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Nové divadlo
bude uměleckou
laboratoří

Špičková věda i medicína pod jednou střechou
 Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, které se právě rodí v areálu Fakultní nemocnice u sv.
Anny, získává svou první budovu. Ta se otevře 12. října a na konci měsíce se sem začnou stěhovat radiologická a neurologická klinika. Pro lékaře ale projekt začal už dřív – výzkumné programy už běží a o jejich výsledky je ve světě zájem. Intenzivní spolupráce vědců z USA a Evropy s lékaři z brněnského centra se rozvíjí například v programu zaměřeném na moderní zobrazovací metody, které bude možné využít při zkoumání
mozku a míchy. Na snímku jedno z dosavadních pracovišť ICRC – kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum. (zug), foto: Z. Kolařík

Na výlet ke hvězdám
se chodí čím dál víc
I když od otevření zrekonstruované
budovy Hvězdárny a planetária Brno
uplynulo pouze jedenáct měsíců, jejími
dveřmi prošel už 100tisící návštěvník.
Stalo se tak 14. září.
„Shodou náhod se o tuto poctu podělilo dvanáct žáků doprovázených profesorkou Zdeňkou Říhovou z EKO Gymnázia Brno v Labské,“ prozradil ředitel
hvězdárny Jiří Dušek. Studenti se přišli
podívat na pořad Příběh Sluneční soustavy v novém sále exploratoria a na památku si odnesli DVD o Hubblově kosmickém dalekohledu, otáčivou mapu
hvězdné oblohy a další dárky.
Nebeská tělesa anebo naučné pořady
lákají na hvězdárnu stále víc návštěvníků. Oproti době před rekonstrukcí se jedná o zhruba dvojnásobný nárůst zájmu.
Dobrou zprávou je i to, že se letos podařilo zrekonstruovat nejstarší část hvězdárny – otočnou kopuli o průměru 7 metrů, která slouží k pozorování Slunce.
Byla vybudována v letech 1948–1954
a nikdy neprošla významnou opravou.
Její speciální dalekohled se dočkal radikálního omlazení a navíc k němu byl
připojen nový dalekohled s tzv. H-alfa
ﬁltrem pro sledování Slunce.
(šef)

Smísit v pomyslném „divadelním tyglíku“ moderní technologie a trendy hudebně-dramatického umění s temperamentem, dravostí a kreativitou mládí si klade
za cíl nové školní divadlo Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Divadlo na Orlí, jak se tato hudebně-dramatická laboratoř jmenuje, účelně zaplnilo
snad poslední proluku v historickém centru Brna, na ulici, kterou má v názvu. První návštěvníky se zde chystají přivítat na
konci října.
Moderně pojatý prostor vybavený špičkovou technikou pro rozsáhlou oblast hudebního divadla a multimediálních aktivit
by měl studentům umožnit, aby se naučili
pracovat s nejnovějšími divadelními, zvukovými a světelnými technologiemi a byli
tak dobře připraveni na vstup do praxe.
Stavbu navrhli architekti Milan Rak,
Pavel Rada a Alena Režná a koncipovali
ji tak, aby dobře „srostla“ se svým okolím, zachovány zde zůstaly i původní barokní sklepy. Uliční fasádu tvoří bílé panely ze speciálního graﬁckého betonu,
na zadní část byly použity panely s černým podbarvením, průčelí oživuje graﬁka
s hudební tematikou. Prostorný vestibul
poslouží jako vstup do nové kavárny, již
zmíněné historické sklepení je jako stvořené pro útulnou vinárnu.
Největším a zároveň nejdůležitějším
prostorem budovy je divadelní sál pro
150 diváků s jevištěm, orchestřištěm, provazištěm a kabinou režie a s vybavením,
jako jsou speciální jevištní technologie,
scénické osvětlení, video- a audiosystémy
či technologie nahrávacího studia včetně
nových hudebních nástrojů. Nechybí ani
mimořádně vybavené a nejen pro výuku
použitelné nahrávací studio, které zabírá
dvě podlaží suterénu, nebo zkušebny pro
studenty.
Divadlo slavnostně zahájí provoz i sezónu 24. října premiérou amerického muzikálu Footloose. Jeho výběr má v sobě
jistou symboliku, neboť příběh prostřednictvím hudby, zpěvu a tance vyjadřuje
touhu mládí po svobodě a volnosti. Více
informací najdete na adrese www.divadlonaorli.jamu.cz.
Markéta Žáková

AKTUÁLNĚ

Pionýrská: nová
a znovu průjezdná
Více než rok trvala rozsáhlá rekonstrukce ulice Pionýrské v centru města. Práce odstartovaly začátkem července roku 2011
a ulice se pro auta znovu otevře
1. října. Právě pro auta byla totiž neprůjezdná, zatímco městská
hromadná doprava zde zůstala
zachována i po dobu oprav.
Většina stavebních prací probíhala v podzemí – rekonstrukce
štolováním se dočkala kanalizační stoka včetně přípojek a také
vodovod. Zbrusu nový je ovšem
i povrch ulice – jedná se o speciální, nový typ živičné směsi, která snižuje hlučnost.
„Návrh tohoto povrchu zpracovali odborníci z Českého vysokého
učení technického v Praze. Pokud
se osvědčí na Pionýrské, budeme ho používat při dalších rekonstrukcích i v budoucnu,“ uvedl
Petr Mareš z Odboru investičního
Magistrátu města Brna.
Ruku v ruce s obnovou komunikace šla také oprava chodníků,
zajišťovaná Brněnskými komunikacemi, nebo přeložky veřejného
osvětlení a oprava trolejové trati.
Rekonstrukce Pionýrské si vyžádala investici města Brna zhruba
ve výši 114 milionů korun, tři miliony stály nové chodníky. (had)
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Stavba centra CEITEC odstartovala

Nádory, lidská mysl, léčba závislosti
či pokročilé materiály. Středoevropský
technologický institut CEITEC, propojující vědy o živé a neživé přírodě, bude
mít široký záběr výzkumu. Slavnostním
poklepáním základních kamenů začala
24. září jeho stavba.

Dvě budovy s téměř 7 tisíci m² pro
laboratoře a pracovny vyrostou v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Větší z pavilonů bude mít atypický
eliptický půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou pracoviště pro strukturní biologii, genomi-

 Kromě rektorů MU a VUT se poklepu zúčastnili zástupci města a kraje
a také ministr školství Petr Fiala (uprostřed). Foto: M. Schmerková

ku a proteomiku rostlinných systémů,
molekulární medicínu a výzkum mozku
a lidské mysli. Vědci tam budou zkoumat např. nádorové buňky, vyvíjet metody vyhledávání nejkvalitnějších spermií
a zjišťovat příčiny závislosti. Součástí
rozšířeného suterénu se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory,
tzv. fytotrony.
Další čtyři pavilony o celkové rozloze
14 tisíc m² vzniknou v kampusu Vysokého
učení technického v Brně pod Palackého
vrchem. V nich budou sídlit pracoviště
výzkumných programů v oblasti pokročilých materiálů a pokročilých nano- a mikrotechnologií včetně tří sdílených laboratoří. Vědci se zde zaměří na výzkum
např. zubních či kostních náhrad z polymerů, nanočipů, antibakteriálních povrchů stěn nebo výzkumných robotů.
Do nových laboratoří se vědci přestěhují koncem roku 2014. Dotaci ve
výši 5,24 miliardy korun na vybudování
technologického institutu CEITEC získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Dita Havlíčková
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Otevřeno, hlásí Základní škola Otevřená
éměř 70 let čekali v Žebětíně na novou školu – a s prvním
zvoněním
nového
školního roku se dočkali. 3. září nastoupilo do zbrusu nových
„škamen“ základní školy v ulici Otevřené 220 dětí. Škola, jejíž
stavba začala v lednu roku 2011,
má kapacitu deset tříd pro celkem 300 dětí.

T
ROMAN ONDERKA
primátor města Brna (ČSSD)

Máme méně peněz.
Projekty ale pokračují
Příjmy města Brna se během hospodářské krize stále snižují, protože klesá daňová výnosnost. V září projednalo Zastupitelstvo města Brna návrh bilance zdrojů
města pro příští rok. Navržené, tedy předpokládané zdroje roku 2013 mají ve srovnání s letoškem klesnout o 1,9 miliardy
korun, tedy o 15,8 %.
Letos navíc dostalo Brno ránu pod pás
také v podobě nového zákona o rozpočtovém určení daní, kvůli kterému přijde každoročně počínaje rokem 2013 o dalších
250 milionů. Město jako celek tedy musí
hledat rezervy v mnoha oblastech.
To byly špatné zprávy. Nyní přidám ty
lepší. Brno snižuje zadluženost – v roce
2008 mělo dluhy ve výši 7,6 miliardy korun, letos 5,8 miliardy. Dále, pokud sledujete zdejší dopravu, určitě jste zaznamenali zprovoznění úseku velkého městského
okruhu, jehož součástí je Královopolský
tunel. Jedná se především o státní investici, ale několika sty miliony se na akci podílelo i Brno.
V Žebětíně zase začala sloužit krásná nová základní škola. Skončila oprava
kanalizace a vozovky na Pionýrské ulici.
A startuje projekt výstavby podzemních
garáží před Janáčkovým divadlem. Jedná
se sice o záležitost soukromého investora, avšak zastupitelé v září schválili přesun
sochy Leoše Janáčka za 200 tisíc korun
a její následné vrácení zpět, až bude stavba ukončena.
Připravuje se také zateplení několika základních škol a vybudování dalšího zázemí školy v Bednářově ulici nebo komplexního sportovního areálu na ulici Pastviny.
A také dopravního hřiště s třísezónním
provozem v oblasti Riviéry.
Jedná se jen o část připravovaných akcí,
které projednávalo zářijové zastupitelstvo.
Velmi důležité je, že při ﬁnancování řady
projektů Brno využívá evropských zdrojů.

Kompletně nová budova školy má
k dispozici kromě deseti tříd také dvě
odborné učebny pro angličtinu a výpočetní techniku, čtyři učebny praktické-

Pod pojmem „chytrý“ semafor se
může skrývat mnoho variant od té,
kterou zmiňujete, až po tu, která donutí rychle jedoucí řidiče ke zpomalení. Názory odborníků však nejsou
zdaleka jednoznačné, např. zpomalení dopravy s sebou nese zvýšený
hluk a množství exhalací. Frekventovaná místa v Brně jsou osazena
semafory s dynamickým řízením,
což znamená, že reagují na intenzitu dopravy. Navíc „umí“ dát přednost vozům MHD před automobily.
To je bezesporu vyšší stupeň „chytrosti“ semaforů než pouhé odpočítávání sekund pro chodce. A navíc,
vámi popisovaná světelná signalizační zařízení by z hlediska jejich
konstrukce v režimu dynamického
řízení ani použít nešla. V Brně tedy
v současné době o jejich instalaci
neuvažujeme.
Další dotazy na primátora pište
na adresu tis@brno.cz a nezapomeňte připojit své jméno.

Město Brno jako investor ﬁnancovalo
výstavbu školy částkou 143 milionů korun, z toho dotace z evropských fondů činila 94 milionů. Nová škola nahradila již
kapacitně ani hygienicky nevyhovující ZŠ
Křivánkovo náměstí, jejíž provoz byl rozdělen do tří budov z počátku 20. století.
Místo tělocvičny děti využívaly sál společenského domu a jídelnu zajišťovala mateřská škola. Žáci také neustále přecházeli
mezi budovami, což bylo vzhledem k intenzivnímu silničnímu provozu ve středu
městské části velice nebezpečné.
Nově vybudovaná škola je určena
pro první stupeň a nachází se v blíz-

kosti Mateřské školy Žabka, v klidné zóně stranou dopravního ruchu.
V prostorách školní družiny se nachází multifunkční prostor pro výuku čtení, hudební výchovu a multimediální
výchovu. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena pomůckami či
audiovizuální a výpočetní technikou.
Pro zajištění pitného režimu mají žáci
k dispozici pitné fontány na centrálních chodbách. Moderní zázemí však
mohou využívat nejen žáci, ale i mládež a dospělí ze Žebětína pro mimoškolní aktivity, sport a vzdělávání.
Dita Havlíčková

Brněnští architekti se ukážou světu. V Benátkách
Bienále architektury v Benátkách
má pověst nejvýznamnější události
světové architektonické scény. Jednotlivé státy se tu představují v národních
pavilonech, Česká republika jej sdílí
se Slovenskem.
Letošní expozici připravil slovenský
architekt Ján Pernecký pod názvem
Asking Architecture a přizval k tomu
i brněnské tvůrce: členy sdružení 4AM
Fórum pro architekturu a média a konceptuální umělkyni Kateřinu Šedou.
Netradiční česko-slovenská instalace
využívá virtuální a rozšířenou realitu –
návštěvníci neuvidí žádný fyzický objekt, obsah výstavy se jim zobrazí na
zapůjčeném tabletu.
4AM Fórum pro architekturu a média připravilo virtuální prezentaci
již dříve uskutečněných výstav Zabij
svého Fuchse s podtitulem Psychoa-

 Virtuální realita. Česko-slovenský pavilon neobsahuje exponáty. Přesto prázdný není. Foto: Asking Architecture

nalýza současné brněnské architektury (videorozhovory s pěti architekty
o zdrojích inspirace a procesu jejich
tvorby) a Kompaktní město (prostorový site specific sborník k výstavě na téma stavění v již postaveném
městě).
Kateřina Šedá představuje sociálně laděný experiment Zrcadlový vrch,
jehož cílem bylo vzájemně seznámit obyvatele jednoho budapešťského
předměstí.
Benátské bienále potrvá do 25. listopadu. Těm, kdo jej nemohou zhlédnout
naživo, ale mají o architekturu zájem,
je určena akce Okno do Benátek. Z okna Galerie architektury ve Starobrněnské ulici jsou promítány reportáže
z rozsáhlé výstavy přímo do veřejného
prostoru města Brna.
Zuzana Gregorová

Rady pro 55+. Otevřen další Senior Point
Jak se nenechat okrást zloději nebo nepoctivými obchodníky, jak se bránit domácímu násilí, ale i jak řešit komplikované vztahy mezi generacemi nebo bytovou
problematiku. Tyto a mnohé další informace a rady mohou zdarma získat brněnští senioři v infocentru Senior Point, otevřeném 10. září v budově Městské policie
Brno v Křenové 4.
První Senior Point začal fungovat na
Mendlově náměstí v loňském roce. Od

té doby jich vzniklo dalších sedm nejen v Brně, ale i v Blansku, Břeclavi,
Hodoníně, Tišnově, Vyškově a Znojmě.
Další centrum se chystá v Židenicích.
Projekt ﬁnančně podporuje Jihomoravský kraj.
Vyškolení pracovníci na Křenové poskytnou seniorům informace, rady a kontakty, které jim pomohou řešit různé životní situace a problémy – nabídnou jim
různé možnosti sebeobrany či zabezpe-

čení bytů, právní a ﬁnanční poradenství,
tiskoviny Sdružení ochrany spotřebitelů
nebo přehled volnočasových aktivit podporovaných např. Kanceláří Brno – Zdravé město. Senior Pointy zatím evidují asi
5800 dotazů a zájem o jejich služby nepolevuje.
V rámci infocenter funguje i Klub aktivních seniorů. V Brně v Josefské 1 jednou za 14 dní probíhají setkání lidí nad 55
let, kteří si spolu mohou popovídat, tré-

novat svou paměť či motoriku a dozvědět
se leccos zajímavého o stravování, ústavní péči, domácích zvířatech a dalších tématech.
(zug)
Senior Point Křenová 4
PO–ČT: 7.30–17 hodin
PÁ: 7.30–14.30 hodin
E-mail: brno@spolecne.info
Tel.: 544 252 617

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

KAREL
DOLEŽAL

 OTÁZKA PRO PRIMÁTORA 
Zvažuje město Brno nainstalování „chytrých“ semaforů, které umí odpočítávat čas do změny
stavu, alespoň na frekventovanějších místech? Prahu jeden takový
semafor přijde na 10 tisíc korun,
což není zas tak velká částka na
to, aby se 2–3 kusy nenainstalovaly a nezjistilo se, jestli je to dobrá investice.
Dušan Smutný

ho vyučování, družinu pro 120 dětí, jídelnu a kuchyni s kapacitou pro 300
dětí, ale i gymnastický sál a tělocvičnu
pro míčové hry.
„Vyrostl tu překrásný areál s nejmodernějšími prvky výuky, který i co
se týče hygieny, zdravotních a bezpečnostních norem zcela splňuje bezbariérový přístup pro handicapované děti.
Je zde obrovské zázemí pro kroužky
i sportovní aktivity, které bude využívat i veřejnost z městské části. Škola
architektonicky krásně zapadla do rázu
okolní zástavby,“ popsal starosta Žebětína Vít Beran.

člen
Zastupitelstva
města Brna
(ČSSD)

Ve zdravotnictví se
pořád něco děje
dyž se netvoří nová úhradová
vyhláška, podle které provádí
zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením úhrady za poskytnuté výkony, tak se jednou za 4–5 let
domlouvají nové rámcové smlouvy, které stanovují rozsah péče dle
odborností a nemocnic i skladbu
lůžkového fondu.

K

V letošním roce taková situace nastává. Ačkoliv mi nepřipadá vhodné
reagovat na články v některých médiích, které znevažují význam Úrazové nemocnice pro občany města
Brna, dovolím si uvést některé důležité skutečnosti.
Úrazová nemocnice jako jedna
z prvních má podepsanou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která zajišťuje fungování
nemocnice jako celku. To se podařilo díky návaznosti na schválenou
koncepci brněnského zdravotnictví. Současně se rozvíjí i spolupráce s Nemocnicí Milosrdných bratří. Úrazovka přebrala od „Milo-

srdných“ většinu traumatologické
péče a v době lékařských služeb
i akutní péči o Brňany v dohodnuté
spádové oblasti.
V prostorách Úrazové nemocnice
Jihomoravský kraj stále provozuje
lékařskou službu první pomoci včetně péče zubní i pro nejbližší okolí města Brna. Po dohodě s fakultními nemocnicemi ﬁnišuje koncept
24hodinové péče o pacienty z Brna
a okolí vyžadující akutní chirurgické
ošetření. Ta by se měla soustředit
do nově budovaných prostor v areálu Úrazovky. Na jejím chodu se budou podílet lékaři všech brněnských
nemocnic, zejména mladí začínající
lékaři pod vedením zkušených lékařů Úrazové nemocnice. Tuto centralizovanou péči ve středu města
budou hlavně Brňané jistě vnímat
velmi pozitivně. Věřím, že se najde
i dostatek zodpovědných politiků,
kteří tento záměr podpoří.
V nemocnici současně probíhají rekonstrukce intenzivního oddělení,
budování nového výtahu a chráněné únikové cesty, které urychlí
přesun pacientů na operační sály
a zvýší bezpečnost pacientů v případě havarijní situace. Těsně před
realizací je vybudování nového oddělení následné rehabilitační péče,
které bude zabezpečovat dlouhodobou léčbu a rehabilitaci pacientů po operacích kloubních náhrad
a úrazech. Zrychlí se tak péče zejména u seniorů, kteří nebudou
muset čekat na uvolnění lůžek

mimo Jihomoravský kraj, a nemocnice tím rozšiřuje spektrum nabízených služeb.

LIBOR
ŠŤÁSTKA
člen Rady
města Brna
(ODS)

Centrum města žije
na mnoha místech
entrum Brna nabídlo a do konce roku ještě nabídne velké
množství zážitků. Brno-střed jako
centrální a největší brněnská městská část se snaží, aby město žilo
na co nejvíce místech, po celý rok
a aby zdejší dění bylo rozmanité,
nápadité a atraktivní.

C

Po již tradičních Velikonočních slavnostech na náměstí Svobody letos
přišly na řadu novinky. Už v červnu
jsme zahájili provoz nových farmářských trhů na Římském náměstí –
tato magická část Františkánské ulice
si totiž o nové využití přímo říkala. Zájem je každou první sobotu v měsíci
až nečekaný, lidé si cestu za kvalitním
sortimentem velmi rychle našli.
Naší péčí také významněji ožil park
na Moravském náměstí. Po celé
léto, prakticky každý pátek, zde hráli začínající a méně známí hudeb-

níci a kapely v rámci projektu Music Point. A také jsme zde na konci
července připravili první ročník festivalu Prázdniny v centru. Jeho program ocenili jak rodiče s dětmi, kteří hojně navštěvovali výtvarné dílny
a divadelní představení, tak dospělí, jimž jsme nabídli koncerty s velmi pestrým žánrovým rozptylem.
S příchodem podzimu si všichni fanoušci kultivované zábavy užívají na
třetím ročníku Festivalu v centru dění,
což je měsíc plný chutí, vůní a zážitků, který od 13. září postupně přinesl Slavnosti piva a Slavnosti jídla,
k nimž se přidávají právě probíhající
Slavnosti vína spolu se závěrečnými
Slavnostmi regionů (od 8. do14. října). Pivní slavnosti se nám podařilo
z náměstí Svobody, tedy středu dění
celého festivalu, rozšířit i na Moravské náměstí, které kromě piva patřilo
každý večer i rockové muzice.
Další z míst, jemuž jsme vdechli
nový život, je Zelný trh, kde už počtvrté proběhnou Vánoce na Zelňáku. Ty letošní se opět ponesou v pohádkovém stylu Josefa Lady a startují 26. listopadu.
Kromě zmiňovaných větších a vícedenních projektů můžeme především rodiče s dětmi pozvat na spoustu menších akcí do parků v centru –
například na Kraví hoře pořádáme
21. října již počtvrté Drakiádu.
Centrum Brna zkrátka žije, což je
dobře. Pokud vám a vašim blízkým
přinášíme příjemné zážitky, opravdu nás to těší.

www.brno.cz
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Nové oddlužovací centrum v Brně
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Komu Oddlužovací
centrum pomáhá?
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Oddlužovací centrum je otevřeno lidem, kteří jsou zadlužení a neví si rady. Rozhodli se aktivně řešit svou situaci a chtějí
opět spokojeně žít. Nyní ho nově
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můžete navštívit právě v Brně,
v Hybešově ulici 61.

Jaké jsou výhody
Oddlužovacího centra?
• Dluhové poradenství vč. ﬁnanční analýzy ZCELA ZDARMA!
• Nemusíte se obávat, že od
vás vyberou poplatky a pak
vám sdělí, že u vašeho případu oddlužení není možné.
• Mají řešení pro každý dluh. Pomůžou nejen s osobním bankrotem, ale provádí i správu
dluhů. Navrhnou takovou formu oddlužení, která je nejefektivnější.
• Radou to u nás nekončí! Když
se rozhodnete být naším klientem, tak vás připravíme
na insolventní řízení a provedeme vás celým procesem
soudního oddlužení. V případě správy dluhů za vás bude-

me vyjednávat lepší platební podmínky u vašich věřitelů
a chránit vás před jejich neférovým jednáním.
• Poskytují profesionální přístup k zákazníkům a rádi zodpoví všechny vaše dotazy.
Pracovníci Oddlužovacího centra vás uvítají každý všední den od
9.00 do 18.00 hodin. Můžete je také
kontaktovat přes internetové stránky www.oddluzovacicentrum.cz
nebo pomocí bezplatné telefonní
linky 800 409 609 a ještě dnes začít cestu k životu bez dluhů!
Oddlužovací centrum doporučujeme!!!

www.oddluzovacicentrum.cz
tel.: 800 409 609
SC 321696/1

04

 !"#$

V dnešní době je velmi snadné
dostat se do ﬁnanční tísně. Z výplaty těžko něco ušetříte, a když
něco nutně potřebujete, většinou
si musíte půjčit. Pod tlakem tíživé ﬁnanční situace snadno uděláte chybu, které pak s odstupem
času litujete. Co ale dělat, když
svoje splátky nezvládáte a schyluje se k exekuci? Jak postupovat, když už exekuce započala?
Hlavní je zachovat si chladnou
hlavu a neudělat ve stresu nějaký neuvážený krok. Pomoc najdete každopádně v ODDLUŽOVACÍM CENTRU.
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meet the challenge. meet centrope.

SC 321403/4

SC 321668/1

www.centrope.com
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očekáváme:
• minimálně SŠ vzdělání
• samostatnost, komunikativnost
• kreativita
• obchodní dovednosti
• znalost práce na PC
• flexibilita a ochota učit se nové věci

nabízíme:
• nadstandardní finanční ohodnocení
• práce na ŽL
• kancelář v centru Brna
• mobilní telefon
• zajímavá práce v místě bydliště
• další benefity

vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu alena.bohatova@ceskydomov.cz

veškeré zboží za polovic
PODZIMNÍ BUNDY
VELIKOST M–XXL

CENA
PO SLEVĚ

49

Kč

sleva
–50 %

na
na všechno
všechno

CENA
PO SLEVĚ

RUČNÍČEK
30x50 cm

TRENKOSLIPY
VELIKOST M–XXL

CENA
PO SLEVĚ

19

Kč

CENA
PO SLEVĚ

Zelný trh 250, Brno • po–pá 8–18.30, so 8–13

NC KROKODÝL – 1. PATRO

9

DĚTSKÉ PUNČOCHÁČE
VELIKOST 68–164

TEPLÁKY
VELIKOST M–XXL

49
39

Kč

CENA
PO SLEVĚ

19

Kč

PLYŠOVÝ MEDVÍDEK

Kč

CENA
PO SLEVĚ

Kč

A dalších 1000 druhů zboží za výprodejové ceny.
Každý týden nové zboží!!! Platí do vyprodání zásob.

SC 321594/1

L E V N Ě O B L É K N E C E L O U VA Š I R O D I N U

4 ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A EKOLOGIE

Náhradní
babičky pohladí
i napomenou
jako ty pravé
Rok 2012 byl vyhlášen Rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a k této myšlence se hlásí také
projekt Trojlístek brněnské neziskové
organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, která letos slaví dvacet let
své úspěšné a prospěšné činnosti. Cílem projektu je pomoci rodinám s malými dětmi a usnadnit rodičům návrat
do zaměstnání a zároveň pomoci starším, osamělým, často nezaměstnaným
ženám.
Rodiny, které řeší problém s hlídáním malých a školních dětí do 15 let,
dostanou možnost seznámit se s náhradní babičkou. Tou se může stát
žena zralého věku, která chce za menší ﬁnanční odměnu rodičům při výchově jejich dětí pomáhat. Jejím úkolem
tedy nebude uklízet či vařit, ale např.
vyzvednout děti ze školy, jít s nimi na
hřiště či jim přečíst pohádku. Projekt
je založen na svobodné vůli obou stran
vzájemně si pomáhat a vytvořit nejen pracovní, ale také přátelský vztah.
Centru připadla role zprostředkovatele kontaktu mezi rodinami a babičkami a také pořadatele školení, workshopů a „sbližovacích“ akcí pro všechny
zúčastněné. „Projekt Trojlístek byl zahájen letos v květnu a potrvá do května 2014. Z Brna a okolí již projevilo
zájem 84 rodin a 64 babiček. S potenciálními účastníky projektu vedeme asi 45minutový rozhovor, kde zjistíme, jaké jsou jejich představy, jaké
mají potřeby, přání, jaká je jejich rodinná situace, a na tomto základě pak
vybereme vhodné kandidáty,“ uvádí
koordinátorka projektu Gabriela Vybíralová a dodává, že mají už 33 propojených kontaktů.
Babičku tedy do rodiny na základě
předem stanovených kritérií, jako jsou
např. blízkost bydliště, časové možnosti či společné zájmy, vyberou v Centru. Rodina na ni poté dostane kontakt
a spojí se s ní. Zárukou dobře fungujícího vztahu by se měla stát právně
ošetřená smlouva mezi účastníky navzájem a Centrem.
Projekt Trojlístek, ﬁnancovaný z evropských fondů a státního rozpočtu, je
inspirován podobným, úspěšným projektem z Rakouska. Přihlásit se je možné na telefonním čísle 542 217 464 nebo
e-mailem na adrese trojlistek@crsp.cz.
Markéta Žáková

ŘÍJEN 2012

Kde je čistý vzduch a ticho? Monitoring napoví
e důležité vědět, v jakých
životních podmínkách žijí
obyvatelé České republiky
a kde je třeba snížit zdravotní rizika z životního prostředí. Proto je zdravotní stav obyvatel od
roku 1994 pravidelně monitorován. Sběr dat a jejich vyhodnocení zajišťují Státní zdravotní ústav,
zdravotní ústavy a krajské hygienické stanice.

J

V oblasti znečištění ovzduší jsou výsledky měření koncentrací vybraných
znečišťujících látek v ovzduší získávány ze sítě měřicích stanic provozovaných zdravotními ústavy a Českým
hydrometeorologickým ústavem. Sleduje se i výskyt akutních respiračních
onemocnění, což vypovídá o úrovni
znečištění ovzduší. Podíl těchto onemocnění u dětí se od roku 1995 významně snížil.
Čistotu ovzduší v Brně ovlivňuje zejména doprava, která je dominantním
zdrojem znečištění. V dopravně exponovaných lokalitách jsou imisní limity
překračovány. V roce 2010 byl v Brně
50 dnů překročen imisní limit pro prachové částice frakce PM10, přičemž se

 Brněnské moře. Masový rozvoj sinic na Brněnské přehradě se podařilo i s účastí města Brna zvládnout a lidé si tu mohou dopřát kvalitní koupání ve zdravotně nezávadné vodě. Foto: M. Schmerková

připouští pouze 35 překročení za rok.
Přesto je Brno v tomto ukazateli v lepší
polovině z 27 sledovaných lokalit.
V oblasti znečištění pitné a rekreační vody se sleduje jakost pitné vody
dodávané veřejnými vodovody. V Brně v tomto případě nebyly zazname-

nány významné nedostatky. Průběžně
jsou sbírána a hodnocena i data o jakosti koupacích vod. V Brně se sleduje 80 jednotlivých bazénů a čtyři koupací místa, přičemž kvalita těchto vod
je dobrá. Masový rozvoj sinic na Brněnské přehradě se podařilo i s účastí

města Brna zvládnout a lidé si zde mohou dopřát kvalitní koupání ve zdravotně nezávadné vodě.
Zjišťuje se také vztah mezi hlukem
a jeho účinky na kvalitu života a zdraví obyvatel. Významně více jsou hlukem obtěžovány osoby, které mají okna
denních místností orientována ke zdroji
hluku, nejčastěji ke komunikaci s hlučnou dopravou. Speciﬁckým problémem
Brna (a obdobně velkých měst) jsou bodové zdroje hluku, které nejvíce obtěžují obyvatele žijící v jejich blízkém okolí – jsou to zejména koncerty a kulturní
akce na veřejných prostranstvích a diskotéky v obytných domech.
Miroslav Staněk
Krajská hygienická stanice JMK
se sídlem v Brně
S výsledky monitoringu zdraví
a životního prostředí se lze seznámit na webových
stránkách Státního zdravotního ústavu
www.szu.cz v sekci Publikace –
Sborníky a dokumenty.

Nejlepší školní oběd vaří kuchařky v Brně I autisté
Druhé místo patřilo zástupcům školní ná mimo jiné ze zástupců magistrátu, miLosos na restované zelenině s bramborovou kaší. To není menu vyhláše- jídelny Základní školy Mánesova v Otro- nisterstev školství a zdravotnictví, Asociné restaurace, ale školní oběd, který kovicích se zdravým karbanátkem, bram- ace kuchařů a cukrářů ČR a Společnosti
pro výživu. Nechyběl ani čestzvítězil ve 3. ročníku celoný porotce, herečka a kuchařrepublikové soutěže pořádaka Markéta Hrubešová. Členné v rámci projektu Všeobecky vítězného brněnského týmu
né zdravotní pojišťovny Žij
se z prvního místa upřímně razdravě. Uvařily jej kuchařky
dovaly a kromě ocenění si ze
ze školní jídelny na náměstí
soutěže odnesly i ﬁnanční odSvornosti v Brně.
měnu. „Třem nejlepším týFinále soutěže O nejlepší
mům jsme věnovali šeky, které
školní oběd se konalo 28. srpmohou využít na nákup vybana na střední škole v Čichnovení a zázemí do školní kuvě ulici v Brně. Z rekordního
chyně,“ uvedla Kateřina Pulpočtu 78 přihlášených jídelen
krábková z VZP. Nejchutnější
vybrala odborná komise deset
školní oběd volila také veřejnejlepších, které během ﬁnánost v rámci on-line hlasoválového dne uvařily svá soutěžní menu. „Soutěžní pokrmy  UHO už je minulostí. Školní menu z jídelny na ná- ní, v němž prvenství získala jímusely být běžně zařazovány městí Svornosti v Brně získalo v celorepublikové soutě- delna Gymnázia Lesní čtvrť ve
Zlíně se zeleninovým špízem
na jídelní lístek dané školní jí- ži prvenství. Foto: VZP
a bramborovou kaší.
delny, patřit mezi oblíbená jídSoutěž O nejlepší školní oběd má za
la malých strávníků a cena celého menu borovým salátem s francouzskou zeleninesměla překročit normou daný limit 34 nou a jogurtovým dresinkem s bylinkami. cíl podporovat kvalitu, chuť i energetickorun za porci,“ uvedla Anna Packová Trojici vítězů ovšem uzavřeli opět Brňa- kou vyváženost jídel připravovaných ve
z Odboru školství, mládeže a tělovýcho- né – kuchařky ze Školní jídelny Nádvor- školních jídelnách. Právě ony totiž hrají
vy Magistrátu města Brna, který se na ní a jejich pangas ze Švédska. Finálové významnou roli v prevenci dětské nadváDita Havlíčková
pokrmy hodnotila odborná komise slože- hy a obezity.
vyhlášení soutěže podílel.

si najdou
zaměstnání
Lidé s diagnózou autismus se jen
stěží dokážou uplatnit na pracovním
trhu, pokud vůbec.
O změnu tohoto stavu a zkvalitnění života této skupiny lidí usiluje Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA-JM.
V současnosti by k dosažení cíle
mohl vést i nový projekt Integrace
osob s PAS na pracovní trh, který potrvá do dubna 2014 a je nabízen bezplatně zájemcům od 15 let. Do programu
se lze přihlásit do konce října.
Organizace APLA-JM klienty provede prvotní pracovní a bilanční diagnostikou, posoudí jejich pracovní a sociální dovednosti, nabídne specializované
pracovní kurzy i odbornou asistenci
a následně pomůže vyhledat a zajistit
vhodné pracovní místo na dobu minimálně šesti měsíců.
Více informací najdete na webové
stránce www.apla-jm.cz.
(šef)

Partnerství Brna a Lipska Konzervatoř otevírá dveře talentům
brzy oslaví čtyřicítku
N

V roce 2013 oslaví městské partnerství mezi veletržními městy Lipskem a Brnem čtyřicáté výročí uzavření smlouvy o spolupráci.
Spolek na podporu městského partnerství se sídlem v Lipsku, jež byl založen v roce 2006, plánuje různé kulturní akce, jak v Lipsku, tak i v Brně.
V saském Lipsku se například uskuteční výstava o Doře Müllerové, laureátce Ceny města Brna a neúnavné zprostředkovatelce mírového spolužití mezi
Němci a Čechy. Dále pak různá čtení
o české literatuře.
V Křížové chodbě Nové radnice
v Brně pak bude k vidění mimo jiné
výstava o graﬁcké tvorbě spoluzakladatele tzv. Lipské školy v malířství Wernera Tübkeho (1929–2004). Všechny
akce se uskuteční s podporou odborů
zahraničních vztahů městských úřadů
v Brně a Lipsku.
Již letos na podzim ale spolek organizuje dvě velmi pozoruhodné akce.
V Moravském zemském muzeu se
16. října v 17 hodin uskuteční literární čtení na téma německo-židovské literatury v Brně před rokem 1945, kde

budou předneseny texty různých v Brně narozených autorů (například Ph.
Langmann, O. Jellinek či F. Beer). Texty v českém překladu přednesou brněnští herci Miloš Kročil a Petra Bučková.
O dva dny později (18. října) se koná
v Moravské zemské knihovně, tentokrát v němčině, autorské čtení spisovatele Josefa Haslingera, který v Lipsku
vede známý Literární ústav a je autorem románu Jáchymov, jenž nedávno vyšel i v českém překladu. Oběma
akcemi fakticky už letos začínají oslavy jubilea městského partnerství mezi
Lipskem a Brnem.
V Lipsku se zase v předvečer společného jubilea představí velmi úspěšná a populární Jazzová mše Jaromíra
Hniličky. První listopadový den zazní
skladba známého brněnského hudebníka a skladatele v kostele svatého Tomáše (Thomaskirche), kde je pohřben
jeden z největších velikánů německé a světové hudby – Johann Sebastian Bach.
Thomas Krzenck
Spolek na podporu partnerství měst
Lipsko – Brno

a založení vlastní taneční
školy si sice jihomoravská
metropole musela léta počkat, dnes ale sklízí „sladké plody“
v podobě úspěšných absolventů
a sólistů divadel v Evropě i zámoří.

Taneční konzervatoř Brno se sídlem
na Lesné je státní škola, která ročně přijímá do svých řad maximálně jen čtyři
desítky nových studentů, počet zájemců
nejen z Brna však každoročně převyšuje kapacitní možnosti školy.
Hudební a taneční škola byla v Brně
zřízena v roce 1983 a své sídlo získala
v objektu ZŠ Nejedlého v blízkosti Čertovy rokle. V prvním roce své existence
měla k dispozici pouze část jednoho pavilonu a teprve o čtyři roky později převzala do své správy celý objekt bývalé základní školy a zahájila budování dalších
prostor. Se školním rokem 1990/1991 se
škola přejmenovala na Taneční konzervatoř a v současné době poskytuje osmileté
souběžné odborné a všeobecné vzdělání
zakončené maturitou a absolutoriem.
„Studium je zaměřeno na klasický
a moderní tanec,“ upřesňuje zaměření
školy ředitel Zdeněk Kárný, který dlouhá léta působil jako sólista Národního
divadla v Brně. „Podmínkou pro studi-

um je nejen úspěšně zakončená 5. třída
základní školy, ale také zdravotní, hudebně-rytmické a taneční předpoklady,
včetně štíhlé postavy. Mezi uchazeči bychom uvítali rozhodně více hochů,“ dodává ze zkušenosti ředitel.

ším talentům, ale i pokračovatelům tradice kvalitního brněnského tanečního
školství.
Soňa Haluzová

Tančit jako Litterová či Fousek
Pro ty, kteří přemýšlí o své budoucnosti spojené s tancem, je připraven den otevřených dveří. 19. října od 15 do 18 hodin a 20. října od 10 do 13 hodin budou
mít návštěvníci konzervatoře příležitost
nahlédnout do taneční „kuchyně pod pokličku“ a poznat, jak se rodí profesionální tanečník, jak vypadá výuka tance a co
všechno už studenti na škole dokážou.
K vidění budou i taneční sály a ukázky
taneční gymnastiky, klasického, současného i lidového tance, včetně kostýmů.
Již v průběhu studia budoucí tanečníci účinkují s úspěchem v představeních
Národního divadla Brno či na kulturních akcích, např. reprezentačních plesech. Mnozí absolventi získávají ocenění na mezinárodních baletních soutěžích
konaných například ve Vídni, Istanbulu, Brně či Bergamu. Další jsou nositelé Cen Thálie, jako Hana Litterová, Michal Štípa či Jan Fousek a další. Taneční
konzervatoř tak otevírá dveře nejen dal-

 Ve víru tance. Den otevřených
dveří na konzervatoři ukáže, jak se
rodí profesionální tanečník, jak vypadá výuka tance a co všechno už
studenti dokážou. Foto: M. Havlíček

www.brno.cz
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INZERCE – PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
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Lázně – nejen na doporučení lékaře

Cizinci nejnavštěvovanějšími
jsou už řadu let západočeské
lázně – Jáchymov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Dále pak Teplice
v Čechách, Lázně Aurora Třeboň a Luhačovice. Tuzemský turista však již objevil kvalitní služ-

by i v dalších českých lázních:
Bechyně, Annenské Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Jánské Lázně, Mšené, Poděbrady či Velichovky, stejně tak jako
v moravských lázních: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
či Teplice nad Bečvou. Většina lázeňských středisek nabízí
po celý rok různé programy pro
každou věkovou skupinu s různým zaměřením. Teď na podzim
například lákají lázně na zbarvenou přírodu, která zaručí příjemný odpočinek a načerpání
nových sil, osvěžení a radost do
dalších dní.
Lázně už dávno nejsou pouze místem, kam se jezdívali lidé
na doporučení lékaře uzdra-

vit po operacích nebo ulevit od
chronických nemocí. Dnes lázně
v celé republice nabízejí služby pro širokou veřejnost a „léčebné“ terapie i pro úplně zdravé lidi. Vedení lázeňských domů
nabízejí například pobyty pro
zamilované, pro manažery, pro
lidi s touhou zhubnout nebo jen
pro pouhý odpočinek. Základními procedurami obvykle bývají
různé masáže, koupele, inhalace nebo zábaly. Moderní wellnes
pobyty jsou čím dál oblíbenější.
Bez lékařského vyšetření můžete vyzkoušet především relaxační procedury, jako jsou masáže,
plavání v bazénu, termální koupele, saunu, ﬁtness apod. Cílem
je, aby klient odcházel odpoča-
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VYUŽIJTE SÍLU
PŘÍRODNÍ
LÉČBY
Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz
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Přírodní zdroje s léčivými účinky, ať už jde o termální a minerální prameny, peloidy
(tj. rašelinu, bahno a slatinu), zřídelní plyny či klimatické podmínky, nenajdete všude.
Vyskytují se pouze v několika oblastech na světě, mimo jiné ve střední Evropě a v hojné míře právě v České republice. Minerální voda se používá k mnoha účelům – k pitným
kúrám, inhalacím, irigacím, koupelím či podvodním masážím. Peloidy slouží k zábalům,
obkladům a koupelím a mají blahodárný účinek na pohybový aparát i pokožku. Plyny se
využívají k podkožní aplikaci pro uvolnění bolesti a k léčbě funkčních poruch. Nepostradatelnou součástí lázeňské léčby je také klima - krásná příroda, čistý vzduch i nadmořská
výška mohou mít žádaný léčebný efekt.
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Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního
programu ﬁnancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
SC 321656/1
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tý, načerpal nové síly, zbavil se
stresu a v poslední době se tyto
pobyty osvědčily jako boj proti
syndromu vyhoření.
Lázeňskou turistikou se zabývá řada internetových portálů,
kde si můžete vybrat pobyt podle svého gusta. Ať už budete vybírat podle místa, podle zaměření lázní nebo hledáte dárek pro
svoje blízké, určitě si v nabídce
českých lázní vyberete.

SC 321446/24

České lázeňství má ve světě
velmi dobrou pověst a je dáno
ojedinělostí léčivých zdrojů.
Velký rozmach zažilo na přelomu 19. a 20. století, avšak především v posledních letech
dochází k dalšímu rozvoji díky
budování nové infrastruktury a kvalitnější a komplexnější nabídce lázeňských pobytů
a nově i wellness pobytů.

Dožíváme se stále vyššího věku, avšak ruku
v ruce s přibývajícími léty přibývají také zdravotní problémy.

Oproti běžným doplňkům působí cíleněji na
konkrétní procesy v těle a jsou zpracovány
s maximální odbornou péčí.

Milion kardiaků, bezmála milion diabetiků,
dva miliony lidí s nemocemi kloubů a páteře
a tři miliony lidí s nadváhou a obezitou – to
nejsou zrovna radostná čísla.

Lídrem na trhu s hraničními přípravky je
společnost Brainway Inc., která právě otevřela svou prodejnu v Brně, v níž mohou Brňané
dostat přípravky přispívající k úlevě všech tělesných i duševních strasti a to se zárukou kvality,
účinnosti i tradice značky, včetně poradenství.

Omezení v činnostech, které nás živí nebo které nás těší, úzkosti, deprese a chronické bolesti
jsou průvodními znaky toho. že naše zdraví
jaksi odchází.
Chceme-li si uchovat slušnou kvalitu života co
nejdéle a nestát se pinpongovým míčkem, který létá mezi zdravotnickými zařízeními, musíme pro to leccos udělat na poli životosprávy.
Jedním z ověřených a efektivních nástrojů,
jak své zdraví podpořit, je užívání doplňků
stravy. Strmý a trvalý nárůst spotřeby těchto
zvláštních potravin ukazuje, že se nejedná ani
o módní záležitost, ani o reklamou vyhnané
prodeje. Ostatně studiem a vývojem doplňků
stravy se zabývají stovky vědeckých pracovišť
a oficiálně je zastřešuje jak Světová zdravotnická organizace, tak i vládní organizace jednotlivých zemí.
Důležitou část sortimentu doplňků stravy tvoří tzv.hraniční přípravky. Čím se vyznačují?
Obsahují totiž účinné látky, které prošly řadou
lékařských testů a jsou popsány v lékopisech.

Stálým zákazníkům navíc prodejna poskytuje
věrnostní bonusy.

Účinné rostlinné látky jsou do přípravků zapracovávány s pomocí nejnovějších technologií.
Přísnou kontrolu hygieny a kvality výroby
provádí jak vedení společnosti, tak i státní
inspekce a akreditované zkušebny.
Není asi třeba dodávat, že léčivé rostliny
z nichž jsou účinné látky získávány, pocházejí výlučně z ekologických farem nebo nedotčené přírody tropického pásma.
Hotové výrobky pak putují nejen do českých
lékáren, ale také do distribučních sítí řady
dalších zemí.

Kontakt: Hybešova 30, 602 00 Brno
Otevírací doba je od pondělí do pátku
9:00 až 17:30.
Polední přestávka: 12:00 – 12:30
Tel.: 539 012 390
E-mail: brno@bwy.cz

15 let ve službě zdraví
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Aby zdraví nepřestalo sloužit

6 ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
KRÁTCE
 Nové hřiště v Žabovřeskách. Ve
vnitrobloku mezi Zborovskou, Jindřichovou, Korejskou a Klímovou
ulicí v září vzniklo na místě původního, nevyhovujícího sportoviště nové hřiště. Sloužit by mělo pro
sportovní vyžití především seniorů a dospělých, ale i školáků. Součástí hřiště je ﬁtpark s venkovním
rotopedem, sloužícím jako trenažér chůze a běhu na běžkách, dále
otočným diskem, určeným zejména k protažení horních končetin
a posílení trupu, a otočným plochým diskem, který lze využít k protažení trupu a boků. Prostor umožňuje i postupné rozšiřování o další
herní prvky pro různé typy cvičení. Herní plocha byla také doplněna
o novou lavičku s opěradlem a odpadkový koš.
 Pátý opravený dům v problémové zóně. V rámci Integrovaného
plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města byl rekonstruován a v září předán do užívání
v pořadí již pátý bytový dům, tentokrát v ulici Bratislavská 62. Šlo o investici ve výši 29 milionů Kč. Po rekonstrukci je zde 25 bytových jednotek, nárožní prostor v přízemí byl
upraven pro provoz obchodu. Jako
první byl v listopadu 2011 zkolaudován bytový dům Spolková 3, druhým byl v únoru 2012 bytový dům
Francouzská 44, třetí rekonstruovaný dům se nachází v ulici Francouzská 68 a byl slavnostně otevřen letos v dubnu a čtvrtým se stal
v květnu dům ve Francouzské 64.
Ve výstavbě jsou nyní domy Francouzská 20 a Přadlácká 9, u dalších
se připravují projektové dokumentace. Celkem bude v problémové
obytné zóně města Brna opraveno
11 bytových domů.
 Dobrý vývoj v socioekonomické
oblasti. Jako 3. nejlepší mezi krajskými městy bylo vyhodnoceno
město Brno z hlediska socioekonomického rozvoje. K tomuto závěru došli výzkumníci z Vysoké školy ekonomické v Praze v projektu
MasterCard česká centra rozvoje
2012, jenž sledoval období let 2008
až 2012. Diplom převzal 19. září tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký. Studie porovnávala
široké spektrum ukazatelů od vývoje míry nezaměstnanosti a průměrných mezd až po průměrnou plochu
bytu či míru kriminality v daném regionu. Brno má relativně příznivý
vývoj ukazatelů trhu práce s výjimkou počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo (v tomto
ukazateli se umístilo jako dvanácté). Poslední pozice patří Brnu z hlediska vývoje obytné plochy dokončených bytů. U ostatních ukazatelů
ale jihomoravská metropole dosahuje poměrně příznivých hodnot.
V celkovém hodnocení mezi městy
je nejlepší Ostrava, druhé místo patří Karlovým Varům.
 Brno Ph.D. talent pokračuje.
Město Brno pokračuje v podpoře
talentovaných doktorandů. 19. září
Rada města Brna doporučila zastupitelům města schválit smlouvu
o dotaci ve výši 4 miliony Kč. Cílem
projektu Brno Ph.D. talent je zlepšit podmínky doktorského studia
a usnadnit tak studentům zvýšení jejich kvaliﬁkace. Projekt rovněž
přispívá k zatraktivnění technických
a přírodovědných oborů a motivuje absolventy magisterského stupně k postgraduálnímu studiu na brněnských univerzitách. Konkrétně
se jedná o ﬁnanční dar z rozpočtu
města Brna ve výši 10 tisíc Kč měsíčně, který je podpořeným studentům vyplácen průběžně po dobu tří
let. Každý rok je udělován 20 perspektivním doktorandům prostřednictvím otevřené meziuniverzitní
soutěže, do níž se každoročně hlásí
na 150 zájemců. Administrátorem
projektu je Jihomoravské centrum
pro mezinárodní mobilitu.
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Kolik se bude platit za odpad? Zatím nevíme
MARTIN
VANĚČEK
Odbor životního
prostředí MMB
vanecek.martin@brno.cz

zářijovém Brněnském Metropolitanu se čtenáři mohli
seznámit s výsledky ankety, která zjišťovala názory Brňanů na výběr místního poplatku za
komunální odpad. Nyní přinášíme podrobnější vyjádření správce
daně k námětům, připomínkám
a dotazům občanů na toto téma.

V

Jak z ankety vyplynulo, Brňané by
vzhledem k tomu, že se poplatek za odpad platí jednou za rok a oni snadno
na platbu zapomenou, rádi platili přes
SIPO. Aby však Magistrát města Brna
mohl platby přes SIPO přijímat, musí
uzavřít mandátní smlouvu s Českou
poštou. Tato služba je spojena s poplatky, které představují určité náklady. Největší nevýhodu však spatřujeme v identiﬁkaci poplatníků. Lidé často platí i za
další osoby jiného jména a bydliště,
proto by poplatníkovi neodpadla povinnost vyplnit každý rok oznámení společného zástupce s uvedením jmen a dat
narození osob, za které platí. Platba přes
SIPO je tedy mnohem komplikovanější nejen pro správce daně, ale zejména
pro občany.

Další připomínka se týkala třídění odpadu. Pokud chceme po občanech, aby třídili odpad, pak očekávají, že navýšíme počet
kontejnerů. Množství barevných kontejnerů rok od roku roste a lidé tak mají ke třídění odpadu stále kratší cestu. Jsme si ale
vědomi, že je stále co zlepšovat. Na území
města Brna se nyní nachází 1070 modrých
kontejnerů na papír, 1007 žlutých kontejnerů na PET lahve, nápojové kartony a hliníkové plechovky a 1861 zelených kontejnerů na sklo. Nově byly vybudovány také
podzemní kontejnery v centru města, kde
není prostor pro klasické nádoby. Mapu
kontejnerových stanovišť a sběrných dvorů najdete na webu www.sako.cz/separace/pet/stanoviste.php.

ků pro příští rok, už teď se jim zdají příliš vysoké. Zákon o místních poplatcích
umožňuje stanovit od roku 2013 vyšší
sazbu poplatku, která může činit až 1000
korun za osobu a rok. Skutečná výše poplatku na území města Brna však není
dosud známa, neboť Zastupitelstvo města Brna prozatím neschválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Další často kladená otázka zněla, proč
osoba, která žije nebo pracuje v zahraničí,
nemůže být od poplatku osvobozena. Tato
možnost nicméně existuje. Osvobození
od poplatkové povinnosti je nástroj, kte-

rý musí být upraven obecně závaznou vyhláškou obce. O tom, kdo bude od poplatku osvobozen, rozhoduje Zastupitelstvo
města Brna na svém veřejném zasedání.
Závěrem uveďme aktuální informace.
Od lhůty splatnosti pro úhradu místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem uplynuly čtyři měsíce. Svoji poplatkovou povinnost
prozatím splnilo 340 tisíc z celkového
počtu 358 tisíc poplatníků. Neuhrazená
poplatková povinnost je nedoplatkem.
Správce daně přistupuje k navyšování částky v přímé úměře s délkou lhůty,
která uplynula od data splatnosti. Čím
později tedy dlužník poplatek uhradí,
tím víc mu bude navýšen.

Čím později, tím víc
Brňany také zajímá, proč úřad nepřijímá při placení poplatku za odpad na pokladnách platební karty. Tento způsob
úhrady je pro uživatele velmi jednoduchý, a proto je rozšířený. Bohužel podmínky ze strany bankovních domů jsou
pro město dosti nevýhodné. Nejenže si
za každou transakci banka účtuje poplatek, ale navíc podmiňuje zapůjčení terminálů určitou výší měsíčního obratu,
kterého však při výběru místního poplatku dosahujeme pouze po dobu tří měsíců
v roce. Pokud by se podmínky změnily,
vyjde město poplatníkům vstříc. Disponuje-li poplatník kartou k bankovnímu
účtu, pak je pro něj nejlepší provést platbu bankovním převodem.
Nejčastější náměty a připomínky respondentů se týkaly navyšování poplat-

 Kam putuje odpad z barevných kontejnerů, které mají Brňanům usnadnit
třídění? Na dotřiďovací linku, rozhodně ne do kotle. Foto: EKO-KOM

Město má plán, jak se dá stárnout aktivně
IVANA
DRAHOLOVÁ
Kancelář Brno –
Zdravé město
draholova.ivana@brno.cz

ěsto Brno stejně jako většina měst v Evropě čelí
výzvě související s demograﬁckým stárnutím populace. Počet osob nad 60 let v roce
2011 představoval 24,2 % obyvatel Brna.

M

Významné rozdíly jsou ve věkové
struktuře jednotlivých městských částí. Mezi „nejmladší“ čtvrti patří Nový
Lískovec, Vinohrady, Útěchov či Medlánky, kde činí podíl seniorů nad 60 let
méně než 18 %. Naopak „nejstarší“ jsou
Žabovřesky, Komín, Řečkovice a Mok-

rá Hora a Jundrov, kde žije nad 30 % seniorů. Tyto rozdíly jsou dány odlišným
charakterem městských částí, zejména typem zástavby a vývojem dané lokality.
Jakou věkovou strukturu obyvatel
v Brně můžeme očekávat do budoucna?
Dle demograﬁcké prognózy bude v roce
2051 již téměř 110 tisíc občanů ve věku
65 a více let, což bude představovat přes
29 % obyvatel Brna.
V rámci projektu Brno – Zdravé
město je již řadu let věnována pozornost problematice aktivního a zdravého stárnutí. Součástí projektu Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno je
tedy Plán aktivního stárnutí ve městě
Brně. Jeho cílem je podpořit efektivní
komunitní spolupráci organizací, která
povede ke zlepšení podmínek pro zdravé a aktivní stárnutí v Brně. Kompletně
dokončen byl v březnu při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012, který

zdůrazňuje podporu vitality a důstojnosti všech osob.

Internet využívá skoro
polovina seniorů
Podstatnou část plánu tvoří výsledky
rozsáhlého sociologického průzkumu názorů a potřeb brněnských seniorů, kterého
se zúčastnilo téměř 800 osob ve věku 60+.
Z průzkumu například vyplývá, že dostatečné informace o zdravotní prevenci mají
tři čtvrtiny seniorů, ale prohlídek či preventivních programů se účastní jen polovina. Dále průzkum ukázal, že 70 % seniorů se nevěnuje vůbec nebo jen ojediněle
provozování sportu. Přitom pro udržování
dobrého zdravotního stavu je žádoucí, pokud senioři tráví volný čas vhodnou pohybovou aktivitou uzpůsobenou jejich věku
a zdravotnímu stavu.
Zajímavé zjištění přinesl průzkum
ohledně využívání internetu seniory.
Internet jako informační zdroj využívá
41,2 % dotázaných seniorů, více muži

než ženy. 4,3 % seniorů nemají k internetu přístup, přestože zájem o jeho využívání by byl. S rostoucím věkem využívání internetu rapidně klesá.
Z hlediska pohybu po městě a prostředí města starším lidem nejvíce vadí
krátký interval zelené na přechodech,
nadměrná doprava a hluk, nebezpečí
srážek s cyklisty a nedostatek laviček
pro odpočinek. Téměř polovina seniorů
využívá denně nebo téměř denně městskou hromadnou dopravu, ale řada seniorů uvedla, že se zde necítí bezpečně.
Získané výsledky jsou cenným zdrojem inspirace a podnětů v oblasti zlepšování kvality života seniorů. Proto je
hlavním záměrem plánu aktivního stárnutí zprostředkovat spolupráci organizací, jež mohou život seniorů pozitivně ovlivnit. Se závěry celého projektu
by měli být v nejbližší době seznámeni představitelé města Brna. Kompletní
verzi dokumentu naleznete na webových
stránkách www.zdravemesto.brno.cz.

Brňané budou volit zastupitele kraje, část i senátory
JAROSLAVA
SLÁMOVÁ
Odbor vnitřních
věcí MMB
slamova.jaroslava@brno.cz

polečně s volbami do zastupitelstev krajů se 12. října od 14
do 22 hodin a 13. října od 8 do
14 hodin konají také volby do Senátu Parlamentu České republiky.

S

Na území města Brna proběhnou senátní volby ve volebním obvodu č. 59
Brno-město, který je vymezen městskými částmi Brno-střed, Brno-Kohoutovice,
Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec a Brno-Bosonohy.
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve
volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole senátních voleb nadpoloviční
většinu všech odevzdaných platných hlasů, bude se 19. října od 14 do 22 hodin
a 20. října od 8 do 14 hodin konat druhé
kolo voleb. Jestliže se před druhým kolem

voleb do Senátu kandidát své kandidatury vzdá, popřípadě pozbude práva být volen nebo zemře, bude se druhé kolo voleb
konat až 13. den po ukončení hlasování
v prvním kole, tedy 26. října od 14 do 22
hodin a 27. října od 8 do 14 hodin.
Hlasování do Senátu Parlamentu České
republiky bude probíhat pouze na území
České republiky. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí se hlasovat nebude.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole
voleb může volit i občan České republiky,
který alespoň druhý den konání druhého
kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky jedním z těchto dokladů: platný občanský průkaz, platný cestovní pas, diplomatický, služební pas České republiky nebo
cestovní průkaz.
Informace týkající se občanských průkazů lze získat na tel. 542 175 119 nebo
osobně na Odboru správních činností
MMB v Husově 5, který od 8. do 13. října

zajistí služby v rozšířených úředních hodinách (pondělí a středa 8–17 hodin, úterý a čtvrtek 8–12 hodin, pátek 8–22 hodin,
sobota 8–14 hodin).
Pokud občan nemůže prokázat své státní občanství, zajistí mu vydání chybějícího dokladu referát státního občanství
a matrik Odboru vnitřních věcí MMB
v Husově 3. K vystavení osvědčení o státním občanství České republiky je nutno
předložit rodný list, oddací list, doklad totožnosti (např. občanský průkaz), popř. další doklady – např. domovský list. Správní
poplatek činí 100 Kč. Další informace k této problematice mohou občané získat na
tel. 542 175 190 a 542 175 189 nebo osobně v úřadovně referátu státního občanství
a matrik OVV MMB v Husově 3, 3. patro.

Více lístků v obálce
znamená neplatný hlas
Tam, kde se konají volby do Senátu
společně s volbami do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, obdrží voliči pro
každý druh voleb hlasovací lístky jiného formátu a rovněž informační leták pro
každý druh voleb zvlášť. Také úřední obálky, do kterých se vkládají hlasovací lístky,

budou barevně odlišeny (pro krajské volby šedé, pro volby do Senátu žluté). Volební urna bude pro oba druhy voleb společná. Pokud bude hlas ve špatné obálce,
bude se jednat o neplatný hlas.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do příslušné úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek – to
platí pro obojí volby. Hlasovací lístek pro
volby do Senátu se nijak neupravuje, na
hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje lze zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit preferované kandidáty.
Poté volič vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se
neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební
komise hlasování neumožní.
Více informací najdete na webu
www.brno.cz v sekci Volby 2012.
Rozšířenou verzi článku si můžete
přečíst na internetových stránkách
http://metropolitan.brno.cz.
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Vlastimil Ströer s.r.o. – NABÍDKA SLUŽEB

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Opravy kanalizace klasické výkopem
a bezvýkopové sanace potrubí lokální
a úsekové.
• drobné a lokální opravy kanalizací
• kompletní rekonstrukce kanalizace ležaté
i svislé
• opravy odvětrání kanalizace
• opravy a rekonstrukce dešťových svodů
• bezvýkopové opravy vnitřního i venkovního
potrubí
• bezvýkopové opravy kanalizačních přípojek
domu včetně frézování odboček
Prohlídky a revize kanalizace kamerou
• výměna potrubí v technickém podlaží
• nástrčnou kamerou
domů
• samochodným kamerovým vozíkem
Kontejnerová doprava IVECO Daily,
• monitoring kanalizačního potrubí
Eurocargo
a zmapování průběhu
• odvoz suti
Nakládání s odpady
• dovoz písku, recyklátu
• vývoz žumpy

Vlastimil Ströer s.r.o.
Vodařská 7
617 00 Brno-Komárov
tel.: 602 792 021
e-mail: stroer.v@seznam.cz

Trasování kanalizace
Vytyčení směru trasy a vyhledávání potrubí
sondou domovní přípojky a revizních šachet.

• vývoz septiku
• vývoz jímky
• vývoz tukových lapolů

SC 321704/1

Čištění kanalizace frézovací
technikou a tlakovými vozy
• ležatá kanalizace (tlakovou vodou)
• svislá kanalizace (frézovací technikou)
• splašková kanalizace
• dešťová kanalizace
• venkovní i vnitřní kanalizace
• frézování pevných usazenin v potrubí robotem
• čištění a opravy dešťových vpustí, roštů
a revizních šachet
• čištění technických podlaží

Evropská komise schválila závěrečnou zprávu projektu

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO
hliníkové obaly od nápojů), které jsou po jejich dotřídění dále využívány jako vstupní
surovina při produkci nových výrobků.
Veškeré technologie jsou v reálném provozu již více než 2 roky a můžeme konstatovat, že jak technické řešení, tak i výsledky provozu naplnily očekávání a v mnohém
jsou i nad jejich úrovní. SAKO Brno, a. s.,
se stala zcela klíčovým dodavatelem jak
tepelné, tak i elektrické energie své sesterské společnosti Teplárny Brno, a. s. Veškeré
emisní limity jsou plněny a zařízení je provozováno na plný výkon.

FinancováníprojektuODPADOVÉHOSPODÁSTVÍBRNO
hodnotaprojektu2408470tis.K

dotacezSFŽP
3%
vlastnízdroje
SAKOBrno,a.s.
19%

dotacezfonduEU
51%

podíl
Statutárníhomsta
Brna
27%

V této souvislosti je nutno vyzvednout
v prvé řadě práci projektového týmu, který byl tvořen jak odborníky ze společnosti SAKO Brno, a. s, tak i zástupci města
Brna a externích expertů. Složitost a obtížnost úkolu nespočívala jen v samotné
fyzické realizaci projektu, ale zejména ve
fázi přípravné na zajištění všech procesních a povolovacích podmínek nutných

Odevzdejte
nefunkční zářivku

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

Do sběrné nádoby patří

Za představenstvo společnosti SAKO Brno, a. s.
MVDr. Vlastimil Žďárský,
předseda představenstva SAKO Brno, a. s.

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

JUDr. Robert Kerndl,
1. místopředseda představenstva SAKO Brno, a. s.
Ing. Jana Drápalová,
2. místopředsedkyně představenstva SAKO Brno, a. s.

RozloženídodávkytepladocentrálníhozásobováníteplemvBrn
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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TeplárnyBrno,a.s.
SAKOBrno,a.s.,energiezodpadu
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Evropská komise, která projekt podpořila
v rámci Fondu soudržnosti celkovou částkou 47 345 tis. EUR, schválila v červenci
závěrečnou zprávu projektu a vyplatila závěrečnou platbu v plné výši 9 469 tis. EUR.
Proces schvalování závěrečné zprávy představoval v rámci celé realizace projektu ﬁnální přezkoumání toho, zda výsledky projektu splňují deﬁnované cíle a zda během
celé, více než desetileté přípravy a realizace projektu byly naplněny všechny procesní a zákonné požadavky.
Při zpětném pohledu lze konstatovat, že
rozhodnutí, které učinilo město Brno v roce 2002, spočívající v realizaci tohoto projektu, bylo strategicky správným krokem
vedoucím ke zlepšení jak systému nakládání s odpady ve městě Brně, tak i posílení energetické bezpečnosti města Brna.
Moderní zařízení na energetické využívání odpadů řeší nejen naplňovaní cílů
Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje snižováním množství ukládaných odpadů na skládky, ale i zabezpečuje nezanedbatelnou produkci tepelné
energie na území města, což za současné turbulentní situace v oblasti zajišťování dodávek plynu ze zahraničí představuje
pro město Brno velkou výhodu.
Jedinečnost instalované technologie nelze ovšem spatřovat pouze v energetickém
využívání odpadu, ale i v podpoře separace odpadů a jejich následném využívání,
neboť byla vybudována i dotřiďovací linka
na vyseparované složky komunálního odpadu (papír, PET lahve, nápojové kartony,

pro tuto realizaci, zajištění ﬁnančních zdrojů
a následně implementaci efektivních nástrojů
projektového řízení.
Jako u jednoho z mála projektů obdobné velikosti bylo dosaženo toho, že během realizace nedošlo k navýšení ceny díla v porovnání s cenou, se
kterou zvítězil zhotovitel v rámci výběrového řízení.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o ﬁnančně nejnáročnější projekt realizovaný ve svém čase v rámci Fondu soudržnosti, bylo nutno nastavit tomu odpovídající vnitřní kontrolní mechanismy. O tom,
že byly splněny cíle a požadavky projektu,
svědčí nejen schválení závěrečné zprávy,
ale zejména kladné výsledky mnoha kontrol realizovaných během realizace jak ze
strany orgánů státní a veřejné správy, tak
i ze strany Evropské komise.
Ukončením projektu sice jedna úspěšná
etapa v životě společnosti SAKO Brno, a. s.
končí, ale zároveň další neméně náročná
a možná však méně viditelná začíná. Vybudování moderního zařízení představuje zajištění předpokladů pro dlouhodobou stabilitu společnosti, je ale nutno intenzivně pracovat na jejím efektivním využívání a na realizaci nových projektů, které budou vést
k dalšímu zlepšování prováděných činností v oblasti odpadového hospodářství města Brna.
Závěrem nám dovolte, abychom ještě jednou poděkovali všem osobám a institucím,
které přispěly k tomuto výbornému výsledku.
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Jeden z největších projektů nejen v Brně, ale i v celé České republice v oblasti životního prostředí za posledních 10 let
byl úspěšně dokončen. Projekt Odpadové
hospodářství Brno (OHB) představuje celkovou rekonstrukci a modernizaci brněnské spalovny vybudováním komplexu materiálového a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie. Nové zařízení splňuje legislativně nastavené emisní limity a technické podmínky provozu.
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BRNĚNSKÉ MALIČKOSTI

TENKRÁT V BRNĚ

Vlastenec, který
rozdával naději
Dne 21. srpna zemřel v Appletonu v USA významný československý vlastenec Mojmír Povolný, profesor a děkan Lawrence
University, doktor honoris causa Masarykovy univerzity, nositel
Řádu T. G. Masaryka, předseda
Rady svobodného Československa, předseda Rady vzájemnosti
Čechů a Slováků a poradce prezidenta Václava Havla.
Narodil se 25. listopadu 1921
v Měníně u Brna. Vystudoval reálné gymnázium v Brně a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde promoval v září 1947.
Na výzvu Petra Zenkla se stal tajemníkem hospodářské rady Československé strany národně socialistické v Praze. Po únorovém
puči v roce 1948 byl nucen odejít do exilu.
Od počátku svého exilu se zapojil do politické práce, zabýval se
zejména sovětskou zahraniční
politikou a politickým vývojem
v komunistických státech střední
Evropy, zvláště v Československu. Slyšívali jsme jej ve vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné
Evropy. Jeho slova byla přesná
a poctivá, z hlasu jsme poznávali jeho moravský původ a z projevu jeho svobodné, demokratické smýšlení. Patřil k těm, kteří
nám dávali naději, že naše svoboda není navždy ztracena a že
náš exil zápasí ve světě o naši
budoucnost.
Od 50. let byl profesor Povolný aktivně činný v Radě svobodného Československa a v letech
1974–93 působil jako předseda
jejího výkonného výboru. Podílel
se na řadě deklarací Rady, memorand a prohlášení, která se zasazovala o návrat svobody do naší
vlasti a byla publikována ve světovém tisku. Úzce spolupracoval
s polskou vládou v exilu. Jako reprezentant Rady se zúčastnil zasedání Konference o bezpečnosti
a spolupráci v Evropě, jejíž Závěrečný helsinský akt měl stěžejní
vliv na další vývoj v Evropě.

Práce pro vlast nikdy nekončí
Ihned po pádu komunistického režimu navázal osobní styky
s novou československou státní reprezentací; stal se členem
sboru konzultantů prezidenta republiky. Když hrozil rozpad společného státu, zorganizoval misi
osobností z Rady svobodného Československa, která jednala s českými a slovenskými politiky o jeho zachování. V Brně se
27. února 1992 konala za účasti
členů Rady a tehdejšího vedení
města manifestace vzájemnosti
Čechů a Slováků.
Vedle mnoha jiných aktivit spjatých se společenským děním obnovil také své styky s Právnickou
fakultou MU a stal se spoluzakladatelem Mezinárodního politologického ústavu, v němž přednášel. Rovněž se podílel na založení
Centra pro exilová studia Univerzity Palackého v Olomouci. Právnická fakulta mu 2. května 1991
udělila čestný doktorát v oboru
právní vědy. U příležitosti 90. narozenin byl jmenován čestným
občanem rodného Měnína. Svůj
životní zápas vylíčil v knize Má
cesta dvacátým stoletím.
Profesor Mojmír Povolný přispěl jako politik čs. exilu k návratu svobody a demokracie do
naší země, ale získal i významný
kredit na akademické půdě. Svými osobními vlastnostmi, mravní celistvostí a poctivostí se stal
přítelem mnoha osobností u nás
i ve světě a prokázal, že pochází
z „jadrného kvádru“.
Jan Kruml
Československá obec
legionářská Brno

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.

Brněnské maličkosti. Ze zaslaných správných odpovědí vylosujeme tři výherce.
Ceny: termohrnek, laserové ukazovátko a DVD Brno – město budoucnosti
+ drobné propagační předměty

 Správná odpověď z minulého čísla:
Ptali jsme se, co bývalo v domě U modrého lva na křižovatce ulic Václavské
a Křížové. Lidé tam chodili do jednoho
z nejstarších brněnských hostinců.
Výherci: Aleš Pavelka (kniha), Bohumír Jindra (psací potřeby) a Eduard Severa (pouzdro na vizitky). Gratulujeme.

 Pište na adresu Brněnský Metropolitan, Magistrát města Brna, Huso-

Š

 Soutěž připravujeme ve spolupráci
s Viktorem Slivou, autorem knih z cyklu

va 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 26. října. Obálku prosím
označte heslem Brněnské maličkosti
a nezapomeňte uvést svou adresu, případně telefon.

 Nová soutěžní otázka: Chmelová šiška, klasy ječmene a pivovarnické
atributy ve štítu domu na snímku připomínají dobu, kdy sklepení objektu
sloužilo jako sklad piva. Dům postavil
v roce 1910 brněnský podnikatel Karel
Sonneck, aby zde mezi ledovými kvádry uchovával sudy s pivem z plzeňského pivovaru a pak je dále distribuoval
v brněnském regionu. Kde se zmíněný
dům nachází?

POVĚSTI Z BRNA A OKOLÍ

Josef II. ruší mučírny na Špilberku
Hrad Špilberk byl již několikrát přestavován, zvětšován a zpevňován. Dávno již není takový, jako byl za
svých prvých dob.
Původní hrad byl malý obdélník obehnaný zdí a hlubokým příkopem. Když byl rozšířen a upraven v nedobytnou pevnost, stala se tato nejstarší hradní zeď zdí vnitřní
čili „starou hradskou zdí“. Do hradního nádvoří se vjíždělo Perunovou branou, nazvanou tak podle Perunova
pohanského obětiště, které se zde kdysi nacházelo.
Na hradském kopci se scházívali brněnští občané
k různým hrám. Nejoblíbenější byla střelba z luku na
ptáka přivázaného k vysoké tyči. Kopci se proto říkalo
Spielberg, později byl z toho odvozený název Špilberk.
Koncem 13. století se název ujal i pro hrad, kterému se
předtím říkalo Brněnský hrad.
Hrad byl sídlem údělných knížat brněnských i markrabat moravských. Byl významný z vojensko-politic-

kého hlediska už za velkých bojů s Německem v 9. až
10. století, kdy byl důležitou oporou velkomoravským
Mojmírovcům.

» Když císař za hodinu otřesen
vyšel, pravil k pánům, kteří
ho čekali: „Jsem poslední
člověk, který byl v těchto
mučírnách.“ «
Při staré hradské zdi se vedle hluboké studny tyčila široká a vysoká strážní věž, která se nazývala Hladová. Roku 1850 byla snížena, upravena do dnešní
podoby a říká se jí rozhledna. Pod věží byly rozsáhlé sklepní prostory, kde se nalézaly žaláře, hladomorny a mučírny, kterým se říkalo kasematy. Vchází se
do nich nyní opravenou a zachovalou částí starého
příkopu.

O hrůzách odehrávajících se v těchto kasematech se
hovořilo po celém světě. Nikdy do nich nevniknul jediný sluneční paprsek a vězni zde žili ve zkaženém vzduchu za neuvěřitelně špatných hygienických podmínek.
Mučíren bylo velmi často využíváno.
Stojí za zmínku, že zde byli uvězněni moravští stavové po prohrané bitvě bělohorské. Devět let zde strávil
italský romantický básník a revolucionář Silvio Pellico. Byl zde uvězněn také loupežník Babinský a v doživotním žaláři pandur Trenck.
Vypráví se, že císař Josef II. se chtěl osobně přesvědčit, zda je pravda, co se proslýchá o krutosti špilberských žalářů. Jednou se dal do takového vězení s mučírnou zavřít a teprve za hodinu propustit. Když za hodinu
otřesen vyšel, pravil k pánům, kteří ho čekali: „Jsem poslední člověk, který byl v těchto mučírnách. Od nynějška
nesmí už žádný vězeň překročit jejich práh.“
Hned následujícího dne byla činnost mučíren zrušena.
Antonín a Vratislav Daňkovi

ARCHEOLOGIE A BRNO

K minulosti Velkého špalíčku
omovní blok Velký Špalíček
v Brně se rozkládá v západní části historického jádra
města. Je vymezen dnešními ulicemi Dominikánskou, Starobrněnskou, Mečovou, Šilingrovým a Dominikánským náměstím.

D

Jižní hranice domovního bloku (dnešní ulice Starobrněnská) respektovala již
od založení Brna průběh starší obchodní komunikace ze 12. století, která vedla přibližně ve směru od Starobrněnské
k Měnínské bráně. Důležitou roli hrála i blízkost Horního náměstí (Forum superius), dnešního Zelného trhu, o kterém
jsme přesvědčeni, že je oním v pramenech zmiňovaným Starým trhem (Forum
antiquum).
V období vrcholného středověku prostor Velkého Špalíčku náležel ke dvěma
městským čtvrtím. Jižní část s ulicí Starobrněnskou a jižní úsek ulice Mečové patřil do čtvrti Brněnské (Quartale Brunnense), zbývající část domovního bloku byla
součástí čtvrti Veselé (Quartale Letorum).
Ulice Dominikánská se ve středověku
stejně jako ulice Starobrněnská nazývala platea Brunensis nebo platea Inferioris.
Ulice Mečová byla ve středověku nazývána retro Consistorium, své současné jméno dostala až v mladším období.
Velký Špalíček si na rozdíl od ostatních
částí města dlouho zachoval ve velkém
rozsahu původní středověkou zástavbu.
V posledních třiceti letech prošel zásadní stavební proměnou, která sice zastavila
jeho chátrání, přinesla však značný úbytek
historických konstrukcí.

Již od 80. let byly všechny stavební práce doprovázeny záchrannými archeologickými výzkumy, kterých zde bylo provedeno na dvě desítky. Prostor domovního
bloku se postupně stal nejprozkoumanějším místem ve městě.
V současnosti lze říct, že se letitá systematická práce vyplatila – výzkumy přinesly zcela zásadní poznatky o počátcích
města a starším pravěkém osídlení. Stopy
nejstarší lidské činnosti sahají až do starší
doby kamenné – středního paleolitu (cca
200 000 let). Jednalo se o pozůstatky stanice pravěkých lovců, které byly odhaleny pod stavbou obchodního centra Velký
Špalíček.

Za své pohřebiště si prostor tohoto mírného svahu vybrali i lidé v době železné –
halštatské (cca 750 až 500 př. Kr.) – a po
delší časové odmlce i obyvatelé Velké
Moravy (9. a 10. století). Do tohoto období je datováno několik hrobů, které byly
odkryty při stavebních pracích na parcelách domů Starobrněnská 6 a 8.
Souvislé osídlení v místě domovního
bloku začíná až v období před založením
středověkého města, po polovině 12. století. Sídlištní nálezy souvisí s formováním
tržní osady pod petrovským vrchem, která se rozkládala východně-západním směrem podél mírného hřbítku rovnoběžného
s ulicí Starobrněnskou.

 Odkryté základy domu Dominikánské náměstí 12. Fota: Archaia Brno

Počátky vlastního urbanistického vývoje domovního bloku sahají do první třetiny
13. století. Odhalené suterény dřevohliněných (převážně hrázděných) domů z poloviny 13. století, které byly dokumentovány
na takřka každé měšťanské parcele, patří
spolu s nejstarší gotickou zděnou zástavbou k nejvýznamnějším nálezům, jež byly
v rámci domovního bloku odkryty. Tyto
nálezy nám poprvé ukázaly cestu stavebního vývoje středověkých měšťanských
domů od prvních dřevohliněných staveb
až po několikapatrovou, těsnou renesanční
a barokní zástavbu, jak ji známe dodnes.
David Merta, Marek Peška
Archaia Brno

 Výzkum lucemburské mincovny
v roce 1990 (Mečová 2)

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.

www.brno.cz
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

DOPISY ČTENÁŘŮ

Přelom ve výplatě sociálních dávek. Co přinese?
HELENA
SÝKOROVÁ
členka
Zastupitelstva
města Brna
(KSČM)
inisterstvo práce a sociálních věcí se snaží přesvědčovat veřejnost o prospěšnosti zavedení karet sociálních
systémů, které mají být jediným
zákonným způsobem vyplácení
všech druhů nepojistných sociálních dávek.

M

Koncepce tzv. sKaret je obdobná jako
u bankovních platebních karet, vyplácení
jednotlivých dávek má probíhat prostřednictvím bankomatů a celý systém sociálních karet bude spravovat Česká spořitelna.
Proti zavedení sKaret vystupují někteří
odborníci a organizace, zejména představitelé Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Veřejný ochránce práv informoval o nejproblematičtějších aspektech
sKarty Poslaneckou sněmovnu. Vyzval zákonodárce, aby zvážili možnost obrátit se
na Ústavní soud.
Jedním z argumentů proti zrušení dosavadní praxe doručování sociálních dávek prostřednictvím České pošty a zavedení sociálních karet je poukaz na

nedostatečný počet bankomatů, zejména
na venkově.
I v Brně však lze očekávat, že opuštění vžitého a vyhovujícího systému výplaty
dávek přinese řadu problémů. Přechod na
sKarty se bude týkat např. asi 15 tisíc zdravotně postižených, kteří budou muset vyřešit vyplácení svých dávek s pomocí rodiny
nebo třeba pečovatelky. Ještě závažnější je,
že mnoho starších občanů, kteří rovněž patří mezi příjemce sociálních dávek, dosud
nemá žádné zkušenosti s bankovními platebními kartami. Zvládnutí výběru sociálních dávek bude pro řadu z nich znamenat
jak fyzické, tak i psychické obtíže s velkým
rizikem chyb a s možností zneužití bezpečnostních kódů a hesel. V metodice ke kar-

tě jsou již propracovány sazebníky poplatků za výběr dávek a za chyby při používání
sKaret (např. znovuzaslání PIN 100 korun).
Na závěr si připomeňme náplň termínu
„životní úroveň občanů“. Ta je mimo jiné
dána možností svůj život prožít bez strachu
a s účelnou úrovní veřejných služeb. Pokud
bude část Brňanů žít v obavách, že pro ně
bude obtížné využívat bankomatů pro výběr sociálních dávek, jejich životní úroveň
to nesporně sníží.
Domnívám se, že bude proto novým
a důležitým úkolem zastupitelů města
a všech pracovníků v sociální oblasti hledat a prosazovat postupy, které co nejvíce
omezí nepříznivé dopady zavedení sKaret
na obyvatele města Brna.

Milosrdní i Úrazovka nabrali správný kurz
LIBOR
VYSKOČIL
člen
Zastupitelstva
města Brna
(TOP 09)
řesunutí večerní chirurgicko-traumatologické pohotovosti z Nemocnice Milosrdných bratří do Úrazové nemocnice
vnímají někteří Brňané nesmyslně
jako počátek konce poskytování
akutní chirurgické péče v nemocnici na Polní. Opak je pravdou.

P

Po uplynutí tradičně vžitých 100 dní
„hájení“ od navázání užší spolupráce mezi oběma městskými nemocnicemi můžeme zhodnotit první výsledky
společného snažení. U „Milosrdných“
zůstávají v provozu všechna dosavadní lůžková oddělení – chirurgie, gynekologie a porodnictví, novorozenecké,
interna, multioborová intenzivní péče
včetně ARO nebo léčebna dlouhodobě
nemocných.
Dle požadovaných moderních léčebných trendů bude v nemocnici na Polní
do konce letošního roku vytvořeno zázemí pro jednodenní chirurgii, umožňující provádět vybrané gynekologické
a chirurgické zákroky v režimu pobytu

do 24 hodin. Staví se čtyři nové porodní
sály a modernizuje se ambulantní sektor. A co je pro pacienty velmi důležité, v operačních oborech je garantována
minimální čekací doba, která dle typů
výkonu nepřesahuje tři týdny.
Milosrdní zkrátka úspěšně vykročili
na cestu k ekonomické stabilitě a hrůzostrašná bývalá provozní dotace od
města ve výši 48 milionů korun ročně
by se měla co nejdříve zredukovat na
polovinu.
V Úrazové nemocnici je stále více
centralizována tradiční traumatologie, tedy péče o nemocné s úrazy. Část
akutních lůžek bude po nezbytných
úpravách převedena do režimu násled-

né rehabilitační péče, aby pacienti nemuseli po náročných traumatologických a ortopedických operacích jezdit
rehabilitovat např. do 50 km vzdáleného Jevíčka. Brňané též velmi dobře
hodnotí koncentraci pohotovostní péče
ve večerních i nočních hodinách do tohoto zdravotnického zařízení.
Oběma nemocnicím se podařilo po
měsících vyjednávání se zdravotními
pojišťovnami uzavřít v červnu dohodu o restrukturalizaci lůžek, což je základní předpoklad pro navázání smluvních vztahů s pojišťovnami po l. lednu
2013. A hlavně je to pro občany jistota
další existence obou partnerských nemocnic.

Pryč z UNESCO. Racionální, nebo nešťastné řešení?
JIŘÍ
MIHOLA
člen
Zastupitelstva
města Brna
(KDU-ČSL)
álokteré hlasování v Zastupitelstvu města Brna končí
tak těsným výsledkem jako
to zářijové o vystoupení Brna z dobrovolného svazku obcí UNESCO.

M

Ani v Radě města Brna na to nebyl
jednotný názor. Rozporuplné náhledy

na věc dokumentovala poměrně dlouhá
diskuse. Nakonec většina 29 hlasů rozhodla o tom, že Brno svazek opustilo.
Jaké k tomu byly důvody? Především se zdůrazňovalo zvýšení členského příspěvku ze 100 na 150 tisíc korun, zároveň poněkud vágně zaznělo,
že toto členství Brnu nic zvláštního nepřináší.
Praha, která jako jediná obec
UNESCO v České republice stojí
mimo tento svazek, prý viditelně nestrádá. Avšak právě Praha své přistoupení ke svazku aktuálně zvažuje, a pokud ho i skutečně zrealizuje, dostane se
naše město do zvláštní pozice. Při vší
úctě Brno není pro turisty stejným mag-

netem jako Praha a spoléhání na to, že
díky vile Tugendhat pozornosti stejně
neujde, se nemusí v mnoha ohledech
vyplatit. A to ani přes příslib svazku,
že slavná funkcionalistická vila z propagačních materiálů nezmizí.
Zvýšení členského příspěvku se již
několikrát odkládalo. Ekonomické
hledisko jistě nelze přehlížet. Nechci,
aby se Brno čehokoliv účastnilo pouze formálně, uhrazením poplatku, byť
z pohledu městského rozpočtu zanedbatelného.
Co tedy naše město svým krokem
ztratí? Kromě jiného zůstane stranou
projektů, na něž svazek získává dotace
z Ministerstva kultury či evropských

operačních programů, přijde o výhody
plynoucí ze společné propagace a turismu, vzdělávacích a osvětových aktivit a další. Málo, či mnoho?
Argument, že je pro Brno dostačující členství ve Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, nelze
úplně akceptovat. Světové dědictví je
jedinečná záležitost, která stojí v památkových kategoriích i v očích turistů prostě nejvýše.
Vystoupení ze svazku měla určitě předcházet diskuse s odborníky na
marketing cestovního ruchu. Je také
otázkou, zdali město Brno plně využívalo všech výhod a možností, které ze
členství mohly plynout.

Projekt Čistá Svratka umožnil koupání na přehradě
MOJMÍR
VLAŠÍN
člen
Zastupitelstva
města Brna
(Strana
zelených)
elená voda z Brněnské přehrady zmizela. Jak to? Od
roku 2009, kdy se naplno
rozběhla péče o řeku i přehradu,
se podařilo snížit objem fosforu
ve vodě o 2,2 tuny ročně.

Z

9

Řekou Svratkou ročně proteče více než
30 tun fosforu, ale bylo by potřeba množství stlačit pod 20 tun. 45 obcí, které ovlivňují kvalitu vody ve Svratce, ale zatím
nemá čistírnu odpadních vod.
K dosažení cíle by ovšem nepomohly ani všechny čistírny, které je třeba dobudovat. Projekt Čistá Svratka, který byl
zpracován před více než deseti lety, jasně
konstatoval, že problém je také ve fosforu ze zemědělských hnojiv. Pokud se podaří, aby Jihomoravský kraj v následujících čtyřech letech důrazně dbal na snížení
splachů umělých hnojiv ze zemědělských
pozemků, může se množství fosforu přiná-

šené řekou do Brněnské přehrady výrazně
snížit. To je základ řešení problému sinic
v údolní nádrži.
Kromě opatření v povodí, která jsou zásadní, je třeba dělat i zásahy přímo v přehradě. V minulém volebním období se
v souladu se zmíněným projektem podařilo
městu Brnu realizovat aeraci (dodání kyslíku do vodního prostředí s cílem podpořit
rozklad organických látek v sedimentech
a vytvořit tak prostředí, ve kterém bude potlačena dominance sinic – aerační technologie bude v provozu po dobu několika let),
lokální těžbu sedimentů (v zátoce u Sokolského koupaliště a v Rokli, neboť právě zde

dosahují koncentrace zárodků sinic nejvyšších hodnot), aplikaci vápna (na obnažené sedimenty se aplikovalo 24 tun vápna)
a úpravu rybí obsádky (po opětovném napuštění bylo do přehrady vysazeno 5 tisíc
štik a candátů. Dravci mají snížit počet cejnů, plotic a kaprů, kteří víří bahno na dně
a pomáhají tak množení sinic).
Díky těmto opatřením, podporovaným
tehdejší Radou města Brna, se podařilo zajistit, že na přehradě bylo možné se již třetí sezónu koupat. A to přesto, že zastupitelé za ODS vyjadřovali přesvědčení, že se
jedná o zbytečný experiment a vyhazování peněz.

Jak se volilo do
sněmovny kdysi
Posílám vám příspěvek pro Brněnský Metropolitan psaný trochu na veselou notu – snad to nevybočí z informačního rázu vašeho časopisu.
Letošní podzim bude ve znamení
důležitých voleb do krajů a do senátu. Nebrali je voliči vždy s dnešní vážností.
Pamětníci s úsměvem vzpomínají
na parlamentní volby v roce 1946,
kdy probíhala předvolební kampaň v jiné atmosféře, než ji známe dnes. Byla ve znamení nevídané bujarosti a občané, jistě pod
dojmem nedávno skončené války, spojovali tento důležitý úkon
s bezstarostným veselím.
Kandidáti na poslance byli tenkrát
rozděleni v rámci Národní fronty
na čtyři strany, které byly očíslované takto: KSČ 1, strana lidová 2,
sociální demokracie 3, národní socialisté 4. Tato čísla byla zdrojem
lidové tvořivosti.
Posuďte sami, jak se strany mezi
sebou popichovaly, někdy vtipně, jindy až urážlivě – např. „Kdo
je hloupý jako bedna, volí stranu
číslo jedna“. Nebo: „Kdo má hlavu pitomou, volí stranu lidovou“.
U sociálních demokratů se připisovalo na plakáty se sportovní tematikou u atleta běžce: „Jen aby
mě nedoběhli!“ Národní socialisté se museli smířit na majáku „S
námi nezabloudíte“ s připsaným
„Taky nikam nedojdete!“
Největší zážitek bylo sledování
májového průvodu, odkud zaznívaly pokřiky na přihlížející a naopak. Na posměšné volání komunistů „Kde máte kříž?“ odpovídali lidovci v průvodu: „Ten máme
s vámi!“ Jiný s hvězdou na klopě při pohledu na vzdušný balón
národních socialistů zarecitoval:
„Maják zhasne, balón splaskne,
hvězdy svítit nepřestanou!“
Už tenkrát hyzdily zdi a ploty v Brně různé nápisy, ale převážně politické. Ideologie šla často stranou.
Na jednom plotě v Židenicích se
skvěl do dáli velký nápis: „Kdo zná
bibli, kdo zná Krista, ten ví, že byl
komunista!“ V Komárově mu jiný
kontroval: „Kdo chce chudobu mít
jistou, ať se stane komunistou!“
Vtipálkům však nebyl dlouho dopřán volný prostor rozvíjet své duchaplnosti. Když zaznělo v průvodu celým Brnem „Už to víří, vyhraje to číslo čtyři“, netušili ti
v průvodu, o jaký danajský dar si
tím koledují. V těchto parlamentních volbách to v Brně opravdu
vyhráli národní socialisté.
Starostou, tehdy zvaným předseda MNV, se stal příslušník této
strany Josef Podsedník, který si
pobyl po Vítězném únoru za protikomunistický odpor 15 let v těžkém žaláři. Jiným byla poskytnuta
příležitost dlouhodobě v kriminále přemýšlet, proč není u každého
smysl pro humor samozřejmostí.
Jan Roman

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

Příští číslo bude distribuováno
3. a 4. listopadu 2012.

konají každou středu od 17 hodin v Urban centru (Stará radnice, Mečová 5).

Brněnský Metropolitan čtěte
také na webové stránce
metropolitan.brno.cz:
• delší verze článků
• více fotograﬁí

Zde mohou zájemci také zhlédnout krátký ﬁlmový dokument o postupu prací

• kompletní archiv

Aktuální vývoj projektu Europoint Brno, který zahrnuje přestavbu železničního
uzlu a výstavbu nové městské čtvrti Jižní centrum, je tématem besed, jež se

na tomto pro město Brno rozhodujícím projektu.
www.brno.cz

• 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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Sporák – co jste o něm nevěděli

KUCHYNĚ A SPOTŘEBIČE
JEDNÉ ZNAČKY.

Sporák je nejzákladnější součástí kuchyně – slouží k přípravě a ohřívání jídla. V minulosti
plnil i funkci jako zdroj tepla, kdy
se v něm topilo dřevem nebo
uhlím. V dnešní době je sporák
rozdělen na varnou plochu a pečicí troubu často kombinovanou
s grilem či mikrovlnami.

HORKÁ PODZIMNÍ AKCE!
PŘI KOUPI KUCHYNĚ* ZÍSKEJTE
PŘÍSPĚVEK NA SPOTŘEBIČE AŽ
25 000 Kč A NAVÍC
SLEVU 12% NA KUCHYNI

Jak to všechno začalo
Dokud se jídlo připravovalo
nad otevřeným ohněm, sloužil
oheň obvykle i jako zdroj tepla
a světla. Ve středověku byly kvůli otevřenému ohni Evropské kuchyně temné, zakouřené a špinavé od sazí, z čehož pochází
název černá kuchyně. Ještě kolem 10. až 12. století se u nás
stále používalo otevřené ohniš-

tě uprostřed místnosti. S příchodem komínů se pak přesunulo k jedné ze stěn a stavěly se
první krby z cihel a malty. I slavný Leonardo da Vinci se asi často pohyboval v kuchyni. Vynalezl
automatický systém pro otáčení
rožně na opékání: do komína se
instalovala vrtule, která pak pomocí převodu roztáčela rožeň –
dalo by se říct, že to byl předchůdce grilu. Až do průmyslové revoluce se jídlo připravovalo
a ohřívalo v kotlíku nad ohněm.

První sporáky
První model sporáku navrhl
v roce 1740 Benjamin Franklin
– americký státník, který je zobrazen na 100dolarové bankovce.
Jeho sporák byl ale navržen pou-

ze pro ohřívání jídla. Okolo roku
1800 se objevuje nový model,
který navrhl v Anglii fyzik Benjamin Thompson a umožňoval
už i vaření. Sporák byl ale příliš
velký, a tak se domácího využití
nedočkal. V roce 1834 byl patentován v USA sporák pro domácí
využití, jelikož byl menší a tedy
se mohl vejít do malých kuchyní. V následujících 30 letech bylo
prodáno přes 90 000 kusů. První plynový sporák byl patentován
v USA v roce 1825, ale jeho rozšíření bylo spojeno až se zavedením plynoﬁkace do měst díky
veřejnému osvětlení. První elektrický sporák byl objeven již roku
1893, dostatečná elektrická síť
se ale ve městech vytvořila až
na začátku 20. století.

%ďçQì~ĀHW

ZDARMA

Podrobné informace o Podzimní akci na www.gorenje.cz nebo v síti prodejen KUCHYNĚ gorenje.

*Platí vždy pro kuchyňský nábytek v hodnotě nad 50 000 Kč vč. DPH.

Doprava a návrh kuchyně ZDARMA. Záruka 5 let.
Akce trvá od 25. 9. do 31. 10. 2012.

gorenje.cz

SC 321610/5

Při koupi kuchyňského nábytku v hodnotě nad 140 000 Kč vč. DPH můžete
použít příspěvek na spotřebiče ve výši 25 000 Kč a získat za něj jeden spotřebič
vyšší hodnoty. Vybírat můžete z technologicky vyspělé řady výrobků gorenje+,
například dotykovou troubu iChef, chytrou XL myčku anebo revoluční indukční
desku IQcook, která má vše pod kontrolou!

®

VÝTAHY – PLOŠINY
KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ
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REKONSTRUKCE VÝTAHŮ V BRNĚ A OKOLÍ
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Brno, Holandská 878/2, Tel.: 537 022 535, liftcomp@ liftcomp.cz www.liftcomp.cz
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SC 321749/1

· Výroba, montáž, servis, prodej
· 20 let zkušeností
· Energeticky úsporné výtahy

MODERNÍ BYTOVÝ KOMPLEX SE SOUBĚŽNĚ BUDOVANOU OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ

BRNĚNSKÁ POLE - ŠLAPANICE
Prodej 5. etapy zahájen
Byty 1+kk, 2+kk, 3+kk

Příklad družstevního bydlení
Cena bytu: 1 388 000 Kč
Min. vklad: 416 400 Kč
Měsíční splátka: 5 700 Kč

Vlastnictví:
- osobní
- družstevní

Bližší informace a kontakty na:

Tel.: 544 228 328, mob.: 728 454 669,
www.brnenskapole.cz

.nízké náklady na bydlení
.energeticky úsporné domy
.každý byt samostatný plynový kotel
.moderní standard vybavení bytů
.ve všech domech výtah
.bezbariérový přístup

.otevřena nová mateřská školka
.dětské hřiště
.sportovní areál (2012/2013)
.nové obchodní středisko
v sousedství (předpoklad 2013)

SC 321655/1

Jistota na vaší cestě vzhůru
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Začít hezky od podlahy
pochůzné již po jednom dni od
nanesení. Litá podlaha nabízí
možnost dokonale rovné pod-

fólii a chrání ji. Podlahy mohou
mít také reliéfní povrch, který lépe imituje přirozený vzhled

lahy, která je ideální i pro podlahové vytápění. Její vlastnosti totiž umožňují mnohem lepší prohřívání a má lepší tepelnou vodivost. Při aplikaci nemusíte namáhavě dovážet beton na podlahu a vyhlazovat ji. Pořizovací cena je však vyšší než u klasických betonových podlah. Naopak ušetříte na stěrkovacích
hmotách a materiálech pod
dlažbu. Získáte tedy velmi kvalitní povrch na pokládání ﬁnální krytiny. Tou může být i PVC
nebo něco jiného.

dřevěné podlahy. Další vrstvou
může být vrstva superguard, jejímž cílem je ochrana podlahy
před nečistotami a poškrábáním. Tento typ podlahy můžete
klidně použít i ve vlhkých místnostech a její čištění je možné
i pomocí vody. Pokud si chcete
podlahu nainstalovat sami, najdete mnoho návodů jak na pokládku na internetu. Na internetu najdete také pestré vzorkovníky, kde si můžete vybírat motivy vaší budoucí podlahy.

Podlahové
studio
POKLÁDKA ZDARMA

Laminátové plovoucí
podlahy

rovnání s dřevěnou podlahou je
hlučnější a chladnější na dotyk.
Tyto podlahy také netlumí otřesy
a vlnění jako dřevo, právě naopak je zesilují.

Dřevěné podlahy
Dřevěné podlahy jsou příjemné na dotek a díky tepelně izolačním schopnostem neodvádí
teplo od lidského těla. Jsou tak
vhodné i pro děti, pokud si na
podlaze hrají, nedochází u nich
k podchlazení. Také akustické vlastnosti dřevěných podlah
jsou na vysoké úrovni. Dřevo má
i přirozenou schopnost tlumit vibrace. Dřevěná podlaha může
mít několik variant od vrstevnatých parket, až po masivní prkna ze smrkového nebo borového dřeva. Může podstoupit také
velkou řadu povrchových úprav.

Lité podlahy
Lité podlahy jsou hitem poslední doby, používá se i název
anhydritové podlahy. Jejich využití je jak v rodinných domech
i bytech, tak i v interiérech průmyslových staveb. Podlahy jsou

Polyvinylchlorid je podle statistik druhou nejpoužívanější
umělou hmotou na Zemi. Vyrábí se od roku 1935 a od běžných
plastů se liší obsahem chloru. Podlahové krytiny vyrobené
z PVC jsou velmi odolné, hygienické a nenáročné na údržbu.
Na dobré úrovni jsou také jejich
tepelně izolační a zvukově izolační schopnosti. Polyvinylchloridové podlahy se vyrábí i lehčené, přitom se vyznačují komfortem měkké pěny. PVC se vyrábí
i se speciální povrchovou úpravou, která usnadňuje údržbu
nebo i s antistatickou úpravou.

Jsou oblíbené v interiérech
díky svým unikátním vlastnostem, kdy plovoucí podlahy nebo
lepené dlaždice z korku ideálně zateplují byt a jsou výborným akustickým izolantem. Korková podlaha vyniká také pružností a má tvarovou stálost. Její
údržba je velmi snadná a celková cena podlahy je velmi příznivá. Na korkové podlahy se používá několik vrstev laku, který je odolný UV záření a zvyšuje trvanlivost materiálu. Korek
se upravuje speciální technologií, která zvyšuje jeho hustotu
na 450 kg/m3. Materiál navozuje
v domácnosti přírodní motivy.

Vinylové podlahy

Betonové podlahy

Jsou velmi oblíbené při rekonstrukcích bytů a rodinných
domů díky tomu, že velmi stylově napodobují dřevěné podlahy, dlažbu i kov. Tyto podlahy
poskytují také skvělý akustický komfort a styl. Spodní vrstva je zvukotěsná a velmi dobře přilnavá k připravenému povrchu. Vinylové podlahy se skládají z několika vrstev. Vámi vybraný vzor vzniká tak, že se vytiskne díky moderním metodám na speciální fólii. Nášlapná vrstva je transparentní a její tloušťka dosahuje 0,3 milimetru. Tato vrstva je umístěna na

Betonové podlahy z cementových potěrů jsou vhodné pro
novostavby, někdy i pro rekonstrukce. Uplatnění najdou především v dílnách a garážích.
Výsledkem je dokonale hladká podlaha s nejvyšší požární odolností a velkou pevností.
Specializované ﬁrmy dokáží vybetonovat až 150 metrů čtverečních za jeden den. Tyto podlahy
jsou vhodné i pro instalaci podlahového topení. Cena betonových podlah je nižší než u anhydritu. Zrání a vysychání betonu lze urychlit pomocí speciálních přísad.

Největší prodejce
vinylových podlah v ČR
NOVĚ OTEVŘENO V BRNĚ
Cejl 27, 602 00 Brno, +420 603 110 781, www.bastu.cz
OBLVQVKUFQǲÓNPPEEPWP[DFtHBSBOUVKFNFOFKMFQÝÓDFOV

Bojíte se nakupovat na internetu?

V prodejně KASAHOUSE Vám pomůže školený personál a nakoupíte zde za internetové ceny.

100 Kč

TM

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

#SOPt,ǲFOPWÈ

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

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče

tisíce položek

skladem

kód dárkového certifikátu

METROPOL100
*Při vytvoření objednávky v prodejně KASAHOUSE a zadání slevového kódu v 1. kroku objednávky do pole „kód dárkového certifikátu“ se sleva automaticky odpočítá. Slevy nelze
kombinovat s jinými slevami. Sleva platí pouze při osobním odběru na prodejně v Ostravě a vztahuje se na nákup 1 výrobku ve vyšší hodnotě než 500 Kč. Akce platí do 31. 10. 2012.

při nákupu nad 500 Kč

www.kasa.cz

Heršpická 6
639 00 Brno

PO-PÁ 9-18
SO 9-13

841 800 800

SC 320883/1

DÁRKOVÝ
CERTIFIKÁT*

SC 321631/1

Podlahy z PVC

Korková podlaha

AKCE

SC 321631/2

Patří k nejrozšířenějším druhům podlahových krytin především kvůli svojí velké odolnosti proti zátěži, snadné údržbě
a příznivé pořizovací ceně. Laminátové podlahy imitují vzhled
dřeva a jsou vhodné i pro podlahové vytápění. Nevýhodou je, že
jsou na dotek chladné, jsou sice
tvrdší než dřevo, ale tím pádem
křehčí. Při poškození podlahy ji
nelze renovovat, musí se vyměnit celá lamela. Pokud podlaha
navlhne, dojde k poškození nosné desky a už se nikdy nevrátí
do původní polohy. Laminát je
neobnovitelný materiál a v po-

SC 320630/6

První věc, které si při vstupu
do cizího domu nebo bytu obvykle všimnete, je podlaha. Často si to ani neuvědomujete, ale
vzor, barva a struktura podlahové krytiny dodává bytu jedinečnost a je to jediná plocha v bytě, kterou člověk neustále vnímá i dotykem. Při jejím výběru
ale neposuzujte jen funkci dekorativní, podlaha musí především
dobře sloužit.
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Velký městský okruh: do prstenc
Koncem srpna byl do zkušebního provozu uveden Královopolský tunel, jedna ze součástí velkého městského okruhu (VMO) v Brně. Tento okruh známý také pod označením
silnice I/42 je podstatou radiálně-okružního komunikačního systému města. Jeho přínosy známe – převede automobilovou dopravu mimo centrum města, vyváženě propojí
jednotlivé městské části a průjezd Brnem bude díky soustavě mimoúrovňových křižovatek a tunelů plynulý. Pokud vše půjde podle plánu, poslední úsek velkého městského
okruhu by měl být dokončen v roce 2035.
Historie výstavby VMO
Brno je typickým historickým středoevropským městem, které je založeno na
radiálním dopravním systému. Znamená
to, že hlavní tahy paprskovitě vybíhají ze
středu města do okrajových částí. Postupem času se ale systém změnil na radiálně-okružní.

době limitován jak ochranou zemědělského půdního fondu, tak předpokládaným
přesunem nádraží a polohou dálnice D1.
Nově byl okruh veden k sídlištím Líšeň
a Vinohrady estakádou přes maloměřické
nádraží.
Územní plán z roku 1994 s následnými
změnami v dalších letech dořešil základní ochranný systém města s návazností na aglomeraci. Vnější ochranný systém
je tvořen dálnicí D1 a D2 s doplněním výhledových komunikací R43 a tangent (ty
spojují periferní části města mezi sebou
a neprocházejí centrem). Střední ochranný
systém tvoří právě velký městský okruh,
který je v místech mimoúrovňových křižovatek napojen nejen na hlavní městské
ulice, ale také na radiály neboli rychlost-

» Více informací o velkém
městském okruhu
najdete na webu www.
mestsky-okruh-brno.cz. «

 Technologické centrum Královopolského tunelu sídlí v prostoru ulic Dobrovského a Slovinská. Foto: MMB
V pozdním středověku vycházely z Brna čtyři radiální císařské silnice, které využívaly tras původních obchodních stezek.
V roce 1852 vydal císař František Josef I.
nařízení, podle kterého Brno přestalo být
vojenským městem a městské hradby deﬁnitivně ztratily (tehdy již oslabenou) funkci. V jejich trase byla postavena okružní
třída.
V roce 1947 byl dokončen poválečný
Plán regionální obnovy města Brna, který poprvé uvádí soustavu radiál zapojených do tzv. vnitřního okruhu s vazbami
na dálnici D1 (na Prahu) a D2 (na Bratislavu) a také s návrhem na novou polohu železničního nádraží jižně od centra.
Plán tedy založil radiálně-okružní dopravní systém, který byl dále rozvíjen do současné polohy.

ní komunikace připojující VMO k dálnicím a rychlostním silnicím. Jeho poloha
a charakter jsou tedy od roku 1994 stabilizovány, a to v západním a severním sektoru města Brna. Postupně se stabilizovaly i ve východním sektoru, jižní sektor na
deﬁnitivní podobu stále čeká.

Co je již hotovo
Každý úsek velkého městského okruhu
sestává z několika samostatných staveb.
Proces přípravy každé stavby začíná prověřením jejího přínosu a technické proveditelnosti, obvykle v několika variantách.
Trasa nejlépe vyhovující dopravním potřebám se navrhuje v souladu s cíli územního
plánování, vyhodnocuje se z hlediska dopadu na životní prostředí a dále se rozpracovává v několika stupních projektové dokumentace. Teprve poté, co investor získá
platné stavební povolení, začíná náročná
několikaletá a často technicky komplikovaná výstavba úseku čtyřproudové komunikace v městském prostředí.
Zatím je fyzicky uzavřen pouze severní úsek a část jihozápadního sektoru velkého městského okruhu. V úseku Pisárky

 Modře označené úseky jsou již v provozu, oranžové mají vydané územní rozhodnutí. Mapa: Omega Design

 Kromě vybudování tunelu byla součástí stavby VMO Dobrovského B i výstavba
mimoúrovňových křižovatek a mostů. Foto: M. Schmerková

roku 1998) v úsecích Královo Pole a Brno-sever zajistily plynulost dopravy a obslužnost přilehlých městských částí.
Severní část okružního systému byla
dokončena letos dostavbou křižovatek Korejská a Hradecká společně s křižovatkou
Svitavská radiála a otevřením Královopolského tunelu v úsecích Žabovřesky a Královo Pole.

chodním přivaděčem (tzv. výpadovkou na
Olomouc).
A chystá se rovněž dostavba chybějící části okruhu v úseku Žabovřesky, tedy

stavba VMO Žabovřeská I, zahrnující křižovatku Kníničská a Žabovřeský tunel.
I tato oblast je jedním z kritických míst
brněnské dopravní sítě, kde každodenně
vznikají dopravní zácpy. Dokončení velkého městského okruhu v těchto místech
odkloní tramvaj do tunelu pod Wilsonovým lesem a vytvoří zde prostor pro čtyři jízdní pruhy. Díky zastřešení části úseku
galerií navíc dojde k propojení Wilsonova lesa, Žabovřesk a Masarykovy čtvrti
s plánovanými sportovišti u řeky Svratky.
Zároveň se stavbou vzniknou dvě pohodlné trasy pro pěší a cyklisty, na straně u Pisárek lávka a na straně u Jundrova široký
přesypaný most osázený vegetací. Zmíněná křižovatka Kníničská připojí k městskému dopravnímu systému nejen Komín
a Jundrov, ale i lidnatou městskou část
Bystrc.
Tyto tři stavby – VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova a VMO Žabovřeská I –
již mají dokončený proces EIA (hodnocení
vlivu stavby na životní prostředí) a vydané
územní rozhodnutí, které je nutným předstupněm pro získání stavebního povolení
a samotnou výstavbu. Jejich realizace je
v současné době hlavní investiční prioritou v brněnské dopravě.

Co se chystá v nejbližší době

 Telestěna centrálního technického dispečinku na Renneské třídě. Foto: BKOM
Městské dopravní okruhy jako základní
prvky městského komunikačního systému
byly plánovány už od roku 1956, směrný
územní plán na konci 60. let dal základní podobu vnějšímu okruhu. Jeho západní
polovina odpovídá dnešní poloze velkého
městského okruhu.
Jednou ze zásad Územního plánu města
Brna z roku 1982 bylo udržet rozvoj všemi
směry mimo směr jižní. Ten byl dlouho-

od roku 1998 funguje křižovatka Pražská
radiála a Pisárecký tunel, od roku 2007
křižovatka a tunel Hlinky. Zprovoznění
těchto staveb zásadním způsobem zlepšilo dopravní situaci v dané lokalitě a umožnilo rychlé napojení na dálnici D1 ve směru na Prahu.
Křižovatka třídy Generála Píky, křižovatka Merhautova (dokončené v roce
2003) a Husovický tunel (v provozu už od

Na řadě jsou nyní stavby VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova, tedy série
mimoúrovňových křižovatek okruhu s ulicemi Dukelskou, Karlovou a Rokytovou.
Tento úsek velkého městského okruhu
by měl vyřešit palčivý problém průjezdu
městskou částí Židenice. Nynější trasování okruhu po ulicích Svatoplukově a Bubeníčkově nepříznivě předěluje původně celistvou rezidenční část Brna. Dostatečnou
kapacitu nemá zejména křižovatka na Staré osadě, kde není neobvyklé ani hodinové
zdržení v zácpě. Problém vyřeší až vedení
okruhu Vinohradským tunelem, který pomůže dopravě mezi Husovicemi, Židenicemi, Vinohrady, Líšní, Juliánovem a vý-

 Celá stavba byla slavnostně uvedena do zkušebního provozu 31. srpna za
účasti představitelů města, kraje, investora a zhotovitelů. Foto: M. Schmerková
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e silnic přibyl další díl
Královopolský tunel krok za krokem
I/42 Brno, VMO Žabovřesky, mosty“, jejíž součástí byla mimo jiné rekonstrukce
stávajících mostů Horova a Fanderlíkova
a výstavba nových opěrných a protihlukových zdí, což opět výrazně zlepšilo dopravní situaci v této lokalitě.

Spor řešil soud

 Foto: M. Schmerková
Královopolský tunel je součástí velkého městského okruhu a prochází územím
brněnských městských částí Královo Pole
a Žabovřesky. Mimo vlastní tunel se dvěma tubusy o celkové délce přibližně 1250
metrů jsou součástí stavby další stavební
objekty a provozní soubory.
Hustá povrchová zástavba se souvisejícími inženýrskými sítěmi a dopravními komunikacemi na povrchu společně
se speciﬁckými geologickými podmínkami brněnských neogenních jílů řadí
tuto stavbu mezi ojedinělá díla nemající
v České republice obdoby.
Umístění stavby na území města bylo
schváleno již v roce 1994 v rámci tehdy nově schvalovaného Územního plánu

bytů. Na dalších více než 110 nemovitostech proběhly zabezpečovací práce. Tím
bylo již v té době proinvestováno cca 550
milionů korun. V roce 2004 bylo také zřízeno informační středisko pro veřejnost
v ulici Poděbradově 10.

Začínáme razit
Stavba s rozpočtovými náklady asi
8 miliard korun byla zahájena v červnu 2006 pod názvem „Silnice I/42 Brno,
VMO Dobrovského B“, ražba samotného
tunelu začala v lednu 2008. Kromě tunelu stavbu tvoří mimoúrovňová křižovatka Hradecká/Žabovřeská, mimoúrovňová křižovatka Hradecká/Královopolská,
mimoúrovňová křižovatka Hradecká/Ko-

 Ražba obou tubusů probíhala v letech 2008–2010. Foto: MMB
města Brna. V roce 1996 bylo pro stavbu
vydáno územní rozhodnutí (s následným
prodloužením platnosti v roce 1998).
Protože se jednalo o složitý a velmi
nákladný projekt, hledaly se i po vydání
územního rozhodnutí možnosti ještě větší ochrany zastavěného území Žabovřesk
i Králova Pole, aby se negativní vlivy této
stavby minimalizovaly.
Změna technologie výstavby Královopolského tunelu z hloubené na raženou umožnila situování portálů tubusů
hlouběji do území Žabovřesk a tím i lepší ochranu okolní zástavby. V roce 2000
proběhlo posouzení vlivu stavby na životní prostředí s následným projednáváním, které navrhlo ještě další ochranu
území nadzemními galeriemi a valy.
V roce 2001 byl zpracován a schválen
regulační plán s názvem Kontaktní zóna
VMO Dobrovského – Brno – Královo
Pole, který umožnil regulování výstavby a využití přilehlé oblasti. V roce 2004
bylo vykoupeno už 62 domů a následně
asanováno. Vyrostlo také 21 nových rodinných domů jako náhrada za stržené
a bylo postaveno 24 nových náhradních

rejská a napojení na rozsáhlý komplex
mimoúrovňových křižovatek Svitavské
radiály.
Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Brno, zhotovitelem sdružení ﬁrem OHL ŽS, Metrostav
a Subterra. Pro laickou i odbornou veřejnost investor v září 2009 zorganizoval v tunelu den otevřených dveří, který
vzbudil velký zájem – přišlo zhruba sedm
tisíc návštěvníků.
V březnu 2010 již byla zdárně dokončena samotná ražba obou tubusů, a to po
asi 25 měsících složitých prací v podzemí pod hustou městskou zástavbou ulice
Dobrovského a přilehlého okolí.
V roce 2010 také intenzivně pokračovaly stavební práce na povrchu, tedy realizace mimoúrovňové křižovatky Hradecká/Královopolská, kde byl zprůjezdněn
první nový most přes ulici Královopolskou. Dále pokračovaly práce na třípatrové křižovatce Žabovřeská/Hradecká.
Zde byl závěru roku 2010 zprovozněn
další nový most a galerie na větvi H4.
Ve stejném období byla také uvedena
do předčasného provozu stavba „Silnice

Stavbu Královopolského tunelu negativně ovlivnilo rozhodnutí Městského
soudu v Praze, který rozsudkem z 27. října 2010 přiznal oprávněnost žaloby občanského sdružení VMO Brno a zrušil
rozhodnutí o odvolání Ministerstva dopravy ČR ve věci stavebního povolení
vydaného Odborem dopravy Krajského
úřadu Jihomoravského kraje na výstavbu 132 hlavních objektů stavby „Silnice
I/42 Brno, VMO Dobrovského B“. Žaloba byla podána již v roce 2007 a soud
o jejím obsahu rozhodoval po více než
třech letech.
Konkrétně Městský soud v Praze uznal
za důvodnou námitku týkající se nedodržení zákonných limitů v oblasti ochrany
před hlukem. Jádrem sporu byly tzv. hygienické limity chráněného venkovního
prostoru staveb po uvedení do provozu.
Nutno podotknout, že reálné zjištění hluku při provozu stavby po jejím dokončení není ve fázi přípravy možné. Proto se
zpracovávají hlukové studie, které pouze modelují budoucí očekávané hlukové
zatížení v okolí stavby. Teprve tři měsíce po zprovoznění komunikace jsou zaznamenány reálné údaje a následně prochází stavba případnou úpravou, aby se
splnění požadovaných zákonných limitů zajistilo.
Případ byl tedy Ministerstvu dopravy vrácen k dalšímu řízení a v listopadu
2010 byly stavební práce na Královopolském tunelu zastaveny. Ředitelství silnic
a dálnic ČR na situaci reagovalo podáním
kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Ke konci roku 2010 však již
bylo na stavbě proinvestováno přibližně
6,5 miliardy korun, tedy 78 % z celkové
ceny díla.
V únoru 2011 Ministerstvo dopravy
vydalo nové doplněné rozhodnutí potvrzující pravomocnost stavebního povolení
vydaného Odborem dopravy Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. Avšak i přes
obnovení stavební činnosti v březnu 2011
a dohodu s občanským sdružením VMO
Brno v prosinci 2011 byl termín dokončení prací prodloužen a zprovoznění Královopolského tunelu i celé stavby se zdrželo o více než půl roku s nemalými
ﬁnančními ztrátami.

Zatím jen na zkoušku
V Králově Poli, v prostoru mezi areálem Královopolské strojírny a ulicí Sportovní, na tunel navazuje stavba „MÚK
Dobrovského/Svitavská radiála“. Tvoří

 Při červnovém dni otevřených dveří v tunelu si lidé mohli zblízka prohlédnout technologické vybavení včetně SOS skříní. Foto: Z. Gregorová
ji jednosměrné křižovatkové větve, mosty s navazujícími opěrnými a zárubními zdmi a související vodohospodářské
objekty, inženýrské sítě a protihluková
opatření. Celková cena této stavby dosáhla přibližně 1,1 miliardy korun.
Přes opakované potíže s platností některých stavebních povolení, způsobené negativním postojem občanů a občanských či ekologických iniciativ
s důsledkem podstatného zdržení a prodražení výstavby, bylo cílem zhotovitelů dodržet termín uvedení celé stavby do
zkušebního provozu v roce 2012.
Spolu s výstavbou Královopolského
tunelu byla také kompletně rekonstruována ulice Dobrovského včetně kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, vozovek, chodníků a výsadby nového uličního
stromořadí.

 V červnu se na 700 vyznavačů kol a koleček projelo tunelem. Nyní už pod-

zemní stavba patří jen autům, cyklisté dovnitř nesmí. Foto: MMB

Celková cena stavby dle skutečných
nákladů a vývoje inﬂace činí 11 miliard korun, přičemž 576 milionů hradilo
město Brno, zbytek Státní fond dopravní infrastruktury. Termín úplného dokončení celého komplexu byl stanoven na
31. května 2014.

Uzavření jednoho tubusu
dopravu nezastaví
Co se týče technických parametrů, za
nejdůležitější součást stavebního komplexu je možné považovat zmíněné dva tunelové úseky vedené v hloubce až 25 metrů.
Oba tubusy jsou vybaveny automaticky
řízeným větráním, monitorovacím zařízením, SOS skříněmi, kamerovým dozorem, požárním vodovodem s nadzemními
hydranty v každém tubusu a dalšími bezpečnostními technologickými prvky. Zajištění bezpečnosti provozu je standardní
ve srovnání s obdobnými stavbami v České republice i Evropské unii.
Tunelové roury jsou propojeny čtyřmi spojkami pro rychlou evakuaci osob
v případě havárie nebo požáru z jedné
roury do druhé. Ze spojky TS3 je možný rovněž únik na povrch schodištěm
nebo pomocí evakuačního výtahu. Tunely jsou napojeny na centrální technický dispečink, který nepřetržitě monitoruje provoz.
Stavební a dopravní řešení před oběma
portály umožňuje obousměrný provoz
v každém tubusu v případě uzavření jednoho z nich kvůli údržbě či opravám, což
znamená, že ani v těchto případech nebudou nadměrně zatěžovány místní komunikace na objízdných trasách.
Dvojstranu zpracoval Odbor dopravy Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
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Teplice
Naše Teplice
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Osmička
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Praha 7
51 000 ks
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Děčín
Zpravodaj města
Jablonecko
Děčín
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Ústí n/L
Naše Ústí
49 000 ks
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Chomutov
Chomutovské noviny
Sever
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Karlovy Vary
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Radniční Listy
Severozápad
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Náš region (SZ)
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Severovýchod
Náš region (SV)
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Náchodsko
Echo
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Hradec Králové
Radnice
Rychnovsko
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Šumperk
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Týden na Severu
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Ostrava
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Prio
Náš region (B)
Horizont
21 000 ks 21 900 ks
Hláska
Pardubice
35 000 ks
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Jižní listy
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Noviny
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Příbram
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24 000 ks
55 000 ks
Žďárské radnice
24
000
ks
Frýdek-Místek
Naše Příbramsko
10 200 ks
Naše Frýdecko-Místecko
20 000 ks
28 000 ks
Jihlava
Písek
Východní
Klatovy
Noviny
jihlavské
Zpravodaj
Morava
Klatovský rozhled
radnice
Brno
města Písku
5 300 ks
60 000 ks
21 600 ks
Brněnský Metropolitan
14 400 ks
Zlín
180 000 ks
Náš
Zlín
Třebíč
42 000 ks
Třebíčské noviny
15 400 ks
České Budějovice
Jihočeský rozhled
50 000 ks
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Městští policisté dostanou více pravomocí
S
polečnost se mění a vyvíjí stejně jako její potřeby
při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Po
vyhodnocení nově vzniklých či
dlouhodobě neřešených potřeb
společnosti zareagovali zákonodárci České republiky předložením a nedávným schválením novely zákona o obecní policii, která
strážníkům přináší „zvýšení a rozšíření“ jejich pravomocí.

Posílení role obecní policie účelným
rozšířením rozsahu některých oprávnění by mělo zefektivnit zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku
a promítlo se v několika oblastech.
Jednou z nich je rozšíření podílu
obecní policie na prevenci kriminality.
Strážníci nyní mohou řešit i jiné sociálněpatologické jevy v obci, například
bezdomovectví, prostituci či patologické hazardní hráčství. Strážník je nově
oprávněn předvádět osobu na Policii
České republiky, pokud se policejní služebna nachází na území jiné obce než té,
která zřídila obecní policii.
Také nové oprávnění strážníků vstupovat do provozoven, heren a kasin i po
skončení prodejní či provozní doby výrazným způsobem přispívá k řádnému plnění společenské objednávky, které obecní
a městské policie zajišťují. K efektivnější práci strážníků přispěje i možnost přístupu do vymezených evidencí spravovaných orgány veřejné moci.

 Foto: MP Brno
strážníka se nově doplňuje prokazatelné a úmyslné podílení se na potlačování práv a svobod třetích osob.

Úpravou postavení strážníka dochází
ke zpřesnění a zpřísnění podmínek, za
kterých se občan může stát příslušníkem
obecní policie, což se promítlo v ustanoveních o spolehlivosti a bezúhonnosti
strážníků. Nové oprávnění obce v případě důvodné pochybnosti o spolehlivosti
uchazeče o zaměstnání strážníka stanoví možnost ověřit si pravdivost předkládaného čestného prohlášení. Mezi důvody vedoucí ke ztrátě spolehlivosti

Konec nejasnostem
při ukládání pokut
Strážníci obecní policie budou dále
oprávněni vyžadovat provedení orientačního vyšetření při podezření na
ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou pomocí dechové zkouš-

ky nebo odběrem slin či potu, případně
odborného lékařského vyšetření. Těmto
vyšetřením jsou lidé povinni se podrobit, není-li to spojeno s nebezpečím pro
jejich zdraví. Stanovuje se též možnost,
aby obecní policie byly oprávněny vyžádat si případně také jiná odborná vyjádření.
Potřeba posílení možnosti spolupráce obcí při zajišťování veřejného pořádku jak mezi sebou navzájem, tak s Policií
České republiky je řešena především prostřednictvím uzavírání veřejnoprávních
smluv, upravení institutu bezpečnostní komise v zákoně o obcích a zákoně
o hlavním městě Praze a posílení závaznosti koordinačních dohod podle zákona
o Policii České republiky. Uzavírání veřejnoprávních smluv u obcí se rozšiřuje
o pořádání sportovních, kulturních nebo
obdobných společenských akcí.
Zpřesnění oprávnění obecních policií se týká i oblasti právní úpravy blokového řízení v zákoně o přestupcích. Zde
byly nově taxativně stanoveny požadavky na obsah pokutového bloku, což by
mělo napříště zabránit některým nejasnostem při ukládání pokut. V zákoně
byly také nově vymezeny skutkové podstaty přestupků spadajících do působnosti obecních policií.
Vládní návrh je třeba chápat jako formu společenské objednávky a ještě projde legislativním procesem. Pokud se tak
stane, měl by platit od července 2013.
Jaroslav Přikryl
ředitel Městské policie Brno

Lidé s CIVITASem obcházeli zeměkouli
V

Urban centru na Staré radnici se do poloviny října koná
výstava prezentující výsledky projektu CIVITAS ELAN.

Tento projekt, který bude po čtyřech letech ukončen právě letos v říjnu, je zaměřený na podporu udržitelné dopravy. Díky němu se v brněnské
městské hromadné dopravě podařilo dosáhnout několika významných
zlepšení.
S pomocí peněz z fondů Evropské
unie bylo uvedeno do provozu pět minibusů, byl také vytvořen systém diagnostiky jízdenkových automatů a systém optimalizace spotřeby elektrické
energie v tramvajích a trolejbusech.
Byla také provedena série marketingových průzkumů pro vytvoření tzv.
dopravních plánů a bylo otevřeno Integrované centrum mobility na Jošto-

vě ulici. Partnery projektu jsou město
Brno a Dopravní podnik města Brna.
Výstava v Urban centru seznámí
návštěvníky nejen s přínosem projektu pro Brno, ale i pro další partnerská
města projektu – Lublaň, Gent, Porto
a Záhřeb.
Součástí projektu byla také řada
propagačních aktivit, například letošní
akce S CIVITASem kolem světa. Její
účastníci se snažili urazit vzdálenost
25 750 kilometrů, což je obvod zeměkoule na 50. rovnoběžce, procházející
Českou republikou. Ujít tuto vzdálenost představuje asi 38 625 000 kroků. Každý chodec byl vybaven krokoměrem a organizátoři shromažďovali
údaje o celkovém počtu kroků.
Zda se podařilo zeměkouli obejít
a kam se účastníci zajímavé akce podívali, se dozvíte právě na výstavě k projektu
CIVITAS ELAN v Urban centru. (ps)

Vyměňte
si řidičský
průkaz včas
Ještě přibližně 36 tisíc držitelů řidičských průkazů vydaných mezi lednem
2001 a dubnem 2004 by si mělo přijít
vyměnit svůj průkaz za nový.
Lhůta pro výměnu těchto starých „řidičáků“ byla sice zákonem prodloužena až
do konce roku 2013, ale je vždycky lepší požádat si o výměnu dříve než později
a vyhnout se tak zbytečnému stresu.

„Výměna se týká starého typu řidičského průkazu, šlo o papírové kartičky
zatavené v plastovém obalu, které byly
vydány v době od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004,“ upřesnila Jitka Dundálková z oddělení agend řidičů Odboru
dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna. „Pokud všechny údaje v dokumentu platí, pak průkaz bez
poplatku vyměníme za nový. Často se
ale musí neplatné údaje aktualizovat,
a v tom případě musí žadatel zaplatit
správní poplatek 50 korun za vydání nového řidičského průkazu,“ dodává.
Než bude vyhotoven nový průkaz,
dostane žadatel zpět svůj starý, takže se
nebude muset vzdát řízení vozidla. Nový
průkaz obdrží ve lhůtě 20 dnů. Existuje
i možnost „bleskové výměny“ do 5 pracovních dnů, tehdy je ale potřeba zaplatit správní poplatek 500 korun.
K žádosti o výměnu průkazu je potřeba předložit současný řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas
včetně dokladu o pobytu a aktuální fotograﬁi.
(šef)

Kde o výměnu zažádat
Magistrát města Brna
Odbor dopravněsprávních
činností
Kounicova 67 – hala řidičských
průkazů

 Díky projektu CIVITAS ELAN získalo Brno z fondů Evropské unie peníze
mimo jiné na nákup pěti minibusů. Foto: MMB

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

8–17 hodin
8–12 hodin
8–17 hodin
8–12 hodin

 VĚSTNÍK 
Zastupitelstvo města Brna
 17. zasedání, 4. 9. 2012 (výběr)

ZMB schvaluje:
• poskytnutí dotace pro Asociaci center pro
rodinu ve výši 50 tis. Kč na projekt „Senior
jako dobrovolník“;
• příspěvek 10 tis. Kč pro ZŠ Jasanová 2 na
podporu mezinárodních aktivit dětí;
• poskytnutí dotací 6,7 mil. Kč mládežnickým sportovním klubům;
• poskytnutí dotací 43 mil. Kč na podporu
brněnských vrcholových sportovních klubů
v r. 2012;
• poskytnutí dotace 3 mil. Kč z rozpočtu města pro Starez-Sport, a. s., v souvislosti s přípravou a realizací projektu „Areál dopravní
výchovy“;
• smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS
2 Jihovýchod k projektu „Areál volného
času při ulici Mírové u pramene sv. Floriána“ (výdaje 5,2 mil. Kč, dotace 85 %);
• smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS
2 Jihovýchod k projektu „Centrum pro
sport a volný čas Komín“ (celkové výdaje
17,5 mil. Kč, dotace 85 %);
• smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS
2 Jihovýchod k projektu „Rekonstrukce

a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7“ (výdaje
11,9 mil. Kč, dotace 81 %);
• smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS
2 Jihovýchod k projektu „Zahrada v pohybu“ (celkové výdaje 4,2 mil. Kč, dotace
85 %);
• rozpočtové opatření k sejmutí a přesunu
sochy Leoše Janáčka z důvodu výstavby
podzemního garážového objektu před Janáčkovým divadlem.

ZMB bere na vědomí:
• rozpočtový výhled města Brna na období
2013–2019.
(had)

Rada města Brna
 78. schůze, 19. 9. 2012 (výběr)

RMB schvaluje:
• smlouvu o výpůjčce části stěn podchodu pod hl. nádražím ČD v Brně za účelem
umístění nosičů uměleckých děl studentů VUT a jeho partnerských škol – projekt
„Galerie Myšina“. Jde o 15 ploch, kde budou umístěny plechové informační panely a jeden plastový informační panel, dvě
stěny v podchodu bez obkladu mají sloužit
k přímé realizaci uměleckých děl.

RMB doporučuje ZMB schválit:
• smlouvu o dotaci 2 mil. Kč pro Jihomoravské inovační centrum (JIC). Jde o podporu
podnikatelských inovačních aktivit;
• smlouvu o dotaci 4 mil. Kč pro Jihomoravské centrum mezinárodní mobility na podporu talentovaných doktorandů (ﬁnanční
dar 10 tis. Kč měsíčně je každoročně udělován 20 perspektivním doktorandům. Už
bylo podpořeno 60 studentů);
• obecně závaznou vyhlášku města, kterou se
stanoví spádové obvody základních škol;
• dotaci 15 tis. Kč na rok 2012 pro občanské
sdružení Zoubek na zakoupení pomůcek
pro realizaci programu „Zdravý zoubek“
v brněnských MŠ.

RMB souhlasí:
• s podáním žádosti o dotaci ve výši 119 mil.
Kč ze státního rozpočtu pro poskytovatele
sociálních služeb ve městě Brně.
(pž)

Zahraniční pracovní cesty
zastupitelů města Brna
 září 2012
• Dne 7. 9. se v rámci oslav Památného dne
města Humenného a 695. výročí první pí-

semné zmínky o tomto východoslovenském
městě konalo udílení městských ocenění. Primátor města Brna R. Onderka převzal Cenu
primátorky města Humenného za spolupráci, vstřícnost a inspiraci v oblasti činnosti samosprávy. Kromě slavnostního udílení cen
se konal křest knihy a pamětní medaile města
Humenného. Kmotrem knihy se stal právě brněnský primátor.
• Dne 25. 9. se konalo ve španělském městě Vitoria-Gastiezu politické fórum sítě měst CIVITAS, jejímž členem je i město Brno. Na fóru
političtí zástupci měst diskutovali na téma,
jak udržet úspěšná řešení v městské dopravě
uprostřed pokračující ekonomické krize. Brno
zde reprezentoval náměstek primátora L. Macek, politický garant projektu.
• Dne 25. 9. se konal z iniciativy Velvyslanectví ČR ve Francii a partnerských měst Brna
a Rennes Český den v Rennes. Na oﬁciální
pozvání starosty města Rennes a velvyslankyně České republiky v Paříži se Českého dne
zúčastnil primátor města Brna R. Onderka.
Součástí akce byla vernisáž výstavy komiksů
o Brně a představení Divadla Husa na provázku, ochutnávka moravských vín a prezentace
města Brna formou poskytování propagačních materiálů. Brněnský primátor byl oﬁciálně přijat starostou města Rennes.
(mej)

www.brno.cz
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Praktický průvodce (nejen) pro prváky
Všimnout si toho musel snad každý. V Brně to s příchodem podzimu houstne. Nikoli atmosféra, ta se z letně
ospalé stává téměř rozjařenou, i když právě teď je do jara daleko. Na podzim přibývá lidí v ulicích i na „Čáře pod
hodinami“, plní se hospody a dopravní prostředky, hudební kluby zahajují novou sezónu. Vysokoškoláci se vrátili. Nebo právě nastoupili do prvního ročníku a rozkoukávají se. Přinášíme stručný sumář užitečných informací,
které mohou zajímat nejen prváky. Aneb studium není jen škola.

 Spolčete se. Divadlo, pěvecký sbor, mažoretky, debatní klub, katolické hnutí, on-line deník, okrašlovací spolek. Studenti obvykle získávají většinu životně důležitých informací a kontaktů mimo posluchárny. Angažmá ve
spolcích nebo studentské komoře akademického senátu je naučí spoustu
nových věcí. A rozhodně se nebudou cítit osaměle. Snímek zachycuje kurz
tanečního klubu Akademik Univerzity obrany. Foto: J. Rosypka

 Kam pro radu? Nemám peníze na školu. Ve studiu se mi teď moc nedaří. Jak se přihlásit na studijní pobyt v zahraničí? Kde najít dobrou práci? Studentský život je málokdy úplně bezstarostný. Proto univerzity nabízejí svým studentům různorodé služby poradenských a kariérních center a pořádají veletrhy pracovních příležitostí. Jeden z nich
– JobChallenge (na snímku) – se koná 7. listopadu ve Wannieck Gallery. Foto: A. Holubovský
 Odpočívárna na kopci. Kraví hora láká svými teplými jihozápadními svahy k posezení nebo poležení. Dají se tu studovat skripta, spát, opalovat se, házet si diskem, počítat psy nebo pouštět draka. Z tohoto 305 m vysokého pahorku je za jasných dnů výhled až na Pálavu, a pokud je zataženo, tak aspoň na
Špilberk a Petrov. Nahoře na Drakenu mají hřiště národní házenkáři, ale můžete sem zajít i na spinning nebo squash. Dominantou kopce je na jedné straně
plavecký bazén, na druhé hvězdárna. Dalšími oblíbenými parky jsou Lužánky
či Špilberk, někdo má rád Bílou horu nebo Planýrku. Foto: Z. Kolařík

 Pasování prváků. Možnost po-

 Do knihovny. První kroky za odbornou knihou možná povedou do Moravské zemské knihovny v Kounicově ulici, která slouží veřejnosti. Roční registrace stojí 200 korun, pro studenty 100 a pro mládež od 15 do 19 let je dokonce
zdarma. Je tu ale i možnost jednorázové registrace na týden za padesátikorunu. Se čtyřmi miliony svazků je to druhá největší knihovna u nás a je zde k dispozici přes sto počítačů s internetem. Svoji vlastní odbornou knihovnu má
každá z devíti fakult Masarykovy univerzity (na snímku ta v bohunickém kampusu) a podobně i ostatní vysoké školy. Publikace se samozřejmě dají objednat moderně – přes internet. Foto: Z. Kolařík

 Strava dodá energii. Pokud jde o přísun živin, není nic snazšího než zajít do
studentské menzy. Ať už do kampusu, na právnickou fakultu, na „Vinařky“ či na
Kolejní. Menz je mnoho, míří do nich každodenně 60 % studentů. Zbytek si buď
může dovolit stravovat se v restauracích, nebo si vaří na koleji samostatně anebo bydlí v Brně a nasytí se doma. V menzách si lze vybrat až z dvaceti teplých
masitých jídel, ale nechybí ani vegetariánská. V Academic restaurantu v kampusu MU (na snímku) je nově v nabídce také polévka a jídlo bez lepku. Ceny začínají
na 25 korunách, největší zájem je o jídla stojící kolem 35 korun. Foto: Z. Kolařík

znat spoustu lidí, informovat se o dění ve škole a vybavit se tipy, jak zvládnout první měsíce. Takový je přínos
informačních a seznamovacích akcí
pro nové studenty. Například tzv. Zaškolovák pořádají Mendelova univerzita a VUT, Masarykova univerzita zase nabízí Prvákoviny, a to jak
v podobě setkání, tak tištěné příručky se „souborem rad a návodů, jak
se neztratit v univerzitním labyrintu“. Foto: Zaškolovák VUT 2012

 Univerzitní časopisy se dají číst. Studenti to zjistí hned, jak si zpravidla
ve vstupní hale své fakulty vezmou do ruky aktuální číslo – ať už Událostí VUT,
Muni.cz, Občasníku JAMU, Mendel Greenu, Listů Univerzity obrany, dvouměsíčníku VFU Vita Universitatis nebo dalších tiskovin vydávaných brněnskými
vysokými školami. Dočtou se, jaké odborné akce se plánují nebo jaké projekty
škola dokončila, jsou tu i pozvánky, rady, ankety atd. Foto: Z. Kolařík
 S ISIC kartou pro slevu. Průkaz ISIC je jakýmsi identiﬁkátorem studenta po celém světě a svému
nositeli umožňuje čerpat
řadu slev – od sportovních
center přes hudební festivaly po hotely a dopravce.
Například lístek do Městského divadla Brno pořídí
student do 26 let se slevou
33 %, do Národního divadla
Brno dokonce s 50% slevou. Na hvězdárnu je vstup
do 26 let opět s 33% slevou,
stejně tak v zoo. Za polovic
mohou studenti např. do
Anthroposu, kostnice u sv.
Jakuba i do podzemí pod
Zelným trhem, a také jezdit
MHD. Foto: Z. Kolařík

Fotostranu připravila
Kateřina Šefčíková
a Zuzana Gregorová
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 Bachův varhanní podzim. Již
potřetí se v Brně koná přehlídka
varhanní hudby Bachův varhanní podzim. Jejím cílem je seznámit posluchače nejen s barokní
hudbou, která je jejím nosným
tématem, ale i přiblížit širokou
škálu varhanní literatury od baroka až do 19. století. Koncerty
se konají od 10. do 24. října v brněnských kostelích a Besedním
domě. V rámci festivalu vystoupí
mladí varhanní umělci, například
loňská vítězka varhanní soutěže Petra Andrlová. A při závěrečném koncertu posluchači uslyší mezinárodního hosta Helmuta Deutsche. Vstupenky je možné
zakoupit i v předprodeji Filharmonie Brno v Besední ulici. Program festivalu najdete na www.
bachuvvarhannipodzim.cz.
 Tiché výpovědi. Pod tímto názvem se v Galerii Jiří Putna v Luční 54 koná do 25. října výstava fotograﬁí Hany Kubínové. Vystavené práce se zabývají proměnou
a zastavováním krajiny v okrajových částech Brna v posledních
desetiletích a následným mizením živočichů, kterým tak ubývalo přirozeného prostředí. Vybraní živočichové jsou navráceni zpět prostřednictvím vržených
stínů tvořených instalacemi z nalezených odpadků. Tyto instalace naznačují vzpomínky na to, co
tu bylo, a zároveň vytvářejí iluzi
života seskládanou z toho, co tu
nyní většinou můžeme najít.

 Nová sezóna ﬁlharmonického
sboru. Český ﬁlharmonický sbor
Brno zahajuje 14. října sedmý cyklus abonentních koncertů. První
koncert představí oratorium pro
čtyři sólisty, smíšený sbor a orchestr Marie-Magdeleine od Masseneta. Další koncert je v plánu 18.
listopadu a zazní mimo jiné Janáčkův Český orloj v podání mužského vokálního kvarteta Q Vox. Cyklus sedmi koncertů končí v dubnu
2013 a všechny se konají v Besedním domě.
 Kabinet nezávislého ﬁlmu. Od
3. do 31. října bude v Kabinetu
múz v Sukově ulici pod patronátem herce Jiřího Mádla probíhat
druhý ročník festivalu Kabinet nezávislého ﬁlmu. Každý středeční
večer se ﬁlmoví fandové mohou
těšit na nejnovější české nezávislé ﬁlmy. Po každé projekci bude
následovat řízená diskuse tvůrců a diváků s odborníky z ﬁlmové branže. Jednotlivé večery jsou
zaměřeny tematicky, letos jsou
ústředními tématy Pohádka, Dokument, Eko, bio, social a Komedie. Finálový večer pak představí
to nejlepší z druhého ročníku přehlídky. Více informací najdete na
webu www.kabinetnf.cz.
 České obchodní domy 1965–
1975. Galerie architektury ve Starobrněnské ulici hostí do 7. října
výstavu Kotvy Máje, která představuje 15 nejvýznamnějších
českých obchodních domů z 60.
a 70. let minulého století. Kromě
těch pražských, které daly výstavě jméno, zájemci uvidí i regionální priory z Pardubic, Olomouce či Plzně, stejně jako družstevní a specializované obchodní
domy. V krátkém průřezu jsou na
výstavě zastoupeny také slovenské obchodní domy a neuskutečněné návrhy Aleny Šrámkové.
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Janáčkův festival srůstá s Brnem

 S Janáčkovou Věcí Makropulos zavítá do Brna Staatstheater Nürnberg.
Foto: J. Missbachová

iž potřetí bude Brno cele prostoupeno a pohlceno hudbou Leoše Janáčka, jednoho
z největších skladatelů 20. století,
který zde žil a tvořil a výrazně tak
mimo jiné ovlivnil a obohatil i speciﬁckou atmosféru města, zdejší
duch místa neboli genia loci.

J

Jak se odívaly
nevěsty
Svatební šaty pro nevěsty nebývaly vždy bílé, ještě v 19. století chodily měšťanské dcery k oltáři naopak spíš
v různých odstínech hnědé. Jak vlastně
vypadaly starodávné svatební šaty? Co
se nosilo tehdy a co dnes?
Výstava Muzea města Brna na Špilberku „Ano“ v bílém? prezentuje několik desítek svatebních modelů od
poslední třetiny 19. století až do současnosti.
Kromě oděvů jsou zde k vidění
i svatební doplňky a šperky, obuv či
fotograﬁe novomanželů, další zajímavostí je sbírka svatebních oznámení
od začátku 20. století do současnosti.
„Starší svatební oznámení vynikala zejména vtipem slova, zatímco ta mladší
jsou zajímavá zase po výtvarné stránce,“ upozornila kurátorka Ludmila Růženecká.
Návštěvník expozice se dozví, jak
dříve probíhaly venkovské svatby a co
při nich bylo zvykem, odkdy si vlastně manželé vyměňují prsteny a co to
symbolizovalo. Jsou zde i statistická
data o počtu sňatků v naší zemi a v Brně zvlášť. K vidění jsou rovněž současné autorské svatební modely, kabelky
a kolekce moderního šperku.
A kdybyste dostali chuť hned na místě se vdát či oženit? Není nic snazšího:
„Součástí výstavy je svatební síň, která
je funkční – v ní opravdu budou probíhat svatby,“ potvrdil ředitel muzea Pavel Ciprian.
Výstava je otevřena do 31. prosince
ve východním křídle hradu Špilberku,
od středy do neděle od 9 do 17 hodin.
Zájemce, kteří mají například problémy s chůzí, jistě potěší, že na Špilberku ve všední dny nově zastavuje autobus č. 81 (vyjíždí z České).
(šef)

Mezinárodní festival Janáček Brno
2012, jejž jako bienále pořádá od roku
2008 Národní divadlo Brno, si do podtitulu zvolil právě termín Genius Loci. Organizátoři této výjimečné akce se tím hlásí k Janáčkovu odkazu, chtějí zdůraznit
skladatelovo sepětí s Brnem tak, aby bylo
zřejmé i v mezinárodním kontextu a aby

se mezi hudbymilovnou veřejností vžilo, a současně chtějí upozornit i na tvorbu dalších skladatelů žijících a tvořících
v moravské metropoli a „živících“ brněnského genia loci.
Od 16. do 25. listopadu se na brněnských jevištích představí prestižní evropské i domácí operní soubory a připraven je i pestrý doprovodný program.
Podle odborníků se letos hudební „fajnšmekři“ mohou těšit na dva vrcholy festivalu. Měly by se jimi stát inscenace Janáčkových oper Věc Makropulos a Káťa
Kabanová v podání souborů Staatstheater Nürnberg a Opera Zuid z Maastrichtu.
Pozornosti by však neměla ujít ani koprodukční inscenace opery brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda Zázrak
Heliany, kterou připravilo Národní divadlo Brno spolu s Pfalztheater Kaiserslautern, a další hudební lahůdky.
Vstupenky na festival lze zakoupit či
rezervovat přes internet na webu online.ndbrno.cz nebo osobně v předprodeji NDB ve Dvořákově 11. Pro zájemce
je připraveno i předplatné – abonentní
skupiny Zlatý, Stříbrný a Bronzový Janáček. Více informací najdete na adrese
www.janacek-brno.cz.
(mak)

Bubeníčkovi na Tanečním mostě

Osmý ročník jednoho z nejúspěšnějších tanečních projektů v České republice Taneční most/Tanzbrücke bude opět patřit slavnostnímu baletnímu
galavečeru. V Janáčkově divadle v něm 14. října vystoupí sólisté předních
německých scén – Hamburg Ballett, Ballett Kiel a Semperoper Dresden.
Hlavními hvězdami večera budou Jiří a Otto Bubeníčkovi, kteří se stali legendami v tanečním umění po celém světě.
(zug), foto: R. Hope

P

Na zahájení Týdne kávy, které proběhne 1. října v 19.30 hodin v hotelu International za účasti veřejnosti i představitelů města, je připravena speciální
kávová exhibice, kávová módní přehlíd-

Sláva Daubnerová
a kol.: Soumrak samců
Premiéra 5. 10. 2012
v 19.30 hod., HaDivadlo
Pohybově vizuální performance
o mužích dneška. Jedná se o komický sci-ﬁ scénář, nebo se skutečně zvířecí a lidští samci stávají ohroženým druhem? A jací jsou
vlastně muži 21. století? Jaké nároky jsou na ně pod vlivem masové feminizace kladeny? A co si
přejí oni sami? Jaké jsou poslední ostrůvky svobody, kde je ještě
cool být mužem?

Bernhard Studlar: iPlay
Premiéra 19. 10. 2012
v 19.30 hod., HaDivadlo
MilExistenciální monolog pro tři
herce je koláží, ve které se mísí
poezie, ironický humor, spílání
světu a nejintimnější pocity nejistoty a touhy se identiﬁkovat.
Výkřik jedince, který je sám sobě
ikonou, ale přesto (nebo právě
proto) se mu svět odmítá podřídit. Proto potřebuje aplikace pro
život. Potřebuje umění. iPlay není
hra. Je to 100 aplikací pro život...

Alexander Glazunov:
Lucidor a Arabela
Premiéra 19. 10. 2012
v 19.00 hod., Národní divadlo
Brno – Janáčkovo divadlo
Základem příběhu je dramatický
osud dívky, která je kvůli dědictví
nucena vydávat se za chlapce. Pokus obětovat se a popřít své ženství ztroskotává v situaci, kdy se
dívka setkává se svou životní láskou. Choreograf Youri Vámos velmi detailně zpracoval stavy mysli
a charaktery protagonistů a mistrně je přenesl do tanečního vyjádření.

Niccolò Machiavelli:
Mandragora
Premiéra 26. 10. 2012
v 19.00 hod., Národní divadlo
Brno – Mahenovo divadlo
Mandragora je nejslavnější a nepochybně
nejzdařilejší
renesanční komedie. Kalimach touží po milostných hrátkách s mladou a překrásnou Lucrezií, jež je
však manželkou postaršího Mikuly, který sní o synovi a dědicovi. Sluha Ligur namluví Kalimachovi, aby se přestrojil za doktora
a přesvědčil Mikulu, že pro zvýšení plodnosti musí Lucrezie užívat
mandragoru. Mandragora však
údajně nepochybně zahubí prvního muže, který se s ní bude milovat. Kalimach navrhne Mikulovi, že pro tento účel najde náhodného hlupáka.

Oldřich Venzl, Jan
Lepšík: Pohodlný život
Premiéra 26. 10. 2012
v 19.30 hod., HaDivadlo
Ať barva červená je i barva růžová, ať 43 je i 44, ať činí zásadní rozdíl mezi spánkem a sněním, mezi
mnou a tebou, ať koně neřehtají a býci nevyjí, ať skončí všechny
básně, když moje začínají…

Po celý týden budeme popíjet kávu
okud počítáte pití kávy ke
svým životním radostem
nebo je to přímo vaše životní nutnost, pak si nenechte ujít
druhý ročník Týdne kávy Brno ve
dnech 1.– 7. října. Bude opět oslavou vůně a chuti tohoto světově
oblíbeného moku a přinese bohatý program koncertů, ochutnávek, her a dalších překvapení.

DIVADELNÍ PREMIÉRY – ŘÍJEN

ka i hudební program a představí se zapojené kavárny.
Právě a hlavně do nich jsou návštěvníci
zváni a v nich se odehraje převážná část
programu Týdne kávy – nabídnou namátkou workshop s kávovými zrnky, shakeované kávy s bylinkami nebo kávové koktejly, ale i hudební koncerty (Vladimír Merta,
Hana Robinson, jazzové Two-Generation
Trio a další), školu přípravy belgických vaflí a další lákavé věci. V programu jistě zaujme i výstava fotografa Jana Vermouzka,
vystoupení Petra Nikla, beseda o kávě se
spisovatelem Jozefem Augustinem nebo
beseda s odborníky o výběru opravdu kvalitní kávy. Zapojených kaváren je přibliž-

ně osmdesát, podrobný program najdete na
stránkách www.tydenkavy.cz.
Dobrodružství slibuje i oblíbená městská hra Kolkolem, která provází místy,
kde stávaly věhlasné kavárny meziválečného období. „Je to příjemná procházka spojená s detektivním příběhem,“
vysvětlila spoluorganizátorka Kateřina
Eichlerová. „Mohou si ji projít i maminky s dětmi, je určena pro všechny věkové kategorie. Úspěšné detektivy nakonec
čeká malý dárek,“ slíbila.
Finále kávového týdne v klubu Fléda přinese netradiční kávo-alkoholovou
show v podobě molekulární mixologie.
Kateřina Šefčíková

Milan Kundera:
Jakub a jeho pán
Premiéra 27. 10. 2012
v 19.30 hod., Městské divadlo
Brno – činoherní scéna
Melancholická komedie popisující roztodivné příhody šlechtického Pána a jeho plebejsky
moudrého sluhy Jakuba. Milan
Kundera touto hrou vzdává hold
jedné z největších rozkoší, jakou
zná – rozkoši z vyprávění. Radostně se kochá věčně se opakující lidskou pošetilostí i skepticky přemítá nad tím, „co je psáno tam nahoře“ a zdali jsme jako
divadelní postavy napsáni dobře
či nikoli.
(java)

www.brno.cz
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2. 10. 19:00 ROMEO A JULIE
3. 10. 19:00 SCAPINOVA
ŠIBALSTVÍ
6. 10. 18:00 ŠKOLA ŽEN
7. 10. 15:00 ZLATOVLÁSKA
7. 10. 19:00 KRÁL RICHARD III.
8. 10. 19:00 ČERNÁ MADONA
BRNĚNSKÁ
11. 10. 19:00 VESELÉ PANIČKY
WINDSORSKÉ
12. 10. 19:00 ZLATÍ CHLAPCI
(…VSTUPTE! )
13. 10. 17:00 ROMEO A JULIE

14. 10. 19:00 TAJEMSTVÍ PRALESA
ANEB 800 MIL PO
AMAZONCE
16. 10. 19:00 IDEÁLNÍ MANŽEL
19. 10. 19:00 CYRANO
Z BERGERAKU
20. 10. 19:00 REVIZOR
23. 10. 19:00 SCAPINOVA
ŠIBALSTVÍ
24. 10. 19:00 LAKOMEC
25. 10. 18:00 MANDRAGORA
26.,27. a 29.10
19:00 MANDRAGORA
30. 10. 19:00 HAROLD
A MAUDE

BALET – JANÁČKOVO
DIVADLO

Jakubské náměstí 5
2. 10. 19:00 ILUZIONISTI / Štúdio L+S.
Autor: Bengt Ahlfors. Režie: Jakub Nvota. Hrají:
Milan Lasica, Zuzana Fialová, Vladimír Hajdu
5. 10. 19:00 NATĚRAČ / Divadlo Kalich. Autor: Donald Churchill. Režie: Ladislav Vymětal. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
Zuzana Mixová
7. 10. 19:00 A DO PYŽAM ! / Divadlo
Palace. Autor: Marc Camoletti. Režie: Petr Hruška. Hrají: Jiří Langmajer,
David Suchařípa, Kateřina Brožová / Kamila Špráchalová, Kateřina Hrachovcová – Herčíková /
Nela Boudová, Eva Čížkovská, Martin Hruška /
Zdeněk Vencl
9. 10. 19:00 NEBE ? / Divadlo MALÉhRY. Autor a režie: Daniela
Zbytovská. Hrají: Daniela
Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská.
10. 10. 19:00 HLEDÁNÍ SLOV / Divadlo
Kalich. Autor: Sue Townsendová. Režie: Jakub
Nvota. Hrají: Oldřich Víz-

5. 10. 19:00 EDITH, VRABČÁK
Z PŘEDMĚSTÍ
14. 10. 19:00 TANEČNÍ MOST /
TANZBRÜCKE
19.,20. a 27. 10.
19:00 LUCIDOR A ARABELA
31. 10. 19:00 NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI

OPERA – JANÁČKOVO
DIVADLO
3. 10.
5. 10.
9. 10.
11. 10.
12. 10.
16. 10.
25. 10.
26. 10.
28. 10.
30. 10.

19:00
19:00
19:00
17:00
19:00
19:00
19:00
19:00
14:30
19:00

TURANDOT
RUSALKA
NABUCCO
CARMEN
PERIKOLA
LA TRAVIATA
TURANDOT
ZÁZRAK HELIANY
PRODANÁ NEVĚSTA
AIDA

BALET
INOHRA
POHÁDKY
Veškeré informace na:

SC 320004/8

OPERA

SC 311928/8

REDUTA
4. 10. 19:00 NA FORBÍNĚ TM
5. 10. 19:00 NENÁPADNÝ PŮVAB
BURŽOAZIE
7. 10. 19:00 KORESPONDENCE V+W
8. 10. 19:00 JULES A JIM
9. 10. 19:00 NA FORBÍNĚ TM
10. 10. 19:00 EUROPEANA
12. 10. 19:00 KOUZELNÁ NOC A LETNÍ
DEN
14. 10. 19:00 VALMONT
15. 10. 19:00 ANNA KARENINA
20. 10. 19:00 KORESPONDENCE V+W
21. 10. 19:00 EUROPEANA
22. 10. 19:00 MEZI NEBEM A ŽENOU
25. 10. 19:00 NA FORBÍNĚ TM
26. 10. 19:00 KOLEGA MELA GIBSONA
28. 10. 19:00 KORESPONDENCE V+W

ner, Sabina Laurinová,
Barbora Munzarová a Hynek Čermák
11. 10. 19:00 MOJE HRA / Divadlo Kalich. Autor: Petr Abraham.
Režie: Jan Kačer. Hrají:
Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková,
Zuzana Bydžovská, Adéla
Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin
Kubačák
12. 10. 19:00 GARDEROBIÉR / Divadlo Bolka Polívky a Štúdio
L+S. Autor: Ronald Harwood. Režie: Roman Polák. Hrají: Boleslav Polívka, Milan Lasica, Emília
Vášáryová, Jitka Čvančarová, Zdena Herfortová
13. 10. 19:00 TALES OF SAHARA – mezinárodní festival tance a kultury orientálních zemí. Účinkují: Katalin Schäfer (Maďarsko),
Elis Pinheiro (Brazílie),
Khalida (Belgie), Sara
(Slovinsko), Osama Farag (Egypt), Ahmed Fathy
(Egypt), Jamilah (Polsko),
Zaghareet (Slovensko),
Sharqiyat (Slovensko)

regionální vedoucí
obchodu Morava

řídící lokální
manažer Brno

manažer
inzerce

tel.: 734 580 060

tel.: 734 580 086

tel.: 606 740 730

alena.bohatova@ceskydomov.cz

hana.krejcova@ceskydomov.cz

karel.marek@ceskydomov.cz
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Vojta Dyk + Nightwork, Martha Issová,

  

www.manezbolkapolivky.cz

Karel Marek

23. 10. 19:00

24. 10. 19:00

27. 10. 19:00

ͱͬǤ

À͙͘͠

Hana Krejčová

22. 10. 19:00

, ÀÀ

A
Alena Bohatová

21. 10. 19:00

29. 10. 19:00

a z ČR Sheyla, Eglal, Katka
Krejčová, Al Fayyum Dancers, Badriyah, Gamilla,
Jannah, David Katolický,
Vendula Uhýrková a Garam Masala
MRCHY / Intimní divadlo
Bláhové Dáši. Autor: Alma
De Groen. Režie: Irena
Žantovská. Hrají: Dana
Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková, Lenka
Skopalová
PLEŠATÁ ZPĚVAČKA / divadelní spolek Kašpar.
Autor: Eugène Ionesco.
Režie: Jakub Špalek. Hrají: Martin Hofmann, Jitka
Nerudová, Petr Lněnička,
Monika Zoubková, Pavel
Lagner, Lukáš Jůza
BARONKY / Divadlo Kalich. Autor: Michael Mackenzie. Režie: Šimon Caban. Hrají: Eva Holubová,
Zuzana Bydžovská
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK. Hrají: Pavel Liška,
Josef Polášek, Martin
Zbrožek
PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD / Malé Divadlo Komedie. Autor: Leo
Rosten, přeložil Antonín
Přidal. Režie: Aleš Kučera.
Hrají: Jan Apolenář nebo
Robert Musialek, Aleš Kučera, Karel Mišurec, Marcela Dürrová, Erika Kubálková, Ján Jackuliak nebo
Jiří Ressler, Ludmila Kolářová, Ivo Kučera, Jindřich
Světnica, Veronika Poláčková, Katka Mikanová,
Kamila Kopečková a Helena Žižkovská
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK
ŽE SE TO JMENUJETE?
/ Divadlo Palace. Autor:
Jean-Jacques Bricaire
a Maurice Lassayques.
Režie: Petr Palouš. Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, Jaromír Dulava, Dana
Černá / Kamila Špráchalová, Martina Hudečková
/ Dagmar Čárová, Zdeněk
Vencl / Otmar Brancuzský

SC 320003/8

ČINOHRA – MAHENOVO
DIVADLO

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

SC 311929/8

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

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

17. 10. a 18.10. v 19:30, Janáčkovo divadlo
Šostakovič: Violoncellový koncert č. 1

20. 10. v 10:30, Besední dům
O KOUZELNÉ SKŘÍŇCE
Smetana, Musorgskij, Dvořák, Grieg,
Trojan, Hurník, ABBA ad.
Barbora Kadlčíková – mezzosoprán,
Martin Šujan – bas, Petr Zámečník –
akordeon. Taneční škola Danza Brno. Filharmonie Brno. Dirigent a moderátor –
Miloš Machek.
21. 10. v 18:00, Besední dům
PODZIMNÍ KONCERT KANTILÉNY

Mendelssohn-Bartholdy, D. Scarlatti,
Fauré, Kalabis, Trojan ad.
Sluníčka, Kantilénka a Kantiléna. Jiří
Hrubý – klavír, Jakub Janšta – varhany.
Řídí – Veronika Hrůzová, Michal Jančík
a Jakub Klecker.
23. 10. v 19.30, Besední dům
VEČER KOMORNÍHO ORCHESTRU I.
K 50. výročí souboru
Martinů: Smyčcový sextet H 224a (verze
pro smyčcový orchestr) / Haydn: Violoncellový koncert C dur Hob. VIIb:1 / Suk:
Serenáda Es dur op. 6 pro smyčce.
Alexander Hülshoff – violoncello. Komorní orchestr Bohuslava Martinů, um.
ved. Lubomír Čermák.

SC 311964/9

11. 10. a 12. 10. v 19:30
Wannieck Gallery SYMPHONIC 4TET
Jiří Korn – zpěv. 4TET. Filharmonie Brno.
Dirigent – František Štěrbák.

Es dur / Čajkovskij: Manfred, symfonie h moll.
Danjulo Ishizaka – violoncello. Filharmonie Brno. Dirigent – Aleksandar
Markovi.

SC 320001/9

2. 10. v 19:30, Besední dům
POCTA RUDOLFU FIRKUŠNÉMU
Janáček: V mlhách, Sonáta 1. X. 1905
„Z ulice“ / V. Novák: Sonata eroica /
Smetana: Sny (výběr) / Suk: Dvě idylky, Životem a snem (výběr) / Martinů: Tři
české tance H 154.
Jan Šimandl, Jana Chaudhuri, Jan Jiraský a Igor Ardašev – klavír.

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

18. 4. 2012 – 7. 10. 2012
Půvaby loutek a soch / sochař Vojtěch
Sucharda a jeho Říše loutek.
31. 10. 2012 – 18. 11. 2012
Zlato…symbol moci a bohatství.

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280

Přednášky:
3. 10. 2012
Výzkum vraku lodi v Indickém oceánu
z druhého století před Kristem a antický námořní obchod s Cejlonem (prof. Osmund Bopearachchi).

Stálé expozice:
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona.

4. 10. 2012
Úskalí při analýze numismatického materiálu (RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.).
Přednáška Numismatického oddělení
Moravského zemského muzea.

DIETRICHSTEINSKÝ
PALÁC

PALÁC ŠLECHTIČEN
Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361
Výstavy:
27. 6. 2012 – 30. 9. 2012
Divadelní kostýmy Inez Tuschnerové.
26. 9. 2012 – 13. 1. 2013
Herr Gott! Zapomenutí sousedé – Obraz
zbožnosti Německé minority.
17. 10. 2012 – 13. 1. 2013
Memory – Liběna Rochová. Reﬂexe tradic v oděvních objektech.
19. 10. 2012 – 31. 12. 2012
20 let s Dětským muzeem/Kaleidoskop
interaktivních výstav pro děti i dospělé.
Beseda:
11. 10. 2012
Vyhnání Gerty Schnirch. Beseda s autorkou knihy Kateřinou Tučkovou.

PAVILON
ANTHROPOS
Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760
Otevírací doba: út–pá: 9:00–18:00 h, so,
ne: 10:00–18:00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne) 10:00–18:00 h,
po: zavřeno.
Stálé expozice:
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského
rodu, Primáti naše rodina.

PAMÁTNÍK LEOŠE
JANÁČKA

Modely hub J. Rulíška, HOUBAŘSKÁ
PORADNA
Otevírací doba: po: 9:00–12:00 a 13:00–
18:00 h, út: 9:00–12:00 a 13:00–16:00 h

Smetanova 14, Brno, tel.: 515 919 808
Stálá expozice:
Výstava:
Janáčkův domek s původní dispozicí
vnitřního prostoru. Kromě audiovizuálního 24. 10. 2012 – 30. 3. 2013
sálu je součástí expozice výstava věnova- Milovníci knížek.
ná skladatelovým vrcholným dílům a komPAMÁTNÍK BIBLE
pletně dochovaná Janáčkova pracovna.
KRALICKÉ

BISKUPSKÝ DVŮR

Nová stálá expozice:
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…

Muzejní ulice 1, Brno (vstup ze Zelného
trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282.
Vstupenky do Biskupského dvora jsou
v prodeji v Dietrichsteinském paláci.

Výstava:
7. 12. 2011 – 2012
Umění australských domorodců / Za posledními lidmi doby kamenné.

Stálé expozice:
Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Dějiny peněz na Moravě
a Moravské medailérství.

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619
Otevírací doba: út–ne: 9:00–13:00 h,
po: zavřeno.
Stálá expozice:
Dílo tiskařů jednoty bratrské – Expozice
představuje historii tiskárny.
Výstava:
Labyrint života Jana Amose Komenského
– Výstava věnovaná J. A. Komenskému.

SC 320072/6

2. 10. 2012
Mezinárodní den seniorů v Moravském zemském muzeu. Komentované
prohlídky pro seniory ve všech expozicích muzea.

Výstavy:
14. 2. 2012 – 2014
Kamenná duha.

výstava roku 2012

=ODWRsymbol moci a bohatství
jedinečné dosud nevystavené originály ze sbírek Moravského zemského
muzea: zlaté mince a medaile - šperky z archeologických nálezů - ryzí zlato
a pravé nuggety, uvidíte poute jednou za život a pouze 14 dnů
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, 30. října - 14. listopadu 2012

www.mzm.cz
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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.

22 SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA
DĚTI V AKCI

Černý delfín
Máte chuť v novém školním roce poznat
něco nového? Chcete zažít dobrodružství,
poznávat přírodu a učit se tábornickým dovednostem? Hledáte nové kamarády a rádi hrajete hry? Přijďte za námi do Černého delfína.

Poběží Vokolo príglu. Letos potřetí
T
aké letos se uskuteční atraktivní běh okolo Brněnské
přehrady Triexpert Vokolo
príglu. Tato populární brněnská
lokalita 13. října přivítá na startu
14,1 km dlouhého běhu na 1700
běžců, jak nadšených amatérů,
tak vrcholových sportovců.
Myšlenka závodu kolem Brněnské
přehrady vznikla před třemi roky, kdy se
parta bývalých veslařů nechala inspiro-

Turistický oddíl Černý delfín působí při
pionýrské skupině Tažní ptáci a s dětmi
pracuje nepřetržitě již 25. rok. Za tu dobu
vychoval celou řadu mladých lidí, kteří jím
prošli od dítěte přes instruktorský věk až po
zodpovědné role vedoucího oddílu či letního tábora. Členové v oddílu našli nejen plnohodnotnou náplň volného času, ale hlavně jiný životní styl a přátele na celý život.
V roce 2012 tvoří členskou základnu přes
60 dětí, dospívajících i dospělých členů.
Během školního roku se jednou týdně
setkáváme na oddílových schůzkách, kde
hrajeme hry a učíme se základním tábornickým dovednostem (uzlování, šifrování, první pomoc, orientace v mapě i terénu ad.).
O víkendech jezdíme na jednodenní výlety
i vícedenní výpravy do přírody a o prázdninách pořádáme letní a zimní tábory.
Co máme letos v plánu? 6. a 7. října nás
čeká velká oslava 25. výročí založení oddílu a pak během roku řada tradičních akcí –
podzimní prázdniny na základně v Heralticích a vánoční výprava v Polničce.

ŘÍJEN 2012

vat závody v zahraničí, například běžeckými závody kolem alpských jezer. Výzva oběhnout „brněnské moře“ každý
rok láká stále více účastníků. V premiérovém ročníku běželo 927 lidí, loni členitou trať zdolalo 1365 sportovců a letos
pořadatelé z důvodu propustnosti trati
stanovili limit na 1700 běžců.
Hned po zahájení registrace však
startovní čísla velmi rychle ubývala.
Velkým lákadlem je totiž nejen ojedinělá trasa podél vodní hladiny s kulisou

hradu Veveří, ale také atmosféra, bohatý startovní balíček s účastnickým tričkem a tombola. Samozřejmostí jsou tři
občerstvovací stanice, kryté šatny či
hlídaná úschovna zavazadel. Po doběhu navíc každý získává cennou pamětní medaili.
Startovní výstřel rozběhne závod
z areálu TJ Lodní sporty Brno po směru hodinových ručiček v 11 hodin. Na
základě zkušeností se letos pořadatelé rozhodli startovat ve třech vlnách po

Orli sklonili hlavu před Draky
Kdyby se odehrávaly souboje mezi orly
a draky, bylo by to jistě ve vzduchu. Brněnští baseballoví Draci ale úspěšně bojují
ve vzduchu i na zemi
a letos se jim podařilo vrátit se na trůn
extraligového mistra
po vítězství nad Eagles Praha. Finále se
hrálo po dva víkendy
ve druhé půli srpna
a začalo v Brně lépe
pro domácí. Pražští
Orli však dokázali sérii srovnat a na další
dva zápasy se jelo do
hlavního města. Brňané tu však nezaváhali ani jednou a získali
svůj 17. titul po vítězství 3 – 1 na zápasy.
Brno a baseball zkrátka patří k sobě.
(zug), foto: Draci Brno

500–600 závodnících s časovými odstupy několika minut, aby byl zajištěn plynulý závod a nedošlo na známém místě
u Skalky k „zašpuntování“ trati.
Tento atraktivní běžecký závod se nejen velmi významně hlásí o své pravidelné místo v běžeckém kalendáři, ale aspiruje také na titul nejmasovější běžecké
události na Moravě. A Brno si rozhodně
velký běžecký závod zaslouží.
Více informací najdete na www.vokolopriglu.cz.
Soňa Haluzová

Plavkyně Pechanová
se „koupe v bronzu“
Letošní sezónu dálkového plavání završilo mistrovství Evropy, které se od 12. do 16. září konalo v Piombinu. Do italského městečka vyrazilo pod vedením
trenérů brněnské Komety Zdeňka Tobiáše a Josefa
Nalezeného i sedm brněnských plavců.
V zahajovací den šampionátu čekala na závodníky „olympijská“ trať 10 kilometrů. Nejlepší česká
dálková plavkyně Jana Pechanová si dokonale spravila chuť po olympijských hrách a dohmátla si pro
bronzovou medaili. Další brněnskou nadějí byla Silvie Rybářová, která doplavala na výborném 14. místě. Nejlepším z našich plavců na stejné trati byl na
21. místě Jan Pošmourný. Závod družstev na 5 kilometrů byl kvůli nepřízni počasí o den přeložen a mladá brněnská trojice Jakub Tobiáš, Silvie Rybářová
a Ján Kútnik v něm vybojovala 8. místo.
Předposlední den odstartoval intervalový závod na
5 kilometrů, kde opět zářila na bronzové pozici Jana
Pechanová. Na stejné trati si nováček na ME Jakub
Tobiáš doplaval pro skvělé 15. místo.
Program šampionátu uzavřel maratonský závod na 25
kilometrů. Zástupkyně Komety Brno Silvie Rybářová
zde korunovala svoji úspěšnou sezónu 4. místem. Mezi
muži se ve stejném závodě umístil na 14. pozici i přes
zdravotní problémy v závěru Jan Pošmourný.
(mak)

Amatérští volejbalisté rozehrají novou sezónu

Jarní prázdniny strávíme lyžováním
v Krkonoších a v květnu prožijeme skvělý
víkend na základně v Jedově. Červen je pak
vždy ve znamení cyklovýpravy na Vysočinu. Kromě toho nás čeká několik jednodenních výprav, návštěva akvaparku a soupeření s jinými oddíly (např. na uzlovací soutěži
Dračí smyčka či při Setonově závodě).
O prázdninách TO Černý delfín pořádá
už od roku 1988 klasické stanové letní tábory, v posledních dvou letech v Bojanově
v okrese Žďár nad Sázavou. Na tábor jezdí členové oddílu, jejich kamarádi a spolužáci, volná místa nabízíme i dalším dětem,
z nichž mnohé se pak na něj rády opakovaně vrací. Nedílnou součástí tábora je celotáborová hra – mimo jiné jsme už lovili
mustangy, rýžovali zlato, plavili se za poklady, bojovali o čínské císařství, prožili dobrodružství Pána prstenů i výcvikový camp FBI. Fotograﬁe z táborů i popisy
jednotlivých celotáborových her si můžete
prohlédnout na stránkách oddílu.
Oddíl vedou plně kvaliﬁkovaní vedoucí
s mnohaletou praxí a instruktoři z řad oddílových odchovanců. Hlavním vedoucím
celé pionýrské skupiny je již od jejího založení Milan Matyáš a aktuální hlavní oddílovou vedoucí Vendy Poncová. Turistický
oddíl Černý delfín je účastníkem kampaně
Opravdu dobrý tábor (www.dobrytabor.cz)
a naleznete nás i na stránkách Dobrý oddíl
(www.dobryoddil.cz).
Kde nás najdete? Každou středu od
16 do 18 hodin v klubovně v Chlupově 1
v Králově Poli (zastávka tramvají 12, 13
a trolejbusů 29, 34, 36 Klusáčkova). Více
informací o oddílu se dozvíte na webu
www.pstp.jmpionyr.cz.
Lucie Táborská
vedoucí TO Černý delfín

Smíšené týmy volejbalistů amatérů
po celé České republice se mohou přihlašovat do nové soutěže, která se naplno rozjede v průběhu října.
V Brně, Praze, Olomouci a několika
dalších městech se Mizuno Amatérská
volejbalová liga hraje dlouhodobě a těší
se velké oblibě. Loni se účastnilo na šest
tisíc hráčů a hráček asi v 500 týmech,
tradičně nejvyšší účast byla v Praze.
Ve většině měst začátku hlavní sezóny předcházejí přípravné turnaje – v Br-

ně se bude konat 13. a 14. října v hale
Veterinární a farmaceutické univerzity
v Palackého ulici.
Pravidla AVL se oproti loňsku nepatrně mění: novinkou je to, že se smí účastnit i krajští hráči z regionů, kde se nehraje okresní soutěž. „Chceme ligu přiblížit
zase o kus většímu množství lidí,“ komentuje změnu regulí zakladatel soutěže Saša Mráz. „V regionu, kde není
okres, nemá mužský tým, byť by byl sebehorší, jinou možnost než hrát nejnižší

krajskou soutěž. To mu doteď účast znemožňovalo, ačkoliv by sem třeba výkonnostně spadal,“ vysvětlil Mráz.
Mizuno Amatérská volejbalová liga běží
už od roku 1995. Ke svým osmnáctinám
dostává dárek – a tím jsou nové webové
stránky www.avlka.cz. Ty přináší aktuality
a reportáže z amatérského kurtu, upozorní
na zajímavé akce nebo formou rozhovorů
představí pozoruhodné osobnosti.
Hrát amatérskou ligu mohou všichni
bez rozdílu věku, od začátečníků až po

zkušené sportovce. Není výjimkou, že
spolu v jednom týmu hrají rodiče i jejich syn či dcera. Spousta bývalých ligových hráčů si tu užívá svůj „volejbalový důchod“. Podmínkou však je,
aby na hřišti byla zastoupena obě pohlaví, a to v počtu nejméně dvou osob.
Není nic snazšího než zapojit se do ligy
– ideálně založit si svůj tým a přihlásit
se na webu nebo sám přes burzu hráčů
opět na stránkách AVL.
Kateřina Šefčíková

Okruhem neprosviští rychlá kola, ale kolečka
Zatímco všechny ostatní víkendy v sezóně Masarykův okruh ovládá burácení
motorů a pach benzínu, jednou v roce je to
jiné. 14. října se tu uskuteční již čtvrtý ročník vytrvalostního závodu týmů na in-line
bruslích Brno Circuit Inline. Kdy jindy se
dostanete přímo na dráhu jednoho z nejlepších závodních okruhů světa?
Pětičlenné týmy se utkají s náročným
proﬁlem trati v pětihodinovém závodě.

Ten se jede v celé délce Masarykova okruhu, který měří 5403 metrů, a předchází mu
zahřívací kolo otevřené i pro příchozí, kteří
závodit nebudou. Je to ojedinělá příležitost,
kdy je možné projet si na bruslích okruh
celý. Jeho povrch dosahuje výjimečné kvality a díky šířce 15 metrů a náročnému proﬁlu nabízí jezdcům mimořádný zážitek.
Týmy o počtu 2–5 jezdců jedou štafetovým způsobem, pro otrlejší je vypsána

i kategorie jednotlivců. Na startu však nebudou jen zkušení závodníci, akce nabízí
i zajímavou možnost, jak vytvořit netradiční teambuilding na bruslích – soutěží se totiž i v kategorii ﬁrem.
„Inspirovali jsme se legendárním závodem ve francouzském Le Mans, kde jezdí tradiční čtyřiadvacetihodinovku stovky
týmů z celého světa čistě pro radost a kvůli neopakovatelné atmosféře. Náš závod je

sice kratší, ale přesto svého druhu jediný ve
střední Evropě. Předchozí ročníky se setkaly s úspěchem a v ten doufáme i letos,“
řekl předseda pořádajícího brněnského klubu Black Ice Michal Hrazdíra.
Týmy i jednotlivci se mohou na akci přihlásit nejpozději do 10. října. Podrobné informace o závodě i elektronickou přihlášku
najdete na www.brno-inline.cz.
Dita Havlíčková

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)

Bart

Fredy

Berta

Evelína

Kříženec středního vzrůstu, asi 5 let
starý. K lidem je velmi přátelský, rád
si hraje s balonkem a miluje dlouhé
vycházky, kde vybije svou energii.
Není vhodný k dalšímu psovi nebo
jiným zvířatům.

Roční kříženec labradorského retrívra. Pro svůj temperament je vhodný
spíše k domku se zahradou než do
bytu. Potřebuje aktivního pána, který mu dá základy výchovy, potom
z něj bude bezvadný společník.

Fena amerického pitbulteriéra, asi
5 let stará. Je čistotná, hodí se i do
bytu, dobře se snáší s ostatními psy.
K lidem je přátelská, ráda se mazlí. Není přehnaně temperamentní,
ráda si poleží ve svém pelíšku.

Pravá kočičí dáma. Dvouletá kastrovaná kočička by ráda bydlela v domku, kde by měla prostor na výlety,
ale také měkký pelíšek a hodného
majitele.

www.brno.cz
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přijďte na utkání
vs.

Neděle 7.října, 16:00 hodin

SC 321367/55

Vstupenky: TICKETPRO | TICKETPORTAL | TICKET ART | www.mastersofrock.cz

GRAND
PRIX
BRNO
2012
CEFTA CUP

2. - 4. listopadu

Světová moderní gymnastika | Městská hala Vodova Brno
World Rhytmic Gymnastics | City Hall Vodova Brno

www.brnograndprix.cz

SC 321367/52

26. 10. ZLÍN Sportovní hala Euronics

SC 321463/2

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, primátora statutárního města Brna
Bc. Romana Onderky, MBA a předsedy Českého olympijského výboru MUDr. Milana Jiráska.
Tuto akci ﬁnančně podporuje statutární město Brno | SK TART Moravská Slavia Brno | ČSMG

Kings of Metal jsou zpět s novým studiovým albem „Lord Of Steel“!

SC 321629/1

vstupenky na utkání lze zakoupit na
www.ticketportal.cz

SC 321374/2

utkání se odehraje
na Městském fotbalovém stadionu Srbská

ŘÍJEN 2012

SC 320752/13
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