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Lužánky: nejstarší
městský park je
jako nový

AKTUÁLNĚ

sanace dřevin, terénní úpravy,
výsadba stromů a keřů, nové
lavičky a odpadkové koše,
dokončená cestní síť a nová atrakce – bludiště. Celková rekonstrukce
parku Lužánky trvala přes 20 let.

A

Kometa: Stříbrní, a přece zlatí
 Čtyřgólová prohra v šestém utkání ﬁnále hokejové extraligy přinesla brněnské Kometě probuzení ze snu
o zisku dvanáctého titulu mistra republiky. V očích některých hráčů se objevily slzy, fanoušci však nadšeně
děkovali a skandovali: „Pro nás jste mistři“. Vedle více než sedmi tisíc fandů v Kajot Areně sledovaly hokejová utkání pravidelně další tisícovky diváků na dvou velkoplošných obrazovkách na náměstí Svobody. Brno
na několik týdnů zasáhla modro-bílá euforie, a i když nakonec mistrovský pohár zvedli nad hlavu hráči Pardubic, komeťáci aplaudovali a slavili. Brněnský klub dokázal skoro nemožné, probil se z předkola play-off
až do ﬁnále a přemohl favorizovanou Spartu i Plzeň. Bojoval a zářil. Nezbývá než si vypůjčit známý pokřik
z ochozů: Hoši, děkujem. (hal), foto: Z. Kolařík

Čistá přehrada se stává
samozřejmostí
S teplejšími jarními dny se na Brněnskou přehradu vrací nejen lodě a návštěvníci, ale také pracovníci Povodí Moravy, kteří se věnují její očistě. Z hladiny
a okolí přehrady odvezli více než 320
tun odpadků a naplavenin a od poloviny
dubna pokračují v projektu čištění přehrady od sinic.
Potápěči narovnali 15 sklopených aeračních věží, jež budou od května společně s pěti dalšími věžemi promíchávat
a okysličovat především spodní vrstvy
vody nad dnem. A na stejném místě jako
v předchozích letech budou zásobníky
do vody na přítoku dávkovat síran železitý. Kvalita vody by tak i letos měla zůstat po celé léto dobrá.
Ačkoliv projekt v letošní sezóně
končí, Povodí Moravy hodlá v nastoupené cestě pokračovat. K výše zmíněným opatřením by ještě v tomto roce
měl přibýt systém sedimentačních nádrží na nejproblematičtějších přítocích
Svratky u přehrady.
Opravy se dočkají také břehové opevnění, dlažby a schody na březích řeky v Bystrci i v Rakovecké zátoce a na Kozí horce
na přehradě. Koryto řeky bude stabilizováno na původní parametry a lidé získají pohodlnější přístup do vody.
(mak)

Pátá, závěrečná etapa rekonstrukce s náklady ve výši 16 milionů korun
skončila v dubnu slavnostní výsadbou
posledních dvou stromků. Celkem zaplatilo město Brno od roku 1991, kdy
rekonstrukce parku odstartovala, 55 milionů korun za ﬁnanční podpory z evropských fondů.
Pravidelní návštěvníci zaregistrovali
měnící se tvář parku a převažuje názor, že
park je nyní mnohem prostornější a krásnější. Oblíbenými místy se stal ﬁtpark
v blízkosti tenisových kurtů, psí louka
nebo okolí potoka. Všichni se však shodují, že daleko náročnější bude uchránit
lokalitu zejména před vandaly a zloději.
Lužánky o rozloze téměř 19 hektarů pamatují mnohé, stejně jako generace, které zde trávily volné chvíle. Původní klášterní louku a později okrasnou
zahradu věnoval Brnu císař Josef II. už
v roce 1786 a zahrada se tak přeměnila
v nejstarší městský park v zemích Koruny české.
Park původně francouzského stylu byl
osázen vzácnými dřevinami i rostlinami
a doplněn pečlivě udržovanými trávníky a stal se vyhledávaným místem výletů
Brňanů. Konaly se zde i různé slavnosti,
například v roce 1792 ohňostroj či v roce
1809 oslava narozenin císaře Napoleona.
Důležitým datem byl také rok 1840, ve
kterém zahradník Antonín Šebánek změnil francouzský park na přírodní.
Park Lužánky, který je národní i kulturní památkou, nabízí místa pro aktivní odpočinek a trávení volného času jak
rodičům s dětmi, tak sportovcům, seniorům či pejskařům. Není však jediný. Jen
za poslední dvě desetiletí investovalo
Brno do oprav parků stovky milionů korun. Před dokončením je nyní revitalizace Wilsonova lesa a připravuje se obnova
parku u ulice Koliště.
Soňa Haluzová

Jaká je skrytá tvář
brněnských ulic?
Zájemci o brněnské podzemí by
měli zbystřit. Společnost Technické sítě Brno s Turistickým informačním centrem města Brna chystají prohlídky části sítě sekundárních
kolektorů v centru města. Slavnostní zahájení prohlídek je plánováno na 11. května, zpřístupněn bude
zhruba šestisetmetrový okruh pod
ulicemi Josefskou, Masarykovou
a Orlí s vchodem i východem na
rozhraní Josefské a Novobranské.
Exkurze pro odborníky i veřejnost se
budou konat vždy v úterý od 14 hodin a jedno sobotní dopoledne
v měsíci. Návštěvníci musí počítat
s tím, že vstupují na vlastní nebezpečí, neměli by trpět zdravotními problémy a kvůli možnému riziku nebudou mít pod zem přístup děti do
12 let. Vstupenky zájemci seženou
na pokladnách Mincmistrovského
sklepa na Dominikánském náměstí
a Labyrintu pod Zelným trhem.
A co si představit pod pojmem kolektory? Jde o tunely, do nichž se
ukládají inženýrské sítě. Celková
délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 kilometrů. Primární kolektory jsou uloženy v hloubce asi
30 metrů pod povrchem, sekundární slouží k rozvodu technických sítí
do jednotlivých objektů na povrchu
a nachází se v historickém jádru
města cca 5 metrů pod povrchem.
(zug), foto: archiv TSB
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BRNO V POHYBU

Medvědí kluci začínají objevovat svět
Medvíďatům kamčatským v brněnské zoo je už 14 týdnů, váží asi deset
kilo a hlavně, jsou to kluci. Jména dostanou 8. května při slavnostním křtu,
a pokud vše dobře půjde, lidé je v ten

den už pravděpodobně uvidí skotačit ve
výběhu.
Již zhruba 14 dní má zatím tříčlenná
medvědí rodina možnost pohybu mimo
porodní „brloh“. Zatím se vydává do

 Včelička pro medvědí kluky. Koncem dubna medvíďata na chvíli opustila
matku kvůli čipování a vakcinaci. Foto: Z. Kolařík

vedlejší místnosti a na tzv. pedok. „Medvědice Kamčatka pohyb svých potomků
bedlivě hlídá, ale každým dnem čekáme,
že je pustí do celého výběhu. Zatím důvěřuje pouze nejbližším chovatelům, kterým mláďata bez obav ukáže,“ uvedla
mluvčí zoo Lucie Kapounová.
Kamčatka po měsících hladovění nyní
dostává ovoce, zeleninu, ryby, ovesné
vločky a další pochoutky. I malí méďové zkouší, co by jim mohlo kromě mateřského mléka chutnat. Že se jedná o dva
samečky, zjistili chovatelé 26. dubna,
kdy medvíďata na malou chvíli matce
odebrali z důvodu čipování, zdravotní
prohlídky a vakcinace.
Několik týdnů měli lidé možnost zasílat své tipy na jména. Zájem byl velký,
o čemž svědčí 330 hlasujících a 1075 návrhů. Až do půlnoci 6. května lze vybírat
ze tří návrhů jmen pro každé medvídě. Vybraná jména dostanou mláďata při křtu
8. května v 15 hodin v Zoo Brno a kmotry
se stanou brněnský primátor Roman Onderka a zpěvačka Ilona Csáková. Návštěvníci se mohou těšit také na zajímavý
program, který se ponese v „medvědím“
stylu.
Dita Havlíčková
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Porotu zaujala hvězdárna i rekonstrukce Joštovy
oupaliště, bytové domy, výpravna lodí nebo bioplynová stanice. Tyto a další
stavby jejich zhotovitelé nebo investoři přihlásili do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011.
Uspěly i mnohé realizace z Brna.

K

ROMAN ONDERKA
primátor města Brna (ČSSD)

Pořád se něco děje
Tento obrat jsem si vypůjčil z názvu
zábavného pořadu Miroslava Donutila, se
kterým jsem se setkával v minulých týdnech jako velký fanda Komety při zápasech brněnského celku o mistrovský titul.
Podíváte-li se do přehledu událostí v Brně od začátku roku, zjistíte, že veřejnosti byla zpřístupněna nádherná vila
Tugendhat, dětem slouží centrum Chovánek v Bystrci a skončila pátá etapa rekonstrukce Lužánek. Pokračují stavba retenční nádrže na kmenové kanalizační stoce
B u Jeneweinovy ulice a oprava Pionýrské ulice na velkém městském okruhu.
Brno dále odstartovalo největší investiční akci za poslední roky, tedy dostavbu kanalizace v Tuřanech, Žebětíně, Ivanovicích a Bohunicích, která se příznivě
projeví v dalších částech města, včetně
jihu Brna a Řečkovic. Začala také oprava
Staré radnice a dokončuje se zpřístupnění
kostnice pod kostelem sv. Jakuba.
V dubnu vedení města schválilo investiční záměry směřující k rekonstrukci ulic
Jana Babáka za 177 milionů korun, Veveří za 227 milionů, Horovy za 222 miliony a Minské za 263 miliony. Nejdříve se
začne opravovat trasa po Žabovřeskách,
tedy Horova a Minská. Rekonstrukce
však může začít až po dokončení Královopolských tunelů na velkém městském
okruhu, jinak by doprava v Žabovřeskách
a v navazujících čtvrtích zkolabovala.
Letošní rozpočet Brna mírně přesahuje 11 miliard korun. V důsledku hospodářské krize příjmy města ve srovnání s rokem 2008 klesly o 900 milionů.
Přesto se Brno chce a bude dál rozvíjet. Letos investuje do velkých oprav
a staveb zhruba 3 miliardy, z nichž 45 %
směřuje do zlepšení zanedbané kanalizační sítě. Bez jejích oprav a rozšiřování není možné zvyšovat kvalitu života
v Brně a také mimo jiné získávat zahraniční investory.

Ceny byly předány na slavnostním
vyhlášení 25. dubna v rámci Stavebních veletrhů Brno na výstavišti. Hodnotily se stavby rozčleněné do šesti kategorií, v sedmé se udělovaly ceny za
stavby realizované jihomoravskými ﬁrmami, ale nacházející se za hranicemi
kraje. A soutěž opět myslela i na studenty – ocenění obdrželi talentovaní
stavaři a budoucí architekti.
„Počet přihlášených staveb je podobný jako v minulosti, výrazně ale
ubylo staveb dopravních. Je vidět, že
stát na infrastruktuře šetří,“ zhodnotil
současnou situaci ve stavebnictví předseda představenstva organizátora soutěže Jihomoravského stavebního společenství Lubomír Mikš. „Pozorujeme
také vyšší nárůst v kategorii rekon-

 Jednu z hlavních cen získala i přestavba brněnské hvězdárny. Foto: archiv HPB
strukcí, investoři tedy příliš nejdou do
nové výstavby.“
Devítičlenná odborná porota vybrala mezi stavbami občanské vybavenosti jako nejlepší II. etapu výstavby

bloku chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie na Žlutém kopci. V kategorii Bytové stavby
se jako první umístily rodinné domy
v Podolí u Brna. Mezi průmyslový-

mi a technologickými stavbami uspělo sídlo společnosti Microtech IVF na
Lesné, které vzniklo přestavbou rodinného domu ze 70. let. A z dopravních
a inženýrských staveb se nejvíce líbila rekonstrukce ulice Joštovy. V hojně
obsazené kategorii Rekonstrukce staveb a objektů porotci využili možnosti
udělit hlavní ceny dvě a bez určení pořadí tak byly oceněny přestavba Hvězdárny a planetária Brno na Přírodovědné exploratorium a přestavba staré fary
v Komořanech na víceúčelový objekt.
Z vodohospodářských a ekologických
staveb pak odborníky nejvíce zaujala
bioplynová stanice v Bratčicích.
Ocenění časopisu Stavebnictví si odneslo letní koupaliště v Žabčicích a porota udělila i zvláštní cenu stavbě, která je jiným způsobem pozoruhodná
– tu získala oprava uliční fasády bloku
domů v ulici Dobrovského. Mezi oceněnými na dalších místech je mj. i dětské centrum rodinného typu Chovánek
v Bystrci, výpravní budova lodí na Brněnské přehradě nebo Muzeum loutek
na Cejlu.
Zuzana Gregorová

Krása v jednoduchosti. Brno okouzlilo Tel Aviv
Geograﬁcky vzdálená, ale architektonickou duší spřízněná města. Brno a Tel
Aviv. Na seznam UNESCO byla nejdříve v roce 2001 zapsána brněnská vila
Tugendhat, o dva roky později funkcionalistické Bílé město v Tel Avivu.
A právě v izraelské metropoli se brněnský funkcionalismus nyní představil na
unikátní výstavě.
Výstavní projekt s názvem Brno –
The City of Bauhaus Spirit připravilo
Centrum obnovy památek architektury
20. století (COPA) se sídlem v brněnské vile Stiassni ve spolupráci s Českým
centrem v Izraeli. Výstava byla k vidění
v Bauhaus Center v Tel Avivu na hlavní
obchodní třídě Dizengoff od 17. března
do konce dubna. Připravil ji tým autorů
Petr Kroupa, Vladimír Šlapeta, Vlasta
Loutocká, Miroslav Ambroz a Zdeněk
Musil a ﬁnančně ji podpořilo Ministerstvo kultury ČR, město Brno a Židovská
obec v Brně.
„Výstava byla zaměřena primárně na
obraz, nikoli text a sestávala z 21 panelů,“ vysvětlila manažerka COPA Vlasta Loutocká. Návštěvníkům nabídla

možnost obdivovat krásu funkcionalistických staveb například od architektů
Ernsta Wiesnera, Bohuslava Fuchse, Josefa Kranze nebo Bedřicha Rozehnala.
Zastoupeni byli rovněž židovští architekti Alfred Neumann, Zikmund Kerekes, Heinrich Blum, André Steiner, Zoltán Egri a Otto Eisler. Samostatný panel
byl věnován obnovené vile Tugendhat
a také vile Stiassni a v ní nově vznikajícímu Centru obnovy památek architektury 20. století. To bude sloužit ke studijním a badatelským účelům a bude
připravovat výukové a poradenské programy a metodiky pro obnovu památek
moderní architektury.
Výstava měla mimořádný úspěch
a ohlas, vernisáže se zúčastnilo přes
300 hostů a každý den si pak krásy
funkcionalistického Brna prohlédlo cca
100 návštěvníků, včetně turistů a odborné veřejnosti. „Po velkém úspěchu nyní
České centrum v Izraeli jedná o dalších
možnostech prezentace výstavy v letošním roce, například na Fakultě architektury Telavivské univerzity,“ doplnila Loutocká.
Dita Havlíčková

 Moderní architektura. Právě to spojuje Brno a Tel Aviv. Foto: archiv COPA
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PAVEL
SÁZAVSKÝ

Zajímá mě, proč se nové lodě na
Brněnské přehradě jmenují po našich družebních městech a kdo to
vlastně vymyslel. Také bych ráda
věděla, zda se v jiných státech
plaví lodě se jménem Brno a proč
ty naše nejsou bílé, ale modré.
Věra Dvořáková
Novodobá tradice pojmenovávání nových lodí po partnerských
městech se datuje od roku 2008.
Město Lipsko pojmenovává nové
tramvaje jmény svých partnerských měst a v roce 2008 zde byla
pokřtěna tramvaj jménem Brno.
Zde se tedy zrodila prvotní myšlenka pojmenovat i v Brně vozidla či lodě po našich družebních
městech. Lodní dopravu žádné
z partnerských měst neprovozuje,
a tak v této oblasti není „reciprocita“ možná. Vzájemná propagace partnerství má však řadu jiných
podob – ulice Lipska brázdí zmíněná tramvaj Brno, Stuttgart má náš
znak se základními informacemi
o městě v dlažbě uprostřed hlavní
nákupní třídy, jinde jsou po jihomoravské metropoli pojmenovány ulice, např. v Rennes či ve Vídni. Modré provedení je pak zcela
v souladu s ﬁremní barvou Dopravního podniku města Brna.
Další dotazy na primátora pište
na adresu tis@brno.cz a nezapomeňte připojit své jméno.

člen
Zastupitelstva
města Brna
(ČSSD)

Byty: pomoc potřebným,
přísnost vůči neplatičům
31. prosinci 2012 končí v Brně regulace nájemného. Jako
1. místostarosta městské části Brno-střed mám v gesci hospodaření s obecními byty a snažím se
učinit opatření, která zlepší fungování obce při správě obecního
majetku, tedy i při hospodaření
s obecními byty.

K

Uvolnění nájemného ke konci roku
s sebou bezesporu přináší zásadní
změnu v nájemních vztazích a zároveň podstatně zasáhne do života mnoha rodin bydlících v obecních bytech i soukromých nájemních domech.
V prosazování opatření v oblasti
obecních bytů jsem se zaměřil na
dvě základní roviny – první je pomoc ohroženým skupinám nájemců, především seniorům a příjmově
slabším občanům, druhá je účinnější vystupování proti nájemcům, kteří záměrně neplní základní podmín-

ky nájemního vztahu – tedy neplatí
nájemné a poplatky za poskytované
služby včas a v plné výši.
V první rovině jsem dal popud k vytvoření Seniorského programu, který pomáhá se směnou seniorům
obývajícím větší obecní byty a žádajícím menší či naopak. V současné době také dokončujeme proces
projednávání nových pravidel přidělování bytů v naší městské části,
kde pamatujeme na seniory i mladé, kteří vstupují do samostatného
života. Dále rozvíjíme a zkracujeme
cestu v komunikaci se Sociálním
odborem ÚMČ Brno-střed i Magistrátem města Brna, kde hledáme řešení pro občany v tíživé ekonomické situaci.
Druhou rovinu opatření jsem nasměroval proti skupině nepřizpůsobivých občanů nedodržujících zásady správného užívání obecních
bytů. Zavedli jsme jasná pravidla:
institut nájemních smluv na dobu
určitou, obsahujících dohodu o vyklizení bytu, která má formu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Uplatňujeme přísný postup
při prodlužování nájemních smluv,
což mnozí nájemci již pocítili a pochopili, že nelze donekonečna neplnit podmínky nájemní smlouvy.
Průběžně také prověřujeme podněty občanů ohledně stavu užívání obecních bytů a vyhodnocujeme
informace od městské policie. Sou-

časně komunikujeme s přestupkovým oddělením a z této mozaiky
skládáme konkrétní obraz o nájemci či uživateli bytu. Podle zjištěných
faktů dále postupujeme a s jednoznačným přístupem k nájemcům se
dostavují kýžené výsledky.

LUDVÍK
KADLEC
předseda
Komise sociální
a zdravotní RMB
(ODS)

Koncepce zdravotnických
služeb je schválena
omise sociální a zdravotní Rady
města Brna 13. března schválila Koncepci zdravotnických služeb
zajišťovaných v městských zařízeních, následně ji 21. března schválila Rada města Brna a 3. dubna Zastupitelstvo města Brna.

K

Koncepce byla připravována více
než rok na základě pečlivé analýzy,
podpořené znaleckými posudky na
odhad výše nákladů na opravy či
rekonstrukce městských zdravotnických budov a také jejich ocenění.
V městských zařízeních byla rovněž
provedena analýza uskutečněných

zdravotnických výkonů a také výkonů, které jsou vykazovány zdravotním pojišťovnám.
Schválení koncepce zdravotnických
služeb v orgánech města má velmi příznivý vliv na jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu
a úhradách zdravotní péče v městských zdravotnických zařízeních.
Pokud tedy město Brno vyslalo jasný signál směrem ke zdravotním
pojišťovnám, jak hodlá dále nakládat s městskými zdravotnickými zařízeními, nastavila se tím platforma
vyjednávání o úhradách zdravotní
péče v těchto zařízeních.
Dalším cílem, jak je uvedeno
i v preambuli koncepce, je postupné snižování dotací z rozpočtu města Brna na provoz městských zdravotnických zařízení s cílem možné ﬁnanční soběstačnosti v oblasti
provozní.
Dosažení ﬁnanční soběstačnosti je
samozřejmou povinností vedení
zdravotnických zařízení a je v jejich
kompetenci, jak soběstačnosti postupně dosáhnout.
Pro maximální možnou informovanost občanů města Brna a zamezení dezinterpretací je schválená koncepce zdravotnických služeb zveřejněna na www.brno.cz
v sekci Správa města > Dokumenty města > Koncepční dokumenty.

www.brno.cz
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OKO / 2. díl – Standard nebo nadstandard?

Příště o technologickém vývoji,
o nejmodernějších postupech
léčby nejen šedého zákalu.

Co vám umíme poskytnout?
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Ale pozor! I u prémiových čoček je potřeba získat přesné informace o značce čočky. I zde
jsou velké rozdíly v kvalitě.
Z čeho tedy lze vybírat?
Asférické monofokální čočky
Příkladem prémiových čoček
mohou být asférické monofokální čočky, které zkvalitňují vidění
za šera. Ty jsou vhodné zejména pro seniory, kteří často (i ve
svém věku) řídí automobil večer,
a potřebují tedy výraznou ostrost vidění,“ vysvětluje primářka Kalandrová.
V Oční klinice NeoVize doplatíte za asférickou čočku Alcon
Acrysof IQ 2700 Kč.

Multifokální čočky:
Multifokální čočky vás umí
zbavit závislosti na brýlích. Jednoduše řečeno, ale co to v praxi znamená? Nebudete muset
používat brýle na dálku ani na
blízko pro většinu běžných činností – při luštění křížovek, práci
na zahradě, kutění v dílně, čtení pohádek vnoučatům, vaření,
opravě auta nebo třeba při čtení
cenovek v obchodě. Takže svět
se zjednoduší a vy už nebudete ztrácet ani ničit své brýle, nebudete je muset čistit, opravovat
a hlavně nebude potřeba je kupovat. Cena multifokální čočky
AcrySof ReSTOR na Oční klinice NeoVize je 19 000 Kč.
Zdroj: NeoVize
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 Primářka Věra Kalandrová
při operaci.
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Ve čtvrtek 24. 5. 20 .
d
od 14.00 do 18.00 ho

RENAULT MÉGANE
S K L I M AT I Z AC Í
JIŽ OD 209 900 Kč

RENAULT MÉGANE
COLLECTION 2012
t-&%EFOOÓTWÓDFOÓ
tQPMPBVUPNBUJDLÈSVĲOÓCS[EB
t& 41BBTJTUFOUSP[KF[EVEPLPQDF
tBVUPNBUJDLÏQœFQÓOÈOÓEÈMLPWâDITWĶUMPNFUŞ
tQ PWJOOÏSVĲFOÓQPDFMPVEPCVGJOBODPWÈOÓ *
Cena platí od 1. 5. do 31. 5. 2012 při ﬁnancování Renault Finance. * Záruka 5 let nebo 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) a povinné ručení
platí při ﬁnancování Renault Finance. Renault Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services s. r. o. Mégane: spotřeba 3,6–9,7
(l/100 km), emise CO 2 104–163 (g/km); Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO 2 115–155 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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LET

100 000 km

OPPORTUNITY, spol. s r. o.,
Sedláčkova 10, 628 00
Brno - Líšeň, tel.: 544 424 611
www.opportunity.cz
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Co všechno je standard a stačí k dobrému vidění?
V rámci zdravotního pojištění
má každý pacient ve standardní péči právo na operaci šedého
zákalu a na umělou čočku, která nahradí jeho zkalenou čočku. Čočka, kterou pacient získá bez doplatku, je tzv. monofokální. Znamená to, že díky této
čočce se zbaví šedého zákalu
a také se „zbaví“ jedněch brýlí.
A obvykle si pacient může zvolit, zda chce odložit brýle na dálku nebo do blízka.
Pokud je čočka vyrobena
z kvalitního materiálu, tak vydrží
beze změny dlouhé roky a zajistí kvalitní pohled na svět. Příkladem vysoce kvalitní čočky, kterou na Oční klinice NeoVize dostane každý pacient bez doplatku, je americká čočka AcrySof
Natural (výrobce Alcon).
Proč tedy nadstandard?
V seniorském věku potřebuje člověk obvykle více brýlí – na
dálku, na blízko, na počítač. Někdy je možné používat kombinovaná skla, ale ta zase cenu
brýlí výrazně zvyšují. V posled-

Torické čočky:
Řekl vám lékař, že máte rohovkový astigmatismus? Pokud
je astigmatismus nižší, často
postačí tzv. nářezy rohovky, které astigmatismus odstraní.
Pokud je vyšší (nad 2 dioptrie), zvažte torické čočky. Torická čočka vyrovnává rohovkový astigmatismus a tím výrazně zlepšuje kvalitu a ostrost obrazu. Pacient pak již nemusí po
operaci nosit brýle na dálku.
Na Oční klinice NeoVize vám
provedou nářezy rohovky (LRI)
zcela zdarma a za torickou čočku
zaplatíte 9600 Kč (Alcon AcrySof
IQ Toric).
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 MUDr. Věra Kalandrová

ní době však stále více stoupají nároky na kvalitu vidění a největší posun v nárocích je viditelný právě u seniorů.
Řešením mohou být tzv. prémiové čočky, které spadají do
kategorie nadstandardní péče.
„V poslední době naši pacienti žádají stále častěji prémiové čočky, které vyřeší více problémů najednou,“ popisuje situaci MUDr. Věra Kalandrová, primářka Oční kliniky NeoVize.
„Nadstandardní léčba šedého
zákalu, která zahrnuje implantaci prémiové nitrooční čočky, zvyšuje všeobecný komfort pacienta a zbaví ho závislosti na brýlích. Velmi často má pacient po
operaci nesrovatelně kvalitnější
vidění, než měl v mládí.“
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Od začátku letošního roku má
pacient možnost připlatit si za
nadstandard, a to v několika
oblastech zdravotnické léčby.
Jednou z nich je i oční.
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Den pěstounských rodin:
poučí i pobaví

Integraci Romů pomůže vzdělanost a kultura

Ne všechny děti prožívají své dětství
v bezpečné a láskyplné náruči svých rodičů. Náhradní rodinná péče dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném prostředí, které na rozdíl od ústavní péče
má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. Tato péče se
v Česku uskutečňuje ve třech právních
režimech: adopcí, poručnickou nebo
pěstounskou péčí.
Již od roku 1995 se pravidelně koná
Den pěstounských rodin, který je příležitostí setkat se s lidmi s podobnými
starostmi i radostmi a současně se dozvědět užitečné novinky z oblasti práva, psychologie či pedagogiky. Letošní,
v pořadí desátý Den se koná 19. května v prostorách Biskupského gymnázia
v Barvičově ulici.
Hlavním tématem akce, kterou pořádá brněnské Sdružení pěstounských rodin, je novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí. V diskusních skupinách se
mohou rodiče s odborníky věnovat orientaci v novém dávkovém systému nebo
pěstounské péči na přechodnou dobu.
Program je připraven i pro děti. Na
různých stanovištích mohou plnit úkoly
prostřednictvím zábavných her. Pro děti
od 13 let je připravena dobrodružná hra
s hledáním „pokladů“, známá jako geocaching, své umění předvede také interaktivní divadlo Circo Teatro.
V závěru přednáškového bloku proběhne pod taktovkou Arnošta Goldﬂama
vyhodnocení soutěže Kniha naší rodiny.
Kreslené „knihy“, obsahující výtvarné
práce dětí, představují členy rodiny, jejich zájmy a společné zážitky.
Loni se Dne pěstounských rodin zúčastnily téměř dvě stovky zájemců.
V České republice je v současné době
kolem 6000 pěstounských rodin, z nichž
800 se stalo členy Sdružení pěstounských rodin v Brně.
Soňa Haluzová

ěsto Brno se stalo partnerem projektu RICE, jehož lídrem je partnerské město Leeds. Cílem projektu
v rámci partnerství Comenius Regio je zlepšit studijní výsledky
romských žáků a usnadnit jejich
začlenění do společnosti.

Festival se koná 24. května od 14 hodin
v KC Omega v Musilově 2a a zúčastní
se jej i partneři projektu – zástupci škol
a neziskových organizací z Leedsu. Ti
během svého pobytu v Brně navštíví rovněž partnerské školy projektu, kde budou
besedovat se žáky i učiteli o podobnostech a rozdílech života romské komunity v Leedsu a Brně.
Lydie Zukalová
Odbor zahraničních vztahů MMB
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K dosažení tohoto cíle chce projekt
využít bohatých kulturních tradic romské
komunity a žákům a studentům je přiblížit prostřednictvím učebních osnov.
V obou městech žije početná romská
komunita. Zatímco v Brně žijí Romové už
odedávna, do Leedsu přišli v menším počtu před rokem 2004 jako uprchlíci a žadatelé o azyl. V roce 2004, kdy Česká republika a Slovensko vstoupily do Evropské
unie, se příliv romských migrantů zvýšil.
V Leedsu žije menší počet Romů z Polska
nebo jiných zemí střední Evropy, ale nejvíc
jich pochází právě z Česka a Slovenska.
V rámci aktivit projektu, ﬁnančně podpořeného z Evropské unie, se bude konat
i řada kulturních akcí. Loni zahájila putování po školách v Leedsu výstava o holocaustu, poskytnutá brněnským Muze-

Hudební festival Amari
kereka

 Letos publikum na Amari kereka uvidí romské a moderní tance, bubeníky,
školní hudební skupiny a muzikálovou pohádku. Foto: archiv ZŠ nám. 28. října
em romské kultury. V Brně zase byla letos
v dubnu zahájena výstava obrazů romského výtvarníka albánského původu Ferdinanda Kociho, který žije v Anglii. Výstava
se koná v Muzeu romské kultury v Bratislavské 67 a potrvá do 22. září.

Tabákový kouř – nebezpečí, které cítíte

Růst „s dřívím v lese“
dětem prospívá
Nejedněm rodičům, jejichž děti dorostly do „školkového“ věku, dělá v současnosti vrásky na čele představa, jak se budou marně snažit najít pro ně volné místo
v mateřské škole.
Pro ty, kteří se nebrání alternativnímu způsobu života, jisté řešení existuje.
I v České republice se totiž začíná prosazovat idea lesních školek, ve světě známá
již bezmála 50 let. Vznikla ve Skandinávii a v současnosti nalezneme nejvíce těchto zařízení v německy mluvících
zemích.
Hlavní hernou v lesních školkách se
dětem stává příroda, v níž tráví převážnou většinu času, a to za každého počasí. Pedagogové pro ně připravují program
přizpůsobený místu i ročnímu období
a velkou část pomůcek a hraček tvoří přírodniny. Děti se však také účastní kulturního a společenského života ve svém okolí, navštěvují různé instituce i akce a samy
ve spolupráci s učiteli a rodiči různé akce
jako slavnosti a jarmarky chystají. Individuální přístup k dětem je zaručen tím, že
o skupinu 15 dětí se starají pedagog a asistent. Cílem lesních školek je vychovávat
pro budoucnost zdravím kypící milovníky, ochránce a partnery přírody.
V Brně a blízkém okolí dosud existovala dvě zařízení tohoto typu – Lesní klub
Sýkorka v Mokré Hoře a Lesní klub Stromík, který má zázemí v hájence v Pozořicích. Od května jejich počet rozšíří nový
Lesní klub Mariánka v Líšni pro děti od 3
do 7 let. Dle poptávky rodičů bude zatím
fungovat 3–4 dny v týdnu od 8 do 12 hodin (s možností oběda). Od září bude provoz rozšířen na celý týden, tj. od pondělí
do pátku od 8 do 15 hodin (čas bude možné přizpůsobit pracovní době rodičů). Děti
se budou pohybovat v Mariánském údolí
a zázemí jim vytvoří Kadlecův mlýn se
samostatnou místností s vchodem přímo
do zahrady a do celého údolí. Za dopoledne rodiče zaplatí 300 korun.
Více informací najdete na stránkách www.kavylos.cz nebo obecně na
webu Asociace lesních mateřských škol
www.lesnims.cz.
Markéta Žáková

Další kulturní akcí v rámci projektu
RICE v Brně je hudební festival Amari
kereka (Náš kruh), kde vystoupí hudební skupiny a žáci z pořádající ZŠ nám.
28. října s tradičními romskými i moderními tanci a vystoupením bubeníků.

Téma: Z pohádky do pohádky!
Pořádá: ZŠ a MŠ nám. 28. října ve
spolupráci s partnerskými základními školami
Koná se: 24. května 2012 ve 14 hodin v KC Omega, Musilova 2a
Program: romské tance, moderní tanec, ﬂamenco, bubeníci, vystoupení
školních hudebních skupin a muzikálová pohádka. Atmosféru doplní videoprojekce o činnosti jednotlivých
škol a výstava prací žáků v soutěži
Tolerance a přátelství.

 Zvířátka nekouří. Proč by měl člověk? Foto: Z. Kolařík

Všem, kdo chtějí prožít zajímavý den v brněnské zoo a zároveň se dozvědět užitečné informace
o tom, jak přestat kouřit a přispět k lepšímu životnímu prostředí, je určena tradiční a oblíbená akce
Zvířátka také nekouří.
Připravila ji Kancelář Brno – Zdravé
město Magistrátu města Brna při příležitosti Světového dne bez tabáku a letos
se uskuteční 19. května od 11 do 16 hodin. Vstup do zoo bude mít navíc zcela zdarma ten, kdo se v tento den zapojí
do projektu S vysloužilci do zoo. Stačí,
když s sebou přinese nefunkční elektrospotřebič, a výměnou za něj dostane volnou vstupenku. Odevzdaný spotřebič bude následně předán
k ekologické recyklaci.
V areálu zoologické zahrady na Mniší hoře
návštěvníky kromě zvířátek čeká pestrý program
zahrnující i rady odborníků, jak přestat kouřit,
a možnost nechat si změřit hladinu oxidu uhelnatého v plicích. Měření může přinést zajímavé zjiště-

ní nejen kuřákům, ale také těm, kteří se v zakouřeném prostředí jen pohybují. Připraveny jsou taktéž
ukázky zásahu hasičů, taneční vystoupení skupiny
La Quadrilla, představení pro děti v podání Divadla
Koráb, koncert skupiny Noví kaskadéři a dětské soutěže. Podrobný program
najdete na www.zdravemesto.brno.cz.
Věnovat pozornost problematice kouření jen jeden den v roce však zdaleka
nestačí. Aby podpořila nekuřácké prostředí v Brně, iniciovala Kancelář Brno
– Zdravé město v roce 2009 vznik sítě
nekuřáckých restaurací, jejichž seznam
najdete také na webu www.zdravemesto.brno.cz.
Databáze nyní sdružuje již 62 restaurací, kaváren
a cukráren a obsahuje například informace o tom,
jaké služby jednotlivá zařízení poskytují, jaká je
jejich kapacita a otevírací doba, odkaz na webové stránky či možnost vyhledání restaurace podle
městské části.
Ivana Draholová
Kancelář Brno – Zdravé město

Uprchly ze země. Přesto mohou úspěšně podnikat
Pocházejí z třetích zemí a většinou ani
nemají uznané vzdělání. A nadto pečují
ještě o děti nebo členy rodiny. Právě těmto ženám, které bývají velmi limitovány
při hledání zaměstnání, pomáhá Organizace pro pomoc uprchlíkům novým projektem Začátek ve svém.
Pobočky Organizace pro pomoc uprchlíkům registrují mnoho klientek, které příchodem do Česka ztratí možnost pokračovat ve své původní profesi. Problémem
bývá počáteční jazyková bariéra a ženy
tak musí pracovat jako dělnice či uklízeč-

ky, přestože v zemi původu vystudovaly
a mají dostatečnou praxi. Některé naopak
kvůli válečným konﬂiktům či restrikcím
rodiny mají neúplné vzdělání.
Projekt vychází z předpokladu, že velký potenciál pro tyto ženy má samostatně výdělečná činnost, což dokazují např.
úspěšné ﬁrmy, v jejichž čele již stojí cizinky – vegetariánská bistra, ethnocatering, dovoz kosmetiky nebo výroba a distribuce cukrovinek do českých restaurací.
„Pro cizince ze třetích zemí je ovšem těžké otevřít a udržet bez jakékoli podpory

vlastní podnikání. Na začátku nemají dost
kontaktů, neznají trh práce, nemají zkušenosti,“ vysvětluje obtížnou situaci koordinátorka projektu Džana Popović.
Díky projektu Začátek ve svém bude
nyní moci celkem 80 žen z celé republiky využít cílené podpory, aby mohly začít
podnikat. Kromě toho, že projdou vzdělávacím programem Úvod do podnikání, čeká je také půlroční spolupráce s tzv.
job koučem. „Tento člověk bude konzultantem ve styku s institucemi, bude vykonávat odborné poradenství a monitorovat

případné problémy při realizaci aktivit,“
popisuje Andrea Špirková z Organizace
pro pomoc uprchlíkům.
Samotný vzdělávací kurz by měl začít v průběhu května, na něj pak naváže
půlroční spolupráce klientek s job koučem. Projekt se uskuteční v pobočkách
OPU, tedy i přímo v Brně, kde bude ženám k dispozici koučka Eva Kaličinská
a uskuteční se zde i vzdělávací kurzy pro
celý Jihomoravský kraj.
Více informací najdete na www.opu.cz.
Dita Havlíčková

Šalingrad: Brno je „hrdinou“ deskové hry
e to již více než rok, co se
bývalí spolužáci z univerzity Ivan Lounek a Tomáš Kubín rozhodli vyrobit vůbec první
deskovou hru o Brně. Po dlouhém
plánování, malování, odlévání hracích ﬁgurek a lepení kartiček spatřila před Vánoci hra Šalingrad
světlo světa. Nyní se chystá druhá
edice s řadou vylepšení.

J

Inspiraci čerpali autoři ve své oblíbené hře z klukovských let – Scottland Yardu. A tak se detektivové honí
po Brně za lstivým Baronem, tentokrát
po komiksově laděné herní mapě všemi
možnými druhy veřejné dopravy, „od
šaliny, trajfu, busíku, taxíku, vlaku po
loď“. Cílem hry je polapit skrývajícího se Barona, který odhalí svou lokalitu
pouze čtyřikrát, může jezdit „načerno“
a navíc má v případě ohrožení eso v rukávu – únikem na komín a skokem dolů

může uprchnout svým pronásledovatelům. „Při zpracování originální mapy
jsme se na prvním místě snažili zobrazit původní ráz lokalit, vybrat z nich to
nejzajímavější a to pak vtipně a neotřele
podat,“ komentuje práci na vzniku hry
graﬁk Josef Polakovič. Stejně originální
jsou také ručně vyráběné hrací ﬁgurky
se jmény např. Pankáč či Rastaman.
Hra Šalingrad, která má rychlý spád
s průměrnou hrací dobou kolem půl hodiny, nabízí způsob, jak trávit volný čas
s přáteli jinak než jen povídáním. Je určena 3–8 hráčům od 9 do 99 let. Druhá
edice hry, která v současné době míří na
trh, slibuje další rozměr. Hráči vybavení
chytrými telefony budou moci díky technologii známé např. z bezkontaktních
platebních karet pouhým přiložením
telefonu k označenému místu na hracím plánu vstoupit do virtuálního prostoru plného informací a služeb. V praxi tak půjde o první propojení deskové

hry s mobilními technologiemi v České
republice. Do budoucna pak tvůrci Šalingradu plánují přidat ke hře populár-

ně-naučnou složku – doplní ji o otázky
(a odpovědi) k jednotlivým zastávkám
na herním plánu.
Soňa Haluzová

 Tvůrci hry Šalingrad Ivan Lounek (vpravo) a Tomáš Kubín. Hra vychází ze
známé předlohy, ale odehrává se v Brně. Foto: Z. Kolařík
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.
Dobrý den. Objednal jsem si a posléze dostal 28. 11. 2011 2 balení Schindeleho minerálů. Tato objednávka byla proto, že jsem
už nevěděl, co dělat s mými problémy bolestí pat. Absolvoval jsem u lékaře obstřiky, ošetření ultrazvukem spojené s patřičnými radami, které však nezabíraly. 29. 11. 2011 jsem začal užívat dodané minerály, a i když jsem moc nevěřil
v úspěch, ten se dostavil po cca 1 týdenním užívání. Bolesti začaly ustupovat a v současné době jsou jen minimální. Taktéž
bolesti po zlomené ruce a prstů zcela vymizely i přesto, že jsem se potýkal s těmito bolestmi již 2 roky. Se svými poznatky jsem
se svěřil i příbuzným a výsledkem je to, že mě požádali o objednání těchto minerálů pro vyzkoušení. Proto Vás žádám
o objednání 2 ks Schindeleho minerálů. Budete-li chtít mé poznatky někde publikovat, můžete. Děkuji.
Zdeněk Štefánek, Lanškroun
Vážení, je mi 52 let a více než 20 let jsem se léčila s vysokým krevním tlakem, 5 let s vysokým cholesterolem. V letošním roce
jsem v novinách objevila reklamu na Schindeleho minerály. Rozhodla jsem se je objednat a vyzkoušet. Po několikaměsíčním
užívání minerálů jsem mile překvapena a šťastna, že krevní tlak i cholesterol mám v pořádku a celkově se cítím výborně. Určitě tyto minerály budu užívat stále, takováto investice do zdraví se vyplatí. Také jsem si z minerálů udělala pleťovou masku,
po první aplikaci na obličej moje pleť vypadá podstatně lépe. Moc děkuji.
Ivana Hejdová, Rakovník
Dobrý den, i já bych vám chtěla napsat svůj příběh. Minerály užíváme společně s manželem už asi půl roku, denně jednu odměrku. Manžela přestaly bolet klouby na rukou. Se mnou to bylo horší, vysoký tlak, osteoporóza a silné bolesti v pravé holeni, také v koleně a kyčli - bolest putovala nahoru dolů - anebo se držela v kosti a žrala a žrala. Nemohla jsem ani v noci od
bolestí spát. Chodila jsem po vyšetřeních i na revmatologii, ale nezjistili nic, jen do mě cpali prášky na bolest. Světe div se, ale
po čtrnáctidenním užívání minerálů začaly bolesti postupně ustupovat a po dvou měsících ustaly. Sice se ještě někdy vrací, ale
už jen sem tam a v mírné formě - a už je ani nevnímám. Všem známým o tom vyprávím a objednávám 10 ks plechovek pro
svou rodinu a své známé a samozřejmě i pro sebe. Jsem nabitá energií a tělo mě v mých 54 letech přestává bolet. Děkuji.
Jana Kubicová, Havířov
Minerály jsem začal brát od srpna 2011 1x denně. Mám cukrovku 30 roků. Píchal jsem si inzulin 4x denně 10 -13 -10 -13 jednotek. V současné době si píchám díky minerálům 7 -10 -8 -10. Musel jsem si snížit, protože se ukázal náběh na hypoglykémii.
Mimo to po 3 měsícich užívání se mi uvolnil ledvinový kámen. Přesto, že je mi 75 roků, cítím se velmi dobře a jsem zvědav,
až teď půjdu na kontrolu na glykovaný hemoglobin a cholesterol, jak to bude vypadat. Mimo to mi začaly tmavnout vlasy. Měl
jsem je úplně bílé. Minerály jsem dobral 1 plechovku a už mám doma další a věřím, že je budu brát dále. Děkuji vám za ně.
Josef Majar, Kojetín
Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte jedno balení minerálů zdarma (více na www.kamennezdravi.cz)

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA
do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

Do sběrné nádoby patří

SC 320754/1

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6
Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
www.kamennezdravi.cz

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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6 ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
KRÁTCE
 Nová soutěž na jezdeckou sochu. Rada města Brna 25. dubna
schválila soutěžní podmínky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění jezdecké sochy na Moravském náměstí. Socha bude alegorií Odvahy, která uzavírá čtyři
kardinální ctnosti, jež jsou nyní ve
výtvarných dílech na Moravském
náměstí zpodobněny. Zároveň
se pojí i s osobností moravského
markraběte Jošta Lucemburského. Výtvarná soutěž se uskutečnila již v roce 2009, ale žádný ze
soutěžních návrhů nebyl schválen pro realizaci. Termín pro podání soutěžních návrhů je stanoven
do 21. září do 13 hodin. Soutěžní
podklady je možné si vyžádat na
Odboru kultury Magistrátu města
Brna na Dominikánském náměstí
3 do 15. června do 14 hodin.

Foto: M. Schmerková
 Další rekonstruovaný dům v problémové zóně. 19. dubna byl slavnostně otevřen už třetí rekonstruovaný bytový dům v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna
v problémové obytné zóně města. Tentokrát je to Francouzská 68.
Stavba vznikla kolem roku 1917
jako pavlačový řadový dům s uliční a dvorní částí ve tvaru písmene
U. Z původních 18 bytů bylo využíváno pouze osm a jeden nebytový
prostor, byty neposkytovaly komfort, neměly koupelny a WC bylo
umístěno na chodbě. Při rekonstrukci byla dispozice bytů upravena tak, aby každý z nich měl své
hygienické zázemí. Tři bytové jednotky byly sloučeny a v nově vybudované půdní vestavbě vznikly tři nové byty. Dva sociální byty
v přízemí jsou bezbariérové. Celkově bylo na rekonstrukci včetně
přípravy vynaloženo 24,5 milionu Kč. V rámci IPRM byl loni v listopadu předán do užívání opravený dům Spolková 3 a jako druhý
byl zkolaudován bytový dům Francouzská 44. Časově je integrovaný plán rozvržen do pěti let, realizace projektů se plánuje až do roku 2014.
 Prohlídka Královopolského tunelu. 2. června od 9 do 14 hodin
se uskuteční den otevřených dveří v Královopolském tunelu. V této
době budou pracovníci realizačního týmu připraveni odpovídat na
dotazy návštěvníků. Prohlídková
trasa bude otevřena ze strany portálu tunelu v Králově Poli směrem
na Žabovřesky. Vzhledem k tomu,
že v oblasti není dostatek parkovacích míst a prostor je pořád staveništěm, měli by návštěvníci raději
zvolit příjezd prostředky městské
hromadné dopravy.
 Okolí Petrova se promění.
Město Brno opraví okolí jedné ze
svých dominant – katedrály sv.
Petra a Pavla na Petrově. Rada
města Brna schválila 28. března
smlouvu o dílo, čímž byla proměna prostoru kolem Petrova zahájena. V rámci investice ve výši
12,9 milionu Kč bude rekonstruována také spojnice Petrská – Denisovy sady, úpravy se dotknou
i vodohospodářských objektů,
schodiště, zdí, brány a soch. Samozřejmostí je doplnění vegetace a městského mobiliáře. Rekonstrukce okolí Petrova by měla
skončit do osmi měsíců.
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O startovací byty lze požádat do konce června
JIŘÍ
LAHODA
Bytový
odbor MMB
lahoda.jiri@brno.cz

ěsto Brno v loňském roce
zahájilo přestavbu bývalé ubytovny Juventus ve
Stamicově ulici v Kohoutovicích
na bytový objekt.

M

Podle schváleného záměru budou
v rekonstruovaném domě byty s pečovatelskou službou určené pro seniory, bezbariérové byty pro pohybově či zrakově postižené a startovací byty pro mladé
manžele. Předpokládaný termín dokončení této investiční akce je letos v září.
Proto Rada města Brna 25. dubna
projednala a schválila určení účelu budoucího pronájmu všech bytů a současně i zveřejnění nabídky startovacích
bytů. Bylo schváleno, že 44 bytových
jednotek o velikosti 1+1 a 2+kk v pátém až osmém nadzemním podlaží bude
pronajato jako startovací byty v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech
v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.
Tato pravidla v příloze č. 2 obsahují Statut startovacího bytu, který vymezuje mimo jiné to, kdo může být žadatelem o startovací byt, podmínky nájmu

 Rozhodne los. Koncem února proběhlo na Nové radnici losování sociálních

bytů, které bylo možné sledovat v přímém přenosu na www.brno.cz. Stejným
způsobem budou vybráni budoucí nájemníci startovacích bytů. Foto: Z. Kolařík

bytu a jakým způsobem proběhne výběr
mezi žadateli.
Žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky stanovené v článku 1
výše uvedených pravidel. Žadatelem
tedy mohou být manželé, kteří dále splňují tyto podmínky:
• Žádný z manželů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let.
• Čistý měsíční příjem alespoň jednoho z manželů dosahuje minimálně
0,8násobek průměrné hrubé mzdy
v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za před-

chozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku.
• Čistý měsíční příjem obou manželů
dosahuje maximálně 2násobek průměrné hrubé mzdy v České republice
vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok nebo čtvrtletí
kalendářního roku.
• Každý z manželů má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou ve výši minimálně 200 000 Kč na
jednu smlouvu. Smlouva o stavebním
spoření může být uzavřena i na jméno dítěte.

• Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů potvrzením
o zdanitelných příjmech za předchozí rok, popřípadě potvrzením příjmů
z předchozích tří měsíců před podáním žádosti. Do tohoto příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory
všech typů.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou, konkrétně na tři roky, s možností prodloužení pouze o dva roky, a to
na žádost žadatele. Celková doba nájmu
nesmí přesáhnout lhůtu pěti let.
Nájemné bude stanoveno ve výši
50 Kč/m2/měsíc a bude každoročně
k 1. únoru upravováno podle míry inﬂace.
Nabídka startovacích bytů je zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Brna a na internetových stránkách
www.brno.cz. Možnost podat žádost
o startovací byt končí 29. června, výběr mezi žadateli provede losem Komise bydlení Rady města Brna v první polovině září.
Možnost podat žádost o startovací byt končí 29. června 2012. Úplné znění Pravidel pronájmu bytů
v domech v majetku města Brna
a podmínek zajišťování bytové
náhrady včetně Statutu startovacího bytu najdete na www.brno.cz
v sekci Správa města > Bytový
odbor > Dokumenty.

Dítě v cestovním pasu? To už je minulost
JITKA
MADEROVÁ
Odbor správních
činností MMB
maderova.jitka@brno.cz

latnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů končí 26. června, po tomto datu
budou moci děti cestovat jen
s vlastním cestovním dokladem –
tedy cestovním pasem, popř. občanským průkazem při cestování
v rámci Evropské unie.

P

Rodiče mohou požádat o vydání cestovního dokladu pro dítě už nyní, žádat
lze již po narození dítěte. Od počátku
letošního roku již není při vydání prvního cestovního dokladu plošně vyžadováno osvědčení o státním občanství
ČR. U občanů s trvalým pobytem na

území České republiky se vyžaduje doklad o státním občanství nebo podklady
pro jeho vydání pouze tehdy, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Pochybností se rozumí případy, kdy se
občan narodil v zahraničí, dlouhodobě
pobýval v zahraničí nebo jeden z jeho
rodičů je cizí státní příslušník.
Doporučujeme občanům, kteří plánují letní dovolenou v zahraničí a nemají platný cestovní doklad, aby neváhali a s dostatečným časovým předstihem
požádali o jeho vydání. Zákonná lhůta pro vydání cestovního dokladu je 30
dnů.

A jaké náležitosti
předkládá rodič?
Cestovní doklad s biometrickými prvky pro dítě do 15 let
• originál rodného listu dítěte
• neplatný cestovní doklad
• zákonný zástupce předkládá platný
občanský průkaz
• osobní účast dítěte je nutná z důvodu

pořízení jeho podoby (od 12 let i otisků prstů)
• nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerována ze systému CDBP)
• správní poplatek činí 100 Kč
• lhůta pro vydání je 30 dnů
• platnost dokladu je 5 let
Cestovní doklad bez biometrických
prvků pro dítě do 15 let
• originál rodného listu dítěte
• neplatný cestovní doklad
• zákonný zástupce předkládá platný
občanský průkaz
• 2 dokladové fotograﬁe dítěte (není
nutná osobní účast dítěte)
• předkládá se vyplněná žádost podepsaná dítětem (pokud dítě píše)
• lhůta pro vydání je do 15 dnů
• správní poplatek činí 1000 Kč
• platnost dokladu je 6 měsíců
Občanský průkaz pro děti do 15 let
• zákonný zástupce předkládá platný
občanský průkaz
• osobní účast dítěte je nutná z důvodu
pořízení jeho podoby

• nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerována ze systému e-OP)
• správní poplatek činí 50 Kč
• lhůta pro vydání je 30 dnů
• platnost dokladu je 5 let
Občan, který dovršil 15 let věku a má
trvalý pobyt na území ČR, má zákonnou
povinnost mít občanský průkaz. Může
ho využívat při cestách v rámci Evropské unie jako cestovní doklad. Dále může
požádat o vydání cestovního pasu, pokud
plánuje cestu mimo EU. V tomto případě
se vyžaduje souhlas jeho zákonného zástupce s vydáním cestovního pasu.
Občané s trvalým pobytem v Brně se
mohou obrátit se žádostí o vydání cestovního dokladu na Odbor správních
činností Magistrátu města Brna v Husově 3, 5 každý pracovní den, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý,
ve čtvrtek a v pátek od 8 do 12 hodin.
Podrobné informace získáte na
www.brno.cz v sekci Občan > Potřebuji si vyřídit > Cestovní pas.

Autoškolu by člověk neměl vybírat naslepo
JAN
IREIN
Odbor
dopravněsprávních
činností MMB
irein.jan@brno.cz

utoškola má člověka naučit
celou řadu věcí týkajících se
řízení motorových vozidel
a jejich pohybu po silnicích. Nejen
ovládat vozidlo v souladu s předpisy, ale i rozpoznat nejrůznější
provozní nebezpečí nebo odhalit
technické závady, které představují ohrožení bezpečnosti.

A

Žadatel o řidičské oprávnění by se měl
také dozvědět o faktorech ovlivňujících
jednání řidiče, jak si uchovat schopnosti
potřebné pro řízení vozidla a jak poskytovat účinnou první pomoc zraněným při
dopravní nehodě.
Kvalita výuky a výcviku se v různých autoškolách často liší. Prvotním
faktorem při výběru školy bývá čas-

to cena. Stejně jako u nákupu jakékoli jiné služby je tedy potřeba nejdříve
zjistit, co za své peníze přesně dostanete. Požadované minimum je v zákoně
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel.
Je třeba dobře prostudovat ceník autoškoly a zjistit, zda je inzerovaná cena konečná, nebo zda bude žadatel doplácet
některé části výuky nebo výcviku zvlášť.
Také zda a v jaké výši si autoškola účtuje poplatky za předvedení k řádné, popřípadě opakované zkoušce, jaká je cena
v případě, že žadatel bude chtít absolvovat více hodin výcviku, a zda si škola účtuje poplatky za nedostavení se k jízdám
nebo zkouškám a v jaké výši.
Cena „levného“ kurzu se tedy může
nakonec dost prodražit. To však neznamená, že autoškola s nižší cenou nemůže
kvalitně připravit žadatele pro jeho další
řidičský život.

Ptejte se, kdo, co a jak
vás bude učit
Pokud budete řídit osobní auto a chcete tedy absolvovat výuku a výcvik na sku-

pinu B, strávíte ve výcvikovém vozidle
nejméně 28 vyučovacích hodin, přičemž
část výcviku v řízení vozidla lze nahradit
výcvikem na řidičském trenažéru. Vyučovací hodina trvá stejně jako ve škole 45
minut a za jeden den můžete zvládnout
nejvíce dvě vyučovací hodiny.
Dále strávíte nejméně 36 hodin v učebně autoškoly při výuce teorie. Pokud využijete možnosti absolvovat výuku podle
individuálního studijního plánu, musí být
provedena nejméně jedna hodina konzultací na každé čtyři vyučovací hodiny
stanovené učební osnovou. Důležitá je
i skutečnost, že výcvik musí navazovat na
teoretickou výuku.
Z předchozího vyplývá, že v autoškole strávíte poměrně hodně času. Už při
výběru školy tedy chtějte vědět, na jakých výcvikových vozidlech se budete učit řídit, odkud začínají jízdy a v jakých časech je možno je absolvovat, jak
vypadá a kde je umístěna učebna. A seznamte se také s učiteli, kteří vás budou
připravovat.
Pokud se v průběhu výuky a výcviku rozhodnete, že chcete odejít a dokončit výuku a výcvik v jiné autoškole,

měl by vám provozovatel autoškoly vystavit potvrzení o tom, kolik hodin výuky a výcviku jste v jeho autoškole absolvovali.
V případě, že nejste z jakéhokoli důvodu spokojeni se službami, které jste za
své peníze obdrželi, je třeba bezodkladně na nedostatky upozornit provozovatele autoškoly a žádat nápravu. Pokud místo 45 minut trvá vyučovací hodina minut
20, jistě je něco v nepořádku. Když ale
v knize evidence o výcviku v řízení vozidla svým podpisem stvrdíte, že jste ve
vozidle strávili 2 vyučovací hodiny, těžko budete následně prokazovat, že ve
skutečnosti to bylo podstatně méně.

 Ilustrační foto: jodigreen/ﬂickr.com
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BRNĚNSKÉ MALIČKOSTI

TENKRÁT V BRNĚ

Za čím lze také
hledat Brno?
Je všeobecně známo, že Češi obohatili světovou slovní zásobu o slova robot, dolar, pistole či tunelování. Už méně je známo, že dvě ve
světě také hojně užívaná slova jsou
spjata přímo s městem Brnem.
Za prvním se vydáme do říše exotických rostlin. Už 200 let se milovníci romantických příběhů dojímají nad osudem dámy s kaméliemi.
A odlesk literární slávy tak trochu
padl i na květinu, jíž se pařížská
kurtizána tak ráda zdobila.
Keř či strom Camellia japonica, kamélie japonská, pochází z Japonska a rozšířil se i v Koreji a severní Číně. Traduje se, že tuto dřevinu s květy podobnými šípkové
růži (odtud lidový název japonská růže) přivezl poprvé do Evropy
na počátku 18. století pro hraběte Šporka brněnský jezuita a botanik Georg Joseph Kamel/Camellus a na jeho počest po něm rostlinu roku 1753 pojmenoval švédský
přírodovědec Carl Linné. Skutečnost je však poněkud jiná. Ačkoliv
Linné dřevinu opravdu pojmenoval na jeho počest, Kamel ji zřejmě
vůbec neznal – v době, kdy se poprvé dostala do Evropy (1739), byl
již 33 let po smrti.
Georg J. Kamel se narodil 21. dubna 1661 v Brně, studoval tady na
gymnáziu a roku 1682 zde vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Určitou dobu vedl lékárnu v Českém
Krumlově a v Jindřichově Hradci a později odplul do Manily, kde
dlouho pracoval jako misionář, lékárník a botanik a 2. května 1706
zde také zemřel. Kamel zpracoval
vůbec první monograﬁi o ﬂóře Filipín, s mimořádným pozorovacím
talentem rostliny kreslil, vytvořil
rozsáhlý herbář tropických rostlin a pokusil se také o systematické utřídění všech rostlin – o jakousi předlinnéovskou klasiﬁkaci. Linné měl tedy mnoho dobrých
důvodů si svého předchůdce vážit
a my Brňané můžeme být pyšní,
jak pěkně bylo jméno našeho rodáka použito.

Česko-ruská spolupráce
po brněnsku
I příběh druhého slova má mezinárodní charakter. Na počátku 70. let
minulého století navštívila Brno
delegace studentů z moskevské
Lomonosovy univerzity. A protože
se po příjezdu mohli ubytovat až
večer, musel se o ně po celý den
starat mladý asistent Milan Kouřil z katedry anorganické chemie
přírodovědecké fakulty. Když studentům představoval práci ústavu
a své výzkumy, hovořil mimo jiné
o tzv. přesmyku vodíku v molekulách vznikajících sloučenin. Slovo přesmyk však bylo překladatelským oříškem, o němž se rozvinula
diskuse. Anglické slovo rearrangement (přeorganizování) přeložil
Kouřil do ruštiny jako perestrojenije, objevilo se i přesnější označení pro přesmyk peregrupirovka.
Jedna z dívek, kterou všichni oslovovali Ina, se přimlouvala za perestrojenije, jež upravila na exaktněji znějící perestrojku. Z dívky se
vyklubala bystrá, vzdělaná a vášnivá diskutérka, která od chemie přešla ke společenským vědám a politice a označila nový termín za velmi vhodný k pojmenování toho, co
se v české společnosti odehrávalo
v roce 1968, tedy obrodného procesu. Později uvedla, že ví, že taková perestrojka proběhne i v jejich
zemi, a že také ví, kdo ji provede.
Více však neprozradila. Až v polovině 80. let se doktor Milan Kouřil náhodou dozvěděl, že onou studentkou byla Irina Gorbačovová,
dcera Michaila Gorbačova.
Cesty slov bývají nevyzpytatelné,
a některé vedou i do Brna.
Markéta Žáková
(s využitím textu Věry Linhartové)

pilberk, výstaviště, vila Tugendhat. To jsou brněnští architektoničtí „velikáni“, kteří k prohlídce lákají tisíce návštěvníků. Neméně zajímavé ale mohou být i architektonické maličkosti – sochy, reliéfy, mozaiky, domovní znamení. V naší soutěži podnikneme
výpravy „za okružní třídu“, při nichž jistě zažijete mnohá překvapení.

Š

 Správná odpověď z minulého čísla: Zámek ve Slavkově, jehož reliéf zdobí Stavební fakultu VUT v ulici Veveří,
byl sídlem šlechtického rodu Kouniců.

Výherci: Božena Kopečková (hrnek na
kávu), Jana Ládyová (laserové ukazovátko) a Marie Hanáková (kniha). Gratulujeme.
 Hrabě Václav, plným jménem
JUDr. Václav Antonín hrabě Kounic-Rietberg, pocházel z rodu Kouniců vlastnících panství ve Slavkově. Byl nejvýznamnějším představitelem rodu, působil jako říšský kníže, jako kancléř Marie
Terezie i Leopolda a Josefa II. a také
Františka II. Byl synem Ondřeje Dominika z Kounic, který dal podnět k přestavbě původního panského sídla na dnešní
podobu romantického zámku, známého
nejen Napoleonem. Celou přestavbu už
ale dokončil sám Václav Antonín hrabě Kounic-Rietberg. Žil v letech 1848–
1913. Jeho památku Brňanům oživuje
busta v předzahrádce paláce na Brandlově ulici. Tento palác (Kounicův palác)
hrabě věnoval ve prospěch nemajetných
vysokoškolských studentů. Kounicovy
koleje v Žabovřeskách však nesou jen
jeho jméno, byly postaveny až v letech
1922–1923, tedy po jeho smrti.
Lubomír Vysočan

 Nová soutěžní otázka: Na fasádě někdejšího penzionátu v bývalé Augustinské ulici, který zřídil a provozoval spolek
Vesna, vystupuje mezi okny do prostoru
okřídlená postava světlonoše v rozevlátém rouchu s pochodní a otevřenou knihou v rukách, tedy se symboly poznání.
Plastika je dílem sochaře Josefa V. Pekárka, zatímco další dekorativní prvky na
průčelí – např. moravskou orlici s rozepjatými křídly, zdůrazňující buditelské poslání objektu – vytvořil Karel Novák. Penzionát sloužil jako ústav pro výchovu dívek
– měly zde byt i veškeré zaopatření. Jak
se Augustinská ulice jmenuje dnes?
 Soutěž připravujeme ve spolupráci
s Viktorem Slivou, autorem knih z cyklu
Brněnské maličkosti. Ze zaslaných správných odpovědí vylosujeme tři výherce.
Ceny: kovové pouzdro na vizitky, tištěný průvodce městem + DVD Brno –
město budoucnosti, kniha Brno. Architektura 1945–1990
 Pište na adresu Brněnský Metropolitan, Magistrát 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
25. května. Obálku prosím označte heslem Brněnské maličkosti a nezapomeňte uvést svou adresu, případně telefon.

 Fota: Z. Kolařík

POVĚSTI Z BRNA A OKOLÍ

Mléko pro Napoleona
Napoleon, snad ze strachu před Líšňáky, opovrhl
pohodlným bytem ve Šlapanicích a usídlil se na polích
pod kopcem Žuráň ve stanu, který pro něj zbudovali ze
slámy a roští jeho věrní granátníci.
V předvečer boje u Prace, když se Napoleon radil s generály o nastávající bitvě, strhl se u stanu pokřik. Stráž oznámila, že přišla nějaká dívka,
která tvrdí, že přinesla Veličenstvu mléko. Na císařův rozkaz stráž dívku přivedla. Vstoupila do stanu
s hrnkem mléka v ruce, který podávala císaři. Napoleon mléko přijal a pozorně si děvče prohlédnul.
Byla mladá, krásná a oděná v selský šlapanský kroj.
„Umíš francouzsky? Vidím, že tvé ručky nejsou zvyklé na těžkou práci,“ pravil. Dívka záporně kývla hlavou, ale přitom se zarděla. Když císař vypil mléko,

daroval dívce zlatý peníz a přikázal stráži, aby ji zavedla do Šlapanic.
Bitva dne 2. prosince 1805 skončila velkým vítězstvím Francouzů. Den po bitvě si Napoleon prohlížel

» Den po bitvě si Napoleon
prohlížel válečné zajatce.
Ve skupině zajatých důstojníků
spatřil také svou mlékařku. «
na nádvoří zámku ve Slavkově válečné zajatce. Ve skupině zajatých důstojníků spatřil také svou mlékařku,
avšak v panském oděvu.
„Vysvětlete mi, slečno, co znamenalo vaše včerejší přestrojení,“ pravil rozhněvaně. Dáma mu odpověděla plynně francouzsky: „Přestrojila jsem se, abych

sloužila vlasti. Požádali mne, abych vyzvěděla postavení francouzského vojska. Sedlák ve Šlapanicích mně
dovolil, abych u něj bydlela, a zapůjčil mi selské oblečení. Náhodou u nás žádal váš pobočník čerstvé mléko
pro císaře, a tak jsem se nabídla, že vám je donesu. Nic
pozoruhodného jsem však o vašem vojsku nezjistila.“
„Oceňuji vaši statečnost,“ pronesl Napoleon. „Přemýšlím, jaké místo ve šlechtické společnosti zastáváte?“ „Můj otec byl plukovníkem a můj ženich kapitánem. Ještě před bitvou jsem se s nimi setkala, dnes jsou
již oba mrtvi. Padli v boji. Nyní budu muset oznámit
tuto smutnou zprávu matce, pokud nebudu jako vyzvědačka na váš rozkaz zastřelena.“
Napoleon chvíli přemýšlel a pak pravil: „Líbí se mi,
že neprosíte o milost. Jděte k matce a vyřiďte jí, že jí
císař vrací její dítě, které zasluhuje, aby si ho vážila.“
Antonín a Vratislav Daňkovi

ARCHEOLOGIE A BRNO

Pravěká osada na břehu Svratky
okud se dnes vydáme po
Kšírově ulici na jih od staré
zástavby Horních Heršpic,
ocitneme se v místech obklopených průmyslovou zástavbou
a náspem frekventované dálnice.
Pouze drobný obdélník zalesněné
plochy, bývalý hřbitov, představuje skromný zbytek starší krajiny, původně úrodné jihomoravské roviny při vyústění Leskavy
do Svratky.

P

Nejstarší doklady osídlení zde ovšem
pochází již z 5. tisíciletí př. n. l. a právě toto místo bylo hustě obydleno v době, kdy v pravěku pozvolna docházelo
k zásadním změnám a stovky původně
soběstačných osad se pozvolna stávaly
součástí větší společenské organizace,
pouhými drobnými převody v soukolí
civilizace doby bronzové.
Ve 12. století př. n. l., kdy zde vyrostla menší vesnice z dřevěných domů obklopených zahradami a drobnými políčky, byla poloha na mírné vyvýšenině
v bezprostřední blízkosti Svratky velkou výhodou. Řeka představovala při
absenci upravovaných cest jednoduchý
způsob pro dálkové cestování s větším
nákladem, navíc skýtala i alternativní
způsob obživy v případě neúrody na polích – když nebyla pšenice, byly alespoň
ryby. To vše se pak odráží ve skutečnos-

ti, že toto místo bylo lidmi vyhledáváno
a v různém rozsahu obydleno prakticky
po 15 následujících staletí.
Obyvatelé osady z mladší a pozdní
doby bronzové (12.–8. stol. př. n. l.) si
svůj každodenní život usnadňovali s pomocí nástrojů a zbraní z lesklého kovu,
jehož výroba a zpracování ovšem musely být dobře organizovány, neboť základní suroviny – měď a cín – byly dováženy
z dolů vzdálených stovky kilometrů.
Jejich životní osudy určovaly příbuzenské a rodové vazby a vstupovali do
nich i mocní náčelníci a rozsáhlé, zdaleka
viditelné hrady na kopcích – patrně nejbližší se nacházel v dnešních Obřanech.
K pevným dobovým zvyklostem patřilo

spalování zemřelých a ukládání popele
spolu s dalšími nádobami na rozsáhlých
pohřebištích – část jednoho z nich se podařilo zachytit i na Kšírově ulici.
Někdy v 8. století př. n. l. ovšem dochází k rozsáhlým změnám, provázeným nástupem nového kovu – železa. Spolu se změnami v hospodářství
se mění i uspořádání společnosti, v níž
se objevuje množství drobných vládců
– válečníků, jejichž touha po prestiži
a zviditelnění se dobře odráží ve výbavě velkých komorových hrobů s meči,
šperky a desítkami keramických nádob.
Právě takové pohřebiště bylo částečně
prozkoumáno v blízkosti starého hřbitova, jehož součástí byl i jeden z nej-

 Neobvyklý pohřeb ženy v silu na uskladnění obilí ze
starší doby železné (7. stol. př. n. l.). Fota: archiv ÚAPP

větších soudobých hrobů, jaké dosud
z Moravy známe.
Místo neztratilo na významu ani po
příchodu historických Keltů v 5. století př. n. l., osada se fakticky pouze posunula o desítky či stovky metrů, a to i po
přelomu letopočtu v době římské, kdy
její obyvatele tvořili již staří Germáni.
Atraktivitu návrší ztrácí až v průběhu
středověku, kdy se utváří již zcela odlišná sídelní síť kolem důležitého centra
– hradu a posléze města Brna, přičemž
důležitým faktorem je i proměna samotné říční nivy Svratky, provázená častějšími a ničivějšími povodněmi.
David Parma
Ústav archeologické památkové péče Brno

 Letecký pohled na lokalitu v průběhu výzkumu v roce 2003

Chcete-li se dozvědět o archeologických objevech v Brně více, sledujte tuto rubriku nebo navštivte sekci Archeologie na stránkách www.encyklopedie.
brna.cz. Tato část Internetové encyklopedie dějin Brna je ﬁnančně podporována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
který je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

DOPISY ČTENÁŘŮ

Poznámka ke koncepci zdravotnických služeb
HELENA
SÝKOROVÁ
členka
Zastupitelstva
města Brna
(KSČM)
a dubnové zasedání Zastupitelstva města Brna
byl zařazen a následně
schválen návrh Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných
v městských zdravotnických zařízeních.

N

9

První část koncepce se soustřeďuje
především na přesuny zdravotnických
oborů a výkonů mezi městskými nemocnicemi, tj. Nemocnicí Milosrdných bratří
a Úrazovou nemocnicí v Brně. Navržené
změny jsou zřejmě do značné míry diktovány strategií zdravotních pojišťoven. Je
však sporné, zda snaha o přenesení převážné většiny zejména chirurgických výkonů pouze na jednu z obou nemocnic
přinese funkční a ekonomické výhody.
Další část je věnována koncepci městských poliklinik. Zdravotní péče poskytovaná zde obyvatelům našeho města má
být soustředěna především na poliklinice Zahradníkova, přičemž po její rekon-

strukci sem budou začleněny i specializované dětské ambulantní služby, dosud
poskytované v Bílém domě na Žerotínově náměstí. Potřebný rozsah a úroveň
ambulantních služeb má zajistit postupná
privatizace ambulantních služeb v městských poliklinikách. Město tak může
postupně ztratit vliv na úroveň a rozsah
těchto služeb a rezignuje tím také na odpovědnost za jejich poskytování.
Domnívám se, že koncepce městského zdravotnictví nemůže být založena
pouze na přesunech výkonů mezi městskými nemocnicemi a na privatizaci ambulantních služeb v městských poliklinikách. Cílem této koncepce by mělo být

dosažení potřebné struktury a kvality
městských zdravotnických služeb. Nutnou podmínkou pro splnění tohoto cíle je
ponechání co největší míry řídících pravomocí města v jím zřizovaných zdravotnických zařízeních, aby bylo možné
upřesňovat a korigovat navržené záměry
a omezit rizika nevratných změn.
Jsem přesvědčena, že bude účelné
schválenou koncepci dopracovat tak, aby
odpovídala potřebám Brňanů, neomezovala, ale spíše rozšiřovala nabídku městských zdravotnických služeb a současně
byla přesvědčivá pro zdravotní pojišťovny. Klub KSČM je připraven se na této
práci podílet.

Výstava o strážnících
se povedla
Chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání výstavy k 20. výročí založení Městské policie Brno.
Na výstavu jsem vzala svého devítiletého vnuka Kryštofa, který
ohodnotil výstavu takto: „Babičko, to je hustý“... žargonem dnešních mladých. Myslím, že to řekl
tak výstižně, že bych lepší, spisovná slova chvály nenašla.

Koncepci zdravotnictví zdokonalí sami pacienti
LIBOR
VYSKOČIL
člen
Zastupitelstva
města Brna
(TOP 09)
a dubnovém zasedání Zastupitelstva města Brna
byla schválena koncepce městského zdravotnictví. Její
součástí bylo i schválení fungování obou městských nemocnic,
Úrazové nemocnice a Nemocnice
Milosrdných bratří.

N

Město Brno má v současnosti tu výhodu, že zřizuje nejen dvě nemocnice,
ale i polikliniku v Zahradníkově ulici.
Může se tedy výrazně podílet na zajišťování zdravotní péče pro dospělé občany na svém území. O tuto možnost např.
v těchto dnech usiluje Praha, která nezřizuje žádné komplexní zařízení.
Je dobře, že lůžková péče bude nadále
poskytována oběma nemocnicemi, a zatím není podstatné, že obě zůstanou nadále samostatnými právními subjekty. Podstatné je, že se zavázaly k úzké spolupráci
a tím i ke zvýšení dostupnosti zdravotní
péče pro občany města.
Někteří opoziční zastupitelé tuto koncepci kritizovali kvůli absenci ﬁnanční rozvahy

a analytických dat. Je ale nutné si uvědomit,
že až po 20 letech nyní nabývají účinnosti
nové stěžejní zákony, že letos vznikají nové
smlouvy s pojišťovnami a že dochází k podstatné změně ﬁnancování nemocnic.
Mění se systém plateb, byla třeba zavedena platba za diagnózu, což laicky
řečeno znamená, že kolik nemocnice vyléčí pacientů, tolik dostane peněz od pojišťoven. Sbližuje se základní jednotková sazba, za stejný výkon tedy dostanou
všechny nemocnice zaplaceno přibližně
stejně. Málokdo z občanů asi tuší, že například za stejnou operaci žlučníku dostala dosud městská nemocnice zaplaceno od pojišťovny přibližně o 10 000 Kč
méně než nemocnice fakultní.

Nemocnice, které tedy budou hodně
léčit, si ﬁnančně polepší, budou placeny podle zájmu pacientů. Obě městské
nemocnice tedy mají velkou šanci obstát na trhu zdravotních služeb, kromě
pořízení nových technologií a zvyšování efektivnosti práce bude obliba záviset hlavně na kvalitě ošetřujícího personálu.
Pokud si pacienti nemocnice oblíbí,
a já věřím, že tomu tak bude, budou tato
zařízení prosperovat a pacienti se tak
stanou automaticky spolutvůrci koncepce městského zdravotnictví. Není třeba
dodávat, že nynější koncepci budou nadále zdokonalovat i všechny ostatní zainteresované strany.

Čím Brno bylo a co mu dnes schází?
JIŘÍ
MIHOLA
člen
Zastupitelstva
města Brna
(KDU-ČSL)
rno, stejně jako jiná města,
získávalo v průběhu staletí
různé přídomky v závislosti na tom, čím se proslavilo nebo
v čem vynikalo.

B

Za třicetileté války například dosáhlo na primát hlavního města Moravy.
Dnes je toto postavení víceméně passé, poněvadž zemské uspořádání je již
minulostí a nejpočetnější nemusí zna-

menat nejdůležitější. Na někdejší lichotivé pojmenování „moravský Manchester“ dnes také můžeme již pouze
vzpomínat.
Brno veletržní je sice stále pojmem,
ve srovnání s dřívějškem je ale tato
dominantní funkce méně zřetelná.
Brno rovněž v 19. století sehrálo podstatnou roli při rozvoji železniční dopravy. Nekonečná diskuse o tom, zda
nádraží přesunout, či nechat v centru,
se nyní stále více přesouvá do akademické roviny, v níž ji možná nakonec
„uvězní“ to hlavní – nedostatek peněz.
Po asanacích na počátku 20. století
a řadě dalších nelítostných zásahů utrpělo historické centrum. Díky funkcionalismu má však naše město šanci bodovat především v této oblasti.

Některá jiná turistická lákadla ovšem
při srovnání s nabídkou dalších měst
tak dobře nevycházejí. Např. vděčný
cíl mnoha rodin s dětmi, zoo na Mniší hoře, se v nedávné anketě v jednom
deníku musel podle návštěvnosti sklonit nejen před Prahou, ale také před
Ostravou, Libercem, Plzní, Jihlavou
a několika dalšími městy.
V uplynulých letech se volební štáby stran usilujících o podporu Brňanů (včetně našeho) předháněly ve slibech, že se Brno stane významnou
evropskou kulturní metropolí a znovu bude skutečným městem sportu.
Na kýžený titul Evropského hlavního
města kultury ale muselo zapomenout
a ve vznik diskutovaného Janáčkova
kulturního centra mohou kulturymilovní Brňané stále jen doufat.

Image Brna jako města sportu aktuálně pozvedla vynikajícími výkony hokejová Kometa. Nezbývá než doufat,
že se na svá slavná léta rozpomene také
fotbalová Zbrojovka. Nový stadion
bývá často zmiňován mezi stavbami,
které našemu městu i kraji chybí nejvíce. Chátrající „kotel“ za Lužánkami,
pamatující velké návštěvy i mezistátní
zápasy, je smutnou vizitkou sportovního Brna.
Díky své poloze, velikosti, zázemí
i bohatému pracovnímu trhu je dnes
Brno alespoň městem studentů. Vzhledem k tomu, že úloha vzdělání dále
poroste, mělo by Brno usilovat o to,
aby si pozici jednoho z nejvýznamnějších středoevropských center vzdělávání a výzkumu nejen udrželo, ale
i posílilo.

Příští číslo bude
distribuováno
2. a 3. června 2012.

Kdepak ty fajn školky jsou?
JANA
DRÁPALOVÁ
členka
Zastupitelstva
města Brna
(Strana
zelených)
edávno dokončené přijímací řízení do mateřských
škol ukázalo, že předpokládaný úbytek dětí se nekoná.

N

V Brně chybí stovky míst, a nejen
v městských částech, kde se právě staví nová bytová zástavba. Místa ve škol-

kách chybí i tam, kde ještě nedávno problémy nebyly. Pro rodiče tříletých dětí
jistě velmi nepříjemná situace, hlavně
v případech, kdy maminka má po rodičovské dovolené nastoupit do práce
a zaměstnavatel nemá povinnost jí místo déle držet.
Městské části i město se snaží reagovat, připravují výstavbu několika nových mateřských škol, hlavně v rozvojových lokalitách. Úplně nová školka
na zelené louce ale stojí v přepočtu až
půl milionu na jedno dítě. Navíc podle
školského zákona není školka zařízením
na hlídání dětí, ale vzdělávací institucí,
na kterou mají ze zákona nárok pouze
předškoláci.

Přesto jsem přesvědčena, že město
nemůže rezignovat na funkci zřizovatele mateřských a základních škol a situaci musí aktivně řešit. Nikdo nepochybuje o tom, že Brno – aby bylo atraktivní
pro investory – potřebuje dálnici, železnici, letecké spojení a podobně. Já však
tvrdím, že investoři do Brna jdou především proto, že jsou tu šikovní lidé.
Stěžujeme si, že Brnu ubývá trvale bydlících obyvatel a tím klesají také
daňové příjmy. Co ale město nabízí
mladým rodinám, aby z Brna neutíkaly? Jedním z nástrojů, jak udržet mladé, šikovné lidi po skončení studia v jihomoravské metropoli, je nabídnout
jim nájemní bydlení za rozumnou cenu

v obecních bytech a místa v mateřských
školách pro jejich děti. Peníze na to město má ve Fondu bytové výstavby, jen je
potřeba reagovat rychleji. A hledat efektivní a co nejméně nákladné cesty.
Například v Novém Lískovci se podařilo během půl roku otevřít dvě nové
třídy mateřské školy přestavbou v té
chvíli nevyužitých prostor ZŠ Svážná
a na jedno dítě to stálo jen 40 tisíc korun. A chystáme se otevřít třetí třídu,
vždyť podle průzkumu sídlišť, který loni
pořídila Kancelář strategie města MMB,
bydlí v Novém Lískovci největší procento lidí do 29 let ze všech brněnských
sídlišť. A právě v těchto mladých lidech
je největší potenciál rozvoje Brna.

Videoaktuality

Aktuální vývoj projektu Europoint Brno, který zahrnuje přestavbu železničního uzlu
a výstavbu nové městské čtvrti Jižní centrum, je tématem besed, jež se konají každou
středu od 17 hodin v Urban centru (Stará radnice, Mečová 5). Zde mohou zájemci
také zhlédnout krátký ﬁlmový dokument o postupu prací na tomto pro město Brno
rozhodujícím projektu.
www.brno.cz

Jsem frekventantkou Senior-akademie a na zajímavé exkurze beru
vnuka vždy s sebou, protože ho to
jako chlapce velice zajímá. Přestože již ledacos viděl se školou, tři
kusy vystřílené nábojnice měly
cenu zlata. Své zážitky si nejvíc
spojuje s paní Pražákovou, která
měla pochopení, ocenil také maličkost na památku od hasičů a na
prvním místě je samozřejmě mistr ve střelbě pan Svoboda, ověnčený neuvěřitelným množstvím
medailí a pohárů, vystřílených ze
světových kolbišť. Všem, starým
i mladým, se na výstavě věnoval
s laskavou trpělivostí, pomáhal,
vysvětloval a učil.
Musím ještě poděkovat našemu milému panu Fialovi, který
se o nás stará v akademii. Některé ženy se dokonce vyjádřily, že
chodí do akademie nejen pro poučení, ale pro úsměv a laskavé
zacházení pana Fialy. Myslím si,
že Městská policie v Brně je „fakt
hustá“, a dodávám, že má glanc.
Marta Dvořáková s vnukem
Kryštofem Tesařem

• Události a dění
v Brně obrazem
• Aktuální reportáže
zhlédnete v sekci
Videoaktuality na
www.brno.cz

Brněnský Metropolitan
čtěte také na
webové stránce
metropolitan.brno.cz:
• delší verze článků
• více fotograﬁí
• kompletní archiv
• aktuální číslo ke
stažení

Brněnské echo
• Nový radiomagazín
města Brna
• Aktuální dění
v jihomoravské
metropoli
• Premiéra každou
středu v 16.40 hodin
na Hitrádiu Magic
Brno (99,0 FM)
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Knowledge Region Centrope
I Education Meets Research & Innovation

také můžete zdarma na konferenci zaregistrovat.

Přijďte se zapojit do
diskuse o budoucnosti
znalostního regionu
Centrope a seznámit
se s prvním českým
autonomním robotem
Advee!
Středoevropský region s názvem Centrope vznikl v roce 2003
jako společná iniciativa dvanácti
měst a sousedících regionů z ČR,
Rakouska, Slovenska a Maďarska. V loňském roce byl pro podporu této přeshraniční spolupráce
spuštěn projekt Centrope Capacity, jehož partnery jsou na české
straně Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Většinu projektu
ﬁnancuje Evropská unie z operačního programu Evropská územní
spolupráce – Střední Evropa.
Koordinátorem projektu Centrope Capacity je mezinárodní konsorcium Centrope Agency, které je
v každé zemi zastoupeno decentralizovanou kanceláří Centrope.
Česká kancelář sídlí v Brně na Palackého tř. 10.

SC 320732/1

Na konferenci vystoupí se
svým příspěvkem pan Petr Fiala,
prorektor Masarykovy univerzity,
Jean Severijns z přeshraničního
regionu Eindhoven-Leuven-Aachen a pan Rudolf Haňka z University of Cambridge, Velká Británie. Pozvání do panelové diskuse přijali přední odborníci z ob-

lasti transferu technologií, a to jak
z akademické, tak z podnikové
sféry z Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Diskutovat se bude zejména o přínosu
přeshraniční spolupráce pro vědu
a vysoké školství a o transferu
technologií a marketingu vědy.
Panelové diskuse bude moderovat pan Jiří Václavek z České televize. Podrobný program najdete na www.centrope.com, kde se

SC 320811/1

Projekt Centrope Capacity pro
vás v těchto dnech připravuje konferenci Education Meets
Research & Innovation, která je
pro zájmové skupiny z oblasti inovativního podnikání, vědy
a výzkumu jedinečnou příležitostí k diskusi budoucnosti přeshraničního znalostního
regionu Centrope. Konference
se koná u příležitosti summitu
Centrope dne 21. května 2012
od 14 hodin v Kampusu Masarykovy Univerzity.

Chcete studovat nebo pracovat v EU?
Je to snadné!
Darwin přerazil
spolužákovi
čelist veslem.

Na univerzitě v

Oxfordu.

Přes všechno, co se o Evropské unii říká a píše, nelze popírat jeden základní
přínos, a to je volný pohyb osob po jejím území. Určitě jste již od svých starších
příbuzných slyšeli slova o tom, že oni cestovat nemohli, dovolenou trávili většinou
na chalupě a práce v zahraničí prakticky nebyla možná. A třeba vás také přesvědčují,
abyste popadli příležitost za pačesy a vyrazili za hranice.
Teoreticky tomu nic nebrání, členské země Evropské unie jsou bezpečné a navíc
je tu EUROPE DIRECT. Zaměstnanci této informační sítě EU, která má na území
od Portugalska po Pobaltí rozeseto přes 450 regionálních informačních středisek
a na 400 evropských dokumentačních středisek, ochotně poskytnou podrobnosti
o možnostech a příležitostech, které díky EU mají její občané.
Ať už stojíte o studium, stáž nebo „pracovní prázdniny“ v některé z členských
zemí EU, určitě se vyplatí kontaktovat jedno ze středisek EUROPE DIRECT, která jsou
i v České republice. Zahrnou vás informacemi, a vy se tak budete moci odpovědně
rozhodnout. Lze se zeptat na cokoliv, co souvisí s Evropskou unií, fungováním jejích
institucí nebo také právě na možnosti pobytu v zahraničí. Pak už jen záleží na tom,
jestli byste raději viděli Paříž nebo třeba Karpaty.
Navštivte vaše nejbližší informační středisko sítě EUROPE DIRECT, které se
nachází v reprezentativních prostorách Knihovny Jiřího Mahena v centru Brna. Tato
pobočka nabízí nejen poskytování poradenských služeb či informačních zdrojů, ale
organizuje také mnohé společenské akce, besedy či semináře. Aktuální nabídku
akcí najdete na www.europe-direct.cz/strediska/brno/.
Sledujte zajímavé zahraniční příběhy studentů v soutěži EUROPE DIRECT na:
www.prilezitostkprilezitostem.cz nebo na: www.facebook.com/EuropeDirect.cz.

Začít studium v zahraničí je tak snadné jako doma.
Vždyť v EU jsme doma.
V rámci info sítě EUROPE DIRECT vám poskytneme informace pro dobré rozhodnutí, na které evropské škole začít studium. Stejně tak vás správně nasměrujeme
za prací v celé EU. Získejte zážitky na celý život, stejně jako stovky úspěšných
studentů před vámi.

Brnensky metropolitan 255x184_darwin.indd 1

Informační síť EUROPE DIRECT – váš průvodce pro život v Evropě
SC 320799/1

www.europe-direct.cz

www.facebook.com/EuropeDirect.cz

27.4.12 17:54
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PŘIJĎTE SI PROJET
CENTRUM BRNA
NA BRUSLÍCH
12. 5. 2012

Regionální produkty jižní Moravy jsou on-line
pozici jsou nové webové stránky
www.produktymoravy.cz, které jsou
průběžně aktualizovány, a také tištěná brožurka (např. na TIC Jižní
Morava na Radnické 2 v Brně).
Také vás zveme na naše prezentace na gastronomických a regionálních akcích:
• 18. slavnosti chřestu, Ivančice, 18.–20. května 2012
• Senioři a víno, Plže v Petrově, 26. května 2012
• Abeceda řemesel, Strážnice, skanzen, 2. června 2012
Přijďte s námi objevit barvy
a chutě jižní Moravy!

Díky projektu došlo k výměně zkušeností v oblasti rozvoje regionální gastronomie a tradic mezi jižní Moravou a dolnorakouskou oblastí Weinviertel. Podařilo se zmapovat producenty a prodejce na území jižní Moravy, díky
tomu si mohou místní obyvatelé
i turisté jednoduše najít producenty a prodejce jihomoravských regionálních potravin a výrobků, k dis-

Kontakt:
Centrála cestovního ruchu –
Jižní Morava
Radnická 2
602 00 Brno
info@ccrjm.cz

www.produktymoravy.cz
Informace o regionálních produktech z Weinviertelu naleznete na
www.kostbares-weinvietel.at.
SC 320856/1

Centrála cestovního ruchu –
Jižní Morava (CCRJM) se již delší dobu zaměřuje na rozvoj regionální gastronomie. S pozitivním
ohlasem se setkal projekt Ochutnejte Moravu! a CCRJM se rozhodla věnovat tomuto tématu
a jeho inovaci ve spolupráci s rakouským partnerem Leader Region Weinviertel Ost v přeshraničním projektu „Trh regionálních
potravin a výrobků – online“, který byl podpořen z Fondu malých
projektů Rakousko – Česká republika 2007–2013.

www.jihovychod.cz
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 Pohořelický kapr. Foto: archiv CCRJM

Soutěž: Životní prostředí v Brně
Na území města Brna je vyhlášeno 29 maloplošných zvláště chráněných území. Do kategorie maloplošných chráněných území nepatří
a) přírodní rezervace
b) přírodní památky
c) chráněné krajinné oblasti

2.

Jak se nazývá chráněná krajinná
oblast, která zasahuje na území
města Brna?
a) Stránská skála
b) Medlánecké kopce
c) Moravský kras

nejstarší (odhadované stáří 400
let)?
a) jinan dvoulaločný na Mendlově nám.
b) lípa srdčitá u restaurace
U Šťávů v Bystrci
c) dub letní u hradu Veveří
v Bystrci

5.

3.

U které vodní plochy na území
města Brna je vybudováno rozsáhlé systémové opatření (podchody, betonové zábrany) pro zajištění bezpečné migrace obojživelníků?
a) Brněnská přehrada
b) Žebětínský rybník
c) rybníky v Mariánském údolí

6.

7.

Který z památných stromů je

ky a Z. Sendlera v místě původní
vyhlídkové kavárny arch. J. Němce a B. Fukse?
a) okrasné třešně
b) okrasné hrušně
c) moruše

Na fotce je rostlina, která patří
mezi ohrožené zvláště chráněné
druhy rostlin:
a) bledule jarní
b) sněženka předjarní
c) konvalinka vonná
Jak se říká v parku Špilberk oblíbené vycházkové okružní cestě
nad ulicí Pellicova?
a) kočárková
b) promenádní
c) procházková

Který památný strom se nachází
v parku Denisovy sady?
a) dub letní
b) lípa srdčitá
c) platan javorolistý

Jaká byla kompozice parku Lužánky při jeho založení císařem
Josefem II. roku 1786?
a) anglický přírodně krajinářský
park
b) pravidelná francouzská zahrada
c) čínská zahrada s jezírky
a pagodami
Jaká sportovní akce, jejíž výtěžek je věnován na výzkum rakoviny, se každoročně pořádá v parku Lužánky?

13. Jaké palivo je z hlediska ochrany
vnějšího ovzduší nejekologičtější?
a) zemní plyn
b) dřevo, biomasa
c) koks, černé uhlí

14. Aglomerace města Brna je zařazena do oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší. Kvůli které znečišťující látce?
a) oxid siřičitý
b) oxid uhličitý
c) polétavý prach

9.

8.

4.

a) běh Leoše Janáčka,
b) běh zahradníka Antonína Šebánka
c) běh Terryho Foxe

10. Jaké dřeviny byly vysázeny v pravidelném sponu v rámci rekonstrukce parku Denisovy sady dle
projektu zahradních arch. V. Bab-

11. Od roku 1996 provozuje statutární město Brno síť automatického
imisního monitoringu. Kolik stacionárních stanic je na území města Brna umístěno?
a) 3
b) 5
c) 7
12. Kde lze nalézt komplexní výsledky měření ze všech monitorovacích stanic automatického imisního monitoringu města
Brna?
a) výsledky se nezveřejňují
b) na stránkách statutárního
města Brna www.brno.cz
c) na stránkách Ministerstva
životního prostředí ČR –
www.env.cz

15. Jakou charakteristikou se vyznačují plynové kotle opatřené plaketou
Ekologicky šetrný výrobek (EŠV)?
a) jsou vždy kondenzační a díky tomu produkují nižší emise oxidů dusíku vznikající při
spalování plynu
b) mají snížené emise oxidů dusíku vznikající při spalování, a to i o více než polovinu
oproti standardním zařízením
c) neexistuje takové označení
Odpovědi zasílejte do 25. 5. 2012 na
e-mail hana.krejcova@ceskydomov.cz
Tři vylosovaní výherci budou zveřejněni v červnovém vydání a obdrží publikaci „Brněnsko – chráněná území“ dokumentující podrobně chráněná území
Jihomoravského kraje.
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna
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Změny a novinky v dopravě po Brn
Původní záměr Odboru dopravy Magistrátu města Brna ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a koordinátorem Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje byl spustit v červenci sérii změn v tramvajové dopravě. Po vyhodnocení všech aspektů se ukázalo vhodnější záměr realizovat až v souvislosti s dlouhodobou výlukou při rekonstrukci ulice Milady Horákové. Kromě informací o této sérii změn vám nabízíme také přehled novinek v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje.
Historie a současnost
tramvajové dopravy
Tramvajová doprava prošla od roku
1869, kdy se v Brně poprvé objevila koněspřežná tramvaj, dlouhým vývojem, během něhož se střídaly doby příznivého
rozvoje i tíživé stagnace.
Za nejméně příznivé období lze považovat 60. až 80. léta 20. století, kdy výstavba
nových obytných celků na okrajích měs-

Linka Trasa
1
2
3
4

• nedostatečná kapacita na tramvajové
lince 1 zejména v úseku Královo Pole –
centrum – Mendlovo náměstí

V uplynulých 17 letech se organizace
tramvajové dopravy v Brně pouze drobně upravovala. Do dnešních dnů nedořešené nebo nově vzniklé problémy lze stručně
popsat v následujících bodech:
• snižování oběžné rychlosti na linkách
s nižší mírou oddělení od individuální
automobilové dopravy
• absence přímého spojení dopravního
uzlu u hlavního nádraží a Dětské nemocnice v Černých Polích

Co nahradí „třináctku“
a „sedmičku“
Při přípravě a projednávání ročních projektů organizace veřejné dopravy na území
města Brna se zástupci všech tří významných subjektů ovlivňujících systém veřejné dopravy v Brně – Odbor dopravy Ma-

ÚPLNÝ PŘEHLED TRAMVAJOVÝCH LINEK PO UVAŽOVANÉ ZMĚNĚ
Interval (min.)

Řečkovice – Moravské nám. – Malinovského nám. – Hlavní nádraží –
Mendlovo nám. – Vozovna Komín – Bystrc, Ečerova
Židenice, Stará osada – Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov – Modřice, smyčka
Židenice, Stará osada – Jugoslávská – Moravské nám. – Česká – Tábor – Vozovna Komín – Bystrc, Ečerova
Obřany, Babická – Maloměřický most – Malinovského nám. – Hlavní
nádraží – Česká – Náměstí Míru

I

II

III

5

10

15

5

10

15

10

10

15

5

10

15

5

Štefánikova čtvrť – Jugoslávská – Moravské nám. – Česká – Mendlovo nám. – Ústřední hřbitov

5

10

15

6

Královo Pole, nádraží – Moravské nám. – Česká – Mendlovo nám. –
Švermova – Starý Lískovec

5

10

15

8

Líšeň, Mifkova – Hlavní nádraží – Starý Lískovec

5

10

15

9

Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Moravské nám. – alt. Česká /
Malinovského nám. – Hlavní nádraží – Juliánov

10

10

15

10

Stránská skála – Hlavní nádraží – Nové sady, smyčka

11

Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Malinovského nám. – Česká –
Tábor – Vozovna Komín – Bystrc, Rakovecká

10

–

–

12

Technologický park – Česká – Hlavní nádraží – Zvonařka – Komárov

3–5

10

15

10–20 30–60

60

Poznámka
beze změny trasy
a parametrů
beze změny trasy
a parametrů
beze změny trasy
a parametrů
beze změny trasy
a parametrů
beze změny trasy,
zkrácení intervalu
v pracovních dnech
beze změny trasy,
posílení kapacity
beze změny trasy
a parametrů
úprava trasy, beze
změny parametrů
beze změny trasy
a parametrů
úprava trasy, beze
změny parametrů
beze změny trasy,
zkrácení intervalu

Interval I: pracovní dny 6–19 hod. (v době 7–8 hod. na linkách 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 intervaly ještě zkráceny)
Interval II: pracovní dny 5–6 a 19–21 hod. a nepracovní dny 7–21 hod. (ve vybraných dobách na linkách 1, 8, 12 intervaly kratší)
Interval III: denně 21–23 hod. a nepracovní dny 5–7 hod.

ta Brna předběhla výstavbu tramvajových
tratí. Tramvajová doprava pak byla nahrazována především autobusovou a posunula se v dopravním významu na její úroveň
a v některých oblastech i do pozice doplňkového systému vedle dominujících autobusů.
Významným milníkem se stalo datum
2. září 1995, kdy se v rámci reorganizace
městské hromadné dopravy vrátil tramvajové dopravě původní význam, tedy bylo
obnoveno její výsadní postavení páteřního systému brněnské MHD. Tzv. nová organizace MHD přinesla maximální využití tramvajového subsystému, výrazně
omezila souběžné autobusové linky a převedla významný objem frekvence cestujících na elektrickou trakci, včetně odstranění četných kolizních míst autobusových
linek s intenzivní individuální dopravou
v centru města. To vše s pozitivním vlivem na životní prostředí v Brně.
Zjednodušení tramvajové sítě a snížení počtu linek z 22 na 13 vytvořilo předpoklady pro zkrácení oběžné doby vozidel
a zefektivnění provozu a přineslo zlepšení
pravidelnosti provozu, lepší využití nasazených vozidel a snížení odběrových špiček
energetického napájecího systému. Zkrácením intervalů a zpravidelněním provozu se
také zkrátily čekací doby cestujících na zastávkách.
Základní principy nové organizace
MHD z roku 1995 jsou uplatňovány až do
současnosti. Při hodnocení projektu s časovým odstupem lze tyto systémové změny
hodnotit jednoznačně pozitivně. Zjednodušeně můžeme říct, že principy fungování veřejné dopravy na území města Brna
se postupně rozšířily na území Jihomoravského kraje v rámci Integrovaného dopravního systému JMK, který se začal rozvíjet
od 1. ledna 2004.

• nepravidelné řazení tramvajových souprav
do tzv. intervalových prokladů souběžně
vedených tramvajových linek na exponovaných trasách (centrum – Technologický
park, centrum – Komárov apod.)
• poptávka po přímém spojení dopravních
uzlů Česká a Malinovského náměstí
• absence přímého spojení Žabovřesk
a dopravního uzlu u hlavního nádraží

gistrátu města Brna, společnost KORDIS
JMK a Dopravní podnik města Brna – snaží nalézt řešení většiny zmíněných problematických oblastí.
V některých případech jsou řešení již
známá, ale vyžadují delší časový prostor
anebo vysoké investiční náklady. Jsou
však i oblasti, kde je možno přijmout opatření pouze organizační.

Za takovou lze považovat diskutovanou
úpravu tramvajového systému. Velmi zjednodušeně se jedná o přesměrování tramvajových linek 9 a 11, výrazné posílení linky
12 (na stávající souhrnnou úroveň obou linek 12 a 13) a s tím související zrušení linky 13. Linka 7, dnes provozovaná pouze ve
špičce, by byla nahrazena posílením linky
5, zvýšením kapacity linky 6 a řazením posilových spojů linky 6 ze Švermovy v ranní špičce.
To vše lze hodnotit jako dokončení procesu započatého v roce 1995, protože navržené změny naplňují parametry připomenuté systémové změny. Celkový počet
tramvajových linek by se ustálil na počtu 11. Přidanou hodnotou jsou navíc dopady na ekonomiku a produktivitu provozu – při zajištění identického rozsahu
dopravních a přepravních výkonů se sníží
potřeba vozových jednotek a personálu.
Před zahájením informační kampaně
však byly zveřejněny neúplné, z kontextu vytržené informace a ty vyvolaly pochopitelné otázky i nesouhlasné reakce.
V mnoha případech se jednalo spíše o nedorozumění, protože po vysvětlení konkrétních detailů se ukázalo, že pro určitého uživatele má navržená změna dokonce
potenciál zlepšení stavu nebo je pouze neutrální.
Největší počet negativních reakcí pocházel z oblasti přiléhající k ulici Táborské. To, co je pro významné části města
dlouhodobým standardem (např. pro Řečkovice spojení do uzlů Moravské nám. –
Malinovského nám. – hlavní nádraží nebo
pro Lesnou a Černá Pole zastávka Hlavní
nádraží u viaduktu), bylo pro část Židenic
zcela nepřijatelné.
Oproti jiným částem města však měla
změna pro Juliánov jasné pozitivum ve
vyšším počtu spojů v sedlových dobách,
tedy večer a v nepracovní dny (zkrácení intervalu z 20 na 10 minut záměnou za
méně kapacitní soupravy na lince 9, to na
lince 13 možné není). Právě požadavek na
zvýšení četnosti spojů v okrajových dobách či v nepracovních dnech byl v minulosti velmi často připomínán městskou
částí Brno-Židenice.
V aktuálních diskusích se uvažovalo
i o variantě vedení linky 9 centrem města
alternativní trasou ulicemi Masarykovou
a Rašínovou.

Tato alternativa by nejen pro Juliánov,
ale i Černá Pole a Lesnou přinesla pravděpodobně příznivější zastávky v uzlu
u hlavního nádraží, ale také novou dostupnost centra města včetně uzlu Česká a Moravské náměstí. Současně by si však také
vynutila zkrácení intervalu tramvají přes
centrum města ve špičkách z dnešních 5
na 3,3 minuty (v dobách dlouhodobých
výluk byl interval přes historické centrum
i na hodnotě 1,25 minuty). Za zmínku stojí i fakt, že linka 9 Juliánov a Černá Pole
dopravně propojovala již v letech 1946–
1962, tedy v době, než nastal zmíněný
proces degradace tramvajového subsystému s masivním nárůstem linek a souvisejícím prodlužováním intervalů mezi spoji.

Přínosy a rizika nového modelu
Byl zpracován rámcový přehled přínosů
a možných rizik úpravy tramvajového systému. Za přínosy lze považovat:
• pravidelný provoz v exponovaném přepravním vztahu centrum – Technologický park (současná nepravidelnost v řazení linek 12 a 13 vinou nepravidelného
výskytu kolon individuální dopravy na
Dornychu nebo na Táborské)
• sjednocení nástupního místa u tramvajových linek směr Zvonařka a Komárov
v uzlu u hlavního nádraží (v současnosti dvě vzdálené zastávky)
• nový bezpřestupový přepravní vztah
hlavní nádraží – Milady Horákové –
Dětská nemocnice novou trasou linky 9
• poptávaný rychlý přepravní vztah v centru z České na Malinovského náměstí ulicí Rooseveltovou novou trasou linky 11
• pravidelný provoz v přepravním vztahu
hlavní nádraží – Komárov
• rozšíření směrové nabídky ze Žabovřesk
(Minská – Horova) o uzel Malinovského náměstí (dnes pouze Česká a Moravské náměstí)
• trvalé spojení z Lesné a Černých Polí
(větev Lesnická) do uzlu Moravské náměstí – Česká
• zvýšení počtu spojů do Juliánova v sedlové době (večerní doba a nepracovní
dny)
• zlepšení přestupních vazeb do sídliště
Juliánov a návazné autobusové linky do
Líšně v přestupním bodu Dělnický dům
(viz interval linky 9)
• trvalé spojení z Komárova do základní
trasy přes centrum (dnes linka 12 pouze v omezeném provozním režimu)
• jednoduché organizační řešení při realizaci uvažovaných rozvojových projektů na jihu města (organizace dopravy při
realizaci stavby Tramvaj Plotní apod.)
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ně i jižní Moravě
• přínosy k efektivitě provozu a využití
vozových jednotek a personálu
Z rizik je možno identiﬁkovat tato:
• absence přímého spojení z Juliánova
na Veveří a Kounicovu ulici (ze Židenic částečně suplováno rychlejším spojením linkou 3 ze Staré osady)
• absence přímého spojení z Komáro-

va na Malinovského náměstí, Cejl, do
Černých Polí a na Lesnou a obráceně
• absence přímého spojení z Cejlu do
Černých Polí a na Lesnou v nepracovních dnech (v pracovních dnech nadále zajištěno linkou 11)
• možnost změny pravidelnosti v souběhu linek 3 a 11 z České do Žabovřesk

Cílem navrhovaných opatření bylo přinést řešení vyhovující co největšímu počtu cestujících za daných provozních
a ekonomických možností. Systém MHD
ve většině případů stojí na kompromisech
mezi požadavky, mnohdy bohužel protichůdnými. Zájmem všech zainteresovaných stran je, aby navržená změna směřovala k posílení významu tramvajového

subsystému jako jednoznačné páteře brněnské městské hromadné dopravy, včetně samotné tramvajové tratě v Táborské.
Pro podporu tramvajové dopravy jsou
neméně důležité také počiny směřující ke
zlepšení infrastruktury, včetně preference
tramvajové dopravy. Cílem je zvýšit cestovní i oběžnou rychlost a nabídnout cestujícím kvalitní a atraktivní službu.

I k tomu budou směřovat investiční akce
Dopravního podniku města Brna v létě, kdy
budou rekonstruovány kolejové objekty
v uzlu Mendlovo náměstí a tramvajová trať
v části ulice Dornych po smyčku Zvonařka.
Pro další období pak město Brno připravuje
kompletní rekonstrukce ulic Milady Horákové a Minská – Horova včetně výrazného
zlepšení parametrů tramvajových tratí.

S jednou jízdenkou po celém regionu i k sousedům
Od roku 2004 je brněnská městská hromadná doprava zařazena do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Během několika let se IDS
JMK rozrostl do celého území kraje a zasahuje i do většiny sousedních krajů, do
Rakouska i na Slovensko.
Brňané tak mohou v rámci celého kraje
cestovat za stejných podmínek jako v krajském městě včetně jednotného systému zna-

hájení cesty v Brně. Není nutné ji označit
až během jízdy.

Senioři a rodiče malých dětí
Tyto skupiny cestujících mohou již nyní
cestovat po Brně se speciální průkazkou
zdarma. Navíc si však mohou vyřídit speciální roční jízdenku za 2400 Kč, která jim
umožní po celý rok bezproblémové cestování ve vlacích, regionálních autobusech

Pokud pojedete na celodenní výlet, doporučujeme
24hodinovou celosíťovou cyklojízdenku IDS JMK za
70 Kč. Pro sebe zvažte možnost 24hodinové jízdenky,
která o víkendu platí pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let.
čení linek a zón. Cestování se tak zjednodušilo. S jízdenkou zakoupenou například
v jízdenkovém automatu DPMB v Řečkovicích lze dojet například až do rakouského
města Laa an der Thaya. Během cesty můžete využít vlak, regionální autobus i městskou hromadnou dopravu.

Rychlé spoje po Brně
Integrace vlaků a regionálních autobusů přinesla nové rychlé spojení v rámci města Brna. Obyvatelé Řečkovic, Králova Pole nebo Lesné využívají k cestám
do centra vlakovou linku S3, která ráno
i odpoledne jezdí po 15 minutách. Z Chrlic na hlavní nádraží lidé dorazí vlakem
S2 jen za 11 minut, obyvatelé Slatiny dojedou na Úzkou rychlými autobusy 701
a 702. Kvalitní a rychlé spojení k bohunické nemocnici z Mendlova náměstí zajišťují autobusové linky 405 a 406, které
ve špičkách jezdí přibližně po 10 minutách. Vyšší četnost spojů zajišťují i regionální autobusy z okolí ulice Vídeňské,
Bosonoh či Kníniček.

Kombinace dokladů
IDS JMK přináší Brňanům nejen vyšší počet spojů a dopravních možností, ale
také úspory při cestách mimo Brno. Každý, kdo má předplatní jízdenku pro Brno
(pro zóny 100 + 101), si při cestě mimo
Brno dokupuje jen jízdenku IDS JMK pro
nepředplacené zóny. Využije tzv. kombinaci jízdních dokladů a nemusí tak platit
za některé cesty dvakrát. Důležité je, že
doplatková jízdenka se označuje už při za-

i v MHD v celém Jihomoravském kraji. Vyplatí se zejména pro cesty na výlety nebo na chaty a chalupy. Jízdenky platí
v pracovní dny od 8 do 3 hodin následujícího dne, v nepracovní dny celodenně.

Cyklobusem z Brna po regionu
Od 1. ledna 2012 lze vedle linek brněnské MHD přepravovat s jízdenkami IDS
JMK jízdní kola i ve vlacích a od 21. dubna do 30. září 2012 i ve vybraných spojích
regionálních autobusů linek 231, 423, 602,
730 a 750. Přeprava kol je možná také na
lodích na Brněnské přehradě.
Cyklobusy jezdí o víkendu přibližně
po dvou hodinách. Ze Zvonařky lze využít autobus 602, který jede do Rousínova,
odtud pokračuje jako linka 730 přes Luleč
do Vyškova a odtud jede jako linka 750
do Nových Sadů na Drahanské vrchovině.
Další autobusová linka 231 zajistí dopravu
jízdních kol do Moravského krasu. V Blansku navazuje na vlak od Brna a vede přes
Jedovnice a Krasovou do Studnice. Třetí
cyklobus linky 423 navazuje v Tetčicích na
vlak od Brna a jezdí přes Ivančice a Oslavany do Mohelna u Dalešické přehrady.
Z Brna rovněž vyjíždějí speciální cyklovlaky IDS JMK. V sobotu a v neděli
jede spěšný vlak z hlavního nádraží přes
Židenice, Lesnou a Královo Pole do Tišnova a Nedvědice. O vybraných sobotách
pak jezdí mimořádný cyklovlak z Králova
Pole přes Lesnou, Židenice a hlavní nádraží do Znojma a Šatova. Podrobné informace o přepravě jízdních kol a tarifních pravidlech najdete na www.idsjmk.cz/cyklo.

 Cyklisté mohou z Brna „popojet“ speciálními cyklovlaky. Foto: archiv KORDIS JMK

žít brno...
na cestách
Informace o veřejné dopravě
v Brně a Jihomoravském kraji
1) Informační kancelář Dopravního
podniku města Brna, Novobranská 18
Otevřeno: po–pá 6–19 hod.
2) ČD Centrum na hlavním nádraží
v Brně
Otevřeno denně 5–22.30 hod.
3) Integrované centrum mobility na
Joštově ulici
Otevřeno denně 9.30–18 hod.

 K novinkám pro cestující patří např. osobní jízdní řád. Foto: V. Dopita

Desítky tipů na výlety
nejen na kole najdete na
www.idsjmk.cz/vylety

něženky nebo pro vyvěšení na nástěnku. Cestující si tedy již nemusí vypisovat odjezdy tužkou na papír.
www.idsjmk.cz/ojr

Jednotný informační telefon
Tel.: 5 4317 4317 (volba 1 – informace o dopravě v regionu, volba 2
– informace o dopravě v Brně)
Webové stránky, e-mail
Dopravní podnik města Brna:
www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz
IDS JMK: www.idsjmk.cz,
info@kordis-jmk.cz

Nové technologie v dopravě
IDS JMK přináší cestujícím řadu technologických novinek. K nejzajímavějším
patří osobní jízdní řád a on-line odjezdy
v mobilním telefonu.

On-line odjezdy v mobilu
Pomocí vyhledávače odjezdů v mobilu
si můžete zobrazit pět nejbližších odjezdů z kterékoliv zastávky na území
města Brna a Jihomoravského kraje.
Mobilní telefon: www.idsjmk.cz/odjezdy
Počítač: www.idsjmk.cz/plan

 Do oblíbených termálních lázní v rakouském městě Laa an der Thaya lze cestovat i autobusem IDS JMK. Pokud se při vstupu prokážete jízdenkou, obdržíte slevu na vstupném. Autobusy do Laa jezdí každý den v intervalu 1 až 2 hodiny. Ve špičkách pracovních dnů a o víkendu se cestující svezou linkou 104 přímo
z Brna do Laa. Mimo špičky v pracovních dnech je k dispozici linka 108 do Pohořelic, kde ihned navazují autobusy 104 směr Laa. Foto: archiv KORDIS JMK

Osobní jízdní řád
Osobní jízdní řád je letošní novinkou.
Automaticky vyhledá všechna spojení
a graﬁcky je upraví na kartičku do pe-

 Nabídka IDS JMK zjednoduší i výlet do oblíbené Lednice. Foto: archiv KORDIS JMK
Dvojstranu připravily Odbor dopravy Magistrátu města Brna,
Dopravní podnik města Brna a společnost KORDIS JMK

www.brno.cz
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Brno krok za krokem – ulice Minská
Hlavní „tepna“ Žabovřesk, Minská ulice, navazuje na Veveří a končí Burianovým náměstím, které je považováno za historické centrum celé městské části. Její počátky spadají do roku 1784, kdy se
na rozparcelovaných pozemcích zrušeného kartuziánského kláštera v Králově Poli začali usazovat drobní zemědělci. Dnešní ulice Minská v podstatě kopíruje trasu, která spojovala dvě tehdejší vesnice – Manice a Vinohrádky. Na začátku dvacátého století vyrostlo po obou stranách ulice několik prvních domů městského typu. Roku 1906 se ulice jmenovala Palackého. Po připojení k Brnu, v roce 1919, byla přejmenována na Rumunskou, po druhé světové válce byla krátce nazvána po americkém generálu Montgomerym. Od roku 1948 až dosud nese jméno hlavního města Běloruska.

Dobře střežený začátek
Začátek ulice vyznačuje u tramvajové zastávky Tábor mohutný kamenný patník, obehnaný nedávno
obnovenou „ohrádkou“ z ocelových tyčí. Šedesáticentimetrový milník dřív vyznačoval, kde končí město Brno, a ukazoval směr poutníkům, kteří se tudy ubírali po významné obchodní stezce k hradu Veveří. Rozhlédneme-li se od kamene vpravo, upoutá nás na protějším domě symbol zlaté žáby na konci
Veveří. Levý roh s ulicí Tábor opanoval jednopatrový dům s věžičkou. Má číslo 2 a je starý přesně sto
deset let. U něj začíná Minská, ulice plná stavebního ruchu, aut a tramvajového řinčení.

Od nároží k nároží
Pestré barvy zaparkovaných vozů ostře kontrastují s pozadím, které tvoří fasády laděné většinou do
tlumenějších odstínů. Jednu z nich má i světlounce zelený třípatrový rožák s číslem dvacet. Delší frontou se do ulice Minské honosí balkony a dvěma ozdobnými štíty, kratší (s dalšími dvěma štíty) se dívá
do Chládkovy ulice. Je to jeden z architektonicky nejhodnotnějších domů celé ulice. Na dalším rohu,
s Klímovou, sídlí banka (GE Money Bank). Kousek odtud, pod domem s adresou Klímova 2, odkryli archeologové pozůstatky z doby halštatské – dvě jámy se zvířecími kostmi a zbytky keramických nádob.

Z kopce dolů

SC 320808/1

Dostáváme se do míst, kde by se dalo prostředkem ulice celkem slušně sáňkovat. Tedy, kdyby byl
sníh a nejezdila tu auta! Místo toho nás čeká cesta z kopce v ostrém jarním slunci. Patrový dům s číslem 58 se honosí nápadnými, i když nijak zvlášť hodnotnými secesními ozdůbkami. Z chodníku to neoceníme, ale fotoaparát nám v detailu přiblíží i hrdý a nosatý dívčí proﬁl nad oknem v prvním patře. Vlevo nepřehlédneme jednaosmdesátku se sídlem Kooperativy. Jen kdyby nově obložená fasáda zůstala
ušetřena pozornosti a „umění“ sprejerů!

Koooperativa pojišťovna, a.s,
Vienna Insurance Group,
otevřela ve středu 2. května 2012 svoji novou pobočku v Brně!
Nachází se v části Žabovřesky na ulici Minská číslo 81.
Jsme proto rádi, že vám i v této významné brněnské lokalitě můžeme
nabídnout sjednání jakéhokoliv pojištění. Profesionálně vyškolený tým vám
poradí a pomůže s výběrem vhodného produktu.
Přijďte se k nám podívat kdykoliv, otevřeno máme od pondělí do pátku od 8:00
do 17:00 hodin.

Nová kancelář, lepší dosah pro našeho klienta.
Lepší dosah, spokojenější klient.
Parkování zajištěno!

SC 320882/1

A pokud by se vám naše nové prostory zalíbily natolik, že byste v nich chtěli
pracovat, můžete toho rovnou využít. Hledáme totiž pojišťovací poradce na hlavní
pracovní poměr i ke spolupráci na základě smlouvy o výhradním obchodním
zastoupení. Stačí se zeptat zde nebo poslat mail na vkalacek@koop.cz
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Ke cti a chvále
svatého Václava

Nová kolekce
společenských
klobouků nejen pro
svatební maminky,
ale i slamáky na
volný čas.

KLOBOUKY DANTES

Kloboukový klub zve: Brno, Denisovy sady, 6. 5. od 14 do 17 h – Kloboukové vítání jara

po–pá 9–19, so 9–14 hodin

Brno, náměstí Svobody
pasáž OMEGA

SC 320637/3

Ať je teplo nebo zima, s klobouky
DANTES je vždy prima

A už jsme na konci ulice, na
Burianově náměstí. Jeho dominantou je kaple zasvěcená patronu české země Václavovi,
zvaná prostě „kaplička“. Na jejím místě původně stávala jen
dřevěná zvonička na kamenné podezdívce. Údajně ji postavili obyvatelé osady Vinohrádky, kteří většinou přišli z kraje
kolem Tábora. Skromná stavba však chátrala, až se v roce
1903 zcela zhroutila. A tak dobrovolní dárci z Vinohrádek za
časů úřadujícího radního Ignáce Dupala, obuvnického mistra, shromáždili peníze na stavbu bytelnějšího svatostánku.
Již v září 1906 byla nová kaple úspěšně dokončena. Jejím
autorem je stavitel Tomáš Němeček. V přilehlém parčíku stojí pomník obětí druhé světové války zhotovený z béžového
mramoru.
Text a foto: Taťána Králová

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

www.drkonopnik.cz

SC 320880/1

ZDRAVOTNÍ KOSMETIKA
Z LEGÁLNÍHO KONOPÍ

r CHLADNIČKY r PRAČKY r
r MYČKY r SPORÁKY r
r KUCHYŇSKÉ VESTAVBY r
VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ OLOMOUCKÁ 13 BRNO
servis + stavby přívěsů na zakázku / pneuservis – nové i jeté pneu / pneu bazar /
odtahová služba po ČR a EU – D, F, I, Skandinávie, Anglie, Balkán – za bezkonkurenční ceny / dovoz aut na zakázku – 16 let praxe – vyřízení STK, emise až po SPZ

(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156
www.chladservis.cz

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče

SC 320418/3

Každý měsíc zdarma do vašich schránek

SC 320630/2

Přívěsi jsou určeny pro osobní, dodávkové
a lehké nákladní automobily. Jsou různých rozměrů a tonáže od 750 kg do 3,5 t.

#SOPt,ǲFOPWÈ

SC 320638/2

SC 311920/3

Po–Pá: 7–18 / So–Ne: 8–18 (včetně svátků)
✆ 724 783 066 / 548 534 100

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Rok 2012 – rok významných výročí v Brněnských vodárnách a kanalizacích, a.s.

no další významné výročí, a to
50 let od uvedení Čistírny
odpadních vod v Modřicích
do trvalého provozu. Je to již
50 let, co město Brno začalo
odpadní vody čistit v klasické

esku,
v
á
n
e
l
o
Dov

to letí!

Čistírně odpadních vod v Modřicích, která plní i ty nejpřísnější požadavky EU. Mnoho měst
a obcí, včetně hlavního města
Prahy, před takto významným
projektem teprve stojí. Současně s rekonstrukcí ČOV probíhala i rekonstrukce kanalizační sítě, a to jak z ﬁnančních
zdrojů města Brna a Evropské
unie, tak i spolu s účastí státního rozpočtu. Na tyto projekty následně navazuje další část
– největší investiční projekt ve
městě Brně za posledních několik let, projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. V loňském roce schválila Evropská komise statutárnímu městu Brnu jako žadateli na tento projekt dotaci ve výši
925 milionu korun.
Vlastní realizace projektu za
více jak dvě miliardy korun začala v měsíci dubnu. Po ukončení projektu bude mít město Brno
rozšířený a zkvalitněný stokový
systém, dojde ke snížení koncentrace ukazatelů znečištění
vypouštěných do povrchových
vod – řek Svratky a Svitavy –
v souladu s evropskou směrnicí

o čištění městských odpadních
vod a navýšení uživatelského
komfortu bydlení pro nově napojených více jak 3,5 tisíce obyvatel města.
A nakonec poslední výročí,
a to 20 let od založení akciové
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace. Ta ve své činnosti navázala na vše pozitivní,
co jí přinesli její předchůdci.
Mohlo by se tedy zdát, že letošní rok je v brněnských vodárnách jen rokem oslav. Zdání však klame. Letošní rok, stej-

ně jako roky předchozí, je dalším rokem usilovné práce. Historie a tradice naší společnosti
jsou pro všechny zaměstnance
velkým závazkem, a tak i nadále
je naší prioritou být společností zákaznicky orientovanou, s cílem kvalitně a bezchybně zajišťovat veškeré služby v oblasti zásobování vodou a odkanalizování. Děláme vše pro to, aby
občané města byli v této oblasti
s námi spokojeni a dobrý vztah
k zákazníkům byl pro nás tím
nejdůležitějším.

Dny otevřených dveří
Přijďte se podívat na jednu z nejmodernějších čistíren odpadních vod ve střední Evropě!
Při příležitosti 50. výročí uvedení Čistírny odpadních vod Brno-Modřice do trvalého provozu si vás společnost Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s., dovoluje pozvat na dny otevřených dveří, které se budou konat v průběhu měsíce června.
Pokud máte o prohlídku zájem, potvrďte svoji účast pomocí
rezervačního systému uveřejněného na internetových stránkách společnosti – www.bvk.cz – Zákazníkům – Dny otevřených dveří, a to od 21. 5. 2012.
Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků ve skupině
omezený, a proto bez potvrzené rezervace nebude návštěva
čistírny odpadních vod možná.

SC 320804/1

Pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace je letošek
rokem plným velmi významných výročí. Je to již 140 let,
co byla uvedena do provozu úpravna vody v Brně-Pisárkách a založena první vodohospodářská společnost
na území města Brna. Právě
vznik první vodárenské společnosti, tenkrát s názvem Brněnská vodovodní akciová společnost, a zprovoznění první pisárecké vodárny, znamenal počátek epochy koncepčního přístupu při zajištění kvalitní pitné
vody pro moravskou metropoli.
Předchozí generace vodohospodářských odborníků musely
postupně řešit problémy se zajištěním dostatečného množství
pitné vody pro stále se rozvíjející město, ale i následně s kulturním způsobem likvidace vod
odpadních.
A právě s problémem likvidace odpadních vod je spoje-

mechanicko-biologické čistírně,
včetně kalového a energetického hospodářství. Čistírna představovala vrcholnou soudobou úroveň poznání a techniky
v čistírenství. Pamětníci by však
původní čistírnu v té dnešní
hledali jen velmi těžko. Odpadní vody z města Brna a přilehlých měst a obcí se již 8 let čistí v rekonstruované a rozšířené

Co na Česku miluje celý svět: kulturní
dědictví a dvanáct památek světového dědictví
UNESCO. Úžasná země uprostřed Evropy,
hrady a zámky, stavební slohy všech staletí,
jedinečná atmosféra historických měst.
U toho nesmíte chybět!

SC 320490/101

www.kudyznudy.cz

0608_12_2_CzechTourism_inz 255x90mm_UNESCO.indd 1
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V komínském útulku pro zvířata je útulno
Ú
tulek pro zvířata provozovaný Městskou policií Brno
v Komíně nedaleko zoologické zahrady „hlídá“ okolo stovky psů a zvířecí společnost také
významně doplňují kočky, jejichž
počet zejména s jarními měsíci
a masivním pářením narůstá.

 Fešák. Pobyt v útulku neznamená pobyt v kleci bez možnosti pohybu.
Pracovníci útulku psy pravidelně venčí a starají se nejen o jejich žaludky, ale
i o jejich srst. Foto: Z. Kolařík

Brněnský útulek pro opuštěná zvířata,
který byl v roce 2010 nákladem 3,5 milionu korun rekonstruován, přinesl zvýšenou ubytovací kapacitu zejména pro
kočky. V současné době nabízí „dočasný“ domov pro 205 psů a 78 koček.
Rok 2011 potvrdil trend mírného poklesu počtu psů přijatých a umístěných
do útulku. V roce 2011 Městská policie Brno nalezla a odchytila celkem
1350 psů, z tohoto počtu však pouze
1072 bylo následně umístěno do útulku. V ostatních 278 případech se díky
technickému vybavení odchytové a asanační služby a spolupráci s veterinárními techniky útulku podařilo identiﬁko-

vat vlastníky psů a zajistit návrat zvířat
do jejich domova přímo z ulice.
Zvýšená kapacita pro příjem koček
zdvojnásobila četnost provádění hromadných odchytů toulavých koček,
včetně zkrácení „čekací doby“ od doručení žádosti o odchyt do jeho provedení.
Při provádění posledních odchytů činila
tato doba pouze 14 dnů, což je minimální doba potřebná pro povinné veřejné
ohlášení odchytu. Celkem bylo v roce
2011 provedeno 34 hromadných odchytů, během nichž se do péče veterinářů
dostalo 165 toulavých koček. Tyto kočky byly po kastraci a dalším veterinárním ošetření vypuštěny zpět do lokalit
jejich odchytu. Zvýšená kapacita útulku se však projevila i v příjmu ostatních
nalezených opuštěných a zraněných koček, kterých bylo loni celkem 596.

Je pryč. Co teď?
Když se majiteli ztratí jeho zvířecí
miláček, nastává panika. Městská policie Brno radí volat na operační středis-

ko strážníků (bezplatná linka 156), které
má přehled o všech ten den odchycených zvířatech.
Nalezená zvířata si lze také prohlédnout
na webových stránkách www.mpb.cz.
Zde si lze vyhlédnout i nového čtyřnohého společníka. Nepřihlásí-li se totiž
vlastník o své zvíře do půl roku od data
nálezu, připadá nalezené zvíře do vlastnictví města Brna a může tak být převedeno do vlastnictví jiných osob.
Volné prohlídky vnitřních prostor útulku nejsou v zájmu životní pohody a zdraví zvířat povoleny. Zájemci o zvířata se
však mohou s vybraným psem či kočkou přijít individuálně seznámit. Za veterinárně ošetřeného psa z útulku zaplatí
nový majitel 500 korun, v případě kočky
200 korun. Získá ale mnohem více – oddaného mazlíčka. Navíc je opatrovník psa
na území města Brna po dobu jednoho roku od data převzetí zvířete z útulku osvobozen od místního poplatku ze psů.
Denisa Kapitančíková
Městská policie Brno

Zaplatit za odpad?
Je nejvyšší čas
Pro úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v hotovosti můžete využít pokladny v přízemí budovy
Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3 a na Šumavské 33, bezhotovostně lze platit převodem na účet nebo
poštovní poukázkou.
Výše poplatku: 500 Kč na osobu s trvalým pobytem v Brně
Splatnost poplatku: 31. 5. 2012
Pokladní hodiny:
pondělí od 8 do 12 a od 13 do 17 h
úterý
od 8 do 12 a od 13 do 14.30 h
středa od 8 do 12 a od 13 do 17 h
čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 14 h
pátek
od 8 do 12 h
Bezhotovostní úhrada je možná převodem na účet č. 156304/5400, poštovní
poukázky jsou k dispozici na podatelnách
úřadů městských částí a na kontaktních
místech Magistrátu města Brna. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést
jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách musí plátce oznámit jména a data narození osob,
za něž je úhrada pod tímto variabilním
symbolem provedena. Při bezhotovost-

ní úhradě tak lze učinit prostřednictvím
oznámení na www.brno.cz/odpady.
Poplatek je povinna platit každá fyzická osoba, která má ve městě Brně trvalý pobyt. Pro vznik a trvání poplatkové povinnosti není rozhodující, zda se
fyzická osoba skutečně zdržuje na území města Brna a tedy zda produkuje komunální odpad. Poplatníky mohou být
i nezletilé děti a fyzické osoby zbavené
způsobilosti k právním úkonům. Poplatková povinnost vzniká dle platné legislativy poplatníkovi, nikoliv jeho zákonnému zástupci. Poplatková povinnost je
nepřenositelná, proto nevznikají nedoplatky zákonným zástupcům poplatníků, nýbrž přímo těmto poplatníkům.
Odbor životního prostředí MMB

Kontakty:
Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,
oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33,
8. a 9. patro, budova A.
• pondělí, středa: 8–17 hodin a pátek 8–12 hodin
• 542 174 301–06
• odpady@brno.cz
• www.brno.cz/odpady

 VĚSTNÍK 
Zastupitelstvo města Brna
 14. zasedání, 3. 4. 2012 (výběr)

ZMB schvaluje:

 Ilustrační foto: archiv SAKO Brno

• obecně závaznou vyhlášku města Brna, kterou se
mění a doplňuje vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna;
• dohodu o spolupráci mezi městy Bratislavou a Brnem. Dohoda navazuje na memorandum ze září
2011 a rozšiřuje oblast spolupráce na výměnu informací, dopravu, územní plánování, Centrope
atd.;
• rozdělení dotace 1,9 mil. Kč z Ministerstva kultury
ČR – Mahenovo divadlo (pokračování obnovy interiéru) 500 tis. Kč, bazilika na Starém Brně (obnova
vnějšího pláště) 700 tis. Kč, kostel sv. Janů s loretou (obnova průčelí) 725 tis. Kč – a dále schvaluje
povinné podíly města ke státní dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 ve výši 2,4 mil. Kč;
• poskytnutí dotací z rozpočtu 2012 ve výši 710 tis. Kč
na projekty v oblasti podpory rodiny;
• poskytnutí dotací občanským sdružením ve výši
2,8 mil. Kč a neﬁnančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 450 tis. Kč na
podporu významných sportovních akcí v roce 2012;
• dotaci 400 tis. Kč VUT v Brně na zabezpečení provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem;
• smlouvu o poskytnutí dotace k realizaci projektu
„Brno Expat Centre“ občanskému sdružení Brnopolis ve výši 1,3 milionu Kč. Jedná se mj. o mezinárodní spolupráci a servis výzkumným pracovníkům z ciziny;
• dokument „Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních“;

• posouzení projektu „Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady“ s celkovými rozpočtovými náklady
ve výši 14,1 mil. Kč a dobou realizace 2012–2014
(možná dotace z EU až 85 %);
• smlouvu o partnerství k projektu „Jihomoravské
regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012“;
• souhlas s účastí města Brna jako partnera v projektu CH4LLENGE v rámci programu Intelligent
Energy – Europe (IEE). Vklad města 30 tis. eur, jedná se o vypracování Akčního plánu pro městskou
mobilitu jako strategického dokumentu v oblasti
koncepce dopravy.

ZMB bere na vědomí:
• souhrnný rozpočet města Brna na rok 2012 v členění na rozpočet města a 29 městských částí. (had)

 Zastupitelé mj. schválili posouzení projektu „Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 14,1 mil. Kč a dobou realizace
2012–2014. Ilustrační foto: M. Schmerková
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Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Uherský salám

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Actimel

• bal.: 400 g
• cena za 400 g
bal.: 3× (8× 100 g)

119,90

136,69 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Granko

2217 4055

2240 2974

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

bal.: 8× 100 g

• různé příchutě
• bal.: 8× 100 g, 3× (8× 100 g)
• cena za 100 g

6,90

7,87 *

2240 2981

• bal.: 3× 500 g
• cena za 500 g

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Standard
• mletá káva
• bal.: 1 kg
• cena za 1 kg

41,90

47,77 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Dětské plenkové
kalhotky Economy

2245 2856

2203 6469

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

249,99 *

102,49 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Toaletní papír 2vrstvý
• bal.: 12 ks
• při koupi 2 bal. cena
v přepočtu za 1 ks

• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

219,00

89,90

2,95

3,54 *

2245 2528

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Brno – Kaštanová 506/50, Brno – Tuřany
Platnost akce: 25. 4. – 8. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

6952_MAKRO_inzerce_15_let_255x370_6_Brno.indd 1

SC 320305/20

Oslavte s námi 15 let na českém trhu
25.4.12 8:33
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Retenční nádrž pomůže životnímu
prostředí i rozvoji města
kvalitnit životní prostředí a umožnit další výstavbu v Brně. Tento cíl bude splňovat retenční nádrž,
která vzniká poblíž Jeneweinovy ulice u soutoku Svratky a Svitavského
náhonu. Investici v hodnotě 580,4
milionu korun hradí město Brno ze
svého rozpočtu.

Z

Z brněnské městské zástavby odvádí kanalizační a splaškové vody
do Čistírny odpadních vod Modřice
šest kmenových stok. Jedna z nich
s označením B začíná v Žebětíně,

slouží celé čtvrtině Brna a na jihu
města v ní protéká stejný objem
vody jako v řece Svratce.
Avšak pokud vydatněji zaprší, je zle.
Kmenová stoka B nestačí odvádět
masy znečištěné vody, které si přepady razí cestu ven, tedy většinou
do Svratky a jejích přítoků. Tento
stav změní právě retenční nádrž poblíž Jeneweinovy ulice, jejíž projekt
vypracovaly dvě brněnské ﬁrmy.
Retenční nádrž bude dokončena
v srpnu 2013. Pokud začne po dešťových událostech kanalizační sto-

kou B protékat větší množství dešťové a kanalizační vody, začne nádrž tuto masu zadržovat. Při rotaci
ve dvou kruhových nádržích se oddělí nečistoty. Jen při největších
deštích bude již vyčištěná voda
přepadávat do Svitavského náhonu a řeky Svratky. Po odeznění deště čerpadla odčerpají znečištěnou
vodu do stoky, kterou voda odteče do modřické čistírny. A vnitřek
vlastní nádrže opláchne čistá voda,
aby se zabránilo nežádoucím biologickým procesům.

 Rok 2010. Ještě před zahájením stavby vytvořili specialisté z VUT v Brně ve spolupráci s dalšími odborníky fyzikální model stavby v měřítku 1 : 10.
Po jeho napuštění inženýři zaznamenávali a hodnotili hydraulické jevy. Celý
systém také ověřovali pomocí matematického modelování.

 Březen 2011. Náročnou akci provádí pro Brno sdružení stavebních ﬁrem. Jejich pracovníci si nejprve museli udělat místo pro vlastní stavbu. Zbourali letité nevzhledné garáže a provizorní ubytovnu a pomocí techniky odstranili sutiny.
 Duben 2011. Na stavbu nastoupily těžké stroje, s jejichž pomocí odborníci vybetonovali dvojkruh sahající do hloubky třiceti metrů. Beton zajistil
prostor pro vytěžení jámy a vlastní stavbu.

 Červenec 2011. Bagry postupně odtěžily jíly a štěrkopískové naplaveniny, které pomocí drapáku jeřáb přepravil na úroveň povrchu. V polovině loňského července bylo
vyhloubeno sedm metrů. Celkové množství vytěžené zeminy pro stavbu nádrže bylo 26 tisíc krychlových metrů.

 Září 2011. Po injektáži zajišťující celou stavbu začali
stavbaři s betonováním budoucího dna nádrže.

 Listopad 2011. Celá stavba má průměr 32 metrů. Pracovníci v hloubce
téměř dvaceti metrů připomínají mravence.

 Prosinec 2011. Práce pokračovaly i v zimě. Po svaření výztuží pro budoucí železobetonovou stavbu bylo
zapotřebí doladit sváry.

 Leden 2012. Zárodek vnitřní nádrže o objemu 4 tisíce krychlových metrů. Vnější nádrž pojme 4600 kubíků
kanalizační a splaškové vody.
Další informace k funkci a provozu
retenční nádrže můžete získat od
15. května do konce července v Urban centru na Staré radnici (Mečová 5) v rámci výstavy „8600 m3
pod Brnem“. Otevřená bude od
úterka do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu od 13 do 16 hodin.
Vstup je zdarma.

 Březen 2012. Tým pracoval v tomto okamžiku v osmi metrech nade
dnem budoucí nádrže. Pro stavbu celého komplexu s navazujícími objekty
je zapotřebí 16 tisíc krychlových metrů betonu, z nichž na postavení vlastní
nádrže bude zapotřebí 11 tisíc m3.

 Duben 2012. Rameno dopravníku betonu v akci. Po skončení stavby
celou nádrž překryje strop, na který se umístí zemina se zelení. V prostoru
nad nádrží bude vysázeno 62 stromů a 2079 keřů. Na povrchu bude viditelný jen malý provozní objekt.
Fotostranu zpracoval Ivo Klemeš
Fota: I. Klemeš a Z. Kolařík

www.brno.cz
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MAKRO vaří v jídelnách svých zákazníků
Společnost MAKRO vychází svým zákazníkům vstříc nejen širokým výběrem zboží za skvělé ceny,
ale i dalšími atraktivními službami. Pro HoReCa zákazníky jsou připraveny speciální kuchařské
tréninky zaměřené na českou a italskou gastronomii, úpravu sezonních surovin, zvěřiny a ryb.
ními plody a strouhaným tvarohem. Účastníci kurzu tak získali jedinečnou možnost připravit a ochutnat osvědčené recepty pod dohledem MAKRO šéfkuchařů a načerpat od nich užitečné tipy, informace a zkušenosti z praxe. Zástupci ZŠ Ľudovíta
Štúra, Ostrava-Poruba, ZŠ Hlučínská, Ostrava-Petřkovice, Zařízení školního stravování Vratimov a SOŠ a SOU podnikání
a služeb, kteří se tohoto profesionálního kurzu zúčastnili, velmi
ocenili jeho přínos pro svoji každodenní práci. Všichni pak obdrželi certiﬁkát o absolvování kurzu a s ním i kalkulace připravovaných pokrmů.
Zákazníci, kteří mají o tuto
službu zájem, mohou pro bližší informace kontaktovat svého obchodního zástupce MAKRO HoReCa nebo se zastavit
na Pultu služeb partnerům, kde

jim pracovníci MAKRO sdělí nejbližší termíny kurzů a další podrobnosti.
Maximální počet registrovaných účastníků každého kurzu je 10 kuchařů či šéfkuchařů,
vaří se ve dvojicích a jedna přihlížející osoba (majitel, provozní) má vstup na jednu registraci
zdarma. Celý kurz trvá cca 3–4
hodiny, cena jedné registrace je
1499 Kč. Kurz pro školní jídelny
stojí 499 Kč. Tréninky probíhají
ve všech regionech.
Účastníci kurzů se kromě
praktického vaření dozvědí také
tipy, jak správně vybírat, uchovávat, připravit a servírovat běžné i netradiční sezonní suroviny.
Z každého kurzu si účastníci odnesou informace, které jim určitě pomohou k úspěchu!
Více na www.makro.cz, případně na zákaznické lince
844 999 111.

SC 320688/9

Kuchařského tréninku se kromě špičkových restaurací mohou interaktivní formou účastnit i školní jídelny. Pokrmy byly
připraveny tak, aby splnily limity spotřebního koše (poměr zeleniny, masa, těstovin, luštěnin),
a každé jídlo je limitované i cenou, do níž se menu musí vejít.
Ve školách je to většinou 21 Kč
na osobu za celý oběd, a tak se
jídla, která jsou v jeden den na
výběr, kombinují formou levnější a dražší varianty.
Dne 27. 3. 2012 vařili naši šéfkuchaři Jitka Ulihrachová, Lubomír Brázda a Petr Stádník v jídelně Gymnázia PORG v Ostravě-Vítkovicích. Připravili se svými klienty jídla vhodná pro běžný
den ve školní jídelně, a to boršč, tmavou tresku na páře s rajčatovou omáčkou a špagetami
a jako sladký pokrm se připravoval hrozinkový trhanec s les-

Levný internetový nákup může být ještě levnější
Podle nového průzkumu předního českého internetového obchodu Kasa.cz začínají na internetu nakupovat i zákazníci, kteří dříve preferovali tradiční způsob nákupu v kamenných obchodech.

Nákup i bez internetu
Aby mohli užít nižších cen,
značné šíře sortimentu a mnoha
dalších výhod, které e-shopy zákazníkům nabízí, nepotřebují ani
připojení k internetu – objednávat
zboží mohou i telefonicky nebo
na terminálech v kamenných pobočkách, které v poslední době
velcí internetoví prodejci – jako je
právě Kasa.cz, Alza.cz či Mall.cz
– otvírají. Kamenné pobočky vítají především ti zákazníci, kteří si
chtějí kupované zboží řádně prohlédnout a osahat nebo platit za

nákup až při jeho převzetí. Počet
takovýchto zákazníků stále roste.
Proto Kasa.cz otevřela svou další
prodejnu tohoto typu v Heršpické
ulici zde v Brně.
Zákazníci pozitivně hodnotí
především jejich dobrou dopravní dostupnost, okamžitou dosažitelnost zboží a především jistotu,
že zboží, které si vybrali, opravdu
odpovídá jejich představám. Na
internetu je přitom možné koupit prakticky vše. Zvlášť výhodné
jsou koupě elektroniky, domácích
spotřebičů či počítačů, vyplatí se
však nakupovat i zahradní techniku, sportovní vybavení, oblečení,
kosmetiku, knížky či DVD.

Rozšířená záruka
K velkým výhodám internetových obchodů a jejich kamenných výdejen patří i šíře posky-

tovaných služeb. Především velcí internetoví prodejci nabízí například komfortní dopravu, odvoz
obalů, recyklaci původních elektrospotřebičů, ale také rozšířenou
záruku, na základě níž prodejce
v případě záruční opravy zdarma zapůjčí náhradní produkt stejné kategorie.
Nejčastěji ji zákazníci vyžadují při nákupu automatické pračky,
ledničky nebo myčky na nádobí,
v poslední době i kávovaru. V ceně je kromě zapůjčení produktu
zahrnuta i jeho doprava na místo určení i zpět. Cena rozšířené
záruky se obvykle pohybuje v řádu stokorun. Většinou jde o relativně nízkou částku oproti problémům, které vzniknou domácnosti,
když na celý měsíc chybí lednička, pračka či jiný často používaný
spotřebič.
(kam)

Akce platí do 31. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob.

NEZAPOMEŇTE DODRŽOVAT

PITNÝ REŽIM!

JIŽ OD

1490 Kč

Při nákupu přístroje Sodastream v prodejně
KASAHOUSE předložte tento inzerát a získáte

WWW.KASA.CZ

KASAHOUSE BRNO
HERŠPICKÁ 6, 639 00 BRNO

SC 320497/13

6 sirupů ZDARMA.

20 KULTURA
STŘÍPKY
 Hvězdy nad Kraví horou. Celodenní program plný zábavy,
hudby i osvěty zakončený ohňostrojem – takový bude první ročník akce Hvězdy nad Kraví horou, který se uskuteční 25. května
na Kraví hoře. Dopoledne budou
v areálu koupaliště k vidění ukázky práce a techniky záchranářů,
strážníků, policie, hasičů a vodní záchranné služby. Zhruba v poledne budou pro děti připraveny
různé soutěže a atrakce a po celý
den se v areálu budou prezentovat neziskové organizace, které
působí na území městské části Brno-střed. Odpoledne se dění přesune do parku na Kraví hoře, kde
přibližně od páté hodiny pořadatelé chystají kulturní vystoupení
a koncerty. Program uzavře 15minutový ohňostroj ve 22.30 hodin.
Kompletní program najdete na
www.hvezdynadkravihorou.cz.
 Týden čtení dětem. Nezisková organizace Celé Česko čte dětem otevře 31. května od 18 hodin
slavnostní inaugurací v Divadle
Bolka Polívky v Brně týden plný
čtení, pohádek, příběhů a zábavy.
Od 1. do 7. června budou v celé
zemi probíhat nejrůznější akce –
čtení známých osobností, setkání
s autory knih, čtenářské a výtvarné hry a soutěže, literární happeningy, výstavy knih apod. Cílem
je ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího a kulturního. Brňané se mohou těšit na happening
v centru města, povídání a soutěže během dětského dne, který organizuje MČ Brno-střed (3. 6.), autorské čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Kobližné (5. 6.) či na akci
Hravé Lužánky (6. 6.). Více se dozvíte na adrese www.celeceskoctedetem.cz.
 Koncert ke Dni matek. Občanské
sdružení Ženy50 pořádá 13. května
od 19 hodin v Sále Otakara Motejla v sídle veřejného ochránce práv
v Údolní 39 koncert ke Dni matek. Vstup je volný. V podání Hany
Škarkové (soprán) a Jana Šťávy
(bas) zazní árie a dueta z oper Bohéma, Prodaná nevěsta a Don Giovanni, z operety Polská krev, známé melodie z muzikálu My Fair
Lady a další. Pěvecký sbor Antea
si zase připravil spirituály a úpravy lidových písní. V rámci večera proběhne vyhlášení vítězů fotosoutěže Úhel pohledu, jejímž cílem je zviditelnit ženy ve věku 50+
jednak na fotograﬁích, jednak jako
fotografky.
 Výstava masožravých rostlin.
Od 24. května do 1. června se ve
sklenících botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Kotlářské 2 koná
ve spolupráci s pěstiteli výstava
masožravých rostlin. Otevřeno
je denně od 9 do 18 hodin. Prohlédnout si lze všechny skleníky,
výstava je spojena s prodejem
rostlin a bude tradičně doplněna
o výtvarná díla žáků ZUŠ Veveří,
která vždy budí u návštěvníků zájem a obdiv.
 Veduty Petra Kvíčaly. Petr Kvíčala vystavuje v Brně po čtyřech
letech svoje obrazy, tentokrát
v Galerii Aspekt v Údolní 13. Výstava má název Veduty, což znamená iluzivně pojaté a detailní
pohledy na městské krajiny a panoramata. Petr Kvíčala představuje své obrazy inspirované panoramaty vesnic z oblasti Dogon
v Mali a ovlivněné pozdějším pobytem ve Spojených státech, především v Kalifornii. Vedle vedut vystaví i maríny, tedy obrazy
moří, ve kterých rozvíjí svoje věčné téma vln a jejich rytmického,
ne zcela pravidelného opakování.
Výstava potrvá do 20. května.

KVĚTEN 2012

Brno se nudit nebude. Festival zábavy začíná
a přelomu května a června nemá v Brně nuda místo. Soudě
alespoň podle stále oblíbeného festivalu zábavy Brno – město uprostřed Evropy. Letos se koná půlkulatý 15. ročník a od
25. května do 10. června nabídne desítky akcí včetně ojedinělé ohňostrojné přehlídky Starobrno Ignis Brunensis.

N

Ani letos nebude chybět přehlídka Dopravní nostalgie. Historická vozidla městské hromadné dopravy i železnice přepraví cestující při okružních jízdách centrem
města (9. 6.) a po tratích kolem Brna. Do
centra přijedou i velocipedisté, historické automobily a motocykly. Deﬁlé historických vozidel je připraveno na 9. června
od 10 do 11.30 hodin na náměstí Svobody.
A Brňané zde uvidí nejen vozidla historická, ale i elektrická – 5. června od 18 hodin
se Brno stane zastávkou v závodu elektrických vozidel z Tallinu do Monte Carla.

Do parků i do balonu

 Pára pořád táhne. Dnes spíše diváky než lokomotivy. Foto: archiv SNIP a CO
Festival zahrnuje několikeré oslavy Mezinárodního dne dětí – např. na
27. května je připraven Dětský den
na Letišti Brno s atrakcemi, výstavou
a předváděním letištní techniky a vyba-

vení a 2. června na malé i velké čekají
závody koloběžek, soutěže, dílny a koncerty na dětském dnu Mosty mezi námi
v zámeckém parku a na letišti v Medlánkách.

Muzejní noc má zvláštní moc
Přepadla vás touha podniknout noční maraton po brněnských kulturních
institucích? Letos 19. května se na něj
mohou milovníci netradičních zážitků
vydat už poosmé. Společně s nimi tak
učiní i lidé v Amsterodamu, Paříži či
Moskvě, neboť Brněnská muzejní noc
se má mimo jiné stát také symbolem evropské kulturní spolupráce a sounáležitosti Evropanů.
Cílem organizátorů je nabídnout návštěvníkům natolik pestrý a zajímavý program, aby měli potřebu se do muzeí,
galerií a ostatních kulturních institucí
vracet po celý rok – třeba za tím, co během „magické noci“ nestihli.

 Muzeum města Brna. Foto: archiv
pořadatele

Expozice se otevřou od 18 do 24 hodin a v rámci doprovodných programů
dostanou návštěvníci příležitost absolvovat řadu přednášek a představení, projít si výstavy s fundovaným výkladem
průvodců nebo se realizovat v řemeslných a výtvarných dílnách. Ke komfortu návštěvníků přispějí tištěné příručky a informace na internetu – na webu
www.brnenskamuzejninoc.cz nebo na
Facebooku. Bude zde např. uvedeno,
které instituce se letos rozhodly pro vesměs symbolické vstupné (10–20 Kč),
a také je zde možné získat plán a jízdní řád speciálních linek brněnské MHD,
jejichž zavedením akci podpoří Dopravní podnik města Brna.
Představu, že noční bloudění po kulturních institucích zavání tak trochu hororem, přijalo za svou například Muzeum
města Brna, které na Špilberku připravilo
představení o právu útrpném a ohni pekelném doprovázené kvílením a pláčem vězňů z kasemat. A kdo se poté uklidní třeba
ve vinotéce, bude moci z hradních výšin
sestoupit do brněnského podzemí, přístupného této noci s 20% slevou. „Aktivně bdít“ budou také Dům umění, Národní
divadlo Brno, HaDivadlo, Moravská galerie, Technické muzeum, Mendlovo muzeum, Moravské zemské muzeum, Knihovna Jiřího Mahena, hvězdárna a další
instituce.
Markéta Žáková

Zábavu pro všechny generace nabídne
tradiční minifestival Zábava pod hradbami
v centru Brna (8.–10. 6.) a Lidová hradní
slavnost na Špilberku (10. 6.). Osvědčený
je i svátek balonového létání Balloon Jam
(30. 5. – 3. 6.), který patří mezi největší setkání horkovzdušných balonů z různých
koutů Evropy v České republice. Starty budou probíhat podle povětrnostních
podmínek v průběhu festivalu ráno a večer, časy a místa odletů najdete na www.
balloonjam.cz. Zájemcům o přírodu se
zase bude líbit Víkend otevřených zahrad
(9.–10. 6.), kdy se v parcích Lužánky, Tyršův sad, Špilberk, Denisovy sady a Studánka konají komentované prohlídky.

A konečně, město Brno vyhlásilo rok
2012 rokem Gregora Johanna Mendela a oslava 190 let od narození zakladatele moderní genetiky také bude součástí
festivalu Brno – město uprostřed Evropy.
Světoznámému augustiniánskému opatovi je věnováno ohňostrojné prelude
25. května na Kraví hoře a 3. června bude
v opatství na Starém Brně připraven program s prohlídkou Mendelova muzea se
zahradou, odpoledními varhanními koncerty v blízké bazilice a výstavou vzácných dokumentů či historického varhanního stolu Leoše Janáčka, který v opatství
hrál a komponoval svá díla.
Kompletní program festivalu najdete
na adrese www.ignisbrunensis.cz.
Zuzana Gregorová

Starobrno Ignis
Brunensis 2012
soutěžní ohňostroje na přehradě
(22.30 hod.)
• 26. 5. Flash Barrandov SFX
(Česko)
• 30. 5. Pirotecnia Ricardo Caballer
(Španělsko)
• 2. 6. Foti International Fireworks
(Austrálie)
• 6. 6. Panda Fireworks (Čína)

DIVADELNÍ PREMIÉRY – KVĚTEN
Anna Saavedra: Mamma Guerilla aneb Tajná
zpráva z planety matek
Premiéra 13. 5. 2012 v 19.30 hod., HaDivadlo
Osamělý astronaut přistává na planetě, jež je obývána výhradně matkami. Staňte se svědky jeho výstředního dobrodružství! Máte děti? Plánujete mít děti? Proč ještě nemáte děti? Jakou výmluvu nejčastěji používáte, když se vás ptají vaši známí? Máte rádi svoji matku? Máte rádi
matky s dětmi? Co si o nich myslíte? Vadí vám? Obdivujete je? Připadají vám divné? Chcete být jako ony? Kdo jsou ony? Na tyto a další otázky
hledala ve svém okolí odpověď mladá česko-chilská autorka Anna Saavedra. A dozvěděla se vše, co jste kdy chtěli vědět o mateřství, ale báli
jste se zeptat!

Richard Strauss: Elektra
Premiéra 18. 5. 2012 v 19.00 hod., Národní divadlo Brno – Janáčkovo divadlo
Mytický příběh se odehrává po skončení
„bájné“ trojské války
(kolem roku 1200 př.
n. l.). Elektra se svým
bratrem Orestem zavraždí matku a jejího
milence, aby pomstila násilnou smrt svého
otce. Na základě antických předloh příběh
zpracoval Hugo von
Hofmannsthal. Výsledkem jeho spolupráce s Richardem Straussem je strhující hudební drama, prodchnuté děsem a hrůzou krvavého zločinu. V roli Elektry se představí hvězda Metropolitní opery Janice Baird (na snímku).
(java)

Noc kostelů a Den dětí se prolnou a obohatí
šechny lidi dobré vůle zvou
i letos ke společnému setkání a k objevování krásy
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů pořadatelé
čím dál populárnější Noci kostelů. Ta se uskuteční 1. června jako
společná akce ve třech středoevropských zemích – Rakousku, kde
v roce 2005 proběhla ve Vídni první Noc kostelů, České republice,
která se k projektu přidala v roce
2009, a loňském nováčkovi Slovenské republice.

V

Sounáležitost pořadatelských zemí
vyjadřuje jednotný vizuální styl projektu, jehož autorkou je rakouská graﬁčka
Vera Rieder. Mottem Noci kostelů zakomponovaným ve vizuálním stylu je
každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je slovo „noc“. V letošním roce byl
vybrán verš 5,5 z 1. Listu Soluňanům:
„Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota.“
V roce 2011 se do Noci kostelů v celé České republice zapojilo 939 kostelů

a letos by to již mělo být více než 1000
svatostánků. Nebudou mezi nimi chybět
ani ty brněnské – jak z centra města, tak
z ostatních městských částí.
A protože se Noc kostelů sešla se
Dnem dětí, bude program, který jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády připravily, obohacen o „dětský rozměr“. V některých pořadech děti přímo
vystoupí, část komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů a divadelních
představení bude zaměřena na dětské
publikum či na rodiny s dětmi. Tradičně
budou zpřístupněny také varhanní kůry,
sakristie, věže, krypty a klášterní zahrady, často místa, kam se lidé běžně nedostanou. Vstupy do kostelů i programy
jsou zdarma.
Obdivovat kreativitu stavitelů chrámů a nechat se potěšit, inspirovat i poučit programem, který připravili současní obyvatelé a správci těchto „domů
Páně“, mohou zájemci např. v komárovském kostele sv. Jiljí, jenž je zajímavý už tím, že je nejstarší dosud užívanou stavbou v Brně. V katedrále sv.
Petra a Pavla mimo jiné povzbudí nejen

dětskou obrazotvornost Saint-Exupéryho Malý princ, Červený kostel přinese
na výstavě Morava tolerantní svědectví
o době, kdy v 15. a 16. století naše země
předběhly zápasem o svobodu vyzná-

ní svět, desítky dalších zajímavých akcí
nabídnou i ostatní brněnské kostely.
Více informací lze získat na stránkách www.nockostelu.cz.
Markéta Žáková

 Lidé si v mnoha svatostáncích mohou prohlédnout i běžně nepřístupné
prostory (na snímku věž kostela sv. Jakuba). Foto: I. Danielová

www.brno.cz
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HVĚZDA METROPOLITNÍ OPERY

JANICE BAIRD
vystoupí v Brně jako ELEKTRA!
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9. 5. 19:00 RADÚZ A MAHULENA
10. 5. 19:00 CYRANO Z BERGERAKU
11. 5. 19:00 ČERNÁ MADONA BRNĚNSKÁ
12. 5. 19:00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI
FILIPA
15. 5. 19:00 BESÍDKA DIVADLA
SKLEP
16. 5. 19:00 REVIZOR
19. 5. 18:00 MUZEJNÍ NOC
22. 5. 18:00 MĚŠŤÁK ŠLECHTICEM
23. 5. 19:00 SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
24. 5. 19:00 CYRANO Z BERGERAKU
26. 5. 19:00 MORAVSKÉ SEKRETÁŘKY
28. 5. 19:00 IDEÁLNÍ MANŽEL
29. 5. 19:00 PAST NA MYŠI

OPERA – JANÁČKOVO
DIVADLO
8. 5. 19:00 LA DAFNE
10. 5. 19:00 RUSALKA
11. 5. 19:00 MADAMA BUTTERFLY
12. 5. 19:00 PRODANÁ NEVĚSTA
18. 5. a 20. 5.
19:00 ELEKTRA
25. 5. 19:00 TURANDOT
26. 5. 17:00 RUSALKA

Divadlo Bolka Polívky, www.divadlobolkapolivky.cz, tel.: 542 214 903

27. 5. 17:00 ELEKTRA
30. 5. 19:00 ELEKTRA

Jakubské náměstí 5
9. 5. 19:00 MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Hrají: Pavel Liška, Josef
Polášek, Martin Zbrožek.
10. 5. 19:00 ŽENA VLČÍ MÁK
Autor: Noelle Chatelet.
Překlad a režie: Jaromír Janeček. Hraje: Hana
Maciuchová.
11. 5. 19:00 ZAHRAJ TO ZNOVU,
SAME
Autor: Woody Allen. Režie: Ondřej Sokol. Hrají: Jan Hrušínský, Miluše
Šplechtová, Tereza Němcová, Marika Procházková, Zdeněk Hruška, Marek Taclík.
13. 5. 19:00 LORDI
Autor: Oscar Wilde, Robbi Ross. Režie: Peter Serge Butko. Hrají: Filip Rajmont, Martin Hofmann,
Peter Serge Butko.
14. 5. 19:00 KOMICI s.r.o.
Účinkují: Miloš Knor, Marek Daniel, Ruda z Ostravy, Pepa Polášek.
15. 5. 19:00 MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY

BALET – JANÁČKOVO
DIVADLO
6. 5.
7. 5.
9. 5.
13. 5.

19:00
19:00
19:00
19:00

ONEGIN
GISELLE
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
COPPÉLIE Z MORTMARTRU
19. 5. 15:00 PŘÍBĚHY S DÉMONY
17:00 A ČERTY
19. 5. 19:00 MUZEJNÍ NOC
21. 5. 19:00 NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
24. 5. 19:00 CARMEN
29. 5. a 31. 5.
19:00 SIX & PTÁK OHNIVÁK

REDUTA
9. 5. 19:00
10. 5. 19:00
11. 5. 19:00
12. 5. 19:00
13. 5. 19:00
14. 5. 19:00

NA FORBÍNĚ S T. M.
JULES A JIM
MEZI NEBEM A ŽENOU
BUĎME BLAŽENI
KORESPONDENCE V+W
KOUZELNÁ NOC A LETNÍ DEN
15. 5. 19:00 NA FORBÍNĚ S T. M.
16. 5. 19:00 NA VAŠE RIZIKO
20. 5. a 22. 5.
19:00 KORESPONDENCE V+W
21. 5. 19:00 ANNA KARENINA

17. 5. 19:00

18. 5. 19:00

Autor: Eric-Emmanuvá, Radana MatějčkoPatrik Hartl. Hrají: Jan
el Schmidt. Režie: Vladivá, Hana Seidlová, MaHolík / Jakub Slach.
mír Strnisko. Hrají: Marta
rika Procházková a Jana 28.5 19:00 ZAMILOVAT SE
Sládečková, Milan LasiStryková.
Autor: Noel Coward. Reca.
23. 5. a 30. 5.
žie: Jakub Nvota. HraDETEKTOR LŽI
19:00 CAVEMAN
jí: Jana Paulová, Pavel
Autor: Vasilij Sigarev. ReAutor: Rob Becker. Režie:
Zedníček.
žie: Jakub Špalek. Hrají: Adrian Jastraban, Eva
Elsnerová, Matouš Ruml.
SOUKROMÝ SKANDÁL
Autor a režie: Patrik Hartl. Hrají: Kryštof Hádek,
Jakubské nám.5 / 602 00 Brno
Eva Holubová, Maroš
Kramár, Kristýna Fuitová
Nováková, Alexandr Hemala.
NA MĚLČINĚ
Autor: Frank Houtappels.
Režie: Jakub Nvota. Hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora
Munzarová, Sabina ReRežie: Vilma Cibulková
mundová.
POKOJ
Hrají: Vilma Cibulková
Režie: Vanda Hybnerová.
Jakub Kocourek nebo Filip Ložek
Scénář: Kateřina Krobová. Hudba: Saša RašiRezervace a informace: www.divadlobolkapolivky.cz
lov. Hrají: Taťjana Medna tel: 542 214 903, e-mailem: pokladna@bolek.cz
vecká, Vanda HybneroVstupenky je možné zakoupit také v prodejní síti

Divadlo
Bolka Polívky

25.5. v 19.00

21. 5. 19:00

22. 5. 19:00

PIETA

SC 311929/5

ČINOHRA – MAHENOVO
DIVADLO

SC 320881/1
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Národní divadlo Brno
www.ndbrno.cz, tel: 542 158 120
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12. 5. v 10:30, Besední dům
Návštěva z vesmíru
Händel, Rossini, Smetana, Bizet, Saint-Saëns, Strauss, Chačaturjan, Janáček,
Copland, Lara, Williams, Jethro Tull
Filharmonie Brno – dirigent a moderátor
Miloš Machek
12. 5. v 18:00, Besední dům
Mimořádný koncert k životnímu
jubileu Ivana Sedláčka,
zakladatele sboru
Kantiléna, koncertní sbor a sbormistr
Jakub Klecker

17. 5. a 18. 5. v 19:30, Wannieck Gallery
Z mosazi, železa a ocele
Honegger: Paciﬁc 231
Glass: Koncert pro saxofonové kvarteto
Prokofjev: Symfonie č. 2 d moll op. 40
Filharmonie Brno – dirigent Aleksandar Marković
23. 5. v 19:30, bazilika na Starém Brně
Májový beneﬁční koncert
Karel Beránek, Vojtěch Kadaňka a Jan
Sapák – trubky; Drahoslav Gric – varhany; Dómský komorní sbor; Filharmonie
Brno – dirigent Leoš Svárovský

26. 5. Putování Brnem za Janáčkem
Dobrodružná soutěžní hra. Zveme
všechny děti a jejich rodiče k hledání míst spjatých s působením skladatele
Leoše Janáčka v našem městě.
Více informací na www.ﬁlharmonie-brno.cz Akce se koná pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky a za
podpory statutárního města Brna.
30. 5. v 18:00, Besední dům
Slavnostní koncert s dětskými sólisty
Marie Hasoňová – housle; Matouš Vojtek – violoncello; Anh Hoang Pham

a Marek Zicha – klavír; Anna Múčková –
cimbál; Adam Plšek – fagot; Ondřej Pavluš – trombon; Filharmonie Brno – dirigent Aleksandar Marković
31. 5. v 19:30, Besední dům
Fůra sena
Husa: Elegie (1. provedení)
Ištvan: Capriccio
Zouhar: LET Pape: Marrrrimba Rrrrock
Zemek: Vůz sena
Molineux Down by the Old Third Stream; Miki Marimba Spiritual; OK Percussion Duo

SC 320001/5

SC 311964/5

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

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

BISKUPSKÝ DVŮR
Muzejní ulice 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.),
tel.: 533 435 282

Stálé expozice:
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy,
Velká Morava, Morava ve středověku, Svět Stálé expozice:
nerostů, Památník prof. Karla Absolona.
Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Dějiny peněz na MoraVýstavy:
vě a Moravské medailérství, Mode9. 11. 2011 – 16. 9. 2012

30. 3. 2012 – 6. 5. 2012
Jamim mikedem, staré židovské pohlednice.
4. 5. 2012 – 20. 5. 2012
Život na brněnské ulici.
Výstava:
25. 5. 2012 – 26. 8. 2012
8. 2. 2012 – 8. 9. 2012
Svědkové z úsvitu časů / poznejte svět li- Jef Kratochvil – Záblesky v šeru / Dech
brněnských ateliérů.
šejníků a mechorostů.
25. 5. 2012 – 10. 6. 2012
Mendelianum:
Aktuálně se realizuje projekt návštěvnic- Dětské historické trojkolky / od jejich
historie až po současnost.
kého centra Mendelianum – atraktivní
svět genetiky v Biskupském dvoře MZM,
PAVILON ANTHROPOS
Muzejní 1, Brno, kde J. G. Mendel půsoPisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760
bil jako vědec. Více info na: www.menOtevírací doba: út–pá: 9.00–18.00 h, so, ne:
delianum.cz.
10.00–18.00 h, svátky (pouze ty, které připadPALÁC ŠLECHTIČEN
nou na út–ne) 10.00–18.00 h, po: zavřeno.
Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361
Stálé expozice:
Morava lovců a sběračů, Nejstarší uměVýstavy:
ní Evropy, Paleolitické technologie, Ge14. 3. 2012 – 25. 8. 2012
V utrpení a boji / brněnští Židé v osudo- netika ve vývoji člověka, Příběh lidského
rodu, Primáti naše rodina.
vých momentech XX. století.

Nová stálá expozice:
Otevírací doba: út–ne: 9.00–13.00 h,
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé… po: zavřeno.
Výstava:
7. 12. 2011 – 2013
Umění australských domorodců / Za posledními lidmi doby kamenné.

PAMÁTNÍK LEOŠE
JANÁČKA

Stálá expozice:
Dílo tiskařů jednoty bratrské – Expozice
představuje historii tiskárny.
Výstava:
Labyrint života Jana Amose Komenského – Výstava věnovaná J. A. Komenskému.

Smetanova 14, Brno, tel.: 515 919 808
EXTERNÍ
Stálá expozice:
VÝSTAVY
Janáčkův domek s původní dispozicí
vnitřního prostoru a kompletně dochova- Charta 77 / Od občanského vzdoru k dená Janáčkova pracovna.
mokratické ústavě
Od 3. února 2012, Ústavní soud, JoštoVýstava:
va 8, Brno, přístupné při veřejných slyše11. 5. 2012 – 1. 6. 2012
Janáčkovo náměstí – studie a koncepce III. ních Ústavního soudu.
Šalom Izrael
PAMÁTNÍK BIBLE
3. 4. 2012 – 6. 5. 2012, Labyrint pod ZelKRALICKÉ
ným trhem, vstup Zelný trh 21, otevřeno
út–ne od 9 do 18 h.
Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619

Půvaby loutek a soch
Sochař Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, 17. dubna - 7. října 2012

Výstava přibližuje dílo vynikajícího sochaře, řezbáře, restaurátora a loutkáře Vojtěcha Suchardy,
především jeho tvorbu pro divadlo Říše loutek, které založil v Praze v roce 1920 se svou ženou
malířkou Annou Suchardovou-Brichovou a jehož umělecký proﬁl určoval 36 let.

SC 320072/3

PALÁC
Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280

ly hub J. Rulíška s houbařskou poradnou (po: 9.00–12.00 a 13.00–18.00 h,
út: 9.00–12.00 a 13.00–16.00 h).

www.mzm.cz

„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!! – Karel
Hynek Mácha, kníže české poezie.
14. 2. 2012 – 2014
Kamenná duha.
31. 3. 2012 – 1. 7. 2012
BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2012
V sobotu 19. května od 18:00 do 24:00 ho- Dora Müllerová – brněnská Němdin již tradičně otevře Moravské zemské ka / cesta k česko-německému poromuzeum po dobu Brněnské muzejní noci zumění.
všechny své objekty. Kromě prohlídek vý- Ernst Paul: „Musíme začít odpouštět“.
stav a stálých expozic je pro návštěvníky 18. 4. 2012 – 7. 10. 2012
připraven pestrý doprovodný program.
Půvaby loutek a soch / sochař Vojtěch
Sucharda a jeho Říše loutek.
DIETRICHSTEINSKÝ

SC 320077/3

Otevírací doba: út: 9.00–15.00 h, st–pá:
9.00–17.00 h, so, ne: 13.00–18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne):
13.00–18.00 h, po: zavřeno.
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Dětská tisková
agentura
Nevládní neziskové občanské sdružení dětí a mládeže Dětská tisková agentura oslaví letos v červnu 20 let své činnosti.
Její hlavní náplní je hra s dětmi na novináře. Děti se u nás učí základům žurnalistiky
a zkoušejí si novinařinu v praxi. Učíme je
sbírat, třídit a dál šířit informace, učíme je
psát zprávy, rozhovory, komentáře, recenze,
reportáže a další zpravodajské i publicistické útvary. Učíme je mluvit na mikrofon,
stříhat a míchat slovo s hudbou. Naše děti
se účastní řady tiskových konferencí, věnují se zpravodajství na mnoha akcích (například folklorních), moderují a tak dále.

Ústředí DTA se nachází v Praze. Regionální redakce působí v Praze, Brně, České
Lípě, Lánově, Vratimově a nově v Brandýse nad Labem. Jihomoravskou redakcí Dětské tiskové agentury je Rozhlasový
klub Litina, který působí ve Středisku volného času Lužánky v Lidické ulici. Do redakce se mohou hlásit děti od 10 do 17 let
na webových stránkách www.dta.cz nebo
e-mailem na adrese dta@dta.cz.
Asi nejznámější akcí, kterou Dětská
tisková agentura pořádá, je anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Ve
spolupráci s ﬁlmovým festivalem Oty
Hofmana v Ostrově pořádáme rovněž
konkurz do dětských médií nazvaný Záhada NoRaTel (noviny, rádio, televize).
Vítězové pak pracují v dětských médiích
na festivalu a zajišťujeme též vysílání festivalového rádia. Více informací lze získat na webu www.zahadanoratel.cz.

Expedice Mars
DTA organizuje též konkurz do dětské
vesmírné posádky Expedice Mars. Devátý ročník této akce odstartoval v den
výročí letu prvního člověka do vesmíru, tedy 12. dubna, v brněnské hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře.

Do konkurzu se mohou hlásit děti, kterým je v roce 2012 mezi 10 a 17 roky. Až
do 20. května probíhá registrace na webových stránkách www.expedicemars.eu
a vyplňování prvních dvou testů základního kola. Třetí test bude možné vyplňovat
až do ukončení přijímání projektů. Zadání
projektů ale bude odesláno jen po vyplnění všech tří testů. Čas na vypracování projektů druhého kola budou mít přihlášení
účastníci do 30. června, odborná komise
následně z došlých prací vybere několik
postupujících, kteří se zúčastní zářijového
semiﬁnále na Slovensku.
Deset nejlepších, kteří projdou konkurzem, odjede koncem letošního roku do
Evropského vesmírného centra v Belgii.
Tam je čeká podobný výcvik, jaký podstupují při své přípravě i skuteční kosmonauti. Vyvrcholením je pak simulovaný
let do vesmíru v maketě raketoplánu.
Zvláštností Expedice Mars je skutečnost, že celou soutěž připravují a organizují mladí zájemci o kosmonautiku,
úspěšní účastníci předcházejících ročníků. Pro mnohé z nich byla expedice odrazovým můstkem do dalších mezinárodních soutěží, letních škol, studentských
stáží a konferencí. A na projektu se podílí také první československý kosmonaut
Vladimír Remek a slovenský kosmonaut
Ivan Bella.
Slávek Hrzal
Dětská tisková agentura

KVĚTEN 2012

Boxer Konečný získal vysněný titul
ringu po vítězném zápase nad Francouzem Salimem Larbim
polykal Lukáš Konečný slzy štěstí i bolesti nad těžkou nemocí otce. Brněnský rodák v hale ve Vodově ulici 5. dubna děkoval fanouškům a jako král slavil mistrovský titul s manželkou a svými třemi dcerami. Konečný jako první Čech v historii vybojoval pás
profesionálního mistra světa, když v sedmém kole knokautoval svého protivníka.

V

 Táta je nejlepší na světě. Lukáši Konečnému (vlevo) přišly k titulu mistra světa jako první pogratulovat jeho tři dcery. Foto: M. Schmerková

První zápas absolvoval Lukáš ve svých
14 letech, dnes počítá vyhraná utkání, za
kterými se skrývá tvrdá dřina a odříkání, na desítky. Mezi jeho největší úspěchy
patří například druhé místo ve věhlasném
turnaji Cordoba Cardin na Kubě či druhé
místo na juniorském mistrovství Evropy
v Siofoku. Cení si také domácích mistrovských titulů. Na světovém šampionátu seniorů v roce 1997 v Budapešti obsadil Konečný bronzovou pozici a stejný výsledek
zopakoval na MS v Texasu v roce 1999.
Amatérskou kariéru Lukáš Konečný ukončil na olympiádě v Sydney roku
2000, kde patřil rovněž k adeptům na medaili. Bohužel ale podlehl hned v prvním
utkání Mohamedu Allalouovi z Alžírska.
Profesionální kariéru zahájil v roce 2001
v německé stáji Sport Events Steinforth
a své první utkání vyhrál již po 17 vteřinách. Od té doby se boxer, který si vysloužil přezdívku Chirurg, jen zlepšoval. V září
2010 se Konečný stal profesionálním mistrem Evropy, když v šestém kole poslal
k zemi Brita Halla. A po souboji s Francouzem Larbim usedl na světový trůn.
A Brno bylo u toho, když vítěz v euforii a dojatě se zakrváceným obličejem děkoval blízkým, dožadoval se půllitru piva
a ukazoval světu blyštivý opasek.
Soňa Haluzová

Velocipedisté
závodí. O tituly
i pro potěšení
Do Brna zavítají v rámci VIII. mistrovství ČR velocipedistů vyznavači
a sběratelé historických bicyklů, kteří neskrývají nadšení za řídítky dopravních prostředků, které už něco pamatují. A jsou odhodláni dokonce i závodit.
Přes sto účastníků bude soutěžit v kategoriích vysokých a plášťových kol,
samostatně budou hodnoceni jezdci na
dřevěných drezínách odrážených nohama od země.
Brněnská část mistrovství bude mít
25. května od 17 hodin na pořadu časovku na trati z náměstí Svobody na
Kobližnou a stejnou ulicí zpět. Následující den se bude konat na okruhu v Lužánkách závod s hromadným startem
v 10 hodin u Střediska volného času.
V druhé části domácího šampionátu změří velocipedisté síly 24. června
od 10 hodin ve Velké Bíteši v časovce v ulicích města na jednu míli a v silničním závodě na okruhu vedeném přes
Záblatí, Osovou Bítýšku a Vlkov. Nesoutěžní součástí šampionátu budou
v Brně i ve Velké Bíteši jízdy elegance
v historických kostýmech.
(hal)

Mládí vpřed. A platí to i ve sportu
Do budoucnosti brněnského sportu je možné hledět s optimismem, mládežnické podhoubí v řadě sportovních
odvětví je totiž velmi kvalitní a silné.
Svědčí o tom vynikající výsledky mladých sportovců mimo jiné ve futsalu,
volejbalu a hokeji.
Velkého úspěchu dosáhl juniorský
tým futsalistů do 16 let FC Tango Brno,
který v Chomutově obhájil titul z loňského roku ve své věkové kategorii.
Svého ﬁnálového soupeře Slavii Praha
převálcoval 6:1 a ani na chvíli nenechal
zdramatizovat utkání. Cesta za úspěchem se však nerodila lehce. Mužstvo
U16 se po loňském titulu muselo znovu
poskládat, v sestavě zůstal pouze Filip
Martínek, Adam Jochlík, Jirka Beránek

a Nikos Tachtadžis, avšak tým se podařilo doplnit o další mladé talentované hráče. „Kluci vytvořili skvělou partu,
a byť ne vždy hráli podle představ trenérů, jejich forma gradovala právě ve ﬁnal four v Chomutově,“ zhodnotil sezónu manažer klubu Václav Kubíček.

Volejbal první, hokej druhý
Na mistrovský titul dosáhli též junioři do 16 let klubu Volejbal Brno. V základní části extraligové soutěže obsadili druhou pozici za silným Zlínem, poté
uspěli v rozstřelu s Libercem o účast ve
ﬁnálové části. V bojích o nejvyšší příčku se utkali se Zlínem, Prahou a Českými Budějovicemi. „Naše hra byla
přesná, obětavá a důrazná. Všichni hrá-

či šli do výměn za jediným cílem. Družstvo fungovalo bez problémů,“ kvitoval
trenér Jiří Petrů.
Šampiony se Brňané nakonec stali
dokonce již před závěrečným utkáním
s Prahou, které poté odehráli s klidnou
hlavou a se skóre 3:2. Po dvou letech se
tak podařilo vrátit titul z Prahy zpět do
Brna, navíc jako nejlepší blokař extraligy juniorů byl oceněn brněnský Adam
Zajíček.
Republikovými vicemistry se podobně jako jejich seniorští kolegové stali junioři Komety Brno. Sezónu načali
ve velkém stylu, v první části se vypracovali na samotné čelo tabulky, po mírném polevení však spadli na páté místo
po základní části. To poslalo brněnské

mladíky do předkola play-off, ve kterém vyřadili plzeňské Indiány a poté
ve čtvrtﬁnále soka z Karlových Varů.
Na maximální délku tří zápasů se natáhla semiﬁnálová série proti Litvínovu, ze které po rozhodující výhře 4:3
Jihomoravané postoupili do extraligového ﬁnále. V něm však podlehli Chomutovu 1:3.
„Se sezónou jsme spokojeni. Za
zmínku určitě stojí bodování v play-off, kde bylo hned několik našich kluků na předních místech. Bodování vyhrál Jan Kaňa, hned za ním byl Roman
Jurák, Braňo Jankovič, Adam Zbořil a Jan Křivohlávek,“ vyzdvihl trenér
mladíků Karel Beran.
Dita Havlíčková

Sportem k dobrým fotograﬁím
Slavnostním vyhlášením vítězů na
vernisáži výstavy soutěžních snímků
v Křížové chodbě Nové radnice byl
v březnu uzavřen třetí ročník fotograﬁcké soutěže Brněnský sport v objektivu 2011.
O nejlépe zachycený okamžik brněnského sportu se utkalo 47 profesionálních i amatérských fotografů,
kteří do soutěže poslali 174 fotograﬁí. Celkovým vítězem se stal profesionál Attila Racek se snímkem lapidárně nazvaným Zuzana Hejnová.
V jednotlivých kategoriích zvítězili Klára Kovářová (15–20 let), Martin Dvořák (nad 20 let) a Věra Václavíková (webové hodnocení). Vítězové

byli odměněni originálními plaketami
a praktickými dárky spjatými s fotografováním.
Na vernisáži současně odstartoval
čtvrtý ročník soutěže tentokrát s vročením 2012. Účastníci nového ročníku mohou soutěž obeslat 1–5 snímky
se sportovní nebo taneční tematikou
pořízenými v Brně v daném soutěžním roce od 1. ledna do 31. prosince.
Poté, co soutěžící vyplní registrační
formulář, vloží snímky na web soutěže
www.brnenskysportvobjektivu.cz. Na
tomto webu lze získat i další potřebné
informace.
Uzávěrka fotosoutěže je 31. prosince ve 24 hodin.
(mak)

 Celkovým vítězem se stal Attila Racek se snímkem Zuzana Hejnová

Hledáme pánečka!

Útulek pro opuštěná zvířata, Palcary 1186/50, tel.: 541 420 111 (informace, spojovatel), 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)

Tomas

Horácio

Otík

Bertík

Dvouletý kříženec je kamarádský
pes, který se hodí do domku se
zahradou. Miluje procházky a pohyb, vhodný je i do rodiny s většími dětmi.

Dvouletý kříženec zřejmě bandoga
nebo podobného plemene. Impozantní pes, který se hodí na hlídání
k domku. Svou rodinu bude velmi
milovat, ale potřebuje důsledného
pánečka a dostatek pohybu.

Sedmiletý malý hladkosrstý pinč je
trošku bázlivý. Potřebuje hodného
a trpělivého majitele, kterému pak
perfektně pohlídá domek a rád se
nechá mazlit v jeho náruči.

Tříletý kříženec má čertíky v očích.
Je to veselý, kamarádský pes, vhodný k domku, třeba jako společník
k jinému psovi. Umí dobře hlídat,
miluje dlouhé výlety a lidskou společnost.

www.brno.cz
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Všechna utkání se hrají
fotbalo
 ká.
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