Magis-
trát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno, 
e-mailem na adresu vasickova.jana@brno.
cz nebo posílejte SMS zprávy se správnou 
odpovědí na telefonní číslo 602 770 466. 

Uzávěrka je 29. května 2015. Obálku 
prosím označte heslem Umění ve měs-
tě a nezapomeňte uvést svou adresu, pří-
padně telefon.

V Bitvě o Brno je 
hlavní zbraní logika
Zítra naposledy udeříme na město… Tak pravil švéd-
ský generál Torstenson za třicetileté války, tak začíná 
Bitva o Brno neboli nová šifrovací hra. Ta je součástí 
stezek Cryptomania Trails, jež nabízejí v Brně a Praze 
prohlídku zajímavých míst spojenou s luštěním šifer či 
logických úkolů a odhalováním skrýší. Více informací 
poskytnou webové stránky trails.cryptomania.cz.

Bitva o Brno je určena pro týmy o dvou až pěti hrá-
čích, které projdou 13 stanovišť na zhruba čtyřkilome-
trové trase centrem města a řeší přitom různé úkoly. 
Půjdou po stopách švédských obléhatelů a pokusí se zá-
bavnou formou zjistit, jak bitva probíhala, kdo se sever-
skému vůdci postavil, kde bydlel a jaké léčky na Švédy 
vymyslel. Hra je k dispozici v češtině i angličtině.

„Další trail plánujeme otevřít v červnu a postupně bu-
deme přidávat další,“ prozradila za organizátory Barbo-
ra Podhrázská. Jde o jednu z novinek letošní turistické 
sezóny v Brně, partnerem je Centrála cestovního ruchu 
– Jižní Morava a projekt podporuje i město Brno.

(zug), foto: M. Schmerková

Správná odpověď z minulého čísla
Brněnský sochař a malíř řeckého původu, který je mimo jiné autorem 

bronzové plastiky Pocta československým letcům umístěné za odbavo-

vací halou letiště v Tuřanech, se jmenuje Nikos Armutidis.

Výherci: Alena Smolejová (kniha Brno a Brňanky), Jaroslav Černý (taš-

ka) a Marcela Stavinohová (klíčenka). Gratulujeme.

Kostel v Žabovřeskách je mladý tělem i duchem

J
e zvykem, zvláště u sakrál-
ních staveb, obdivovat jejich 
starobylost, monumentali-

tu, mnohdy také okázalou výzdo-
bu. Stavba, o níž bude řeč, je také 
hodna pozornosti a obdivu, ale 
z důvodů přesně opačných – pro 
svoje mládí, nenápadnou elegan-
ci a uměřenou výzdobu.

Soudobý kostel Panny Marie Pomocni-
ce křesťanů v Žabovřeskách byl posta-
ven a posvěcen před 20 lety a řád sa-
lesiánů, kterému patří nejen kostel, ale 
i přilehlý areál se střediskem mládeže, 
si společně s tímto výročím letos při-
pomíná i dvousté výročí narození svého 
zakladatele Dona Boska.

Salesiáni, kteří jako následovníci to-
hoto italského kněze spatřují své hlav-
ní poslání ve starosti o mládež, přišli 
do Brna v roce 1939. Ve stejném roce si 
pak na pozemku, kde stojí dnešní kos-
tel, postavili provizorní dřevěnou kapli 
s oratoří. Plánovali postavit i kostel, vál-
ka a posléze nástup komunistického re-
žimu jim to však již neumožnily. 

Kaple s přístavbami přežila bombar-
dování na konci války, a i když ji komu-
nisté, kteří řeholníky včetně salesiánů 
internovali v koncentračních táborech, 
ponechali v církevní správě, zakázali 
zde bohoslužby a zřídili tu tělocvičnu. 

V 60. letech oratoř vyhořela, v nepo-
škozených částech budovy pak působila 
hudební škola a v „Akci Z“ byla v areá-
lu vybudována ještě mateřská škola.

Nezlomná víra zvítězila

Když se po roce 1989 salesiáni vrátili 
na svůj pozemek, oživili také myšlenku 
postavit zde kostel. Ostatně zavazoval je 
k tomu slib, který dali v 50. letech Pan-
ně Marii za svoji záchranu.

V architektonické soutěži na stavbu 
kostela, oratoře a areálu střediska mlá-
deže zvítězil Josef Opatřil. Žák Bohu-
slava Fuchse a Bedřicha Rozehnala 
nezastíral při projektování kostela inspi-
raci předválečným purismem a funkci-
onalismem, vytvořil však ryze moder-
ní sakrální stavbu příjemných lidských 
rozměrů. 

Kostel má netypický půdorys kruho-
vé výseče a zdobí jej štíhlá věž opět ne-
tradičního půdorysu, tentokrát ve tvaru 
kříže. Na vrcholu věže jsou v obdélní-
kových otvorech umístěny tři zvony. 

S kostelem jsou na vnějším obvodu 
propojeny podloubím také oratoř Dona 
Boska a dům komunity. Nad proskle-
ným vchodem kostela je zavěšen ko-
vový kříž, skleněná červená osmicípá 
hvězda v jeho středu symbolizuje trno-
vou korunu. Výrazně tak vystupuje z ji-
nak holé a bílé fasády, podobně jako 
celý „bílý areál“ kontrastuje s šedí okol-
ní panelákové zástavby.

Interiér kostela odpovídá modernímu 
chápání liturgie. Prostředí svatostánku již 
nemá člověka „ohromit a zmenšit“, ale 
naopak má být k věřícím vstřícné a má je 
co nejvíce zapojit do probíhajících obřa-
dů tak, aby cítili sounáležitost s Bohem, 
svým okolím i svými bližními.

To koresponduje i se zásadami salesiá-
nů – prací s dětmi, mládeží a jejich rodiči 
vytvářet dobré mezilidské vztahy a v du-
chu křesťanských tradic tak pěstovat 
a podporovat základní lidské hodnoty.

Proto je prostor kostelní lodi utvá-
řen tak, že presbytář s oltářem je situ-
ován ve špičce výseče a je oddělen jen 
třemi nízkými schůdky, kolem jsou do 
vějíře rozprostřeny lavice a kněz slouží 
mši čelem k věřícím. Světlem prostou-
pené duchovní prostředí umocňují fres-
ka a obrazy od Milivoje Husáka. 

Do suterénu kostela byl „úsporně“ 
umístěn společenský sál, v celém areálu 
pak návštěvníci najdou tři hřiště, tělocvič-
nu i další místnosti pro zájmovou činnost.

Kostel byl slavnostně vysvěcen 27. květ-
na 1995, další stavby a prostory areálu 
vznikaly a byly dotvářeny postupně až do 
roku 2002. Markéta Žáková

TENKRÁT V BRNĚ

 Světlem prostoupené duchovní prostředí salesiánského kostela umoc-

ňují freska a obrazy od Milivoje Husáka. Foto: Z. Kolařík

Jak to bylo 
s osvobozováním přehrady

Stejně jako podobné stavby vo-

jenského významu měla i Knínič-

ská přehrada zařízení pro svoji de-

strukci. Wehrmacht je v roce 1941 

zneškodnil zasypáním a zalitím 

betonem, tím se mělo zabránit sa-

botážnímu vyhození přehrady.

Německé jednotky se po obsa-

zení Brna Sovětskou armádou 

26. dubna 1945 stáhly na linii se-

verně od Brna, kde se jejich obra-

na opírala o výšiny. Sovětské jed-

notky proto musely překonat pře-

sun přes přehradu dohotovenou 

v roce 1940, která ještě nebyla vy-

značena na jejich mapách.

Přes 20 milionů kubíků vody v pře-

hradě představovalo pro Brno ne-

bezpečí po celou dobu války. Na-

cistické úřady vypočetly povodňo-

vou vlnu při protržení přehradní 

hráze: na Starém Brně v Křížové 

ulici by dosáhla tří metrů.

Od počátku dubna 1945 zaměst-

nanci přehrady úmyslně snižova-

li hladinu vody. 25. dubna přijel 

důstojník SS a dal rozkaz k zami-

nování mostovky přehradní hrá-

ze. Zaměstnanci se rozhodli, že 

zde zůstanou a budou hlídat. 

Ráno 27. dubna přiběhl bystrc-

ký občan Ladislav Dolníček a vo-

lal, že v Bystrci jsou již Rusové 

a že ho poslali zjistit, kde jsou 

Němci. Pracovníci ho varovali, 

že přehrada je zaminovaná, ale 

protože volal z druhého břehu, 

nevěděli jistě, jestli jim pro hu-

kot vody rozuměl. Hrázný Šiku-

la se proto rozhodl jít Rusy varo-

vat sám. Dolníček se ale mezitím 

vrátil Rusy informovat dle přání 

hrázného. František Šikula pře-

šel na druhý břeh a plížením se 

snažil dostat do Bystrce. Něm-

ci ho spatřili a postřelili. Zřejmě 

to byl sniper s pozicí na Mniší 

hoře, možná střílel z kulometné-

ho hnízda na Padělkách (nyní věž 

T-Mobilu) nebo z kopce na levém 

břehu, kde byla umístěna SS te-

lefonní ústředna, ze které měla 

být přehrada odpálena.

Těžce raněný Šikula se doplazil 

zpět k přehradě, kam asi za hodi-

nu přišel Ladislav Dolníček s pat-

nácti sovětskými vojáky. Němci 

po nich začali střílet, Sověti pal-

bu opětovali a stáhli se zpět. Vzá-

jemné přestřelky trvaly po celý 

28. duben.

Ráno 29. dubna přijely k přehra-

dě sovětské tanky s pěchotou 

a hrázný Šikula je varoval před 

minami. Sověti pak miny zne-

škodnili a tanky přejely na druhý 

břeh. Tolik o záchraně Kníničské 

přehrady. Všem, kdo se o ni za-

sloužili, patří veliké poděkování. 

 Lubomír Strážnický

Kráceno, plnou verzi najdete na 

www.brno.cz v sekci Vaše názory
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LIBÍ/NELÍBÍ

Na Ježkově na Lesné rozkvet-

ly sakury a podél silnice Okruž-

ní byly vysázeny záhony narcisů. 

Je to nádhera, nádhera.

 Květa Tichá

Fotografie s popisky může-

te posílat e-mailem na adresu 

tis@brno.cz.

 Dílo výtvarnice mohli obdivovat i návštěvníci 

výstavy Brno – moravský Manchester v Umělec-

koprůmyslovém muzeu. Foto: Z. Kolařík

Víte, že...
Komunita salesiánů a salesiánek 

včetně zdejšího střediska mládeže 

připravila k oslavě svých dvou vý-

ročí řadu akcí. Například 30. května 

vystoupí v salesiánském areálu ka-

pela Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
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„PROČ JSI TAK BRZY 
PŘERUŠIL SVOJI 

DOVOLENOU?“ „ALE, 
JSEM TROCHU POVĚRČIVÝ. 
(TAJENKA), ŘEKL JSEM SI: 

DOST, NEBO SE TI JEŠTĚ 
NĚCO STANE!“

AUTOR:
-KAWI- OHLEDNĚ PLOD 

OŘEŠÁKU
OSOBNÍ 

ZÁJMENO

PATŘÍCÍ 
VEDOUCÍ-

MU
OHONY RUSKY 

"KACHNA" KAPUSTA
CITOSLOV-

CE PO-
VZDECHU

RAJČATA AČKOLI ŘÍMSKÝCH 
1051 TOHLE ZNÁTI

DRUH
ROSTLIN. 
HEDVÁBÍ

SVATEBNÍ 
KVĚTINA

SLOVEN-
SKY "SE"

ODPOZO-
ROVAT ÚŘAD (ZA-

STARALE)

ZAVAZADLO

INICIÁLY 
BARTOŠOVÉ

ŠPANĚLSKY 
"VZHLED"

2. ČÁST 
TAJENKY

3. ČÁST 
TAJENKY

EDÉM A SICE

POMLÁZKA

VRCH U TŘE-
BECHOVIC BALÍK AFRICKÉ 

ÚZEMÍ MODLA

SLUŠNÁ 
(ZASTARALE) SETNINA EJHLE ZBABĚLEC

STARÝ 
VÁLEČNÝ 
VRHACÍ 
STROJ

RANNÍ
VLÁHA

MISTŘI 
POPRAVČÍ ZEĎ

SLOVNÍ 
POMOCI

DRUH 
HVĚZDY

BRAZILSKÝ 
LITERÁT

CYKLOHE-
XANON

HROBY POTOM SÚDÁNSKÉ 
SÍDLO INSTRU-

MENTÁLNÍ 
SKLADBA

PŘÍSLUŠNÍK 
FILIPÍNSKÉ 

NÁROD-
NOSTI

ŽENA (OB-
LASTNĚ)

GRAFICKÁ 
TECHNIKA

CITOSLOVCE 
TROUBENÍ

TÍM ZPŮSO-
BEM

LHŮTA (ZA-
STARALE) STOLNÍ HRY SPOJOVATI 

TMELEM
PODSTA-

VEC ŠKUBAT VODIČE EL. 
PROUDU

SLO-
VENSKY 

"JESTLI"

SODOVKA RUMUNSKÉ 
SÍDLO

DRUH 
SMĚNKY

SPZ OLO-
MOUCE

BEZMOTOR. 
LETADLA

CITOSLOVCE 
KOUSNUTÍ

JÍZDOU SE 
VZDÁLIT

HVĚZDA 
V DRAKOVI

ZDÁNLIVĚ

DRUH 
ROSTLINY DRUH RYBY KÓD LETIŠTĚ 

ELKO (USA)
LIDOVÝ 
ODĚV

NAŠE ZŘÍ-
CENINA

HORSKÉ 
JEZERO

ODRŮDA 
PŠENICE

RYCHNOV-
SKÁ SPZ

SLŮVKO 
NÁSOBENÍ

ETIOPSKÉ 
SÍDLO OPEŘENEC

PŘEDLOŽ-
KA

DOMÁCKY 
BOŽENA

FRANCOV-
KA

ŠPATNÉ 
JÍDLO

OPÁLENÍ

SLOVENSKY 
"BRATR"

VLK Z KNIHY 
DŽUNGLÍ

MOČÁLOVI-
TÁ KRAJINA

KNIHA ST. 
ZÁKONA SPZ SEMIL SPOJKA

SOUPEŘ

ANGLICKY 
"POKOJ"

DŮLNÍ 
CHODBY

STAROGER-
MÁN

SPOJKA NÁZEV 
HLÁSKY R

NÁZEV 
HLÁSKY L

1. ČÁST 
TAJENKY POMŮCKY:

AKON, AMADO, 
DEVA, ILOKAN, 

ODORO, OSKA, RUTPRAŽSKÁ 
SPZ

ZNAČKA 
NAŠICH ELE-
KTROSPO-
TŘEBIČŮ

NORSKÁ 
AKROBAT. 
LYŽAŘKA

(OH 2002)

ZAŘÍZENÍ 
PRO 

PŘENÁŠENÍ 
HOVORŮ
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NOVĚ V SORTIMENTU!

VYSOCE KVALITNÍ PRODUKTY ČESKÉ VÝROBYVeveří 33
Pekařská 12 K DOSTÁNÍ JEN V UVEDENÝCH PRODEJNÁCH TETA!

Certifikovaná biokosmetika

SALOOS
Bio obličejové oleje, bio kokosový olej,

odličovací oleje, květinové pleťové vody

Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 6. června. 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 6. do 8. června bude 

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

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

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 28. 5. 2015.

S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN – informační noviny občanů statutárního města Brna. Redaktoři: Mgr. Zuzana Gregorová, Mgr. Marek Dvořák, Mgr. Kateřina Šefčíková, Mgr. Markéta Žáková, PhDr. Soňa Haluzová. Adresa redakce: 
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certifikátu ISO 9001. Ev. č. periodického tisku MK ČR E 16017 • Inzerce a distribuce: Havel Mouka, tel.: 602 557 777, havel.mouka@ceskydomov.cz. DTP: Tomáš Coufal • Tisk: Moraviapress, a. s. • Distributor: Česká distribuční, a. s. 

• Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita: 11x ročně (s výjimkou srpna) • Vyšlo 2. 5. 2015.
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Křížovka o ceny
Uspěšný luštitel naší křížovky vyhraje dvě vstupenky na taneční show LORD OF THE 

DANCE, která se koná v brněnské hale Rondo 28. 10. 2015 od 20:00 hodin. Tajenku 

zasílejte do 30. května 2015 na e-mail havel.mouka@ceskydomov.cz.

Výherce z minulého vydání je Luboš Zoubek.

Chcete mít stabilní !
 

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci

Představujeme novinky 
z nakladatelství OMEGA

Ella Woodward:

Lahodně s Ellou

Úžasné ingredien-

ce a skvělá jídla, 

která si oblíbíte vy 

i vaše tělo.

Od luxusních dezertů až po rych-

lá a nenáročná jídla, lahodné tipy, 

pochoutky založené na syrové 

stravě a pestré zeleninové salá-

ty – to vše naleznete v této knize. 

Ella totiž věří, že základem životo-

správy mají být přírodní suroviny, 

které budou jako balzám pro vaše 

tělo. Pokrmy jsou jednoduché 

a chutnají báječně. Kniha v sobě 

skrývá více než 100 receptů na 

jídla, která neobsahují cukr, lepek 

ani mléčné výrobky.
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Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

K
do se chce dozvědět zajíma-
vosti z oblasti odvykání kou-
ření či proč je důležité použí-

vat reflexní prvky, může si vybrat 
z pestrého programu akcí pořá-
daných v květnu a červnu v rám-
ci projektu Brno – Zdravé město.

Jedna z nejoblíbenějších jar-
ních akcí – Zvířátka také ne-
kouří – pořádaná u příležitos-
ti Světového dne bez tabáku 

přivítá návštěvníky 16. května v areálu br-
něnské zoologické zahrady.

Kdo s sebou tento den přinese vyslou-
žilý elektrospotřebič určený k ekologické 
recyklaci, bude mít vstupenku do zoo zce-
la zdarma. A co tu děti i dospělé čeká? Le-
tos se zaměříme hlavně na rizika pasivní-
ho kouření a kouření „z třetí ruky“ neboli 
zbytkového kouře.

Tento nově používaný pojem upozor-
ňuje na to, že zplodiny z cigaretového 
kouře škodí i velmi dlouho poté, co se 
na daném místě již nekouří. Zůstávají ve 
vlasech, na oblečení, kobercích, stěnách, 
látkách a nábytku. Ohrožují zejména 
děti. Nebezpečné kontaminanty se navíc 
v místnostech kumulují a větrání či pou-

žívání klimatizace pro jejich odstranění 
není účinné.

Na akci Zvířátka také nekouří budou 
lidé moci využít nejen odborného poraden-
ství v oblasti odvykání kouření, ale také ab-
solvovat řadu zdravotních vyšetření, např. 
měření vitální kapacity plic, hladiny oxi-
du uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, 
krevního tlaku, tělesného tuku apod. Le-
tos bude nově připravena i diagnostika fo-
totypu kůže s doporučením, jak se správně 
chránit před slunečním zářením.

V zoo nebudou chybět ani ukázky prá-
ce hasičů, jelikož kouření bývá rovněž 
častou příčinou požárů, dále ochutnávky 
zdravých potravin a zábavní program pro 
děti s představením bublinového klauna.

Vážné nehodě může 
zabránit i zvonek

V květnu se však nebudeme věnovat pou-
ze problematice kouření. 21. května od-
startuje 16. ročník Brněnských dnů bez 
úrazů, jejichž cílem je upozornit na pro-
blematiku úrazů a informovat, jak se za-
chovat, pokud již k úrazu dojde. 

Jedním z hlavních témat kampaně je zvy-
šování bezpečnosti v dopravě pomocí re-
flexních prvků. Informace o nich je možné 
získat zejména u strážníků městské policie, 
kteří se do kampaně dlouhodobě zapojují.

Letos se s nimi lidé mohou setkat např. 
na cyklostezkách, kde strážníci budou kro-
mě důležitosti používání reflexních prv-
ků upozorňovat na význam vybavení kola 
zvonkem – maličkostí, která může cyk-
listům pomoci zabránit vážným nehodám 
a úrazům.

Nejvíce akcí je tradičně připraveno pro 
děti. Určitě by si neměly nechat ujít příle-
žitost podívat se na ukázky práce záchraná-
řů, hasičů, policistů a záchranářských psů 
a dozvědět se mnoho zajímavého o preven-
ci úrazů v období prázdnin, to vše 31. květ-
na odpoledne na Dětském dni Krtka s Hro-
chem na fotbalovém hřišti v Tuřanech.

Zajímavá akce pro děti, jejich rodiče 
a prarodiče se uskuteční také 31. května 
v loděnici Vysokého učení technického 
v Jundrově. Připraveny jsou tu jízdy zruč-
nosti na kole a bruslích, sportovní třígene-
rační víceboj či možnost vyjet na projížď-
ku na loďce.

Z dalších aktivit zmiňme např. kurz 
první pomoci pro rodiče nebo přednášku 

o tom, proč je každé dítě jinak „šikovné“ 
a kdy a jak mohou rodiče ovlivnit pohy-
bové schopnosti svých potomků.

Kompletní program akcí v rámci pro-
jektu Brno – Zdravé město najdete na in-
ternetových stránkách www.zdravemes-
to.brno.cz.

 Kam kráčí Brno? Do 29. května 

hostí Urban centrum na Staré rad-

nici (Mečová 5) výstavu Od Strate-

gie k projektům – jak se vize mění 

v realitu. Jako doprovodný pro-

gram připravila Kancelář strategie 

města Magistrátu města Brna tři 

prezentace. Odpoví na otázky, kam 

se bude město v dalších letech roz-

víjet nebo které strategické proje-

kty se plánují. Prezentace začína-

jí vždy v 17 hodin, jejich součástí 

jsou i diskuse. 13. května se bude 

mluvit o Brně jako městě vědy, vý-

zkumu a inovací, 20. května se zá-

jemci dozví více o Brněnské met-

ropolitní oblasti neboli proč město 

nemůže dobře fungovat bez svého 

zázemí a 27. května přijdou na řadu 

velké infrastrukturní projekty z ob-

lasti dopravy a životního prostředí, 

které se chystají. Vstup je volný.

 Pokračuje modernizace rozvodů 

tepla. Teplárny Brno letos nahra-

dí kilometry zastaralých parovodů 

moderními horkovody. V dubnu 

byly zahájeny stavební práce na uli-

ci Ponávka, na Příční se začne pra-

covat počátkem května. Část ulice 

Ponávka a Bratislavská je uzavřena 

v jednom směru, ulice Příční bude 

neprůjezdná. V květnu začnou prá-

ce také na Lidické, a to v úseku od 

lužáneckého parku po Antonín-

skou. Provoz tramvají však přeru-

šen nebude. Další rekonstrukce na 

Lidické, a to úsek od Antonínské 

po křižovatku Moravské náměstí – 

Koliště, bude probíhat od červen-

ce, tedy až po skončení prací na uli-

ci Milady Horákové. Rekonstrukce 

jsou naplánovány do konce října, 

nicméně teplárny předpokládají, 

že na některých místech se poda-

ří práce ukončit dříve.

 Střediska odpadů berou i pou-

žité jedlé oleje. Město Brno nově 

zavedlo na všech svých 37 sběr-

ných střediscích odpadů sběr po-

užitých rostlinných olejů. Pro ten-

to účel je v nich umístěna černá 

plastová popelnice s nálepkou 

označující, že jde o nádobu urče-

nou k odkládání olejů z domác-

nosti. Podmínkou při odběru je, 

aby byl olej odevzdán v uzavíra-

telném obalu, např. v PET lahvi, 

uzavřené sklenici, kbelíku nebo 

kanystru. Snahou města je umož-

nit občanům ekologické nakládá-

ní s použitými rostlinnými oleji, 

protože jejich vylévání do dřezů 

či toalet výrazně znečišťuje od-

padní potrubí, následně systém 

kanalizace a v konečném důsled-

ku může způsobovat nižší účin-

nost čističek odpadních vod tím, 

že nadnáší aktivní kal.

 Připomínky k Zásadám územ-

ního rozvoje JMK. Jihomoravský 

kraj zahájil 23. března projedná-

vání návrhu Zásad územního roz-

voje JMK. Návrh je zveřejněn na 

webu www.zurka.cz. Kromě kom-

pletní dokumentace je zde i ná-

stroj pro rychlou orientaci v doku-

mentu a webová aplikace Záměry 

v obci. K dispozici je také formulář 

pro přímou elektronickou komuni-

kaci. Připomínky k návrhu Zásad 

územního rozvoje JMK lze podat 

do 7. května. 

 Šalina Pub nabízí pravidelné 

svezení. Brněnský unikát na kole-

jích – Šalina Pub – v dubnu vyrazil 

do ulic. Pivní tramvají se mohou 

zájemci svézt na pravidelných jíz-

dách každý pátek až do konce říj-

na. „Tramvaj vyjíždí vždy v 18 ho-

din z náměstí Svobody, pojede na 

Českou, hlavní nádraží, Mendlovo 

náměstí a vrátí se zpět. Za večer 

udělá čtyři takové okružní jízdy,“ 

uvedl generální ředitel Dopravní-

ho podniku města Brna Miloš Ha-

vránek. Jízdné na jeden okruh vy-

jde na 60, v předprodeji na 50 ko-

run a tramvaj si lze i pronajmout, 

např. pro firemní prezentaci nebo 

rodinnou oslavu.

Bez tabáku a bez úrazů: Prevence poučuje i baví
IVANA 

DRAHOLOVÁ

Kancelář 

Brno – Zdravé 

město MMB
draholova.ivana@brno.cz

D

KRÁTCE

M
ájová kapka platí du-
kát, říká jedna z květno-
vých pranostik. V Brně se 

v tomto měsíci platí také, byť ne 
v dukátech – do konce května je 
třeba uhradit poplatek za komu-
nální odpad. Pro letošek jeho saz-
ba činí 670 Kč na poplatníka.

Skupiny poplatníků

a) fyzické osoby, které mají na území 
města Brna evidován trvalý pobyt, 
b) fyzické osoby, kterým byl povolen 
přechodný pobyt v obci na dobu delší 
než 90 dnů nebo které pobývají v obci 
přechodně po dobu delší tří měsíců 
(týká se pouze cizinců),
c) fyzické osoby, kterým byla uděle-
na mezinárodní ochrana nebo dočasná 
ochrana (týká se pouze cizinců), 

d) fyzické osoby, které mají na úze-
mí města ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 
poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Většina poplatníků má současně s po-
platkovou i ohlašovací povinnost vůči 
správci poplatku. Bez splnění ohlašo-
vací povinnosti nemusí být platba řádně 
přiřazena a na poplatníka se bude pohlí-
žet jako na dlužníka.

Sazba poplatku

Za kalendářní rok 2015 činí poplatek za ko-
munální odpad 670 Kč za poplatníka. Saz-
ba se skládá ze dvou částek; jednak z část-
ky s horní zákonnou hranicí až 250 Kč 
za poplatníka a kalendářní rok, jednak 
z částky stanovené podle skutečných ná-
kladů obce v předchozím roce na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu 
rozpočítaných na jednoho poplatníka (vý-
počet najdete na webu www.brno.cz/od-
pady nebo přímo ve vyhlášce č. 13/2014). 

Splatnost poplatku

Nejzazším datem, kdy lze poplatek 
uhradit, je 31. květen. Zaplatit je mož-

né na pokladně Magistrátu města Brna 
(Šumavská 33 nebo Malinovského ná-
městí 3), poštovní poukázkou nebo bez-
hotovostním převodem. 

Pokladny jsou určeny primárně pro 
ty, kteří nemají účet. Na pokladnách 
nelze platit platebními kartami. Všem, 
kteří účet mají, doporučujeme využívat 
bezhotovostní převody. Číslo účtu je 
stále 156304/5400, nemění se ani po-
užití variabilního symbolu (rodné čís-
lo poplatníka) ke správnému přiřaze-
ní platby. 

Při všech způsobech platby lze popla-
tek uhradit za více osob (např. celou rodi-
nu), v tom případě je třeba správci poplat-
ku oznámit jména, data narození a adresu 
těchto poplatníků. Formulář je možné vy-
plnit na webu www.brno.cz/odpady.

Loni bylo nařízeno 
4200 exekucí

Všem, kteří nezaplatili poplatek za rok 
2014, byl nedoplatek vyměřen hromad-
ným předpisným seznamem včetně zvý-
šení za pozdní úhradu a bude následovat 
exekuční řízení. 

Loni bylo nařízeno 4200 exekucí, ze-
jména přikázáním pohledávky z účtu 

u poskytovatele platebních služeb a sráž-
kami ze mzdy, s výtěžkem 7,2 milio-
nu Kč. Letos se exekutoři zaměří na pro-
dej movitých věcí v případě, kdy dlužník 
nemá peněžní prostředky na účtu v ban-
ce a nepobírá mzdu.

Dluhy nezletilého mohou 
být vymáhány po jeho 
zákonném zástupci

Již od 1. července 2012 je zavedena spo-
lečná odpovědnost poplatníka a jeho zá-
konného zástupce za zaplacení poplatku 
v případě, že je poplatník v době vzniku 
poplatkové povinnosti nezletilý. 

Zákonný zástupce má v takovém pří-
padě stejné procesní postavení jako ne-
zletilý poplatník a správce poplatku 
může v případě, že poplatek není zapla-
cen, vyměřit poplatek jednomu z nich.

L
etošní rok chce město Brno 
věnovat mj. přípravě Plánu 
udržitelné městské mobility, 

což je zásadní dokument, který by 
měl analyzovat a řešit, jak se bude 
po Brně jezdit a chodit. První fáze 
jeho přípravy se chýlí ke konci.

Koncept analytické části Plánu mobi-
lity zpracovala firma AF-Cityplan na 
konci loňského roku. Obsahoval analý-
zu všech dopravních módů (jako je indi-
viduální automobilová doprava, doprava 
v klidu čili parkování, cyklistická a pěší 

doprava, veřejná doprava, letecká do-
prava, železniční doprava), faktorů, kte-
ré mobilitu ovlivňují (např. ekonomický 
rozvoj, sociodemografické charakteris-
tiky města), a oblastí, na které má do-
prava vliv, především životní prostředí.

Analýzy najdete na webových strán-
kách www.mobilitabrno.cz; byly roze-
slány městským částem, odborům Ma-
gistrátu města Brna a dalším organizacím 
(Brněnské komunikace, Dopravní podnik 
města Brna, Správa železniční dopravní 
cesty, Letiště Brno, Krajský úřad Jihomo-
ravského kraje) k připomínkování.

Hrozbou jsou třeba 
agresivní řidiči

K analytické části Plánu mobility uspo-
řádal Odbor dopravy MMB 24. břez-
na veřejnou diskusi, která se uskutečni-
la v Kanceláři veřejného ochránce práv. 
Zapojilo se do ní více než 120 účastní-
ků z řad veřejnosti i odborníků. Týkala 

se především silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb pro mobilitu v Brně.

Během více než tříhodinové disku-
se bylo shromážděno přes 150 mnohdy 

protichůdných připomínek či dotazů tý-
kajících se nejen Plánu mobility, ale do-
pravy ve městě obecně. 

Mezi připomínkami např. zaznělo, že 
silnou stránkou veřejné dopravy je kvalit-
ní MHD, naopak slabou stránku mobili-
ty v Brně představuje snižování rychlosti 
vozidel veřejné dopravy kvůli hustější-
mu automobilovému provozu. Za hroz-
bu účastníci diskuse považovali např. ne-
bezpečné cyklostezky (agresivitu řidičů) 
a za příležitost možnost carsharingu ne-
boli sdílení aut.

V současné době se všechny obdržené 
připomínky shromažďují a budou předány 
zpracovateli, který je vyhodnotí a zapracu-
je do výsledné podoby analytické části Plá-
nu mobility. Ta bude v květnu předložena 
voleným orgánům města ke schválení.

Poté se začne pracovat na návrhové 
části plánu, její koncept by měl být ho-
tov během prázdnin a v září představen 
veřejnosti k dalšímu připomínkování.

Poplatek za odpad: Neplatíš včas – zaplatíš víc

Co si Brňané myslí o dopravě ve městě?

KATEŘINA 

REUCCI

Odbor životního 

prostředí MMB
reucci.katerina@brno.cz

IVA 

MACHALOVÁ

Odbor dopravy 

MMB
machalova.iva@brno.cz

M

 Foto: KBZM

Víte, že...
Kancelář Brno – Zdravé město re-

alizuje také projekt Síť nekuřác-

kých restaurací v Brně. Interneto-

vá databáze na adrese www.zdra-

vemesto.brno.cz sdružuje zařízení, 

jejichž vnitřní prostory jsou vý-

hradně nekuřácké. 

Důležité
Další podrobnosti, možnost zaregis-

trovat e-mailovou adresu do data-

báze a odebírat informace o poplat-

ku e-mailem či formuláře ke splně-

ní ohlašovací povinnosti najdete na 

webu www.brno.cz/odpady.

 Veřejná diskuse o Plánu mobili-

ty vzbudila zájem. Foto: Media Age
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Akademie pro domovníky 
nabírá první „studenty“
B

ydlení zajišťuje řadu základ-
ních lidských potřeb a je 
také podmínkou pro plné 

zapojení člověka do společnos-
ti. Doma se odehrává značná část 
osobního i rodinného života.

Pocitová i faktická úroveň bezpečí, kte-
rou v bytech a domech vnímáme, je 
různá. Bezpečnost a pořádek v domě 
nejvíce ovlivňují lidé, kteří v něm žijí. 
Mohou k tomu přispět vlastní aktivitou 
a empatií, takových lidí ale mnoho není. 
Většina problémů a konfliktů končí vo-
láním policie, zasedáním přestupkových 
komisí, nebo dokonce u soudu. 

Je to ale nejlepší a nejúčinnější řeše-
ní? V komunitách takový zásah vytvá-
ří nové sociální a komunikační bariéry, 
prohlubuje krizi mezilidských soused-
ských vztahů a vytváří podmínky pro 
nové konflikty. 

Projekt Městské policie Brno s ná-
zvem Domovnická akademie to chce 
změnit. Nabízí alternativu k nástrojům 
policie, správních orgánů a soudů – jde 
o hledání a uplatňování vlastních řešení 
v komunitě obyvatel, o řešení bez repre-
se, pokut a trestů, o návrat k ověřeným, 
avšak inovovaným formám komunikace.

Rekvalifikace potrvá pět 
měsíců a je zdarma

Ve spolupráci s Vyšší policejní ško-
lou Ministerstva vnitra ČR v Holešo-
vě, Hasičským záchranným sborem Ji-
homoravského kraje a Střední školou 
polytechnickou v Brně jsme vytvořili 
rekvalifikační program pro vzdělávání 
a přípravu domovníků-preventistů a je-
jich přirozené zapojení do života komu-
nity obyvatel bytových domů. 

Doplněn bude asistovanou podporou 
městské samosprávy v oblasti vzdělá-
vání, poradenství a prosazování aktivit, 
služeb a opatření, jež povedou ke zvý-
šení standardu bezpečného a esteticky 
uspokojivého bydlení. 

Bude optimálně zapojovat nevlád-
ní a zájmové organizace, ale i seniory 
a zástupce sociálních, etnických a ná-
rodnostních menšin a využívat jejich 

zkušeností a dovedností. V širším kon-
textu projekt pozitivně ovlivní i nava-
zující veřejný, podnikatelský, sociální 
a kulturní prostor města. 

Po měsících příprav nyní začíná pilot-
ní, nultý ročník Domovnické akademie. 
Jsou hotovy osnovy vzdělávání, tým lek-
torů a technické i sociální zázemí.

Těm, kteří chtějí ve svém domě změ-
nit něco k lepšímu, nabízí Městská poli-
cie Brno pětiměsíční rekvalifikační pro-
gram, kde se naučí mnoho zajímavých, 
důležitých a účinných dovedností a zna-
lostí. Ty jim pomohou zlepšit nejen 
údržbu a správu domu, ale i komunikaci 
mezi tamními nájemníky. Pomohou jim 
získat je pro kultivovaný a sdílený život 
v komunitě, který bude v souladu s prá-
vem i jejich potřebami a nároky na bez-
pečné a spokojené bydlení.

Projekt je otevřený všem vlastníkům 
domů od soukromých majitelů přes 

družstva a společenství vlastníků byto-
vých jednotek až po město a městské 
části. 

Pilotní ročník je nastaven pro prvních 
deset posluchačů a je dotován městem 
Brnem, Jihomoravským krajem a Od-
borem prevence kriminality Minister-
stva vnitra ČR. Pro posluchače je tedy 
zdarma. Budou to právě oni, kteří stráž-
níkům pomohou optimalizovat obsah, 
rozsah a strukturu výuky, na jejímž kon-
ci bude nejen rekvalifikační certifikát, 
ale i bezpečná adresa. 

Luboslav Fiala
Městská policie Brno

Jedná se o pozemek p. č. 3569/395, orná půda, o výměře 7308 m2 

v k. ú. Šlapanice u Brna při ulici Brněnské. 

Minimální kupní cena pozemku činí 12 423 600 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 Na-

bídka 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, dne 3. srpna 2015 od 9 do 15 ho-

din, dne 5. srpna od 9 do 15 hodin nebo dne 7. srpna od 9 do 12 hodin. 

Mimo uvedené termíny není předání nabídky možné. K později doruče-

ným nabídkám nebude přihlíženo.

Jako projev vážného zájmu o koupi předmětné nemovitosti je poža-

dováno složení kauce ve výši 1 000 000 Kč a uzavření smlouvy o slo-

žení a užití kauce.

Případné další informace podá na Majetkovém odboru MMB 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 ve Šlapanicích

Statutární město Brno vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemku 

o výměře 7308 m2 v k. ú. Šlapanice u Brna.

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

Objekt i pozemek jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a jsou 

zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci 

Dům umění města Brna.

Předmětem pronájmu jsou prostory o celkové výměře 74,27 m2.

Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

a nachází se na území městské památkové rezervace Brno.

Účel nájmu: prostory sloužící k podnikání lze využít např. jako pro-

dejní prostory (v případě prodeje zboží se bude jednat o zboží nepo-

travinářského charakteru) nebo jako výstavní prostory, avšak vždy 

odpovídající významu objektu a kulturní instituce, jež zde působí.

Doba nájmu je cca od července 2015 na dobu neurčitou. Lhůta pro 

podání nabídek končí dne 11. června 2015.

Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města 

Brna na stránkách www.brno.cz a také na webu www.dum-umeni.cz. In-

formace o nabízených prostorách poskytne a prohlídku umožní za správce 

objektu Zdeněk Hamža (tel.: 542 211 808, e-mail: hamza@dum-umeni.cz). 

Za Odbor kultury MMB záměr vyřizuje Tomáš Kočička (tel.: 542 172 441, 

e-mail: kocicka.tomas@brno.cz). Odbor kultury MMB

Pronájem prostor v Domě pánů z Kunštátu

Odbor kultury Magistrátu města Brna zveřejnil záměr pronajmout 

prostory sloužící podnikání v Domě pánů z Kunštátu na adrese Do-

minikánská 9, č. p. 348, který je součástí pozemku p. č. 478/1, v k. ú. 

Město Brno, obec Brno.

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
 5. zasedání, 14. dubna 2015 (výběr)

ZMB schválilo:

• dohodu o přistoupení statutárního města Brna do dobrovolného 

svazku obcí České dědictví UNESCO;

• rozpočtové opatření k zajištění finančních prostředků pro zadá-

ní veřejné zakázky malého rozsahu na provedení analýzy činnosti 

a hospodaření Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocni-

ce v Brně;

• návrh rozpočtových opatření na provedení prací nutných pro vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu „Úprava veřejného prostoru před 

Janáčkovým divadlem“ a dále na úhradu autorského dozoru na stav-

bu „Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy“;

• poskytnutí neinvestičních dotací typu B z rozpočtu města Brna na 

rok 2015 organizacím doplňujícím zdravotnické služby v celkové výši 

740 tis. Kč;

• poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 1940 tis. Kč dle ta-

bulky I „Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných spor-

tovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2015“ z rozpočtu statu-

tárního města Brna na rok 2015;

• postup města při prodeji bytových domů nabídnutých nájemcům ke 

koupi dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor;

• změnu usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 103, v souvislosti s majetko-

právním vypořádáním pozemků p. č. 150/2 a 4866/3 v k. ú. Žabovřes-

ky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“.

ZMB vzalo na vědomí:

• souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2015 v členění na 

rozpočet města a rozpočty 29 městských částí. (mad)

VĚSTNÍK

Zapište si
Další zasedání Zastupitelstva města Brna se bude konat 19. květ-

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. V této sekci jsou rovněž zveřejněny materiá-

ly k jednání a zápisy ze zasedání ZMB.

 Myšlenka na výuku domovníků se zrodila v tomto domě na Konikleco-

vé 5. Tam bylo ustanovení domovníka vedle zřízení kamer či klubovny jed-

ním z kroků ke zklidnění napjaté sociální situace. Foto: MP Brno

Chytit „zelenou vlnu“ bude možná snazší
Účastníci dopravního provozu či uži-
vatelé veřejné dopravy v Brně se v této 
oblasti dočkají zkvalitnění služeb a lep-
ších a aktuálních informací.

Právě takový efekt by měl mít pro-
jekt Dopravní telematika ve městě 
Brně, který byl zahájen v dubnu a jeho 
ukončení je naplánováno na srpen le-
tošního roku.

Je spolufinancovaný z evropských 
fondů a umožní aplikaci inteligent-
ních dopravních systémů a služeb, 
které rozšíří dopravnětelematický sys-
tém na silniční síti Brna.

Jedná se například o výstavbu a re-
konstrukci semaforů a posílení funkce 
preference průjezdu vozidel městské 
hromadné dopravy či sběr dopravních 
dat potřebných pro sledování stupňů 
dopravní zátěže na hlavních komuni-
kacích města a poskytování těchto in-
formací veřejnosti. 

„V projektu, jehož celková hodnota 
je 91,9 milionu korun, dojde k úpravám 
a změně dopravního řešení na 14 křižo-
vatkách. Ty během prací nebudou úpl-
ně uzavřeny, bude pouze omezeno je-
jich řízení či upraveny jízdní pruhy,“ 
uvedl Petr Hudec z Odboru investiční-
ho Magistrátu města Brna. 

Projekt je rozdělen na tři části. 
V rámci první části bude realizováno 
šestero nových semaforů s preferencí 
MHD, např. na křižovatkách Veslařská 
– Pisárecká nebo Hradecká – rampa 
Hradecká, a nainstalováno 48 doprav-
ních detektorů na vybraných profilech 
páteřních komunikací. 

Vznikne také asi 4,75 km komu-
nikačních tras pro datové přenosy ří-
zení dopravy a sdílení dopravních 
informací, například část kabelové 
trasy od Pisáreckého tunelu po Cent-
rální technický dispečink Brněnských 
komunikací.

V druhé části projektu budou re-
konstruovány čtvery semafory s pre-
ferencí MHD, např. na křižovatce Jih-
lavská – Vídeňská. Instalováno bude 
50 dopravních detektorů a vytvořeno 
2,3 km komunikačních tras pro dato-
vé přenosy řízení dopravy. 

Třetí část projektu přinese nové se-
mafory na křižovatce Bělohorská – 
rampa Ostravská a rekonstrukci tří 
stávajících světelných signalizačních 
zařízení, například na křižovatce Ko-
liště – Milady Horákové, včetně pre-
ference MHD.

 Markéta Žáková

Zapište si
Více informací o Domovnické akade-

mii lze získat e-mailem na adrese lu-

boslav.fiala@mpb.cz nebo telefonic-

ky na čísle 548 210 035.
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VETERINÁRNÍ PORADNA

BARF a jeho temné stránky
V současné době je mezi majite-

li psů stále více populární trend 

zkrmovat syrové maso s výraz-

ným podílem kostí a vnitřních 

orgánů. Nejčastějším důvodem, 

proč se majitel rozhodne pro 

tzv. BARF (z anglického překla-

du Bones And Raw Food – kos-

ti a syrová potrava), je snaha 

o vrácení k „přirozenému“ prin-

cipu predátor-kořist a nedůvě-

ra v komerční krmiva. Nespor-

nou výhodou krmení syrovým 

masem je jeho vysoká chutnost, 

stravitelnost a nutriční hodno-

ta. Psi krmení syrovým masem 

mají často velmi dobrou kvalitu 

srsti a často lepší tělesnou kon-

stituci v porovnání se psy, kte-

ří jsou krmeni komerčním kr-

mivem průměrné nebo horší 

kvality. Neexistuje však vědec-

ká studie o pozitivním vlivu na 

zdraví při dlouhodobém krme-

ní syrovou stravou. Většinu in-

formací o krmení majitelé zís-

kávají z internetu nebo z knih, 

které jsou v převážné většině 

psané laikem. Krmení syrovou 

stravou slibuje vyřešení problé-

mu nebo nemoci a často maji-

telé, ve snaze pomoct svým mi-

láčkům při poruchách trávení či 

při špatné kvalitě srsti, sami pře-

chází na tento způsob krme-

ní. V takových případech může 

mít naopak krmení syrovým 

masem negativní vliv na zdra-

ví. Mezi hlavní nevýhody krmení 

syrovým masem patří parazitár-

ní, případně i bakteriální infekce 

a neprůchodnost trávicího traktu 

při krmení kostmi. 

V konečném důsledku je kr-

mení syrovou stravou doprová-

zeno řadou rizik. Jedním z rizik 

při krmení BARF dietou je nu-

triční nerovnováha jednotlivých 

krmných dávek. Domnívat se, 

že krmivo blízké přirozené stra-

vě pokryje nutriční požadavky, je 

mylné. K tomu je nutná znalost 

nutričního složení krmiva. Pro 

sestavení kvalitní krmné dáv-

ky je nezbytná správná kombi-

nace těchto složek. Umělé pří-

davky jsou mnohdy považovány 

za zbytečné, někdy až škodli-

vé. Avšak aditiva přidávaná do 

komerčního krmiva, mezi kte-

ré spadají i vitamíny a minerální 

látky, podléhají legislativním nor-

mám. Za nevhodné se považuje 

i doporučené krmení s příliš vy-

sokým obsahem proteinu, ob-

zvlášť u starších psů nebo u psů 

s onemocněním jater a ledvin. 

Vysoký podíl zkrmovaného tuku 

může zase zvýšit riziko vzniku 

pankreatitidy, která je při akut-

ním nástupu až život ohrožu-

jící. Stejně tak nebezpečný je 

nesprávný poměr vitaminů a sto-

pových prvků, zejména špatné 

(vysoké i nízké) množství vápní-

ku a fosforu je rizikové u rostou-

cích štěňat. Populární se stávají 

potravní doplňky z různých bylin 

a řas. Výrobci však často neuvá-

dí přesné složení a původ těch-

to preparátů. 

Syrové maso pro zvířata čas-

to nepochází ze zdrojů pro lid-

skou výživu. Často jsou to zdro-

je neznámé, u kterých není 

možné zjistit, zda jsou dodržo-

vána pravidla dezinfekce a skla-

dovacích teplot. Proto je potře-

ba zvážit hygienické riziko nejen 

pro vaše psí miláčky, kteří jsou 

tímto masem krmeni, ale i riziko 

pro osoby manipulující se syro-

vým masem (toxoplazmóza, tu-

berkulóza, tularémie). U zvířat 

se některá onemocnění nemusí 

klinicky projevit. Mohou se však 

stát asymptomatickými přena-

šeči (např. Salmonella).

S trendem krmit BARFem jsme 

zaznamenali i častější výskyt 

komplikací souvisejících s krme-

ním kostmi. Kosti mohou způ-

sobit problémy od drobných po-

ranění dutiny ústní, poškození 

zubů až po jejich uvíznutí v krku 

nebo jícnu. Mohou vyvolat neprů-

chodnost nebo perforaci trávicího 

traktu, které v nejhorších přípa-

dech nejednou končí až bolesti-

vou smrtí pacienta.

Rizikové je i zkrmování masa 

z hlav, krků a zejména kousa-

cích pamlsků ze sušených prů-

dušnic a hrtanů, jelikož ob-

sahují hormony štítné žlázy, 

a mohou proto zvýšit činnost 

štítné žlázy psa. Často doporu-

čovaný česnek, případně pažit-

ka nebo medvědí česnek nemají 

žádný repelentní ani antiparazi-

tární účinek. Naopak, jsou přímo 

škodlivé, mohou poškodit čer-

vené krvinky a způsobit chudo-

krevnost. Stejně tak zkrmování 

syrových vajec není prospěšné. 

Způsobuje deficity biotinu a na-

rušuje trávení proteinu. 

BARF je jednou z mnoha 

možností krmení vašich rodin-

ných miláčků. Je však potře-

ba zvážit i všechna rizika s ním 

spojená. Z důvodu hygienických 

rizik by neměl být doporučen, 

pokud v domácnosti se zvířetem 

žijí rizikové osoby (děti, těhotné 

ženy, senioři, chronicky nemocní 

lidé) nebo s ním přichází do sty-

ku (terapeutičtí psi). Pokud chce-

te krmit BARF dietou, doporu-

čujeme toto rozhodnutí předem 

zkonzultovat s vaším veterinár-

ním lékařem. 

MVDr. Alžbeta Pleváková,

Klinika Jaggy Brno

Poznejte Šindlerovu knižní tvorbu na výstavě na Špilberku
Ač narozen v Poličce, většinu svého života spojil grafik a ilust-

rátor Jiří Šindler s Brnem. Zde dodnes žije a zde také vychoval 

mnoho svých nástupců, neboť tady působil dlouhá léta jako 

pedagog. S jeho dílem je možné se nyní seznámit na výstavě 

„Doteky téměř něžné“ v Muzeu města Brna na Špilberku. Vý-

stava představuje průřez dílem Jiřího Šindlera. K vidění jsou 

ilustrace, grafiky, písmo i volná tvorba. Nechybí samozřejmě 

knihy s Šindlerovými ilustracemi i jeho kaligrafické přepisy.

Šindlerova tvorba je spjata pře-

devším s knihou a pohybuje 

se v oblastech, kde se setká-

vá slovo se svým neliterárním 

– vizuálním – sdělením. K prá-

ci s textem a knihou se Jiří Šin-

dler dostal poměrně brzy. Díky 

svému otci Vladimíru Šindlerovi 

(1891–1961), který se autorsky 

podílel na výzdobě knih staro-

říšského Dobrého díla, Řezníč-

kovy edice Magnificat, Pojerovy 

Atlantidy a dalších, se brzy se-

známil s prostředím, v němž se 

vždy dbalo na kvalitní výtvar-

né řešení a technické provede-

ní knihy. V okruhu staroříšské-

ho nakladatele Josefa Floriana 

(1873–1941) byla věnována 

značná pozornost také kaligra-

fii. Kaligrafované přepisy byly 

často součástí výtvarného řeše-

ní jím vydaných knih. Tyto pod-

něty prohluboval Jiří Šindler 

studiem na Státní grafické ško-

le v Praze u profesorů Zdeň-

ka Balaše (1904–1997) a Ri-

charda Landera (1904–1982) 

a současně soukromým studi-

em u knihaře a kaligrafa Jose-

fa Vyskočila (1899–1961) a ty-

pografa Oldřicha Menharta 

(1897–1962). V letech 1943–

1950 studoval na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v grafické 

speciálce Antonína Strnade-

la (1910–1975). Své znalosti si 

ověřoval za prázdninových po-

bytů v tiskařské dílně bratří Vo-

kolkových v Pardubicích, kde si 

osvojil znalosti tiskařské praxe. 

Již v době svých studií ilu-

stroval Jiří Šindler pro význam-

né bibliofilské edice několik titu-

lů, kterými se zařadil mezi přední 

osobnosti české knižní kultury. 

Jeho, stále ještě neuzavřená, bi-

bliografie čítá dnes téměř 90 titu-

lů. Řadu z nich realizoval ve spo-

jení s kaligrafickým přepisem 

ilustrovaného textu. Typografie, 

a především tvorba písma se sta-

la také hlavním oborem jeho pe-

dagogického působení na Střed-

ní uměleckoprůmyslové škole 

v Brně (1969–1983, 1998–2011) 

a Fakultě výtvarných umění VUT 

v Brně (1992–2012).

Od poloviny osmdesátých let 

se Jiří Šindler věnoval podrob-

nému studiu nejstarších docho-

vaných hlaholských památek 

z 10. století – Kyjevských listů 

a Pražských zlomků. Jednotli-

vá písmena ve všech jejich va-

riantách přepisoval tesařskou 

tužkou, plochým perem nebo 

plochým štětcem. Výsledkem 

bylo 36 znaků hlaholské abece-

dy, u nichž kvůli čitelnosti tiště-

ného textu zeslabil sklon a zúžil 

duktus. Písmu ponechal jistou 

zemitost vytvářenou nestejným 

sklonem znaků a respektová-

ním přesahů, používaných pi-

sateli nejstarších hlaholských 

památek. Hlaholský misál byl 

vydán nákladem Arcibiskup-

ství olomouckého roku 1992. 

Vzniklo mimořádné dílo, které 

má odezvu dodnes. Roku 2011 

Šindlerovo písmo aplikoval slo-

venský grafik Peter Ďurík v bib-

liofilském vydání textu Proglasu. 

Kniha s ilustracemi Miloše Ci-

pára a v knihařském zpracová-

ní Lidy Mlichové byla na Sloven-

sku oceněna jako Nejkrásnější 

kniha roku. Sám autor písma 

se k němu ještě dlouho vracel 

ve volných kreslených i grafic-

kých kompozicích vycházejících 

z tvarové působivosti jednotli-

vých znaků a jejich segmentů 

(cykly Hlaholský cyklus a Frag-

menty).

Měřicí systém míří z Brna do jaderné elektrárny Temelín
Česká republika je jednou ze 

zemí Evropy, které dlouhodobě 

spoléhají na výrobu elektřiny v ja-

derných elektrárnách. Je však 

nutné udělat vše pro to, aby byla 

bezpečnost jaderných elektráren 

zaručena po celou dobu jejich 

provozu i v případě nenadálých 

živelných a jiných pohrom. Spo-

lehlivost a bezpečnost provozu 

jaderného reaktoru zajišťuje řada 

systémů ochran, provozních mě-

ření a havarijních bezpečnost-

ních okruhů.

Pokud by bezpečnostní sys-

témy elektrárny selhaly, posled-

ním stupněm ochrany je pak žele-

zobetonová obálka reaktoru, tzv. 

kontejnment. Ten je navržen tak, 

aby vydržel jakoukoli formu ne-

hody a zabránil úniku radioaktiv-

ních látek. Pro spolehlivé zacho-

vání bezpečnosti je třeba jeho 

vlastnosti průběžně měřit a kon-

trolovat. Tým brněnského Ústavu 

přístrojové techniky České aka-

demie věd (ÚPT) ve spolupráci 

s ÚJV Řež, a. s., (ÚJV) a společ-

ností NETWORK GROUP, s. r. o., 

(NWG) pracuje na projektu, který 

se zabývá vývojem systému pro 

měření kontejnmentů v JE Teme-

lín. Jedná se o projekt MVČR č. 

VG2013201524 s názvem Nová 

metoda měření odezvy konstruk-

ce ochranné obálky pro zajištění 

bezpečnosti JE i v případě těž-

kých havárií.

Cílem projektu je vyvinout 

nový systém pro monitorování 

stavu kontejnmentu, který doká-

že určit aktuální stav jeho kon-

strukčních prvků a umožní lépe 

naplánovat jejich údržbu a pří-

padnou výměnu. U stávajících 

měření kontejnmentů je třeba 

počítat s omezenou životnos-

tí současných zabetonovaných 

a z toho důvodu neobnovitelných 

senzorů. Je proto nutné tyto sys-

témy postupně doplňovat o další 

kontrolní měření, které by v blíz-

ké budoucnosti mohly stávající 

systém úplně nahradit.

Na základě dosavadních po-

znatků a zkušeností zejména pra-

covníků ÚPT bylo vybráno měře-

ní využívající snímače založené 

na optických vláknech se speciál-

ními strukturami. Když na takové 

optické vlákno působí vnější vlivy, 

mění se jeho optické vlastnosti. 

Tak lze vytvářet senzory pro mě-

ření tlaku, tahu, teploty, vlhkosti, 

obsahu látek atd. V projektu je klí-

čová spolupráce všech partnerů. 

Pracovníci ÚJV pracují na způso-

bech kotvení senzorů na kontejn-

ment. Pracovníci ÚPT pak pracu-

jí na vývoji metody měření a ve 

spolupráci s NWG připravují kom-

pletní řídicí elektroniku a jednotli-

vé senzory s vláknovými mřížka-

mi. V současnosti jsou jako jediní 

v ČR schopni realizovat komplet-

ní optovláknový senzor s vlákno-

vou Braggovou mřížkou.

Dosavadní výsledky dosažené 

při řešení projektu potvrzují vhod-

nost využití zvolené metody pro 

monitorování stavu kontejnmentů 

v JE Temelín. V další fázi proběh-

ne v polovině tohoto roku umístě-

ní testovacích senzorů na jeden 

z kontejnmentů, kde bude probí-

hat dlouhodobý test v reálných 

podmínkách.

Chcete mít pěkné břicho? Pomoc nabízí plastická chirurgie

Pokud právě vy patříte do skupi-

ny žen, na jejichž postavě se po-

depsalo těhotenství nebo vět-

ší zhubnutí a na povolené břicho 

cvičení nepomáhá, nezoufejte. 

Existuje snadná pomoc v podobě 

plastické operace. Plastická ope-

race břicha se v dnešní době pro-

vádí zcela běžně a moderní ope-

rační postupy vedou ke stále větší 

spokojenosti pacientek. Na plastic-

ké operace břicha však stále čas-

těji chodí také muži, kteří mají pře-

vis břicha po výrazném zhubnutí.

Cvičením a hubnutím se čas-

to podaří vzhled břicha zlepšit. 

Přesto však mohou zůstat ně-

které trvalé anatomické změ-

ny. Kůže a svalovina břišní stěny 

bývá povolená. Na kůži se obje-

vují nevzhledné strie a nadbyteč-

ná kůže může vytvářet menší či 

větší převis v podbřišku. Dochá-

zí také k uvolnění vazivové po-

vázky, která spojuje přímé břišní 

svaly – vzniká tzv. rozestup nebo-

li diastáza přímých břišních svalů. 

Tyto problémy dokáže vyřešit pou-

ze plastická operace. 

Plastická operace břicha ne-

boli abdominoplastika je efektiv-

ní a bezpečná, pokud je správně 

indikována a odborně provedena. 

Je vhodná pro zdravé pacientky 

nebo pacienty bez nadměrně zvý-

šeného operačního rizika, které 

vyplývá z přidružených celkových 

onemocnění, nadváhy nebo po-

ruchy krevní srážlivosti. Principem 

operace je odstranění nadbytečné 

kůže i tuku na břiše z chirurgické-

ho řezu v oblasti podbřišku tako-

vým způsobem, aby se podařilo 

výslednou jizvu skrýt do spodního 

prádla. Během operace je chirur-

gickým stehem zpevněn rozestup 

přímých břišních svalů (diastá-

za) a podle potřeby je také možné 

zpevnit uvolněnou vnější část břiš-

ní stěny. A nejen to. Během této je-

diné operace lze operačně vyřešit 

také pupeční kýlu. Délka rekonva-

lescence po abdominoplastice zá-

leží na rozsahu operace. Pracov-

ní neschopnost obvykle trvá 7–14 

dní. Pokud se provádí operace 

diastázy nebo pupeční kýly, je ne-

zbytně nutné břicho nenamáhat 

nadměrnou zátěží po dobu 6–8 

týdnů. Péče o jizvy pak trvá 6–12 

měsíců. 

Plastická operace břicha na-

znala v současné době několik 

změn, které vedou k ještě větší 

spokojenosti pacientek s výsled-

kem operace. Na našem pra-

covišti provádíme jedinečnou 

metodu plastiky pupku. Dřívěj-

ší metody plastiky pupku vedly 

v některých případech ke vzni-

ku značně viditelných jizev v jeho 

okolí. Naše nová technika využí-

vá principu, při kterém se ve vel-

ké většině případů podaří jizvu 

skrýt hluboko uvnitř pupku, takže 

viditelné stopy po proběhlé ope-

raci jsou minimální. Dalším vy-

lepšením operačního postupu 

je použití tkáňového lepidla, kte-

ré obsahuje ve vysoké koncent-

raci jednu z přirozených součás-

tí krevní plazmy. Tímto lepidlem 

jsou na konci operace slepeny 

rozdělené tkáně na celém břiše, 

takže dochází k rychlejšímu hoje-

ní a rekonvalescenci. V neposled-

ní řadě stojí za zmínku také to, 

že již 10 let na našem pracovišti 

provádíme v odůvodněných pří-

padech zdarma liposukci boků. 

Tím dojde k celkovému zeštíhlení 

v oblasti pasu a vznikají lepší pro-

porce břicha a boků. 

Pacientky, které uvažují o plas-

tické operaci břicha, se mohou ob-

jednat na konzultaci, při které bude 

vše zhodnoceno a vysvětleno.

MUDr. Petr Hýža, Ph.D. 

Plastický chirurg

www.leticia.cz

www.e-plasticka-chirurgie.cz
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INZERCE

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

„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

Pověst o zrušení kartuziánského kláš-

tera v Králově Poli vypráví o tom, jak 

zdejší mniši nechtěli na své území 

pustit žádnou ženu. Ani samotnou cí-

sařovnu Marii Terezii.

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)

V dubnovém BM jsme otiskli něko-

lik vysvětlivek a čtenářských reakcí na 

malé metodické podotknutí o pravi-

dlech limericku od stálého překladate-

le Stanislava Havlíka. Formu limericku, 

založenou na schématu aabba, neoká-

zale, ale důsledně dodržují od počátku 

naší rubriky již desátým rokem všech-

na hantecová zadání, zasílaná od Al-

birea, několika dalších čtenářů a nyní 

od Vasila Tesila. Překlady však mívají 

volnější podobu. Buď zachovají sché-

ma limericku, nebo si storku z brněn-

ských pověstí zveršuje každý po svém. 

Pedagog ve výslužbě Stanislav Havlík 

k tomu dále glosuje: „Jako bych rozví-

řil nějakou tvůrčí platformu svými po-

známkami k překladům limericků? Ale 

zároveň jako by se zlepšila úroveň? 

Potřebné jsou i hlasy oponentů, kteří 

vědomě obhajují i použití jiné básnic-

ké formy (ovšem s tím, že to otevřeně 

u své práce přiznají). Možná se do-

čkáme, že autoři předlohy využijí i jiné 

a obsáhlejší útvary od několika strof 

čtyřverší či osmiverší až po čtrnáctiver-

šovou znělku (sonet) atd. Nebo naopak 

tříveršové japonské haiku?“

Císařovnu při návštěvě pohnul cit

v Brně známý mužský klášter navštívit.

Mniši k vstupu nesvolili

klausura to nedovolí!

Uražená panovnice chce se mstít.

Do Králova Pole v jeden chmurný den

Josef Druhý vtrhnul s divným průvodem:

s uherskými žoldáky,

šavlemi a bodáky...

Z kláštera hned všechny mnichy hnali ven.

 (Překlad: Stanislav Havlík)

Překladatel s pseudonymem Mucha 

zaslal k minulému pokračování dvě po-

známky: „Osud místních vypuzených 

mnichů není znám – pouze jedno-

ho z nich, který si postavil poustevnu 

v blízkosti Lesné (dnes je tam kaplič-

ka a současně poutní místo) a zde 

přežíval jako předchůdce dnešních br-

něnských bezdomovců. Živila ho tam 

mlékem ochočená laň – zatímco ty 

dnešní udržují při životě trochu jiné te-

kutiny. A nyní k Marii Terezii. Kdyby se 

do kláštera chtěla dostat za každou 

cenu – mohla tak učinit v přestrojení za 

panoše, jako císařovna Eliška Přemys-

lovna na hrad Karlštejn (kde byl rovněž 

zákaz vstupu pro ženy). Vzhledem ke 

své postavě XXL by však musela hle-

dat nějaké jiné přestrojení.“

Když Marie Terezie

chtěla poznat, jak se žije 

v klášteře – tak vpustit mniši

odmítli ji – i když slyší,

jaký revanš použije ...

Josef s vojskem docválali

do Brna – a mnichy hnali

bičíky jak houfy ovcí...

Skončili jak bezdomovci,

návratu se nedočkali.

 (Překlad: Mucha)

Nebo se to vše seběhlo zcela jedno-

duše takto?

Když císařovna cestovala

po Brně a okolí,

zamýšlela navštívit i

klášter v Králově Poli.

Mnichové se rozhořčeně 

 postavili panovnici.

Rozzlobená odjela pryč.

Však Bůh s vámi, řeholníci!

Syn Marie Josef Druhý

pomstít matku hned se hnal.

Přivedl si z Uher vojsko,

mnichy z kláštera vyhnal.

 (Překlad: Svatava Kalová)

„Posílám svůj jarní příspěvek k pře-

vodům z hantecu do češtiny. Neodpus-

tím si malý komentář. Schválně, úmy-

slně a skoro natruc jsem se snažila 

dodržet formu limericku, který v tradič-

ní české poezii nebyl doma. Úplně ško-

lometsky jsem se snažila dodržet děj, 

schéma počtu slabik ve verši i vzo-

rec rýmování aabba. Můj pocit totiž je, 

že ten poslední verš sloky čtenáře ja-

koby vrátí obloukem zpátky k začátku, 

což mně připomíná ovál nebo vejce. No 

uznejte, co se hodí k jaru víc než tako-

výto symbol?“

Císařovna si vyšla na procházku,

u mnichů čekala úctu a lásku.

Kartuziáni však ženu nepřijali

a fortnu zavřenou ponechali.

Odjela nasupená, na čele vrásku.

Za pár let její synek přichvátal,

oddíl Uhrů si na pomoc vzal.

„Urazili jste náš majestát

a to se teda nemělo stát.“

Sám prý mnichy z kláštera bičem hnal.

 (Překlad: Vlasta Nepivodová)

Jarní pozdravy všem čtenářům Brněn-

ského Metropolitanu a příznivcům hante-

cu speciálně poslala prababička Soňa:

Mniši v Brně v klášteře v Krpoli

vyvolali císařskou nevoli:

není žena muži rovna,

i když je to císařovna,

ke vstupu dovnitř jí nesvolí.

Josef Druhý – následovník matky

zanedlouho byl v klášteře zpátky:

za pomoci uherských pánů

vyhnal mnichy za jejich bránu,

pomstil matku – tak si vybral splátky.

 (Překlad: prababi Soňa)

Historickou připomínku nedávné 

minulosti kláštera připojil ke své ver-

zi překladu příběhu o císařském výle-

tu čtenář Petr: „Této části Králova Pole 

se ještě v dobách mého mládí říkalo 

Kartouzy, a to podle mnišského řádu 

v klášteře zde sídlícím. A tomu jsme 

pak, díky situaci, která po vyhnání mni-

chů nastala, říkali Kadetka podle poz-

ději vzniklé školy vojenských kadetů.“

Při návštěvě Brna Marie Terezie

chtěla do kláštera v Kartouzích si vyjet.

Proti návštěvě mniši se srotili:

„Ženská, ta sem nesmí ani na chvíli!“

Za urážku císařovny osud mnichů zlý je.

Josef II., opustiv hned hospodu,

pomstil matku. I z dalšího důvodu

s maďarskými vojáky i svým bičíkem

vyhnal mnichy z kláštera 

 s velikým křikem,

aby jej co kasárna předal národu.

 (Překlad: Petr Dvořáček)

Nové zadání: Vo bílým 
borcovi z Oltecu

Bílou paní mají leckde. Ale na Starém 

Brně máme velkou raritu, po ulicích ko-

lem Mendlova náměstí chodí bílý pán. 

V 19. století stávala na Starém Brně 

hospoda U Rašovských. A v té hospo-

dě měli velkou bílou husu, která se kaž-

dý den procházela mezi stoly. Tenkrát 

tam jako host chodíval nějaký František 

Vymazal. Seděl vždy u stolu sám, s ni-

kým se nebavil a popíjel pivo. Jen s tou 

husou si dobře rozuměl. Sotva vešel do 

hospody, husa radostně vyběhla a on 

měl pro ni vždycky něco dobrého na jíd-

lo. Jednou ale nepřišla.

„Hospodský, kde máte husu?“ ptal 

se hned František. „Ále, už byla vel-

ká jako malý slon, tak jsme ji upekli 

k obědu,“ zasmál se hostinský. Franti-

šek Vymazal na smrt zbledl a se slza-

mi v očích se vypotácel z hospody. To 

bylo naposled, co ho viděli živého, krát-

ce nato zemřel.

Od té doby, co ho pochovali, sem 

tam někdo zahlédne, jak se jeho duch 

spolu s duchem té husy v noci pro-

chází po Mendlově náměstí a v oko-

lí. Pán jde s husou, nemluví, jen ob-

čas pozdraví smeknutím klobouku. Je 

prý úplně bíle oblečený a obličej má 

bílý jako tenkrát, když se dozvěděl, že 

jeho husu zabili.

Vo bílým borcovi z Oltecu

Na Oltecu stála špica putála,

v keré dycky bílá husa šontala.

„Dám ti zobku, v klidu cháluj,“

hókl Fanóš Vymazaluj,

s ním ta husa byla v holpu vod mala.

Frantovi se jednó sekla pikola,

to dyž dostal husí stehno z kastróla.

Z vobóch máme duchy, tu só – 

bílé borec s bíló husó,

v noci klapó po Mendláku dokola.

 Vasil Tesil

Na vaše překlady říkanky z hante-

cu do jazyka českého budeme čekat 

do 25. května 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 Vo véletě kajzrovky Mařky Terky do Kényku
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Konec vlády hákového kříže  –
osvobození Moravy

1945
Výstava vznikla za finanční podpory
statutárního města Brna.

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 
Brno, www.mzm.cz
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Moravské zemské muzeum, www.mzm.cz, tel.: 533 435 220

Otevírací doba út: 9:00–15:00 h, 
st–pá: 9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–
18:00 h, svátky (pouze ty, které při-
padnou 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 Mo-
ravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, 
Morava ve středověku, Svět neros-
tů, Památník prof. Karla Absolona
Výstavy:
Nizozemí v řádech a vyznamená-
ních 22. 5. – 30. 8.
Konec vlády hákového kříže – osvo-
bození Moravy 1945 do 3. 1. 2016
Ivan Kyncl: rebel s fotoaparátem. 
Obrazový kronikář normalizační 
doby a fotograf britských divadel-
ních scén. do 14. 5.

Pestrobarevný svět křemenných 
hmot kolem nás do 2016
Přednášky:
Měnové reformy císaře Leopol-
da I. (Mgr. Dagmar Grossmanno-
vá, Ph.D.) 7. 5.
Faksimile a jejich sběratelé (Jan Ko-
cisek, nakladatelství ADEVA) 13. 5. 

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní ulice 1, Brno, 
tel.: 533 435 282. Vstupenky do Bis-
kupského dvora jsou v prodeji 
v Dietrichsteinském paláci.
Stálé expozice: Fauna Moravy, 
Akvárium sladkovodních ryb
Výstava:
Tři tisíce let knižního umění/
Skvosty pěti kultur do 7. 6.
Přednášky:
Po stopách největšího tankové-
ho esa 2. světové války (Vlastimil 

Schildberger ml., Historické oddě-
lení MZM) 14. 5.
Letecké operace nad Brnem 
v dubnu 1945 (Michal Plavec, Ná-
rodní technické muzeum v Praze)
 20. 5.

MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, tel.: 549 211 703, 
www.mendelianum.cz
Atraktivní svět genetiky – zpří-
stupnění problematiky vědy a vý-
zkumu v oblasti genetiky a mo-
lekulární biologie široké veřejnos-
ti přímo v místě, kde J. G. Mendel 
působil.
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 porad-
nou.

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361. Ote-
vírací doba: út: 9:00–15:00 h, st–pá: 
9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, 
svátky (pouze ty, které připadnou na 
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno.
Výstavy:
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila 
a Metoděje 1. 5. – 30. 6.
Co návštěvník nevidí…
 6. 5. 2015 – 18. 10. 2015
Vulkány – tepny Země
 do 20. 9. 2015

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760
Otevírací doba: út–pá: 9:00–18:00 h, 
so, ne: 10:00–18:00 h, svátky (pou-
ze ty, které připadnou na út–ne) 
10:00–18.00 h, po: zavřeno
Stálé expozice: Morava lovců 

a sběračů, Nejstarší umění Evropy, 
Paleolitické technologie, Genetika 
ve vývoji člověka, Příběh lidského 
rodu, Primáti naše rodina
Výstavy:
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno 
minulé… do 9. 8.

Mykény a střední Evropa do 16. 8.

CENTRUM KULTURNĚ-
POLITICKÝCH DĚJIN

20. STOLETÍ

Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422
Výstava:
Corpus litterarum. Stopy písemnic-
tví nejen v moravských dějinách.

PAMÁTNÍK LEOŠE
JANÁČKA

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

Život a dílo Leoše Janáčk, Janáč-
kova pracovna.
Výstava:

Vladimír Helfert do 7. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM

16. 5. Brněnská muzejní noc – 

18:00–24:00 h

16. 5. Volný vstup do zámku Budi-

šov – Mezinárodní den muzeí

17. 5. Volný vstup do všech ob-

jektů MZM (kromě zámku 

Budišov) – Mezinárodní den 

muzeí

EXTERNÍ VÝSTAVA MZM

Dora Műller – brněnská Němka / 

Cesta k česko-německému po-

rozumění. 13. 5. – 2. 6., ÖGB Ca-
tamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 
1020 Wien

6. 5. v 19:30, Besední dům
MLADÁ KREV aneb hudba zblízka 
a bez bariér pódia
koncert členů Akademie FB
Anežka Vargová – flétna
Karolína Smutná – flétna
Jakub Pavluš – trombon
Dominika Ťuková – harfa
Oto Reiprich j. h. – flétna

20. 5. a 21. 5. v 19:30, Janáčkovo 
divadlo
UČITEL A ŽÁCI aneb Moře „litev-
ského Smetany“
veřejná generální zkouška 20. 5. 
v 11:00.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: 
Moře, symfonická báseň
Carl Reinecke: Flétnový koncert
Leoš Janáček: Příhody lišky Bys-
troušky, suita z opery
Petr Pomkla – flétna
Filharmonie Brno – dirigent Kaspar 
Zehnder

22. 5. v 18:00, Besední dům
JARNÍ KONCERT KANTILÉNY
Pekka Kostiainen: Revontulet (Po-
lární záře)
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek
Johannes Brahms: Tři duchovní 
sbory op. 37

Palestrina, Victoria, Lasso ad.
Magdalenka, Kantilénka a Kantiléna
Jiří Hrubý – klavír
Jakub Janšta – varhany
řídí – Veronika Hrůzová, Michal 
Jančík a Jakub Klecker

28. 5. a 29. 5. v 19:30, Janáčkovo 
divadlo
SLAVNÁ PĚTKA aneb loučení šéf-
dirigenta s Brnem
veřejná generální zkouška 28. 5. 
v 11:00
Gustav Mahler: Symfonie č. 5 cis moll
Filharmonie Brno
dirigent – Aleksandar Marković

Předprodej jubilejní 60. sezony zahajujeme v pondělí 25. května.

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

  5. 5. 19.00 BAJADÉRA, balet
  6. 5. 19.00 MADAMA BUTTERFLY, 

opera
  7. 5. 19.00 BAJADÉRA, balet
  9. 5. 19.00 TURANDOT, opera
15. 5. 19.00 TOSCA, opera
17. 5. 19.00 TOSCA, opera
19. 5. 19.00 BLUDNÝ HOLANĎAN, 

opera
22. 5. 19.00 AIDA, opera
23. 5. 17.00 TOSCA, opera
24. 5. 17.00 POLSKÁ KREV, opereta
26. 5. 19.00 LA TRAVIATA, opera
27. 5. 19.00 HRY O MARII, opera
30. 5. 19.00 CARMEN, opera

MAHENOVO DIVADLO

  4. 5. 19.00 KONCERT SZIDI TOBIAS, 
koncert

  5. 5. 10.00 LAKOMEC, činohra
  6. 5. 19.00 MANDRAGORA, činohra
10. 5. 19.00 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY, činohra
11. 5. 19.00 A pak už tam nezbyl ani 

jeden aneb DESET MA-
LÝCH ČERNOUŠKŮ, čino-
hra

12. 5. 19.00 LYSISTRATA, činohra
13. 5. 19.00 KRÁL OIDIPÚS, činohra
14. 5. 19.00 CYRANO Z BERGERAKU, 

činohra
15. 5. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra
16. 5. 17.00 MANDRAGORA, činohra
18. 5. 17.00 LAKOMEC, činohra
19. 5. 10.00 OSTROV POKLADŮ, či-

nohra
20. 5. 19.00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet
21. 5. 19.00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet
22. 5. 19.00 HAVEL V ZEMI ČELEDÍ-

NŮ, činohra
23. 5. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra
25. 5. 19.00 HOSTINA DRAVCŮ, čino-

hra
26. 5. 18.00 ROZBITÝ DŽBÁN, činohra
29. 5. 19.00 BŮH MASAKRU, činohra
30. 5. 19.00 ROMEO A JULIE, činohra
31. 5. 19.00 CYRANO Z BERGERAKU, 

činohra

DIVADLO REDUTA

  5. 5. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, či-
nohra

  6. 5. 19.00 IMPROVOZOVNA, čino-
hra

  7. 5. 19.00 VERONIČIN POKOJ, či-
nohra

  8. 5. 17.00 ALŽBĚTA A SALOMENA, 
činohra

  9. 5. 19.00 VERONIČIN POKOJ, či-
nohra

10. 5. 14.00 NA TÝ LOUCE ZELENÝ, 
opereta

10. 5. 18.00 NA TÝ LOUCE ZELENÝ, 
opereta

11. 5. 19.00 PONAVA (ZMIZELÉ 
ŘEKY), opera

Hostující soubor: Ensemble opera Di-
versa

15. 5. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, či-
nohra

17. 5. 14.00 KVAK A ŽBLUŇK, činohra
17. 5. 20.30 LiStOVáNí Lukáše Hejlíka
18. 5. 19.00 ALŽBĚTA A SALOMENA, 

činohra
18. 5. 17.00 ALŽBĚTA A SALOMENA, 

činohra

20. 5. 20.00 LOUPEŽNÍCI, činohra

21. 5. 19.00 NORA, činohra

22. 5. 19.00 ČERNÁ LABUŤ, činohra

24. 5. 19.00 ĎÁBLICE, činohra

25. 5. 19.00 VOYAGE: Recitál Lucie 

Hilscherové, opera

Hostující soubor: Ensemble, opera Di-

versa

28. 5. 19.00 LA DAFNE, opera

29. 5. 19.00 CHOREOGRAFICKÝ ATE-

LIÉR, balet

30. 5. 19.00 CHOREOGRAFICKÝ ATE-

LIÉR, balet

31. 5. 14.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, či-

nohra

31. 5. 19.00 LA DAFNE, opera

MALÁ SCÉNA MAHENOVA 
DIVADLA

10. 5. 10.00 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MIMI-

NA S VELKOU HLAVOU, 

činohra

16. 5. 10.00 ZLATOVLÁSKA, činohra

23. 5. 10.00 ZLATOVLÁSKA, činohra

30. 5. 10.00 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MIMI-

NA S VELKOU HLAVOU 

činohra

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120
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Za fi nanční
podpory
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Jakubské náměstí 5
www. divadlobolkapolivky. cz

  4. 5. 19:00 MILÁČEK ANNA / Diva-
dlo Palace / M. Hudeč-
ková, D. Prachař, L. Ry-
bová, S. Rašilov, V. Hyb-
nerová

  5. 5. 19:00 DARDA / Divadlo Na 
Jezerce PŘELOŽE-
NÉ PŘEDSTAVENÍ 
ZE 17. 2. / B. Hrzáno-
vá, P. Vacek, L. Vlasá-
ková, M. Šplechtová, 
J. Hrušínský, R. Novák, 
M. Sitta, M. Kern

  6. 5. 19:00 MANŽELSKÝ PO-
KER / Divadlo Palace 
/ J. Langmajer, D. Šin-
korová, K. Pindejová, 
A. Gondíková / A. Ke-
restešová / M. Sejnová, 
P. Stach, J. Krafka

  7. 5. 19:00 FEDERER – NADAL / 
A studio Rubín / M. Tac-
lík, J. Prachař, P. Kolečko

12. 5. 19:00 TVRZ – komedie hu-
sitská / Divadlo Bol-
ka Polívky PREMI-
ÉRA / M. Šteindler, 
J. Fero Burda, J. Pe-
cha, P. Halberstadt, 
F. Teller, Š. Vaculíková, 
M. Chmelařová

13. 5. 19:00 TVRZ
14. 5. 19:00 VEPŘO, KNEDLO, ZELO 

/ Divadlo MALÉhRY / 
D. Zbytovská, B. Sei-
dlová, N. Zbytovská, 
J. Polášek, J. Barin Ti-
chý

15. 5. 19:00 VYSAVAČ / Studio DVA 
DIVADLO / B. Klepl

16. 5. 19:00 PAN KAPLAN MÁ STÁ-
LE TŘÍDU RÁD / Diva-
dlo Parnas / J. Bar-
toň, A. Kučera, J. Po-
stránecký, D. Pešková, 
M. Světnicová, J. Gloco-
vá, J. Barin Tichý, J. Fre-
tti Pfeifer, M. Havlíčko-

vá, S. Milfajtová, I. Bará-
ková, K. Kučerová

17. 5. 19:00 TVRZ
18. 5. 19:00 HOVORY O ŠTĚSTÍ 

MEZI ČTYŘMA OČIMA 
/ Studio DVA DIVADLO 
/ F. Blažek, K. Hádek / 
M. Slaný, J. Stryková / 
J. Schneiderová, M. Šo-
poská, R. Štabrňák, 
B. Šuláková / A. Krej-
čiříková, J. Stryková / 
J. Schneiderová

19. 5. 19:00 DNA / Divadlo Bolka 
Polívky / A. Polívková, 
B. Polívka, J. Barin Ti-
chý, J. Fretti Pfeifer

20. 5. 19:00 RŮŽE PRO ALGERNON / 
Divadelní spolek Kašpar 
/ J. Potměšil, B. Lukešo-
vá, P. Lněnička, L. Jůza

22. 5. 19:00 VÍŠ, ŽE VÍM, ŽE VÍŠ... / 
S. Stašová, M. Dlouhý, 
A. Daňková, V. Fridrich / 
P. Vančura

24. 5. 19:00 SLZY OŠLEHANÝCH 
MUŽŮ / Divadlo Vosto5 / 

O. Bauer, K. Liška Bo-
ková / R. Prokopová, 
T. Jeřábek, P. Prokop, 
O. Cihlář

25. 5. 19:00 KOMICI s. r. o. / Stand 
– up comedy show / 
M. Knor, I. Pazderková, 
J. Polášek

27. 5. 19:00 K – PAX, Svět podle pro-
ta / StageArtCz / PŘED-
PREMIÉRA

28. 5. 19:00 K – PAX, Svět podle pro-
ta / StageArtCz PREMI-
ÉRA  / R. Fiala, P. Hal-
berstadt, M. Procházko-
vá, E. Novotná, P. Bláha, 
M. Bumbálek, A. Palati-
nusová, P. Batěk

30. 5. 17:00 CAVEMAN / J. Holík / 
J. Slach

30. 5. 20:00 CAVEMAN
31. 5. 19:00 POŽITKÁŘI / Divadlo Na 

zábradlí / D. Kaplanová, 
M. Sidonová, J. Plodko-
vá, A. Kubátová, L. Noha, 
H. Hájek, M. König, P. Je-
ništa, J. Žáček

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903
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Hrají: 
Milan Šteindler 

 19.00

. .

. .

REPRÍZY: , ,  

Jakubské nám.5 / Brno

SC
 3

50
09

1/
04



21KVĚTEN 2015

www.brno.cz

KULTURA

 Kabarety a varieté. Kabarety 

a varieté vždy patřily k odlehčeným 

formám zábavy. Zpěv, tanec, akro-

bacie, komika, ale i smyslná ero-

tika, to vše je jejich nedílnou sou-

částí. Mezi slavné podniky patři-

ly např. Le Chat noir (1881, Paříž), 

Überbrettl nebo Schall und Rauch 

(kolem 1900, Berlín), Elf Scharfrich-

ter nebo Simplicissimus (po 1900, 

Mnichov), Simpl (po 1900, Vídeň), 

Lucerna (1910, Praha), Červená se-

dma, Kabaret U Fleků (obojí v Pra-

ze), Brünner Fledermause a Sati-

rické divadlo Večerní Brno a další. 

Nová výstava v letohrádku Mitrov-

ských u výstaviště přiblíží, jak se 

v průběhu 20. století tento druh pů-

vodně nezákonné zábavy vypraco-

val až na televizní obrazovky. Nebu-

dou chybět nespoutané kostýmy, 

fotografie, plakáty, programy, ale 

ani oblíbené Televarieté. Výstava je 

otevřena od 9. května do 28. červ-

na, v květnu od středy do neděle 

(10–16 hodin) a v červnu od úterka 

do neděle (10–16 hodin).

 Festival prověří nové varhany. 

Letošní 35. ročník Brněnského var-

hanního festivalu začíná 3. června 

a bude připsán životnímu jubileu 

významného současného českého 

skladatele Zdeňka Pololáníka. Tři 

koncerty se uskuteční v jezuitském 

kostele na nově postaveném kon-

certním nástroji, další tři v Červe-

ném kostele a kostele sv. Augusti-

na na Kraví hoře. V rámci dopro-

vodného programu se 8. června 

ve vile Stiassni v Pisárkách koná 

seminář a setkání Festivalové re-

miniscence. Program najdete na 

webu www.varhany.nomi.cz.

 Výstava o lidech, kteří nemoh-

li zůstat. Festival Bonjour Brno 

v dubnu zahájila výstava Migra-

ce očima obyvatel Bretaně a jižní 

Moravy, instalovaná v Mendelo-

vě muzeu na Mendlově náměstí. 

Zatímco festival už skončil, výsta-

vu lze zhlédnout až do 30. června. 

Zpracovává citlivé téma vystěho-

valectví a přináší příběhy lidí, kteří 

nemohli nebo nechtěli zůstat. Mi-

liony mužů a žen opustily Bretaň 

i jižní Moravu z různých důvodů. 

Jejich osudy, doprovázené hlasy 

českých i francouzských historiků, 

sociologů, ekonomů či geografů, 

popisují historické události a pro-

měňující se společnost.

 Týden pro amatérskou tvorbu. 

Od 23. do 31. května se v České 

republice koná třetí ročník Týdne 

uměleckého vzdělávání a amatér-

ské tvorby. V Brně je připravena na-

příklad nesoutěžní přehlídka a dílna 

dětských divadelních souborů Brn-

kání (od 28. do 31. května, SVČ Lu-

žánky), 26. května se mohou lidé za-

jít podívat do Barky v Králově Poli 

na otevřený trénink integrované ta-

neční skupiny Cyranovy boty a Mu-

zeum romské kultury v Bratislavské 

nabízí 24. května výtvarnou dílnu 

s tvorbou komiksu, která dopro-

vodí výstavu Kesaj čhave – příběh 

dětí víly Kesaj. Mapa všech akcí je 

na webu www.amaterskatvorba.cz.

 Concentus Moraviae zahájí Ze-

lenkova mše. Mezinárodní hu-

dební festival 13 měst Concen-

tus Moraviae letos slaví jubileum 

– 20 let. Jeho program koncipo-

val belgický hudební vědec a bás-

ník Jelle Dierickx. Slavnostní zahá-

jení se koná 30. května od 19 hodin 

v bazilice na Starém Brně, na pro-

gramu je mše k svátku všech sva-

tých Jana Dismase Zelenky. Ze-

lenka je v posledních desetiletích 

znovuobjevován jako jeden z fas-

cinujících barokních skladatelů. 

Jeho partitury přetékají harmonic-

kou vynalézavostí a prostřednic-

tvím jeho děl se podařilo přenést 

do širšího mezinárodního kontextu 

barvy české lidové hudby. Skladbu 

přednese soubor Collegium 1704, 

dirigovat bude Václav Luks.

STŘÍPKYMuzea v noci baví lidi víc a víc

V
zpomínky na loňskou Br-
něnskou muzejní noc si 
mnozí ještě vybavují ostře 

a v barvách, a přece už klepe na 
dveře další, která by tu minulou 
mohla zastínit. 

V sobotu 16. května od 18 do 24 hodin 
pozvou návštěvníky do svých expozic 
Moravská galerie, Technické muzeum, 
Moravské zemské muzeum, Muzeum 
města Brna, Dům umění města Brna, 
Muzeum Brněnska, Muzeum romské 
kultury, Mendelovo muzeum, Diecézní 
muzeum, dále Adam Gallery, Turistic-
ké informační centrum města Brna, Mu-
zeum loutek v Divadle Radost i science 
centrum VIDA! a další instituce.

Za historií vykročme na Špilberk. 
Tam se Muzejní noc ponese v duchu 
oslav 70. výročí konce druhé světové 
války. „Kromě trasy stálými expozice-
mi čeká návštěvníky na všech nádvořích 
lidový jarmark s historickým zbožím, 
řemesly a občerstvením,“ řekla Marti-
na Šmídtová z Muzea města Brna. „Při-
pravujeme přehlídku dobového obleče-
ní a uniforem, polní poštu Rudé armády 
i ukázky výzbroje a výstroje spojenec-
kých vojáků.“ 

Západní kurtina se změní v „letiš-
tě RAF“ s letounem typu Supermarine 
Spitfire a letištním personálem, jihozá-
padní bastion se zase stane hvězdářskou 
pozorovatelnou. Na velkém nádvoří za-

zní swing v podání Melody Gentle-
men, ale i ruský, ukrajinský a bělorus-
ký folklor. 

Vzhůru budou i vlaky

Na své si při Muzejní noci přijdou i mi-
lovníci železnice. „Prohlídku expozi-
ce Muzea vlakové pošty na brněnském 
hlavním nádraží lze spojit s návštěvou 
historického železničního vagonu nebo 
s projížďkou v parní lokomotivě, které 
nabízí Klub přátel kolejových vozidel,“ 
uvedla Michaela Banzetová za pořádají-
cí Moravskou galerii. 

Knihovna Jiřího Mahena na Kobliž-
né pozve děti na Dobrodružství strýčka 
Ludvíka (v 18 hodin), dospělé pak na mi-
lostné příběhy Zdenka Merty – scénické 
čtení z jeho knihy Pražská svatba a jiné 
erotické povídky začne ve 22 hodin.

Je libo do brněnského podzemí? Na 
věž Staré radnice? Do sálů Nové rad-
nice? Kde všude jsou návštěvníci vítá-
ni, se dočtete na www.brnenskamuzej-
ninoc.cz. Na většinu míst bude vstup 
zdarma nebo za dobrovolnou či sym-
bolickou částku.

 Kateřina Šefčíková

 Foto: www.brnenskamuzejninoc.cz

DIVADELNÍ PREMIÉRY – KVĚTEN

Ira Levin: 
Veroničin pokoj
Premiéra 7. 5. 2015 v 19.00 hod., 

Národní divadlo Brno – Divadlo 

Reduta

Mrazivý horor – nebo šílenství 

duše, z něhož mrazí neméně? Pří-

běh, u kterého není až do poslední 

chvíle jasné, co vlastně sledujeme. 

Fantazii o cestování v čase? Ďá-

belsky vykonstruovaný vtip? Tem-

ný psychologický thriller? A exis-

tuje Susan, či byla pouze v před-

stavách nemocné Veroniky?

Hubert Krejčí: Dvojí 
proměna aneb Co je 
blbějšího než divadlo? 
(Dvě divadla!)
Premiéra 7. 5. 2015 v 19.00 hod., 

Divadlo Husa na provázku

Jak daleko jsme ochotni zajít? 

V touze po úspěchu. V bažení po 

moci. Ve strachu z bezmoci. Tvůr-

ce omalovánek nazýváme umělci. 

Pitvořící se masky nazýváme her-

ci. Naduté blbce nazýváme vůdci. 

Vyznavače ideálů nazýváme pi-

tomci. A bestie... se smějí dál.

Henrik Ibsen: 
Stavitel Solness
Premiéra 9. 5. 2015 v 19.30 hod., 

HaDivadlo

Příběh člověka, jenž si o sobě my-

slí, že je něco víc než člověk. Pýcha 

předchází pád. Za slavným stavi-

telem Solnessem přichází jeho fa-

nynka Hilda a chce, aby jí posta-

vil království, které jí v dětství slí-

bil. Možná, že právě tohle je to, 

co pan stavitel celou dobu přivo-

lával a čeho se zároveň bál! Mládí 

proti mládí. Možná může odhodit 

všechny povinnosti, manželku, za-

kázky, plány a začít znovu!

Giacomo Puccini: Tosca
Premiéra 15. 5. 2015 v 19.00 hod., 

Národní divadlo Brno – Janáčko-

vo divadlo

Napínavý příběh o vášnivé lás-

ce, žárlivosti, vraždě a sebevraž-

dě. Příběh operní divy, která bě-

hem jedné noci ztratí vše, a je do-

konce připravena pro svou lásku 

zabíjet. Na straně druhé příběh 

zpěvačky Marie Callasové, která 

se obětovala pro svou lásku. Dva 

osudy, které se prolnou v jed-

nom okamžiku…

D. Martin, Ch. Jilo, 
W. Adenberg: 
Ostrov pokladů
Premiéra 16. 5. 2015 v 19.00 hod., 

Městské divadlo Brno – Hudeb-

ní scéna

Mezigenerační spory a nepocho-

pení mezi otcem a synem jsou 

jednou z hlavních dějových linek. 

Zromantizovaný svět pirátů, ne-

dobytných lodí, pustých ostrovů 

a zakopaných pokladů se prolíná 

s problémy mladého muže, který 

se navzdory otci vydává za svým 

snem. Odjíždí do Paříže, aby zde 

v centru nespoutané bohémy na-

šel nejen téma pro svou prvotinu, 

ale také potkal svou životní lásku.

J. K. Tyl, L. Smoljak, 
H. Krejčí, E. Tobiáš 
a bůhvíkdo ještě: 
Fidlowačka
Premiéra 29. 5. 2015 v 19.00 hod., 

Divadlo Husa na provázku

I kdyby se jednou na všechna Ty-

lova díla zapomnělo, na hru Fid-

lovačka Češi nikdy nezapomenou. 

Z divadelního šlágru Kde domov 

můj se stala národní hymna. Za-

tímco hymny ostatních národů 

mají bojovný ráz, ta naše česká je 

jiná. Je otázkou. Tajemstvím. Za-

myšlením. Co vypovídá o české 

mentalitě? O naší národní hrdos-

ti? O naší xenofobii? O tom být 

Čechem v 21. století? (java)

Ohňostroje oslaví svou plnoletost
Také letos se jihomoravská metropo-
le v květnu a červnu promění v obrov-
ský zábavní park. Historické centrum, 
přehrada nebo hrad Špilberk ožijí festi-
valem Brno – město uprostřed Evropy. 
Loni jej navštívilo přes 1,3 milionu lidí. 
Na zájemce letos čekají tradiční akce, 
ale i novinky.

Poprvé se zapíše do kroniky festiva-
lu například májová prodejní přehlídka 
moravských vín Vínománie. Od 28. do 
30. května nabídne v uličkách kolem 
Měnínské brány vína ze čtyř morav-
ských podoblastí a stylový program. 

Akce pro děti jsou pravidelnou sou-
částí festivalu – letos je pro ně při-

chystána např. Lidová hradní slavnost 
na Špilberku 24. května, Jihobrněnský 
dětský den 30. května nebo jako no-
vinka Dětský den v Löw-Beerově vile 
(30. května). O den později, 31. května, 
je připraven tradiční Dětský den na leti-
šti v Tuřanech. 

Parádní defilé jízdní policie ve slav-
nostních uniformách na koních zahájí 
na náměstí Svobody 29. května Mezi-
národní policejní mistrovství ČR v jez-
dectví.

Poslední květnovou sobotu odstartu-
je nesoutěžním ohňostrojem nad Špil-
berkem, připomínajícím 210. výročí bi-
tvy tří císařů u Slavkova, již 18. ročník 

unikátní přehlídky Starobrno Ignis Bru-
nensis. 

Úvodní show se koná 6. června nad 
hladinou Brněnské přehrady. Na českou 
formaci Flash Barrandov SFX naváže 
soutěžní část v podání ohňostrůjců ze 
Slovinska (10. června), Itálie (13. červ-
na) a Francie (17. června). První dvě 
minuty bude týmům hrát stejná hudba, 
letos z díla Antonína Dvořáka. 

Závěrečný nesoutěžní ohňostroj roz-
svítí noční nebe nad Špilberkem 20. červ-
na a připomene odvahu obránců Brna 
před švédskými vojsky. 

Podrobný program najdete na webu 
www.ignisbrunensis.cz. (hal)

Noc otevře kostely „hmatu“ všech smyslů
Dotknout se hrubého chladivého kamene 
či ohlazené dřevěné lavice, nechat se ova-
nout typickou vůní olibánu, zaposlouchat 
se do zpěvu, hudby či slova zmohutnělých 
chrámovou akustikou. Obdivovat bohatou 
nebo naopak prostou výzdobu svatostánku 
či jeho architekturu a hlavně sdílet s ostat-
ními „lidmi dobré vůle“ nenucenou, ale 
současně citlivou a oduševnělou atmosfé-
ru v interiérech i exteriérech kostelů, chrá-
mů a modliteben u nás i za hranicemi.

Tyto a mnohé další dojmy a zážitky 
chtějí návštěvníkům nabídnout pořada-

telé oblíbené středoevropské Noci kos-
telů. 29. května tedy opět pozvou ve-
řejnost, aby v neobvyklém, tajemstvím 
podbarveném čase vstoupila do neob-
vyklých či jindy zcela nepřístupných 
míst a „setkala se s křesťanstvím“.

Sounáležitost podporuje také jednot-
ný vizuální styl a motto – každý rok jiný 
biblický verš, jehož součástí je slovo 
„noc“. Letos se určující myšlenkou stal 
verš 139,12 z Knihy žalmů: Žádná tma 
pro tebe není temná: noc jako den svítí, 
temnota je jako světlo.

Mezi desítkami brněnských kostelů 
„osvícených temnotou“ bude tentokrát 
kvůli rekonstrukci chybět kostel sv. Jaku-
ba, ostatní známé kostely v centru v čele 
s katedrálou sv. Petra a Pavla však budou 
mít brány otevřené. Do programu zvláš-
tě kostelů a modliteben Církve českoslo-
venské husitské, např. v Tuřanech či Ži-
denicích, se také promítne letošní šestisté 
výročí upálení mistra Jana Husa. Vstupy 
do kostelů i programy jsou zdarma. Více 
informací najdete na internetových strán-
kách www.nockostelu.cz. (mak)

Rebel Kyncl fotografoval disent i divadlo
 Dokumentoval formování iniciativy za ob-

čanská práva Charta 77 a její potlačování, por-

trétoval kritiky komunistického režimu i rodiny 

obžalovaných členů výboru VONS, zachycoval 

koncerty zakázaných hudebních skupin. Ivan 

Kyncl, rebel s fotoaparátem. Pod tímto názvem 

jeho tvorbu představuje výstava v Dietrich-

steinském paláci na Zelném trhu, zhlédnout ji 

lze do 17. května. 

Významnou část Kynclovy tvorby (a také zmí-

něné expozice) tvoří i snímky z emigrace – od 

roku 1980 žil ve Velké Británii a věnoval se ve-

lice úspěšně divadelní fotografii. Režisér Terry 

Hands ho v listu The Guardian označil jako „Car-

tier-Bressona divadelních fotografů“ a vyzdvihl 

jeho schopnost zachytit ve zlomku sekundy pod-

statu scény nebo celé inscenace.

Své zkušenosti z Československa využil Kyncl i na britských jevištích. „Zachycoval akci v rozhodujícím okamžiku 

jako fotoreportér, při zkouškách se jako jeden z prvních fotografů pohyboval přímo mezi herci,“ popsala kurátorka 

Heidrun Hamersky z Výzkumného ústavu pro východní Evropu při Univerzitě v Brémách. Výstava je putovní, zača-

la v Brémách a po Brně se představí v Praze. (zug), foto: J. Cága
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Zakončení sezony 2014/2015
FC Zbrojovka Brno - FK Jablonec
30.5.2015, od 17:00, městský fotbalový stadion Srbská

Nebuď brambor a 
pojď na Zbrojovku

Bohatý doprovodný program startuje na stadionu Za Lužánkami
Pochod z Lužánek na Srbskou
Koncert kapely Lidopop
Autogramiáda osobností
Prodej lístků na benefici Petra Švancary
A mnoho dalšího! Sledujte web www.fczbrno.cz!
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Aligátoři, Pitbulové, Amazonky. Jaro oživí americký fotbal
Většina Čechů zná tento sport spíše z fil-
mů, ale pionýrská doba amerického fot-
balu v Česku pomalu, ale jistě vrcholí. 
Brno se může pochlubit hned třemi kluby 
– první divizi hrají Alligators, třetí Pitbulls 
a ženský fotbal reprezentují Amazons.

„Na jaře nás čekají dva přátelské zá-
pasy. První z nich, 6. června, odehra-
jeme doma v Brně, přesné místo ješ-
tě nevíme,“ říká kapitánka a manažerka 
týmu Amazons Lenka Vavrisová. „Če-
kají nás Prague Harpies. V hlavním 
městě je tento sport nejpopulárnější, 
holky budou dobře připravené a rivali-
ta je zde veliká, takže se moc těšíme.“

Samostatná ženská liga, první v histo-
rii země, by měla začít na podzim a Ama-
zons budou jedním ze zakládajících klu-
bů. „Na ligu se těšíme. Pořád hrajeme 
přátelské zápasy, ale soutěž o pohár je 
něco jiného,“ dodává Vavrisová.

Mužské týmy už svoji sezónu zahá-
jily. Aligátoři, hrající nejvyšší domácí 

soutěž, mají za sebou první tři zápasy, 
nicméně žádný z nich nevyšel podle je-
jich představ a na bodovém kontě mají 

stále nulu. Tým, který prochází gene-
rační obměnou, musí nabrat zkušenos-
ti a vychovat si opory.

„Nemáme žádné zahraniční posily, 
což nás oproti týmům, kde hrají Ame-
ričané, oslabuje,“ říká manažer týmu 
Zbyněk Zelinka. „Držíme se názoru, 
že jednoduchá vítězství týmu nic neda-
jí, a chceme se měřit s těmi nejlepšími.“ 

V květnu Aligátory čekají dva zápasy 
venku, doma se představí 7. června s nej-
lepším týmem ligy Prague Black Panthers.

Pitbulls se v prvním kole střetli s Mus-
tangs a odnesli si porážku 7:38. „Naši 
hráči nebyli o tolik horší, ale udělali jsme 
hodně individuálních chyb. Americké 
posily na straně soupeře také dělají své. 
Po výhře v přátelském zápase nad Stee-
lers jsme byli moc uvolnění. Prohra nám 
pomůže, vrátí nás na zem, k tvrdé práci,“ 
doufá trenér Pitbulls Adam Dvořáček.

Pitbuly je možné vidět 9. května na 
stadionu Rugby Bystrc, kde se střetnou 
se svými rivaly, bílovickými Sígrs. Více 
informací najdete na www.caaf.cz.

 Marek Dvořák

Městský parlament dětí a mládeže

B
rněnský Městský parlament 
dětí a mládeže je apolitická 
skupina mladých lidí, kteří 

se chtějí aktivně podílet na veřej-
ném dění ve svém okolí.

Schází se jednou za měsíc a pořádá bě-
hem roku několik akcí – Povídej mi 
o výšce, Mezigenerační piknik a U nás 
můžete, i když vám nebylo 18 (akce 
upozorňuje na blížící se volby).

Třetí Mezigenerační piknik se konal 
na začátku dubna. Zábavné odpoledne 
na lužáneckém hřišti pro pétanque se le-
tos velmi podařilo a přišlo mnoho lidí 
všech věkových kategorií, kteří si chtěli 
zasoutěžit v pétanquovém turnaji. Moti-
vace byla velká – soutěžící mohli vyhrát 
například vstupenky, tričko a další ceny. 
Pro malé děti byly připraveny hry nebo 
malování na obličej. 

Celým odpolednem účastníky pro-
vázeli členové MPDM a všem přišlo 
k chuti i vlastnoručně připravené bo-
haté občerstvení. 

Na zkušenou do země 
galského kohouta

Městský parlament dětí a mládeže Brno 
založila v roce 2009 jeho dosavadní ko-
ordinátorka Dominika Pudilová. Par-
lament má své předsednictvo a správu 
a zasedá v Dobrovolnickém centru 67 
v budově Střediska volného času Lužán-
ky na Lidické 50.

Skupina spolupracuje s řadou organiza-
cí v České republice i v zahraničí. S parla-

mentem mladých ve francouzském kraji 
Gers proběhla v posledním roce vzájem-
ná výměna – loni do Česka zavítali Fran-
couzi a před pár týdny brněnský par-
lament spolu s ivančickým navštívily 
město Auch, kde probíhal společný pro-
gram s francouzskými členy parlamentu.

Cílem cesty byla vzájemná výměna 
zkušeností a propojení dvou odlišných 
kultur v oblasti participace mládeže. Pobyt 
byl velice příjemný a každý si z cesty do 
Francie dovezl nové zážitky a zkušenosti.

Jak vyjádřit svůj názor

Parlament je určen pro děti a mládež, 
tedy pro žáky druhého stupně základ-
ních škol a studenty středních škol.

Snažíme se rozvíjet schopnost vy-
jádřit svůj názor jak v parlamentu, tak 
i ve větším kolektivu. Učíme se spolu-
pracovat v týmu a rozvíjíme své osobi-
té schopnosti a zaměření při rozdělování 
úkolů spojených s organizováním akcí 
pro veřejnost. Na zasedáních diskutuje-
me o aktuálním dění ve městě, připravu-
jeme nadcházející akce nebo se bavíme 
o různých projektech, které nás zaujaly 
a které bychom rádi realizovali.

Více informací získáte na www.face-
book.com/MPDMBrno nebo e-mailem 
na adrese mpdmbrno@gmail.com.

Eva Novotná
předsedkyně Městského parlamentu 

dětí a mládeže Brno

SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA

DĚTI V AKCI

 Foto: V. Mejzlík

Škraňka
Dvouletý psí kluk. Potřebuje aktiv-

ního pána, který by na něj měl čas 

a usměrnil jeho přebytečnou ener-

gii. Jak vycházet s ostatními psy se 

teprve potřebuje naučit.

Maxík
Bude mu osm let. Je to veselý 

a pohodový pes s delší srstí, který 

může „vegetit“ na zahradě i doma. 

Své psí kamarády si musí vybrat 

sám.

Beri
Asi šestiletá kříženka labradorského 

retrívra. Má veselou a milou povahu. 

Uvítá delší vycházky a aktivního pána, 

který ji zaměstná a pohladí. S ostatní-

mi psy se musí nejprve lépe poznat.

Alwin
Asi rok a půl starý kříženec německé-

ho ovčáka. Klidný, milý, trochu pla-

chý pes, který má rád lidi. Zpočátku 

je lehce nedůvěřivý, ale jakmile získá 

důvěru, bude věrným společníkem.

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

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

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

Na regatu přijedou i veslaři z partnerských měst

P
rvotřídní konkurenci slibuje 
44. ročník Brněnské meziná-
rodní regaty juniorů a junio-

rek ve veslování. 

Pořadatelé z Lodních sportů Brno před-
pokládají, že bude startovat přes 600 
veslařských nadějí z České republi-
ky a ze zahraničí. Závody se uskuteční 
o víkendu 16. a 17. května na Brněnské 
přehradě, cíl je v Rakovecké zátoce.

V minulosti na regatě závodily zahra-
niční posádky nejen ze středoevropských 
států, ale také například ze Švédska, 
Norska, Austrálie, Francie, Rumunska, 
Slovinska, Chorvatska, Itálie, Kypru, 
Turecka a Izraele. Loni přijeli také spor-
tovci z veslařských klubů z partnerských 
měst Brna, konkrétně z Lipska, Vídně 
a Bratislavy, a letos by mělo být toto za-
stoupení ještě vyšší. O konkrétní konku-
renci budou přesné informace až v době 
uzávěrky přihlášek 11. května.

Brněnská regata je zařazena do ka-
lendáře Mezinárodní veslařské federa-
ce FISA, což je také známkou její kva-
lity. Je i jedním ze sedmi kol vrcholné 
domácí soutěže družstev, tedy České-
ho poháru ve veslování. Z tohoto důvo-

du by v Brně měla startovat celá česká 
mládežnická špička. 

Reprezentační posádky si budou 
moci prověřit svou výkonnost před ju-

niorským evropským šampionátem, 
který bude na programu v týdnu po re-
gatě v Račicích poblíž Roudnice nad 
Labem. 

Juniorskou regatu doplní 11 doroste-
neckých a čtyři žákovské závody. V so-
botu od 8.30 hodin jsou na programu roz-
jížďky a ve stejný čas v neděli finále. (ik)

 Na závodech bude startovat přes 600 veslařských nadějí z Česka i zahraničí. Foto: MMB

 Brno Pitbulls versus Prague Mustangs. Foto: Pivovar Lužiny

Ulice i Panskou 
líchu rozduní 
kopyta koní
Na náměstí Svobody se 29. května 
odehraje defilé mezinárodních poli-
cejních jízdních ekip ve slavnostních 
uniformách. 30. května se pak v jez-
deckém areálu na Panské líše usku-
teční prestižní soutěžní část Mezi-
národního policejního mistrovství 
České republiky v jízdě na koni.

„Letos bude defilé velmi zají-
mavé. Přijedou jezdci z minimálně 
pěti zemí, Polska, Ruska, Sloven-
ska, Maďarska a Anglie,“ vypočítá-
vá ředitel sportovního klubu Kometa 
Brno Jan Radoberský. „Na náměstí 
Svobody bude při té příležitosti také 
hudba a doprovodný program.“

Jízdní policie, která fungova-
la v období dvou světových válek 
a v 50. letech byla zrušena, se vrá-
tila do akce po roce 1990. I v dneš-
ní přetechnizované době mají jezd-
ci svoji nezastupitelnou roli v boji 
proti kriminalitě. Plní hlídkovou čin-
nost v rekreačních oblastech v okra-
jových částech měst i v lesoparcích, 
bojují proti extremismu a řádění fot-
balových hooligans a dohlíží na ve-
řejný pořádek.

Největší rozdíl mezi minulostí 
a současností není v úkolech, kte-
ré měla jízdní policie v historii ob-
dobné, ale spíše ve vybavení. Jezdci 
a koně jsou dnes chráněni protiúde-
rovými komplety, dokonalejšími 
přilbami, komunikují pomocí ra-
diostanic a jsou vybaveni moderní-
mi pátracími pomůckami pro práci 
v terénu.

V jaké formě jsou čeští poli-
cisté, si návštěvníci mohou ověřit 
30. května na Mezinárodním poli-
cejním mistrovství ČR. „Dopoled-
ne bude skokové derby, odpoledne 
policejní parkur,“ vysvětluje Rado-
berský. „Součástí akce bude i do-
provodný program, policie uká-
že svoje zbraně a techniku včetně 
policejního vrtulníku, představí se 
historická skupina četnictva a dal-
ší aktivity má nachystané třeba Be-
sip,“ říká. Více informací najdete na 
webu www.kometabrno.cz.

 Marek Dvořák
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