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Ptačí pozorovatelna ve větvích borovic

Další expozice
v zoo: Klokani
na dosah ruky

AKTUÁLNĚ

o orlí voliéře překvapila brněnská zoo své návštěvníky
další novinkou: průchozí expozicí klokanů. Lidé si ji poprvé
prohlédli 30. srpna.

P

Vysoko nad zemí, mezi třemi borovicemi, visí už od jara. Není to UFO, ale stromostan, malá atrakce, která dělá
radost nejen dětem. O víkendech si kluci i holky mohou zkusit za pomoci zkušených stromolezců vylézt do čtyřmetrové výšky a podívat se dovnitř. „V Brně je lanové centrum na Lesné, Jungle Park, u Olympie lezecká stěna. Na
Lipně mají dokonce Stezku korunami stromů. Tak proč nemít něco takového tady v Lužánkách?“ vysvětlila Klára
Fuchsová z Veřejné zeleně města Brna. Uvnitř třímetrového stanu je galerie obrázků ptáků, stanoviště je vhodné
i k pozorování ptactva dalekohledem. „Máme v úmyslu k němu vytvořit i zajímavou lanovou stezku, ta bude v provozu příští rok,“ řekla Fuchsová. Stromostan na místě zůstane do konce října. V příštím roce chce Veřejná zeleň instalovat tuto novinku i v dalších brněnských parcích, například na Špilberku a v Tyršově sadu. (šef), foto: Z. Kolařík

Před divadlem se
zazelená park
Město Brno od začátku července realizuje úpravu prostoru před Janáčkovým divadlem – cílem je vytvoření nové odpočinkové zóny a parková úprava místa. Půjde
zejména o zpevnění ploch, výsadbu zeleně a vybudování dvou vodních prvků. Dílo
navazuje na nedávno dokončenou druhou
etapu stavby podzemních garáží, předpokládaný termín dokončení je v listopadu.
Povrchová úprava střechy garáže bude
rozdělena na dvě zpevněné a ozeleněné
plochy. „Už máme hotové rozvody, takže můžou začít atraktivnější práce na povrchu. Stavba se teď bude měnit každý
týden,“ slíbil koncem srpna ředitel společnosti Firesta Pavel Borek. Firesta patří mezi zhotovitele parku. „Zemina se
bude navážet asi za 14 dní, následně budou vysazeny stromy a založeny trávníky,“ vysvětlil Borek. Budou zde také vytvořeny dva mělké bazény.
Výstavbu si pochvaluje také primátor města Brna Roman Onderka: „V garážích je výtah přímo do divadla, takže
auta už nebudou muset parkovat na silnici před budovou. Více zelené plochy
navíc místo celkově zpříjemní.“
Rozpočet parkových úprav činí něco
přes 54 milionů korun.
(mad)

Klokaní výběh, ve kterém se návštěvník
dostane do bezprostřední blízkosti vačnatců, vyplňuje dosud nevyužitou stráň
pod Exotáriem a prostor podél páteřní
komunikace. Celým klokaním areálem
vede stezka, součástí výběhu je i skála vyzdobená kopiemi maleb původních
obyvatel Austrálie – Aboriginců.
„V současnosti mohou návštěvníci
obdivovat čtyři klokany rudokrké, kteří pochází ze Zoo Lešná, a jednoho klokana parma ze Zoo Olomouc,“ řekla
mluvčí brněnské zahrady Monika Brindzáková. „Největším lákadlem expozice
budou klokani skalní. Přicestují k nám
přímo z Austrálie v nejbližších měsících
a začlení se do skupiny zdejších klokanů.“ Transport těchto vačnatců zoo nyní
administrativně vyřizuje.
Klokani skalní budou jedinými svého druhu v českých zoologických zahradách. Žijí v horských oblastech a toto
prostředí má simulovat i jejich nový výběh, proto je kopcovitý a skalnatý. Lidé
se v něm přiblíží zvířatům téměř na dosah. „Přesto by ale měli zůstat jen pozorovateli; hlazení nebo krmení těchto
zvířat není žádoucí,“ upozornila Brindzáková. Stavba nového areálu stála přes
pět milionů korun.
Na podzim začne sloužit veřejnosti i Středisko ekologické výchovy v nově
zrekonstruovaném historickém objektu
Hlídka 4 v parku Špilberk, které provozuje právě zoo. Zaměří se na ekologickou výchovu dětí v předškolním a školním věku.
Základem bude mateřské centrum
otevřené po celý týden, kde se maminky
s malými dětmi aktivně zabaví. V odpoledních hodinách se na Hlídce počítá se
zájmovými kroužky pro školáky zaměřenými na turistiku, výtvarnou výchovu,
ochranu přírody a další.
Kateřina Šefčíková

Z pravěkých artefaktů
jsou novověké poklady
Tři největší zemská muzea České republiky – Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum –
oslaví v průběhu příštích pěti let
postupně 200 let své činnosti.
Projektem Strážci paměti, který
zahrnuje individuální i společné
akce, tak oslavenci lidem připomenou význam muzejnictví a paměťových institucí i důležitost
uchovávání a prezentace kulturního dědictví.
Letos muzea připravila společnou výstavu tří unikátních předmětů světového významu – Věstonické venuše, hlavy Kelta ze
Mšeckých Žehrovic (na snímku)
a meteoritu z Opavy-Kylešovic
– a umožnila tak návštěvníkům
autentický, i když současně jen
symbolický dotek s pravěkem.
Největší poklady ze sbírek zúčastněných muzeí, které zřídkakdy opouštějí depozitáře, je navíc možné poprvé vidět vystavené společně. Po Opavě a Praze
zavítaly pravěké unikáty také do
Brna. Do 30. září jsou vystaveny v Dietrichsteinském paláci na
Zelném trhu, kde svou společnou „misi“ zakončí.
(mak), foto: MZM

UVNITŘ LISTU

BRNO V POHYBU

Procházky poodhalí krásu opomíjených míst
Vila Tugendhat, Špilberk, Petrov. Turistická lákadla, která žádná prohlídka Brna nevynechá. Nebo přece? Celorepublikový festival Den architektury
2014, který hostí i metropole jižní Moravy, na tyto památky necílí. Chce lidem představit zajímavé, avšak opo-

míjené stavby a veřejná místa v jejich
městě.
O víkendu 4. a 5. října jsou pro vnímavé posluchače a pozorovatele připraveny komentované procházky, prohlídky a diskuse na téma architektura,
její vývoj, podoby a funkce. 4. října jsou

Procházka povede i Lesnou. Jak vypadala kdysi a jak dnes? Panelový blok
Arbesova a dekorativní zeď Čestmíra Kafky (1969). Foto: archiv sdružení Kruh

na nádvoří Pražákova paláce v Husově 18 připraveny autorské prezentace
a diskuse nad tvorbou nastupující generace brněnských architektů. Týž den
si lze projít sídliště Lesná za doprovodu
mj. urbanistky Nataši Zounkové, dcery
vedoucího architekta Lesné Františka
Zounka, a připravena je také procházka
s architektkou a výtvarnicí Bárou Šimonovou na téma proměny města mezi Novými sady a Mendlovým náměstím.
Druhý den, 5. října, mohou zájemci získat přehled o uměleckých dílech
na sídlišti v Juliánově a koná se rovněž prohlídka obřadní síně v Židenicích. Průvodcem bude mj. její autor
Ivan Ruller. Modernistická stavba z let
1977‒83 je ovlivněna skandinávskou
architekturou, nyní však chátrá a plánuje se její demolice. A kdo dosud nenavštívil Otevřenou zahradu na Údolní
33, bude si moci 5. října prohlédnout
tamní „výukové hřiště“ s 12 interaktivními stanovišti, která dětem umožní
hravě proniknout do tajů přírody.
Kompletní program najdete na webu
www.denarchitektury.cz.
Zuzana Gregorová

Brněnské dny
pro zdraví slaví 20 let

Oběti holocaustu
zpřítomní památník

Když babičku a dědu
nebaví sedět doma
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Nedostali jste noviny Brněnský
Metropolitan do své schránky?
Volejte tel.: 224 816 821!
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Školy ani o prázdninách
neodpočívaly
Zatímco školáci si o prázdninách užívali zasloužený odpočinek, pro řadu škol
byly právě letní měsíce ideální příležitostí pro nezbytné opravy a rekonstrukce. Nejinak tomu bylo i letos.
Stavební lešení obklopilo například
ZŠ Slovanské náměstí. Řemeslníci zde
vsadili zbylé repliky původních historických oken a opravili omítky do uličního traktu. Nyní ﬁnišují práce na zateplení a obnově fasády tělocvičny.
Podobné práce čekaly na stavebníky
také na ZŠ Úvoz. Základní škola Novolíšeňská se zase po prázdninách může
pochlubit rekonstruovaným hřištěm
a přístavbou. Opravovalo a modernizovalo se i jinde, např. na ZŠ Mutěnická,
Antonínská či Blažkova.
Právě starostlivá péče o moderní zázemí školáků i učitelů je stejně jako
kvalitní klima školy považována za jeden z předpokladů úspěchu žáků a školy. V Brně je v současnosti 66 obecních
základních škol, které navštěvuje přes
26 tisíc žáků.
V pondělí 1. září byl zahájen nový
školní rok. Úplně první cestu se školní
brašnou na zádech mají za sebou v Brně
letos více než čtyři tisíce prvňáčků.
Při slavnostním zahájení se většinou
setkávám s jejich zvědavostí, jaká bude
jejich paní učitelka či třída, a s odhodláním nosit domů jen samá razítka a jedničky. Případné obavy maskují hrdinnými odpověďmi, že se do školy netěšili,
sem tam se objeví v očích rodičů i žáků
slzy. Po pár dnech však úzkost ze všeho nového mizí a nastupuje denní práce provázená úkoly i hrou s vrstevníky.
Přeji učitelům dostatek pedagogického optimismu a motivace pro jejich společensky záslužnou práci. Dětem pak
přeji radost ze školních úspěchů a rodičům notnou dávku trpělivosti a tolerance.

 OTÁZKA PRO PRIMÁTORA 
Mám dotaz ohledně označení
domů orientačními čísly. Při procházení Brna pozoruji, že se stalo téměř módou neoznačovat
domy čísly. Kdo je odpovědný za
kontrolu dodržování povinnosti
domy takto označovat a mohl či
měl by tento stav změnit?
Jiří Dušek
Vlastník nemovitosti je podle zákona o obcích povinen na svůj
náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Zákon
rovněž stanoví druhy a způsob
přidělování těchto čísel. Tvar, velikost, barvu a umístění domovních tabulek s příslušnými čísly
a doplňujícími údaji upravují Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných
prostranství a číslování budov
v městě Brně, které jsou zveřejněny na webu www.brno.cz. Kdo
budovu neoznačí číslem popisným, může se dopustit přestupku, za který mu může být uložena
pokuta až do výše 10 tisíc korun.
Přestupek projednává příslušný úřad městské části na základě
oznámení orgánu policie, občana
nebo poznatku z vlastní činnosti.
Rovněž městská policie je oprávněna ukládat za daný přestupek
blokovou pokutu.
Další dotazy primátorovi pište
na adresu tis@brno.cz a nezapomeňte připojit své jméno.
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Letní opravy silnic zvýší bezpečnost i rychlost
ísto tramvají či trolejbusů autobusy – takové dočasné změny zažila brněnská hromadná doprava
v letních měsících.

ním musí řidiči nadále počítat v Tuřanech, kde se buduje průtah od ulice
Hanácké po Glocovu, dokončuje se
i oprava ulice Dobrovského, která
navázala na zprovoznění Královopolského tunelu. A až do prosince bude
probíhat rekonstrukce Vaňkova náměstí, kde se buduje kromě jiného
kruhový objezd.
Více informací o opravách a aktuálních dopravních omezeních najdete na
webu www.brno.cz/doprava.
Soňa Haluzová

M

Ačkoliv tato opatření byla pro řadu
cestujících komplikací, pro udržení
bezpečného provozu MHD byla nevyhnutelná. Dopravní podnik města Brna
do oprav 3,5 kilometru tratí investoval celkem 170 milionů korun. Dalších
225 milionů do rekonstrukce silnic vložila společnost Brněnské komunikace.
Nejdelší úsek 880 metrů čekal na
dělníky na tramvajové trati Zvonařka
– Svatopetrská, kde musela být kvůli
havarijnímu stavu snížena rychlost pro
tramvaje.
Byla tu provedena kompletní obnova kolejového svršku, nové koleje byly
uloženy do panelů a vozovka v celé šíři
opatřena novým asfaltovým povrchem.
Traťová rychlost tak mohla být opět
zvýšena a zrušen zákaz míjení tramvají
v oblouku u areálu bývalých škrobáren.
Nové koleje jsou také na ulici Palackého, pracovalo se i v Kníničské ulici, další

Víte, že...

Začátkem prázdnin byla zprovozněna křižovatka Kaštanová, nově
osazená semafory. Zjednodušil se tak výjezd z Holásek. Foto: Z. Kolařík

opravy ještě probíhají na Bráfově, na křižovatce Václavská – Křížová a až do října
je naplánována kompletní obnova kolejového svršku na ulici Jana Babáka.

Novou povrchovou vrstvu, tzv. gumoasfalt, který snižuje hlučnost, má
ulice Úvoz, která je zatížena intenzivní dopravou. S dopravním omeze-

Dopravní podnik města Brna
v rámci zkvalitňování svých služeb přináší cestujícím novinku – zjednodušení nákupu jízdenek díky automatu s bezkontaktní platbou. Službu brzy nabídnou
tři jízdenkové automaty – dva na
hlavním nádraží a jeden na Malinovského náměstí. Inspirace novou technologií přišla z Londýna,
podobné automaty v Česku fungují pouze v Praze a Liberci.

Jedlá, nejedlá? Odborníci
ukážou, jak je rozeznat
Sběr hub je národní kratochvíle, která do lesů láká
mnoho lidí. Ale ne vždy se obsah košíků promění ve
voňavou pochoutku, otravy houbami jsou bohužel
stále časté.
Jak se jim vyhnout, poradí členové Mykologického
klubu Brno na VII. výstavě hub, která se koná od 27. do
29. září ve společenském sále Kulturního, vzdělávacího a informačního centra na Pálavském náměstí 15.
„Výstava má čistě osvětový účel – seznámit občany s jedlými i jedovatými houbami. Pracovníci Moravského zemského muzea Vladimír Antonín
a Hana Ševčíková tu budou určovat donesené houby
a 27. září v 15 hodin mají přednášku Jedlé houby celého světa,“ vysvětluje Drahomíra Sukupová z Mykologického klubu Brno.
Výstava je přístupná v sobotu od 13 do 18 hodin,
v neděli od 9 do 18 hodin a v pondělí od 9 do 14 hodin. Kromě houbařské poradny tu budou k vidění přírodní exponáty hub a lidé si k nim mohou vyslechnout odborný výklad.
(zug), foto: Mykologický klub Brno

Steaky, pivo, rock’n’roll. Začíná Festival v centru dění
Radnice městské části Brno-střed
chystá již pátý ročník Festivalu v centru dění. Jde o měsíční akci, v jejímž
rámci se odehrají čtyři menší festivaly
– Slavnosti piva, jídla, vína a řemesel.
Cílem je představit lidem domácí výrobky a především jim poskytnout příjemnou zábavu.
Festival v centru dění zahájí 11. září
populární Slavnosti piva. „Přihlásilo
se nám téměř 30 pivovarů, výběr tedy
bude bohatý,“ uvedl mluvčí radnice
Roman Burián. „Svoji účast potvrdily

jak tradiční pivovary, jako je například
Budějovický Budvar, tak i malé rodinné pivovary jako Bravůr,“ dodal.
K jídlu bude připravena celá řada
specialit. „Preferujeme regionální pochoutky, ale nebráníme se ani gastronomickým toulkám za hranice. Návštěvník si tak bude moct vybrat, jestli
si dá raději domácí jitrnice nebo třeba
hovězí bourguignon,“ vysvětlil Burián.
„Samozřejmostí jsou klasiky jako třeba grilované speciality, halušky, škvarková pomazánka a další. K dispozici

bude i stánek s medem a včelími produkty.“
Nedílnou součástí programu je i hudba. „Letos si vzhledem k množství žánrů vybere opravdu každý,“ řekl Burián.
„Zahraje široké spektrum kapel, od folku přes experimentální jazz až po hard
rock.“
Slavnosti piva se budou odehrávat na
dvou místech současně – na náměstí Svobody a Moravském náměstí. Více informací o celém festivalu najdete na webu
www.festivalvcentrudeni.cz.
(mad)

Foto: A. Pelikán

Na Riviéře vzniká dopravní hřiště, opraví se i zámeček
ěsto Brno koncem srpna
zahájilo další mimořádnou investiční akci. Na
koupališti Riviéra v takzvané volné zóně vznikne Areál dopravní
výchovy.

M

Tato část koupaliště se nyní nachází ve
značně neutěšeném stavu, během jednoho roku se ale promění v odpočinkovou a volnočasovou lokalitu. Kromě
výstavby dopravního hřiště budou revitalizovány travnaté plochy, chodníky
a mobiliář, opravy se dočká i zámeček,
který je pro svůj havarijní stav uzavřen.
„Rekonstrukce areálu navrátí zámeček do původní podoby a přinese řadu
možností pro volný čas. Vznikne tu dopravní hřiště, in-line dráha a zázemí
pro kulturní akce, procházky i posezení,“ uvedl Martin Mikš, ředitel městské

Budoucí podoba Areálu dopravní výchovy na Riviéře. Vizualizace: K4

společnosti Starez-Sport, která Riviéru
provozuje.

Součástí projektu jsou tři základní prvky: zčásti kryté dopravní hřiště

se sítí stezek pro cyklisty a dopravním
značením, které rozšíří infrastrukturu
pro vzdělávací aktivity pro školy i veřejnost; dále je to kompletní rekonstrukce
zámečku, který bude následně využívat
Městská policie Brno pro teoretickou
část programů dopravní výchovy a zároveň jako administrativní část areálu.
Vzhled i vnitřní uspořádání budovy by
se mělo vrátit do původní podoby.
A do třetice budou renovovány exteriéry – počítá se s výstavbou in-line
dráhy, opravou chodníků a komunikací, sadovými úpravami, pořízením nového mobiliáře a rekonstrukcí altánu
před budovou zámečku.
Investorem akce je město Brno,
které za ni zaplatí 94 milionů korun,
85 procent z této částky činí dotace
z Evropské unie. Hotovo by mělo být
v září 2015.
(pž)

www.brno.cz
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RAW: Přelepit onyx překližkou je hodně silná káva
S
dvojicí renomovaných brněnských architektů Tomášem Rusínem a Ivanem Wahlou, tvořících už 24 let pod značkou RAW,
jsme hovořili na místě, kde se jejich sny o funkčních a zároveň
estetických stavbách transformují do nákresů v počítačích a následně do hotových projektů – v jejich podkrovním ateliéru. Značku RAW
nese zrekonstruované Semilasso i HaDivadlo, množství rodinných
domů a vil, budova Dopravního podniku města Brna na Novobranské i zastávky MHD na Staré osadě, na Okružní na Lesné i v Bystrci
u zoo. Připočtěme bytový dům na Křídlovické, rezidenci Martinů, Café
Placzek na Minoritské i rekonstruované fasády historických domů na
Dobrovského ulici a dlouhou řadu dalších. Do tváře současného Brna
se tedy architekti RAW už zapsali. A pokračují v tom dál.
O co v současné architektuře jde?
Jde o totéž, o co šlo vždy, nebo se její
principy nějak posunuly?
Rusín: Architektura se výrazně změnila díky materiálům, které přišly, tedy
díky betonu, sklu, oceli. To jsou materiály, jež umožňují objekty radikálně tvarovat.
Wahla: Zlom nastal před sto lety. Teď
je další zlom s příchodem digitálních
technologií.
Ve své práci navazujete na funkcionalismus. Proč se právě ten už 80 let
drží jako jakási „nejvyšší meta“, jíž
architektura dosáhla? Proč stále ty
strohé linie, pravé úhly…?
R: Forma vychází z funkce, následuje ji. Ale i v současnosti se architektura vrací k dekoru, protože zjistila, že
ta funkce lidem nestačí. Ale nahrazuje si jej berličkami. Dnes už nikdo nemá odvahu udělat si dům
jako v 19. století, kde budou
iónské sloupy, karyatidy a římsy a ostění oken, tak se prostě „háže“ okny po fasádě, hledají se náhražky, jak dekor
vytvořit. Je tam touha po
výtvarnu, což je vlastně lidstvu přirozené.
Už v pravěku si člověk zdobil jesky-

ni… Pro mě osobně je funkcionalismus to, když funkce plní svoji roli, jak
má. Čili obchod se netváří jako kostel,
kostel se netváří jako obchod, ale obchod je obchod, byt je byt, schodiště
je schodiště.
Máte za sebou úspěšnou rekonstrukci vily Tugendhat, za niž jste obdrželi Grand Prix architektů za rok 2013.
Co při ní bylo vaším úkolem?
W: Zadání bylo vrátit stav budovy do
podoby z roku 1937, kdy Tugendhatovi vilu opustili. Poté, co se odstěhovali, byla vila nějak přestavována, ta historie je známá – v průběhu let sloužila
různě, od tělocvičny až po vládní vilu.
Vznikaly v ní nové vrstvy, které už neměly hodnotu jako původní vila. Šlo
o to, sundat všechny komunistické bayp
kelitové vypínače,
sundat vrstvy omítek, podlah, ale
nezničit originální
substance, které
jsou tam zachované. Pracoval na
tom multi-

profesní tým, se specialisty z ciziny,
s historiky, restaurátory…
R: …a na týmu architektů bylo udržet
to všechno pohromadě, aby žádná profese nepřevážila nad druhou.

to by byl pop. Přijedete do Ameriky a oni
řeknou: Brno? – Jistě, to my známe, to je
křeslo, co dělal Mies van der Rohe. Vy
na to: Brno je ale taky město. A oni: Aha,
tak to jsme nevěděli.

S jakými problémy jste se ve vile setkali?
W: Byl tam statický problém s utrženou zahradní terasou a schodištěm,
které nebylo založeno tak důkladně
jako vila. Terasa tedy byla nově založena na šesti hloubkových pilotech.
Ale to nebyl nějak klíčový problém.
To výjimečné, co se stalo – i díky

Máte za sebou hodně kaváren: Café
Placzek, Café Steiner, Café Onyx
a další. Do které chodíte nejraději?
R: Do Onyxu jsme chodili velmi rádi,
o něm bych se rád zmínil. Café Blau
a kavárna Onyx byly v současnosti
zcela zničeny. Z kavárny Onyx udělali
kuřáckou pivnici a absurdní je, že onyxové pruhy včetně madla přelepili ja-

Už v pravěku si člověk
zdobil jeskyni.
představitelům města, kteří tomu věnovali ﬁnanční prostředky – byla kromě opravy budovy neplánovaná výroba dokonalých kopií nábytku. Podařilo
se a v tom je vila Tugendhat výjimečná oproti jiným světovým ikonám
(funkcionalismu – pozn. red.).
Kolik je takových srovnatelných vil
v Evropě?
R: V Evropě žádná.
W: Možná vila Savoy od Le Corbusiej dara z roku 1926, ale stavebně je
leko méně propracovaná a navíc
není vybavená původním nábytkem. A pak Müllerova vila od
Loose v Praze, ta snad, ale těžko srovnávat Loose s Miesem. Müllerova vila je
tak trochu pro znalce nebo milovníky architektury,
kdežto Tugendhat je víc…
hm…
R: …pop.
W: V návštěvnosti určitě,

Architekti Ivan Wahla a Tomáš Rusín (zleva). Foto: Z. Kolařík

kousi imitací dřeva. Řekl bych, že tohle
je docela „silná káva“, protože na Onyx
se chodily dívat exkurze architektů, dělaly se tam architektonické procházky
a mimo jiné je i na obálce průvodce po
současné brněnské architektuře… Křupanství přelepit polodrahokam překližkou chce hodně silný žaludek.
W: Nabízí se srovnání s Kumpoštovou kavárnou Opera na Malinovského
náměstí, kam chodily po divadle celé
generace. Zničili ji a v 90. letech tam
vznikl autosalon a poté banka. To jsou
bohužel nevratné změny.
Jste také autory projektu na Tram
Café, což je přeměna prvorepublikové tramvajové zastávky na Obilním trhu v kavárnu. Bude?
R: Je to celé ve vývoji, v současnosti se
zjišťuje statika objektu, která je na pováženou. Jedna věc je statika, druhá to, že
kavárna musí mít sociální zázemí a to se
do podzemí podle současných hygienických norem nedalo vůbec dostat. Možná bude velký kumšt zachránit i jenom
tu funkcionalistickou zastávku – i to je
unikát. Je tam třeba skleněná podlaha,
teď schovaná, která v noci svítí. Zastávka sama o sobě je na svou dobu výjimečný architektonický počin. Až se k nám
přijedou turisté dívat na vilu Tugendhat
a Avion, podívají se i na tuhle zastávku.
W: Mohl by to být další střípek do mozaiky v propagačních materiálech města.
Nakolik by architekt měl brát ohled
na to, jak bude stavba zapadat mezi
okolní domy? Třeba na Velký Špalíček si zvykáme už dlouho…

W: No, tak na něj si možná úplně nezvykneme. Města se prostě vyvíjejí do
většího kontrastu, než byl kdysi, což
umožňují také nové technologie.
R: Vemte si, že ročně končí v Česku asi 400–450 architektů a ti na sebe
musí nějak upozornit, takže potom se
jde k provokaci a kontext je nulový:
podívejme se na obchodní dům Letmo
naproti nádraží, kde byla vysoce kvalitní hliníková fasáda od Sialu (architektonické studio založené roku 1968
v Liberci – pozn. red.) od profesora
Suchomela. Ta fasáda kdyby se zrenovovala, byla by výrazným příkladem
mašinistické architektury 80. let. Zničila se, zlikvidovala a postavilo se tam
něco, co je pouze výstřední.
Které brněnské stavby posledních
let se vám líbí?
R: Je tady plno krásných příkladů, třeba
Fakulta informačních technologií VUT
na Božetěchově a Masarykův onkologický ústav od Buriana a Křivinky, plavecký stadion na Kraví hoře od DRNH,
Vaňkovka a Denisovy sady od Hrůši
a Pelčáka, rekonstrukce Konvalárie od
Gryma se Škrabalem, Mendelova univerzita od Chlupa, hvězdárna od Rudiše, dům Omega na náměstí Svobody od
Kuby a Pilaře. Jsou tady kvalitní věci,
kterými se můžeme chlubit.
Vypracovali jste návrh proměny
Zelného trhu a Mendlova náměstí. Mají šanci stát se „k uživatelům
přátelskými“ místy?
R: Na Zelném trhu bude možnost posedět si na lavičkách kolem nových
lamp, budou tam vodní prvky, voda
bude stříkat ze země, takže přístupná pro děti, interaktivní. Tudíž by to
mělo být „obyvatelné“ náměstí a zároveň musí splnit požadavky trhovců.
Co se týče Mendláku, to je obrovský
dopravní uzel a jedná se vlastně o dvě
náměstí: jedno před bazilikou a druhé u zastávek trolejbusů. Rozděluje je
špalíček domů uprostřed. Navrhli jsme
dostavbu špalíčku a parkové náměstí směrem k bazilice a naopak směrem
k dopravnímu uzlu zpevněné náměstí
s fontánou.
W: Stačí ho trochu upravit, malými
kroky postupovat dopředu – a to se teď
děje. Blok uprostřed teď působí nevzhledně, je zchátralý, ale domy od
stavitelů Dvořáka s Kubou jsou fajn,
jen by se měly dostavět do celku.
Ptala se Kateřina Šefčíková

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Senioři a mladí pod jednou střechou? Jde to
OLIVER
POSPÍŠIL
náměstek primátora
města Brna (ČSSD)
ednou z priorit brněnské bytové politiky je dostupnost bydlení pro mladé rodiny a seniory.

J

Bydlení pro obě věkové skupiny se zpravidla řeší odděleně samostatnými projekty.
Když jsme stáli před rozhodnutím, jak využít objekt bývalého domova mládeže Juventus v Kohoutovicích, jevila se adaptace
výlučně na dům s pečovatelskou službou
vzhledem ke kapacitě 90 bytových jednotek
jako nevhodná.
Bylo tedy rozhodnuto, že polovina bytů
v nižších podlažích bude přestavěna pro
potřeby seniorského bydlení a zbývající jednotky budou upraveny jako startovací byty
pro mladé rodiny.
Tenkrát se ve mně mísila zvědavost i obava, zda je šťastné umístit dva odlišné světy takříkajíc pod jednu střechu. Z teoretického hlediska nebylo o správnosti počinu
pochyb, nicméně aktuální zkušenosti z ob-
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dobného projektu v Brně chyběly. Celý projekt se nakonec povedl a pozitivní zkušenosti se staly inspirací pro další velký bytový projekt v místě demolovaného areálu na
Vojtově ulici, poblíž Morendy.
Na pozemku o ploše 1,1 hektaru jsou plánovány dva bytové domy s parkem a hřištěm uprostřed. Jeden dům nabídne více
než 70 startovacích bytů pro mladé do 35
let, v jeho protějšku bude přes 40 seniorských bytů a zcela nové středisko pečovatelské služby Brna-středu, které se přesune
z nevyhovujících prostor na Lipové ulici.
V budově se počítá i s pobočkou knihovny, kulturně-vzdělávacím střediskem a kavárnou.
Na místě původního nevzhledného areálu
autodopravy tak v blízké budoucnosti vznikne urbanisticky propracovaný komplex pro
přirozené soužití různých generací, bydlících vedle sebe. Přitom se výrazně zvýší
kvalita občanské vybavenosti i pro obyvatele z přilehlých ulic.
Město Brno má na celý projekt zajištěny
prostředky v odhadované výši 270 milionů korun ve Fondu bytové výstavby, momentálně je zpracovávána projektová dokumentace. Domy by měly stát do konce
roku 2016.

Město není hračka. Moderní nádraží potřebuje
ROBERT
KOTZIAN
1. náměstek primátora
města Brna (ODS)
kupinka krajně levicových aktivistů
se pokouší o opakování referenda o poloze brněnského železničního nádraží.

S

Stát přitom nedávno dokončil studii, ve které na stejnou úroveň rozpracoval jediné dvě
technicky možné varianty řešení uzlu – nazvané Pod Petrovem a U řeky. To nebránilo aktivistům, aby oznámili, že jsou proti oběma variantám, že chtějí nulovou variantu. Jinak řečeno, chtějí, aby se s naším železničním uzlem
nic podstatného nestalo. Občanům, kteří k petici připojovali své podpisy, ovšem namlouvali, že tím podporují variantu Pod Petrovem.
Loni EU potvrdila Brno jako křižovatku dvou
transevropských železničních koridorů. Dostát
této roli je v životním zájmu města. Znamená to
ale zásadně železniční uzel rekonstruovat, a to
buď ve variantě Pod Petrovem, nebo U řeky.
V nynějším rozpočtovém období Evropské
unie (2014–2020) došlo k výjimečné situaci,

která umožní v jednu dobu získat dotace jak na
samotné nádraží (resp. celý uzel), tak i na městskou infrastrukturu (přivedení veřejné dopravy
k novému nádraží). Lze odhadovat, že jde až
o 16 miliard korun dotací. Tato jedinečná příležitost se dlouhá léta nebude opakovat.
Aktivisté usilující o referendum se nám snaží namluvit, že rozhodnutí v referendu, bude-li platné a závazné, bude nepřekonatelné. Závěry více na sobě nezávislých odborníků však
říkají opak. Takové rozhodnutí může zavazovat pouze orgány města, ne kraje nebo státu. I orgány města by rozhodnutím byly vázány pouze v tzv. samostatné působnosti. Například řízení o změnách územního plánu nebo
řízení stavebního úřadu jsou mimo dosah referenda. Navrhované otázky jsou navíc tak nejednoznačné, že lze jen obtížně říci, čím přesně a do jaké míry vlastně budou orgány města vázány.
Ať už se referendum konat bude, nebo nebude, jasné je jedno. Případná odpověď „ano“ na
jednu nebo obě položené otázky vyšle do Prahy a Bruselu velmi nelichotivý signál o našem
městě. Už zase se v tom Brně hádají, už zase
nevědí, co chtějí… K čemu tedy referendum
vlastně bude? Vypadá to, že si s námi jeho iniciátoři chtějí jen zahrát svou politickou hru. Jenže město Brno není vaše hračka, páni aktivisté!
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VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Vidím město pro život – a jmenuje se Brno
JANA DRÁPALOVÁ
členka Zastupitelstva
města Brna
(Strana zelených)
dyž kněžna Libuše
předpovídala Praze slávu dotýkající se
hvězd, kdo ví, kdo tehdy obýval kopečky nad
soutokem Svratky a Svitavy. Ale od pradávna se tohle místo lidem líbilo a chtěli tu žít.

K

Brno má výjimečný potenciál stát se městem, které budou lidé vyhledávat proto, že
se tu dobře žije. A kvalita života není dána
tím, že bude křižovatkou dálnic.
Koncentrace velkého množství lidí s sebou
logicky přináší problémy s dopravou, hlukem a znečištěním. Ale jenom město, které nabídne lidem nejen práci, ale i chytré a nadčasové řešení těchto problémů, si
může uchovat kvalitní podmínky pro život.
Jako starostka jsem se naučila, že i malé
opatření může lidem přinést velkou pomoc.
Naopak nereálné rozsáhlé projekty, které
zůstávají desítky let jen na papíře, ve skutečnosti rozvoj města brzdí.
Typickým příkladem je příběh zastávky trolejbusu na Mendlově náměstí. Na úzkém

nástupišti se mačkali cestující z Nového Lískovce spolu se studenty rostoucího univerzitního kampusu. Naše opakované apely na
její rozšíření byly odmítány s odkazem na
plánovanou rekonstrukci celého náměstí.
Po letech dohadů se ukázalo, že stovky milionů korun město hned tak nedá. Až pak se
podařilo úpravu zastávky prosadit. Podobné
je to s prostorem před hlavním nádražím. Na
jeho zkrášlení a zpříjemnění pro lidi existuje
studie, ale nádraží se bude přece odsouvat,
tak co? A tento stav trvá desítky let.
Ani míst ve školkách nemuselo chybět tolik, kdyby se magistrát místo chybných prognóz řídil raději skutečným počtem narozených dětí.
Být primátorkou, udělala bych to jinak. Magistrát musí řešit aktuální problémy, které lidi trápí. Pro koncepční a rozvojové programy města
bych ale zřídila nový tým. Ten by koordinoval,
podobně jako třeba v Kodani, zapojení odborníků různých oborů, urbanistů, architektů, ale
i sociologů či dopravních inženýrů. Apolitický
poradní sbor by pomáhal samosprávě dobře se rozhodovat v dlouhodobých záměrech
města i soukromých investorů ovlivňujících
kvalitu života na desítky let dopředu.
Brno má na to být moderním evropským
městem, které bude známé tím, že se v něm
dobře žije.

Brno má na víc i v otevřenosti vůči občanům
JAROSLAV KACER
člen Zastupitelstva
města Brna
(TOP 09)
rávem si někdy běžný občan připadá
jako poddaný, který
se marně dožaduje svých práv na vyřízení
svých podnětů, získání vysvětlujících informací, na možnost vyslechnutí kompetentní osobou tak, aby neměl pocit, že obtěžuje.

P

Rozdíl mezi historií a současností je pouze
v tom, že dnešní představitelé města jsou
voleni v demokratických volbách. Jako vše
v životě, tak i v tomto případě je to především o lidech, o jejich přístupu, ochotě,
vstřícnosti.
Mělo by být samozřejmostí, že Brňané mají
právo být informováni, jak jejich zvolení zástupci hospodaří se svěřenými penězi
a veškerým majetkem města, jak plní sliby
proklamované před volbami, jaké aktivity
skutečně realizují. Lidé by se měli dozvědět
o všech poskytovaných dotacích a grantech, o všech veřejných zakázkách, o hospodaření městských společností a zřizovaných organizací.

Není také možné, aby i zastupitelé měli potíže
při získávání informací o hospodaření a činnosti společností, které město zřizuje, resp. zakládá. Je potřeba mít stále na paměti, že právě v demokracii je nezbytná kontrola ze strany
veřejnosti, proto by měly být zveřejněny veškeré smlouvy a faktury, a to i na internetu.
Také schvalování strategických dokumentů města musí předcházet široká neformální diskuse, samozřejmostí by mělo být vždy
znát stanovisko příslušných městských částí a v situacích, kdy existují variantní řešení,
je možné více přihlédnout k většinovému
názoru občanů a uznávaných odborníků.
Pokud se nedá např. městským částem přiměřený čas, pokud není veřejnost aktivněji oslovena, pochopitelně vzniká dojem, že
projednání je spíš formalitou.
Mimo jiné i z výše uvedených důvodů by
měla v našem městě vzniknout nezávislá
instituce typu městský ombudsman, která
by měla přispívat k bezproblémové komunikaci mezi radnicí a občany, k transparentnímu řešení stížností či rozporuplných rozhodnutí, k řešení nečinnosti úřadu apod.
Zároveň bychom měli podporovat anonymní systém whistleblowerů pro poukazování
na nejrůznější nešvary v rámci Magistrátu
města Brna, který by rovněž mohl spadat
do gesce městského ombudsmana.

HELENA SÝKOROVÁ
členka Zastupitelstva
města Brna
(KSČM)
chvalování rozpočtu je jednou z nejdůležitějších a nejodpovědnějších funkcí zastupitelstva každé
obce. Rozpočet je základem pro její fungování a rozvoj i pro plnění jejích základních
povinností.

S

Schválení rozpočtu je rozhodnutím, které
má politický charakter a promítají se do něj
i priority volebních programů stran zastoupených v příslušném zastupitelstvu. Schválený rozpočet bývá často předmětem kritiky občanů, kteří vidí potřeby obce jinak, ale
možnost zapojit se do procesu jeho projednávání podle současné legislativy nepovažují za dostatečně účinnou.
Prostor pro širší zapojení občanů do rozhodování o rozpočtu obce vidím ve využití forem, které renomovaní ekonomové (např.
docentka Švihlíková) nazývají ekonomickou
demokracií. Jednou z takových možností
zapojení občanů do rozdělování veřejných
ﬁnancí je tzv. participativní rozpočet.

Vznikl v brazilském Porto Alegre na konci
80. let jako reakce na vysokou zadluženost
města – a pomohl situaci výrazně zlepšit. V současnosti je využíván v celé řadě
měst, pozitivní zkušenosti s ním má i Slovensko.
Participativní rozpočet doplňuje systém zastupitelské demokracie. O tom, zda bude zaveden, rozhoduje vždy zastupitelstvo obce,
které také určuje, jaké procento rozpočtu
bude rozděleno občany této obce, a stanoví základní cíle a pravidla procesu.
Účast občanů při rozhodování velmi záleží
na tom, jakým způsobem je proces tvorby
participativního rozpočtu prezentován veřejnosti, jakou má publicitu a zda má plnou
podporu vedení a zastupitelstva obce.
Využití participativního rozpočtu k rozdělování části veřejných ﬁnancí považuji za
významný krok k přímé demokracii. Jeho
zavedení bude záviset na složení zastupitelstva. Byla bych velmi ráda, kdyby budoucí zastupitelé města Brna tento krok
učinili.
Brňané své město znají a rozumí jeho
potřebám. Pokud se budou moci přímo
účastnit rozhodování o části rozpočtu, dostanou šanci, aby se na řešení některých
problémů města účinně podíleli. Z kritiků
rozpočtu se pak stanou jeho spolutvůrci.

Památková zóna Lesná město zatraktivní
JIŘÍ MIHOLA
člen Zastupitelstva
města Brna
(KDU-ČSL)
ídliště obklopují historická centra většiny našich měst. Unylá
šeď či absence zeleně je dnes mnohde už naštěstí minulostí, o ozdobě měst se ale mluvit
nedá. Lesná je jedním z mála příkladů, že se
stavět dalo i jinak.

S

Lesná se dnes těší pozornosti odborníků i laiků, místní znalci a pamětníci pořádají exkurze s výkladem. Byl jí věnován také jeden z dílů
Deseti století české architektury, vydána publikace a vznikla také řada odborných článků.
Diskuse o zapsání sídliště Lesná do seznamu
nemovitých památek se vede již několik let.
Jako nejvhodnější forma ochrany se jeví památková zóna.
Místní obyvatelé se nejvíce obávají dalšího
zahušťování Lesné, existují však i obavy, že
v památkové zóně nebude možné bez předchozích složitých povolení vyměnit málem
ani kliku u dveří. Mnohé z panelových domů
jsou však rekonstrukcemi či nadstavbami již
zásadně a prakticky nevratně zasaženy – sou-

ladu s původními záměry už by tedy zřejmě
stejně nebylo reálné dosáhnout.
To ovšem hodnotu Lesné nesnižuje. Od počátku budila pozornost především idea zahradního města, kde jsou dlouhé panelové bloky citlivě zasazeny do morfologie terénu a tvoří tak
kontrast k velkým plochám zeleně.
Památková zóna na sídlišti Lesná by se evidentně vztahovala k unikátnímu urbanistickému konceptu, který je svědectvím progresivního urbanismu a architektury 60. let 20. století.
Též poznámky o „zakonzervování“ lokality nemají opodstatnění. Lesná je živým sídlištěm,
a když vznikala, nezapomínalo se ani na rezervní plochy. Na jedné z nich by mohla vzniknout další školka, v sousedství Duchovního
centra bude vystavěn kostel. Ani rozvoj další
infrastruktury se nezastaví. Obyvatelé Lesné
však odmítají opakované pokusy prosadit na
sídlišti monstrózní stavby.
Znalci moderní architektury nazývají Lesnou
brněnskou Tapiolou. Stejně jako slavné ﬁnské sídliště je ukázkou promyšlené urbanistické koncepce, zasazené do krásného přírodního rámce. Při své podzimní návštěvě Brna si
ji prohlédne i ministr kultury, do jehož kompetence akt vyhlášení památkové zóny náleží.
Lesná jako památková zóna k atraktivitě města pod Špilberkem jistě přispěje a pro místní
zůstane i do budoucna dobrou adresou.

POMÁHAJÍ NEZIŠTNĚ

Brněnské echo
• Radiomagazín města Brna • Aktuální dění v jihomoravské metropoli • Premiéra každou středu
v 16.40 hodin na Hitrádiu Magic
Brno (99,0 FM) • Každé poslední
pondělí v měsíci od 11 do 12 hodin speciální diskusní pořad

Kam půjdou peníze? Rozhodujme s občany

Příští číslo bude distribuováno
4. a 5. října 2014. Brněnský Metropolitan čtěte také na webové stránce
metropolitan.brno.cz – delší verze
článků, více fotograﬁí, kompletní
archiv, aktuální číslo ke stažení

Radniční zpravodajsko-publicistický týdeník Brněnské oko můžete zhlédnout na portálu YouTube s odkazem na webu města www.brno.cz,
v Urban centru na Mečové 5 nebo na kabelové TV Slovácko (premiéra každý čtvrtek v 17.15 hodin, repríza 5x denně) • informace o aktuálních událostech ve městě
• politická rozhodnutí volených orgánů, která ovlivňují život a rozvoj metropole •
pravidelné rubriky přibližují práci magistrátu, městské policie a městských společností • rubrika Kultura představuje umělecké a společenské aktivity • rubrika
Sport nabízí pohledy do činnosti profesionálních i amatérských klubů

Urban centrum zve zájemce o budoucí podobu Brna k návštěvě. Pravidelně
obměňovaná expozice nabízí informace o připravovaných i realizovaných
záměrech, které mění tvář města, včetně projektu Europoint Brno.

Liga vozíčkářů: Žít aktivně a nic nevzdávat
ezisková organizace Liga
vozíčkářů se už 24 let snaží usnadňovat život tělesně postiženým, a nemusí jít vždy
o vozíčkáře. Podporuje je v samostatném životě, cvičí pro ně asistenční psy, vede poradnu i denní
centrum, poskytuje sociální rehabilitaci a provozuje bezbariérové
divadlo Barka.

N

Liga vozíčkářů sídlí v Brně na Bzenecké 23 a má pobočky v devíti městech Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Co nabízí svým klientům? V prvé řadě
jmenujme službu osobní asistence. Asistenti pomáhají klientům od 7 do 60 let
s hygienou, jídlem, převlékáním, úklidem domácnosti i vařením a často je doprovázejí na nutných pochůzkách nebo
za kulturou.

Poradna se podělí o zkušenosti

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

Další neocenitelnou službou je poradna
pro život s postižením. Klienti mohou
přijít na konzultaci do sídla Ligy, zatelefonovat na bezplatnou telefonní linku

800 100 250 nebo psát na e-mailovou
adresu poradna@ligavozic.cz.
Organizace dále pomáhá s hledáním vhodného zaměstnání pro své klienty a asistuje při jednání se zaměstnavatelem. Nabízí také pomoc studentům
v přechodové životní fázi při hledání
prvního pracovního uplatnění a organizuje motivační a vzdělávací kurzy.
Podporuje i samostatnost klientů: služba sociální rehabilitace učí tělesně i mentálně postižené správně komunikovat v běžném životě, například
při hledání zaměstnání nebo při jednání s úředníky, učí klienty organizovat
a plánovat si čas a denní program, ale
i zvládnout ovládání telefonu, internetu,
vyznat se v jízdních řádech, inzerátech
či webových stránkách a získávat z nich
informace.
Centrum denních služeb na Bzenecké
je plně bezbariérové a slouží mnohem
širší skupině klientů než jen vozíčkářům. „Podporujeme hlavně takové lidi,
které úraz, mozková příhoda či dlouhodobá nemoc vyřadily z běžného života a chtějí se pomocí intenzivní práce

a rehabilitace posunout dopředu,“ říká
vedoucí centra Hana Svobodová. Kdo
váhá, zda tuto službu využít, může si od
září vyzkoušet jeden den pobytu v centru zdarma.
Více informací poskytnou pracovníci
centra v pracovních dnech na telefonním
čísle 777 010 335 nebo na e-mailu cds@ligavozic.cz.
Kateřina Šefčíková

Víte, že...
Sdružení Liga vozíčkářů pořádá
už mnoho let fotosoutěž Život nejen na kolech. Aktuální ročník právě běží a soutěžní snímky je možno
zasílat až do 30. září na adresu prezentace@ligavozic.cz, s uvedením
jména a kontaktních údajů autora.
Jak dokazují fotograﬁe z minulých
kol, někdy je život s postižením
všední, jindy plný zážitků. Snímky
vyhodnotí porota složená z předních českých fotografů a autoři obdrží ceny. Vítězné fotograﬁe budou
vystaveny v říjnu v Galerii Vaňkovka. Více na www.nejennakolech.cz.

www.brno.cz
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Kdo chce ušetřit, přijde k nám!

Co máme připraveno
Ve dvou podlažích jsou kromě vyhrazeného prostoru k přímému kontaktu se zákazníkem
k dispozici dva samoobslužné
pulty s přístupem na internetový portál Energie 24 a webové
stránky www.ekobonus.cz, na
kterých, kromě již zmíněných
rad a tipů jak šetřit energiemi, tu
najdou plno výhod v podobě exkluzivních nabídek. Radíme jak
zákazníkům společnosti E.ON
z řad domácností, podnikatelů
a ﬁrem, tak i těm, kteří se teprve rozhodují, zda se stanou našimi zákazníky.
Jak postupovat při využití
těchto aplikací odborně a ochotně radí obsluha poradenského
centra.
„Při výběru pracovníků jsem
kladl velký důraz na jejich pro-

fesionální přístup, který jde ruku
v ruce s vysokou odborností.
Jsem přesvědčen, že se mi podařilo vytvořit tým, který je nejen
ochotný, vstřícný, zákaznicky
orientovaný, ale především, jak
už jsem uvedl, na vysoké odborné úrovni,“ říká Martin Vlašín,
vedoucí poradenského centra.

Co dále nabízíme
V poradenském centru si můžete také domluvit osobní schůzku s odborníkem, který vám pomůže vybrat a také poradí, jaký
produkt či beneﬁt bude konkrétně pro vaši domácnost ten nejvýhodnější. Nabídka je pestrá a zákazník si může vybírat
z množství slev, výhod a dotací, např. na zateplení, kotle, bojlery, šetřiče vody a v neposlední řadě také může ušetřit výraznou částku při koupi automobilu
na CNG (stlačený zemní plyn),
elektrokola nebo skútru na elektrický pohon.
Sledujte nás také na sociální
síti Twitter: #EONCzech
www.eon.cz
www.ekobonus.cz

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největší soukromý poskytovatel energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi
15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,4 milionu zákazníků a tím má podíl na trhu cca 20 %. V oblasti
plynu disponuje více jak 4000 km dlouhou sítí a její podíl na
trhu s plynem v České republice činní cca 5,5 % E.ON v současné době provozuje veřejné plnící CNG stanice v Českých
Budějovicích, Svobodě nad Úpou a Úpici.
Vladimír Vácha, koncernová komunikace

Brno se plynové krize bát nemusí, o teplo se
postará spalovna
Poslední dobou se téma ukrajinských sankcí vůči Rusku skloňuje ve všech pádech.
V polovině srpna letošního roku ukrajinský parlament schválil zákon umožňující zavedení sankčních opatření včetně zastavení tranzitu energetických surovin z Ruska.
Nastalá situace vyvolává přirozeně obavy u českých zákazníků, kteří téměř 75 procent
své potřeby pokrývají ruským plynem.
V této souvislosti je aktuální hledat alternativy, které pomohou důsledky potenciální plynové krize minimalizovat
tak, aby je české domácnosti pocítily co nejméně. Nabízí
se využití jiných zásobovacích tras, přeprava zkapalněného plynu či použití vlastních zásob.
V regionálním rozměru je připravena výrazně pomoci
i brněnská spalovna, která energeticky využívá odpad
k výrobě páry pro topné a energetické účely. Během letní
odstávky brněnských Tepláren se dokonce stává základním zdrojem tepla pro celé Brno. Odpad v tomto zařízení
po zapálení hoří sám bez přídavného paliva a spalování
je regulováno jen přívodem vzduchu. Na rozdíl od jiných
zařízení, využívajících k výrobě tepla zemního plynu,
spalovna není závislá na jeho dodávce a stává se za současné turbulentní situace při zajišťování dodávek plynu
ze zahraničí pro Brno velkou výhodou.
V letech 2008 až 2011 prošla spalovna SAKO Brno, a.s.
výraznou rekonstrukcí, která zahrnovala i přebudování tří
původních spalovacích kotlů na dva výkonnější. Po této
modernizaci energeticky zpracovává zhruba 14 tun odpadu za hodinu na každém kotli, tedy přibližně 20 tisíc tun
za měsíc. Za rok 2013 tak bylo dodáno 944 177 GJ tepelné energie, což pokrývá spotřebu asi 40 000 domácností.
V provozních prostorách je navíc počítáno i s dostavěním
třetího kotle, pro který je připraven prostor i veškeré tech-

nické zázemí. Touto dostavbou množství vyrobeného tepla dodaného spalovnou naroste o polovinu, což umožní
pokrýt potřeby asi 60 tisíc brněnských domácností. Kromě
toho spalovna vyrábí i elektrickou energii pro více než
20 000 domácností, v roce 2013 jí dodala 45 786 MWh.
V České republice jsou schopna obdobným způsobem
využívat energii z odpadu jen tři města, kromě Brna je
to Liberec a Praha. Většina obcí a měst u nás směsný komunální odpad ukládá na skládky. Brno řeší problematiku nakládání s odpady moderní cestou, ekologickou
a energeticky výhodnou, která by měla být ve vyspělých
zemích standardem. Spalovna tedy kromě kontinuální
ambice eliminovat skládkování také využívá energetický
potenciál odpadu k ohřevu vody, vytápění brněnských
domácností či výrobě elektrické energie a je pro případ
krizové situace připravena suplovat velké producenty.
Ačkoliv má spor mezi Ukrajinou a Ruskem rostoucí tendenci, o omezení transportu plynu z těchto zemí můžeme zatím jen spekulovat. Jihomoravská metropole
ovšem nemusí propadat panice. Nejenže k výrobě tepla
v letních měsících plyn díky spalovně v podstatě nepotřebuje, navíc ze zprávy Českého energetického úřadu
vyplývá, že v zásobnících této energetické suroviny ji
Česko drží takové množství, které je schopno pokrýt až
43% celostátní roční spotřeby. Ŷ

SC 341147/1

Chceme být v první řadě dobrým
partnerem, který se chová zodpovědně, férově a dává něco navíc. Také proto jsme zvolili prostor v samém centru Brna, který je vstřícnější a přívětivější
a ve kterém se mimo již zmíněnou standardní obsluhu zákazníků zaměřujeme především na
co nejvýhodnější nabídky produktů dodávky elektrické energie a zemního plynu pro naše
stávající i nové zákazníky, poradenství v oblasti efektivního využívání a úsporu energií. „V této
oblasti nabízíme širokou škálu
produktů a služeb nejenom jednotlivcům, ale energetická společnost E.ON inspiruje další ﬁrmy a instituce k tomu, aby se pokusily přispět k ochraně životního prostředí a úspoře energií.
Například tím, že iniciuje soutěž
o „ekologického oskara“ E.ON
Energy Globe Award ČR, nejuznávanější ocenění v oblasti životního prostředí,“ říká Michal
Šafář, předseda představenstva
E.ON Energie, a.s. Dalším důkazem toho, že to s ochranou pří-

rody myslíme vážně, je získání atestu, který dostala energetická společnost E.ON jako první od Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR za novou konstrukci
konzoly Pařát III, která umožňuje
bezpečné přisedání ptactva.

SC 341144/1
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Nabídku nových produktů
v komoditě elektřiny a plynu,
užitečné tipy na úspory energií, energeticky úsporná řešení pro stavbu či rekonstrukci rodinného domu, to vše
a mnohem více najdou nejenom naši zákazníci v novém
poradenském centru, které
se otevřelo v Brně 2. června
na Jakubském náměstí 7. Je
otevřené každý všední den od
9:00 do 17:00 hodin.
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KDYŽ UŠETŘÍTE
NA CENĚ, NEMUSÍTE
ŠETŘIT NA KVALITĚ

Se Šekovou knížkou plnou slev ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných
dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

Tel.: 543 424 230
servis@autonova.cz
www.autonova.cz

SC 340968/1
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FREEPORT
LATE NIGHT
SHOPPING
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250 značek, 75 obchodů
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nejvyšší slevy od 18.00 do 23.30 hod.
vyhrajte 2x Vespu
Pole Dance, Twerk, Samba...
focení profesionálním fotografem
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Ceny trvale nižší o 30—70 %
SC 341077/1

AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno

SC 341143/2

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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Informace o inzerci:

Informace o inzerci:

Havel Mouka

Karel Marek

manažer regionů Jihomoravský,
Olomoucký a Zlínský kraj
tel.: 602 557 777
email: havel.mouka@ceskydomov.cz

Informace o inzerci:

Hana Adamcova
manažer inzerce

tel.: 776 797 904
k domov.cz
email: hana.adamcova@cesky

manažer inzerce

tel.: 606 740 730
email: karel.marek@ceskydomov.cz
Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 4. října. V té
souvislosti vás, vážení čtenáři, chceme požádat o pomoc. Občas se stává, že se naši distributoři nemohou dozvonit do některých domů. Vyjděte jim, prosíme, vstříc. Roznos Brněnského
Metropolitanu probíhá jednou měsíčně, od soboty do neděle.
Když tedy na vás od 4. do 5. října bude někdo zvonit a představí se jako „distribuce Brněnského Metropolitanu“, pusťte jej do
domu. Jen tak se totiž vaše noviny dostanou i do vaší schránky.

Freeport v Hatích slaví 20. září jedenácté
narozeniny a vy u této akce nesmíte chybět!
Zveme vás na již druhý Late Night Shopping, který
proběhne v sobotu 20. září. Akci doprovodí skvělá hudba mnoha stylů a taneční vystoupení pole
dance, twerk, samby a další. Můžete se také těšit na práci profesionálních fotografů, díky kterým
získáte vlastní proﬁ fotograﬁi. Po celou dobu Late
Night Shoppingu se budete moci zapojit do soutěže o dva legendární a stylové skútry VESPA. To
vše a ještě mnohem více čeká v tento slavnostní den na všechny návštěvníky outletového centra Freeport v Hatích.

Zlatým hřebem večera bude soutěž o dva skútry VESPA.
A nezapomeňte! Nákupy ve Freeportu budou
tuto noc ještě výhodnější, neboť již tak nízké outletové ceny půjdou mnohem níž, než byste čekali.
Všichni milovníci kvalitní módy se tak můžou těšit
na více než 250 světových módních značek včetně aktuálních kolekcí i exkluzivních produktů, které
pouze ve Freeportu zakoupí za neuvěřitelné ceny.
Nákupy značkového oblečení se slevami roku:
to je Late Night Shopping ve Freeportu!
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Chcete zažít to, co Indiana Jones? Vyrazte
do znojemského adrenalinového podzemí!
Všichni máme jih Moravy spojen s vínem a cykloturistikou. Málokdo však ví, že Znojmo, druhé největší město jižní Moravy, se může kromě tradičně skvělého vína a spousty cyklostezek pochlubit ještě jednou velkou turistickou
atrakcí. Téměř třicetikilometrovým labyrintem chodeb pod
zemí, které tvoří jakési město
ve městě.
Znojmáci jsou na své podzemí
patřičně hrdí a před léty chodby zpřístupnili turistům. Jedná
se o zajímavou podívanou, kterou Jihomoravané loni ještě vylepšili. Využili pod zemí rozsáhlého labyrintu, který má v některých místech až čtyři patra,
a vybudovali tady tři zcela nové
adrenalinové trasy. V adrenalinovém podzemí, kde není žádné světlo ani pohodlí, dostanou
návštěvníci holínky, ochranný

plášť, helmu a čelovku a mohou se brodit vodou, protahovat
se úzkými proﬁly, kde se sotva
vejde jeden člověk, lézt po vlhkých žebřících a v některých
místech se dokonce musí proplazit. Jestliže chcete zažít podobné dobrodružství, jaké na
televizních obrazovkách prožívá třeba Harrison Ford v roli In-

diana Jonese, vyrazte do Znojma. Skvělé na adrenalinovém
podzemí je i to, že když ho zdoláte a po hodině a půl vylezete zase ven (délka pobytu v labyrintu pod zemí je odvislá od
úrovně obtížnosti zvolené trasy), naskytne se vám nádherný pohled.
O Znojmu se říká, že je městem výhledů. Můžete se kochat
nejen historickým centrem, které vám připomene Český Krumlov, porozhlédnout po historických dominantách, jako je rotunda sv. Kateřiny nebo kostel sv.
Mikuláše, po všudypřítomných
vinicích nebo po ladně se vinoucí řece Dyji. Samozřejmě, že
vám k tomu místní nalijí sklenku
bílého vína. Pravděpodobně se
bude jednat o Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené,
případně jejich cuvée. Právě tyto
odrůdy jsou chloubou Znojemské vinařské podoblasti. Míst-

ní vinaři o své víno pečují s láskou. Jako první v České republice dokonce založili tzv. apelační systém (VOC Znojmo, což
znamená, vína originální certiﬁkace), který dokládá, že takto označená vína pocházejí výhradně z vybraných a uznaných
viničních tratí Znojemska. Abyste si místní vína mohli vychutnat, doporučujeme vám zavítat také do některého z vinných
sklípků, na viniční tratě nebo
na některou z mnoha slavností
spojených s vínem.
Znojmo je krásné i z ptačí
perspektivy. Po 162 schodech
můžete vystoupat na radniční věž a kochat se krásným výhledem na největší dominanty města i na národní park Podyjí. Vlkova věž, další z mnoha
věží Znojma, zas nabízí unikátní spojení s vínem. Nejen že se

skluzavky vám umožní pohodlně dojet až k Novomlýnským
nádržím.
Zkrátka výlet do Znojma stojí za to. Pokud však chcete vidět vše, co Znojmo nabízí, rozhodně si vyčleňte více než jeden den. Uvidíte, že to bude jedna z vašich nejlepších dovolených u nás.

v ní nachází informačním centrum VOC Znojmo, ale tato skvělá vína můžete ochutnat přímo
na ochozech věže. Pak si vše,
co jste viděli z výšky, můžete
prohlédnout pohodlně díky turistickému vláčku. A tak aniž byste museli vážit dlouhé kilometry, uvidíte nejen centrum, ale
také jeden z největších klášterů
u nás – Loucký klášter. Z vláčku
tam můžete vystoupit, podívat
se dovnitř kláštera a třeba si zakoupit lahev dobrého vína Znovínu Znojmo pro své blízké. Za
horkého počasí můžete vzít zavděk blízké plovárně Louka nebo
si udělat vodácký výlet po řece
Dyji. Zbrusu nové vybudované

Kontaktní údaje:
www.objevteznojmo.eu
www.vocznojmo.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
www.youtube.com/user/znojemskabeseda
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KRÁLE JANA LUCEMBURSKÉHO

R TÍŘSKÉ TURNAJE
RY

PROGRAM PRO DĚTI
V HRADEBNÍM PŘÍKOPU

BOHATÝ PROGRAM
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www.znojemskevinobrani.cz

Spolupořadatel:

Znojemské historické vinobraní
se koná pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky.

Vinobraní podporují:

Hlavní
mediální partner:

Mediální partner:

,

SC 341018/1

Pořadatel:
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Písečník: Návod
na pestřejší
a zelenější život
Mezi Černými Poli a sídlištěm Lesná
se nachází bývalá dělnická kolonie Písečník. Vznikala postupně začátkem
20. století v místě, kde se těžil písek.
V unikátní a málo známé lokalitě, oplývající zvláštním kouzlem, rekonstruuje brněnské EkoCentrum jeden z typických domků a buduje z něj inspirační
a osvětové centrum zaměřené na podporu zdravého životního stylu.
Zájemci o šetrný životní styl a všichni, jimž jsou ekoprojekty blízké, mohou dům na adrese Písečník 94 navštívit po tři dny v týdnu, vždy v úterý,
středu a čtvrtek odpoledne. Najdou
v něm obchůdek s přírodními produkty, ekoknihkupectví a dobročinný antikvariát i osvěžení domácími limonádami, kávou nebo čajem. Získají zde čistě
přírodní hnojivo z žížalího kompostéru
a také publikace a informační materiály s inspirací pro šetrnější životní styl.
„Rozbíhají se i programy – už nyní
je možné prohlédnout si výstavku známých i neobvyklých předmětů, které
používali naši předkové, nebo se podívat na dříve nepřístupnou unikátní pískovou stěnu,“ popsal Zbyněk Zavadil
z EkoCentra.
Pozemek kolem objektu získává postupně podobu tradiční přírodní zahrady s odpočinkovým a relaxačním prostorem. Bližší informace lze najít na
stránkách www.ecb.cz.
Kromě Písečníku zve EkoCentrum
Brno v září i na Stezku zdraví. Trasu
v údolí říčky Ponávky z Mokré Hory
do Lelekovic už výletníci dobře znají.
26. září od 16 do 18 hodin si zde rodiny mohou užít hravé odpoledne – najdou tu soutěžní stanoviště, zapojí se do
her a tvořivých aktivit a ochutnají zdravou výživu.
Vstup je zdarma, sraz v ulici Pod
Zahradami (první zastavení na Stezce
zdraví) u tenisových kurtů, délka trasy
je 5,8 kilometru.
(šef)

Festival bez muziky
nabídne lasery
i zvířecí kosti
Věda nejsou jen vzorečky a příklady.
O tom, jak může být zábavná, se snaží
přesvědčit Festival vědy s RWE, který se koná 12.–13. září. Centrem dění
bude Kraví hora, především bezprostřední okolí hvězdárny.
Úspěšná realizace vědeckých projektů bývá závislá také na jejich sebeprezentaci. Proto se brněnské univerzitní, vědecké a vzdělávací organizace
rozhodly představit svůj svět prostřednictvím veřejně prováděných experimentů, jejichž cílem je přiblížit dětem
i dospělým svoji činnost a také ukázat,
jaké jsou její praktické výsledky.
Nabízená paleta aktivit a prezentací je velmi pestrá. Například vědci
z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR předvedou své laserové
„hračky“. Pracovníci z Archeologického ústavu Akademie věd dovolí zájemcům vyzkoušet pravou archeologickou práci včetně rozpoznávání
kostí zvířat či skládání fragmentů keramických nádob. Univerzita obrany
má zase připravenou ukázku zbraní či
test fyzických schopností. Podobných
stanovišť s atrakcemi nabídne vědecká
přehlídka více než desítku.
V pátek 12. září budou hlavními návštěvníky žáci a studenti základních
a středních škol, v sobotu 13. září pak
rodiny s dětmi.
Na festival 26. září naváže Noc vědců, v jejímž rámci například budou od
18 do 22 hodin otevřeny skleníky Botanické zahrady na Kotlářské. „Skleníky budou krásně osvětlené a možná se
rozvine i naše největší lákadlo leknín
viktorie královská,“ prozradila za organizátory Magdaléna Chytrá. Vyrostou
tu i tři stanoviště s poutavým programem. Více najdete na webových stránkách www.festivalvedy.cz.
(mad)

ZÁŘÍ 2014

Babylonfest zve na ochutnávku jiných kultur
rno není Londýn nebo jiné
skutečně multikulturní město, ale i tady žijí zástupci
různých národností z Evropy i odjinud. Mnozí se snaží splynout
s prostředím, ale zároveň si uchovat vlastní kulturu – a také se jí
pochlubit.

tovat především o překladech jeho básní
do maďarštiny, řečtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady připravují příslušníci brněnských menšin.

B

Organizace brněnských menšin proto
připravují různé akce, na nichž svůj jazyk, hudbu či gastronomii představují
širokému publiku. Sedmým rokem mezi
ně patří Babylonfest, který se uskuteční
od 16. do 20. září.
Letošní ročník festivalu zahájí sázení „stromů národů“. Odehraje se
16. září v 17 hodin v Lužánkách – Řekové zde vysadí tzv. českou olivu a Rusové břízu.
Poprvé se sázelo předloni v parku na
Špilberku, podruhé loni v Lužánkách
a akce vzbudila ohlas. „Menšinám se
nápad velice líbí, zájem dokonce projevili i lidé z jiných měst, že by chtěli mít v Brně svůj strom. Těm jsme ale
bohužel nemohli vyhovět,“ popsal po-

Novinkou je fotbalový turnaj

Hlavní program Babylonfestu zahrnuje průvod, hudební a taneční vystoupení i ochutnávky jídel. Foto: V. Lelková

radce pro národnostní menšiny z brněnského magistrátu Tomáš Jurčík.
O den později, 17. září od 18 hodin
v Kleinově paláci na náměstí Svobo-

dy 15, je pro návštěvníky připravena literární dílna k výročí 200 let od narození
ruského romantického básníka Michaila Jurjeviče Lermontova. Bude se disku-

Další dva dny budou patřit hudbě – nejprve Bulhaři na 18. září připravují balkánskou party v hudebním klubu Metro
Music Bar na Poštovské, 19. září v Křišťálovém sále Staré radnice zazní především vážná hudba v podání interpretů z různých menšin. Zároveň tu budou
předány ceny k 20. výročí řeckého Nadačního fondu Hellenika.
Hlavní program Babylonfestu přijde na
řadu 20. září od 10 hodin na Moravském
náměstí. Připraven je tradiční průvod, hudební a taneční vystoupení a výuka tanců, ale i ochutnávky jídel a prezentace
historie, kultury a aktivit menšin. „Letošní novinkou je fotbalový turnaj menšin,
který pořádáme ve spolupráci s Muzeem romské kultury. Bude se hrát 20. září
od 11 do 15 hodin na sokolském stadionu
na Kounicově a přijít fandit může každý,“
uzavírá Jurčík.
Zuzana Gregorová

Poznaň a Brno své partnerství stále pěstují a kultivují
Díky pádu bariér všeho druhu dnes mohou středoevropské země a města spolupracovat ještě intenzivněji a kvalitněji.
Příkladem měst, která své partnerství vycházející z dlouhé tradice stále upevňují a kultivují, jsou také Poznaň a Brno. Hlavní město Velkopolska
a metropole jižní Moravy podepsaly smlouvu o partnerství a spolupráci zejména v oblasti kultury a turismu
už v roce 1966, v roce 1989 spolupráci
rozšířily o oblast ekonomickou.
Intenzivní spolupráce a výměna zkušeností mezi poznaňskými a brněnský-

mi městskými institucemi a školami
pokračuje i letos. Už v lednu se Poznaň
prezentovala na brněnském veletrhu
cestovního ruchu Regiontour a v dubnu se v Brně uskutečnily Dny polské
kultury.
Potvrzením a oceněním partnerství
obou měst se stalo vyznamenání, které koncem června při návštěvě Poznaně obdržel primátor města Brna Roman
Onderka. Poznaňský primátor Ryszard
Grobelny (nositel Ceny města Brna za
mezinárodní spolupráci pro rok 2012)
mu udělil Stříbrnou pečeť města Pozna-

ně za zásluhy o rozvoj spolupráce mezi
oběma partnerskými městy.
„Partnerství našich měst by nemohlo
existovat bez institucí a především lidí,
kteří jsou aktivní a tvoří nové projekty.
Právě oni si zaslouží naše největší uznání a také jim patří toto vyznamenání,“
uvedl primátor Onderka.

Dny české kultury v Polsku
Bohatý kulturní program, který vznikl ve spolupráci brněnského magistrátu, Knihovny Jiřího Mahena v Brně,
Knihovny Raczynskich v Poznani a Úřa-

du města Poznaně, nabídnou Poznaňským Dny české kultury od 6. do 8. října.
V Knihovně Raczynskich budou pod
názvem Havel na dosah ruky vystaveny fotograﬁe Oldřicha Škáchy, Brno se
představí prostřednictvím knih, připomenuto bude i 160. výročí narození Leoše Janáčka.
Uskuteční se pořady pro veřejnost, např. beseda o Češích s autorem
knihy Pepíci Mariuszem Suroszem,
i workshop pro děti věnovaný polskému a českému jazyku a čtení s porozuměním.
Markéta Žáková

Kampaň za zdraví slaví. Zaujme mladé i seniory
Brno je již 20 let zapojeno do projektu
WHO Zdravé město. Aby jej představila veřejnosti, uspořádala Kancelář Brno
– Zdravé město Magistrátu města Brna
v roce 1994 akci, která měla vzbudit zájem Brňanů o zdravý životní styl. Tak
vznikly Brněnské dny pro zdraví.
Původně jednodenní akce se v průběhu let rozrostla do desetidenního festivalu s nabídkou 90 akcí. Kampaň se těší
stále větší oblibě, v posledních letech ji
navštíví každoročně na 15 tisíc Brňanů.
Představují se při ní místní organizace,
které se zaměřují na podporu fyzického
i duševního zdraví, pohyb a sport, zdravou výživu, aktivní stárnutí atd.
Letošní Brněnské dny pro zdraví se
uskuteční od 26. září do 5. října. Připravena je široká škála pohybových aktivit,
včetně těch méně známých, jako je jumping (cvičení na trampolínách), SM systém (cvičení s pružnými lany) nebo piloxing (cvičení kombinující zdánlivě
neslučitelné sporty box a pilates).

Běh nočním Brnem
i pro dobrou věc
Pro milovníky běhání je připraven běh
nočním Brnem mezi dvěma historic-

ření hladiny oxidu
uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, cukru v krvi,
cholesterolu a krevního tlaku.
Součástí je i program pro seniory, při němž si lidé mohou vyzkoušet mnoho pohybových aktivit a her nebo si otestovat paměť. Pro
rodiče je zase přichystána řada seminářů a workshopů – např. jak dětem připravit zdravé a chutné dezerty, co je to
školní zralost či jaký význam má raná
citová vazba u dětí.
Ivana Draholová
Kancelář Brno – Zdravé město MMB

Důležité

Foto: KBZM

kými dominantami, Špilberkem a Petrovem, nebo charitativní 24hodinový
štafetový běh pro splnění snů dětí s autismem. Podpořit dobrou věc – boj proti
rakovině prsu – budou moci návštěvníci
i účastí na tanečním maratonu.
Pro všechny bez rozdílu věku je určeno veselé putování kolem hradu Špil-

berku, během něhož se účastníci společnými silami pokusí pomyslně obejít
hranice České republiky a vytvořit tak
nový český rekord.
Zájemci budou moci rovněž využít
zdravotního poradenství a absolvovat různá vyšetření. Připravena je poradna odvykání kouření, výživové poradenství, mě-

U příležitosti 20. výročí Brněnských
dnů pro zdraví vyhlašuje Kancelář Brno – Zdravé město fotosoutěž o nejzajímavější snímek zachycující zážitky a jedinečné okamžiky
z akcí konaných v rámci kampaně. Podrobnosti o soutěži i program festivalu najdete na webu
www.zdravemesto.brno.cz.

Soutěž pro doktorandy zabraňuje „odlivu mozků“
Sto tisíc korun ročně po dobu tří let, během nichž se mohou naplno ponořit do
vědecké práce – to je podstata projektu
Brno Ph.D. talent, určeného nadaným
studentům doktorských programů v přírodovědných a technických oborech na
brněnských univerzitách.
Od roku 2009 získalo tuto podporu už
60 doktorandů ve třech soutěžních výzvách. Letos je od 1. do 22. září vypsána nová výzva k podávání projektů a do
„líhně“ Ph.D. talentů přibude 12 dalších.
„Žadatelé přihlásí své vědecké projekty, které projdou nestranným odborným hodnocením, a ti s nejvyšším

počtem bodů je pak prezentují před
multioborovou komisí,“ popsala Barbora Postránecká z Jihomoravského centra
pro mezinárodní mobilitu princip výběru Ph.D. talentů. „Nejlepší studenti poté
obdrží pravidelný ﬁnanční příspěvek na
dobu tří let.“

Uspěl výzkum leukémie
i nanočástic
K účastníkům projektu patří např. Marek Mráz, dříve působící na americké
Mayo Clinic a oceněný mimo jiné Ministerstvem školství za výzkum v oblasti leukémie.

Dalším je Michal Zimmermann, publikující v prestižním časopise Science
díky objasnění principu, který by v budoucnu mohl pomoci vytvářet léčbu na
míru pro pacientky s dědičnou rakovinou prsu a vaječníků.
Jejich kolegou v projektu je také Pavel Souček, testující své objevy v oblasti nanočástic na přístrojích Evropské kosmické agentury (obdoba
americké NASA) v nizozemském Noordwijku.
Projekt Brno Ph.D. talent je součástí Regionální inovační strategie, dlouhodobé koncepce rozvoje vědy a výzkumu

v Jihomoravském kraji. Jeho přínosy je
možné pozorovat již dnes.
Studijní výsledky a publikační aktivita podpořených studentů jsou vysoce
nadprůměrné, ﬁnanční podpora pomáhá
zapojeným doktorandům absolvovat zahraniční stáže (Mayo Clinic, Harvard Medical School, Rockefeller University aj.)
a zahraniční konference, čímž se prohlubuje mezinárodní spolupráce a renomé brněnských univerzit. Zároveň projekt Brnu
poskytuje konkurenční výhodu v soutěži
s dalšími českými městy v lákání mladých
talentů z Česka i zahraničí. Více informací
najdete na webu www.jcmm.cz.
(šef)

www.brno.cz
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Nevýslovná hrůza, o níž je třeba stále mluvit
Od raného středověku žili na území Brna a formovali jeho ducha obyvatelé české, německé a židovské kultury. Ne vždy to bylo soužití ideální. Období snášenlivosti a tvoření společných hodnot střídala období konﬂiktů a násilí, kdy byli Židé nemilosrdně vykazováni za hradby města. A podobně, ba ještě důsledněji byli později pronásledováni Romové. Pak přišlo 20. století s rasistickými norimberskými zákony Třetí říše a Židé a Romové byli vykázáni až za hradbu lidskosti. Také tisíce příslušníků židovské a romské komunity z Brna a okolí byly
za okupace deportovány do koncentračních táborů a většina jich zde zahynula. Tuto historickou tragédii připomínají v Brně pamětní desky, „kameny zmizelých“ či památník na židovském hřbitově, k nimž nyní na náměstí 28. října přibude nový památník holocaustu věnovaný všem obětem.

Památník pod drobnohledem. Proč porota ve výtvarné soutěži vybrala právě tento návrh? Proč jej tvoří krychle o délce hrany přesně 3,14 metru?
Proč je obložen černou žulou? Odpovědi získá zvídavý Brňan v Urban centru
na Staré radnici, kde je do 3. října otevřena výstava věnovaná památníku holocaustu. Každý týden tu přibývají nové fotograﬁe, které ukazují stavbu pomníku od jejího zahájení až po slavnostní odhalení. Foto: Z. Kolařík

Očistná voda. Současně pojaté výtvarné dílo, které by splatilo dluh všem obětem nacistické rasové perzekuce, dosud v Brně chybělo. V soutěži vypsané v roce 2012 zvítězil výtvarník Daniel Václavík s návrhem žulové krychle, po níž bude stékat voda jako symbol očištění a odpuštění. Slavnostní odhalení památníku je v plánu 17. září ve
14 hodin v parku na náměstí 28. října. Nyní probíhají dokončovací práce. Foto: Z. Kolařík
Kde a jak žili. Romové jsou na území střední Evropy jako kočovníci zaznamenáni od 15. století, od konce 18. století se začali usazovat. V Brně vznikla romská osada v Černovicích, Romové tábořili nebo pobývali i v Husovicích, Maloměřicích, Židenicích i jinde (rodiny Danielů, Růžičků atd.). S řemesly, kulturou
a obydlím usedlých i kočovných Romů seznamuje stálá expozice Muzea romské kultury v Bratislavské 67. Foto: L. Grossmannová, Muzeum romské kultury

Zlo zabíjelo i bořilo. Zkázu brněnské židovské komunity dokumentuje
i osud jejích modliteben. Velkou synagogu na Přízově (na snímku) vypálila
fašistická lůza v roce 1939, Novou synagogu na Ponávce poškodily bomby,
poté sloužila jako skladiště a nakonec byla asanována. Jedinou funkční synagogou nejen v Brně, ale i na Moravě a ve Slezsku tak zůstává ta funkcionalistická od Otto Eislera na Skořepce. Foto: Archiv města Brna

Obohacovali své město. Židé
se výrazně podíleli na rozvoji Brna
ve všech oblastech, průmyslem počínaje a kulturou konče. Například
ze 14 předních vlnařských podniků
sídlících na konci 19. století na Cejlu
byla většina židovských. V povědomí také zůstávají např. jména bratří
Haasových, skladatele a Janáčkova
žáka Pavla, jenž zahynul v Osvětimi, a herce a režiséra Huga. Bydleli v secesním domě v Biskupské ulici na Petrově. Foto: Z. Gregorová

www.brno.cz

Nedotčený majestát smrti. Židovský hřbitov v Židenicích byl založen roku 5623, podle křesťanského
kalendáře tedy roku 1852. V době
nacistické okupace jen zázrakem
unikl poškození a devastaci. V roce
1950 byl poblíž vstupu na hřbitov
odhalen masivní žulový památník
obětem holocaustu z Brna i jeho širšího okolí. Foto: Z. Kolařík

Zakopnout o minulost. Od 90. let se v dlažbě evropských měst začaly
objevovat tzv. Stolpersteine (stolpern – zakopnout; stein – kámen), krychličky s údaji o židovských obětech nacistické genocidy. „Kameny zmizelých“ jsou umístěny před posledním bydlištěm obětí. Nápad německého
umělce se ujal i v Brně. Miniaturní památníčky „překážejí“ naší lhostejnosti např. na Vlhké, Bratislavské, Orlí, třídě Kpt. Jaroše či Malinovského
náměstí. Foto: Z. Kolařík

Z jatek na „jatka“. V roce 2000 byla na budovu někdejších jatek v Masné
ulici instalována pamětní deska. Upozorňovala kolemjdoucí, že právě odtud
bylo 7. března 1943 transportováno více než tisíc romských mužů, žen a dětí
(nejmladší Františka měla necelé dva měsíce) z Moravy do cikánského tábora v Osvětimi. Po demolici budovy v roce 2004 byla deska převezena do Muzea romské kultury, kde je nyní součástí stálé expozice. Foto: Z. Kolařík

Bez kořenů. Podle historika Ctibora Nečase žilo v Brně před rokem 1939
do dvou set Romů. Z hromadného transportu moravských Romů do Osvětimi nejméně dvě třetiny zahynuly, další byli popraveni v Kounicových kolejích,
je tedy pravděpodobné, že domů se vrátilo jen málo brněnských Romů. Dnes
jich ve městě žije 15–20 tisíc, většinou původem ze Slovenska, odkud přišli po
válce. Snímek zachycuje pouliční festival Ghettofest, který má za cíl „romskou
lokalitu“ na Cejlu a v okolí více otevřít všem Brňanům. Foto: J. Sláma
Fotostranu připravily Markéta Žáková a Zuzana Gregorová
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Rezidence Alta Vista – Sadová, Královo Pole

atraktivní ceny
široká nabídka služeb a doplňků
prodej na splátky
23 let zkušeností
záruka kvality

5%

Nové sady 946/30, tel. 725 130 043
brno.obchod@vekra.cz

OZ Brno - Královo Pole
Kosmova 6, tel. 607 219 354
brno@vekra.cz

www.vekra.cz

dodatečná sleva
po predložení této inzerce

S M E TA N OVO

NÁBŘEŽÍ

61,

VYŠKOV

X
Nízké měsíční náklady, parkovací stání v ceně bytu

X
Ihned k nastěhování, moderní bydlení v blízkosti centra Vyškova

X
Významná finanční úspora při dokončení svépomocí

X
Možnost družstevního bydlení - financování

bez nutnosti doložení příjmů

775 441 812 / 731 407 412
www.novebytynabrezi.cz
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Akce se nedají kombinovat.

KUPTE SI BYT A ODLEŤTE
NA DOVOLENOU!
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OZ Brno

dlet trochu jako v rodinném domku. Jedná se o soubor tří menších
domů s rohovými terasami, vybavený podzemními garážemi. Počet bytů je malý, pouze 23 bytových jednotek, převážně se jedná o velké čtyřpokojové byty mezi
100–118 m2, doplněné dvěma třípokojovými a dvoupokojovými
a jednou garsoniérou. Všechny
byty mají velkorysé dispoziční řešení a terasy s orientací na jih, jihovýchod nebo jihozápad, k přízemním
bytům náleží zahrádky. Standard
vybavení bude vysoký a i dům sa-

SC 341068/1

•
•
•
•
•

využívána. Je to jedna z posledních atraktivních lokalit ve městě, nabízející nádherné výhledy na
panorama Brna.
První vlaštovkou nové výstavby
bytových domů v lokalitě bude bytový dům Residence Alta Vista volně přeloženo „rozhled do dálky“.
Rezidence bude koncipována
jako dům s malým počtem bytů,
kterému nehrozí anonymita hromadných výstaveb. Má být příjemným sousedským bydlením, kde
se všichni znají, výborným alternativním řešením pro ty, kdo chtějí by-

Ve městě Brně se připravuje k bytové výstavbě výjimečně krásné
území, které je součástí městské
části Královo Pole. Jedná se o nádhernou lokalitu Sadová, jenž se nachází na severu města mezi Lesnou a Soběšicemi. Území o velikosti zhruba 20 hektarů vedle ulice Kociánka, svažující se mírně jižním a jihovýchodním směrem, bylo
dříve využíváno k rekreaci a vznikla zde rozsáhlá zahrádkářská kolonie, která během posledních dvaceti let ztrácela postupně na významu a v současnosti již téměř není

motný bude zhotoven z reprezentativních, kvalitních materiálů. Dvě
horní patra mají zaručený výhled
na panorama města Brna, hrad
Špilberk a chrám sv. Petra a Pavla.
Byty o velikosti 2+kk, 3+kk
a 4+kk jsou nadstandardně vybaveny – mají dřevěné podlahy, dýhované dveře a zárubně, prosklené stěny nabízející výhled na Brno,
k dispozici jsou i garážová stání
v suterénu. Byty v přízemí budou
mít vlastní zahrádku, k domu bude
patřit oplocený soukromý pozemek.
Stavba bude zahájena v září
2014, předpokládané dokončení je
plánované na rok 2016.

hledající inspiraci pro své nové
bydlení či pro rekonstrukci toho
stávajícího.
I když se v poslední době průměrná návštěvnost Stavebního
a interiérového centra pohybuje kolem 550 osob za měsíc, je
v Brně a okolí stále ještě mnoho
lidí, kteří se chystají stavět nebo
rekonstruovat svůj dům a o existenci Stavebního a informačního
centra zatím nevědí. Málo komu je
například známo, že v centru existuje velká prodejna odborné stavební literatury, že je zde kromě
bazénů a jejich zastřešení expozice dlažeb, různých druhů oplocení atd.
Ve snaze zatraktivnit návštěvníkům pobyt v prostorách centra
plánují provozovatelé centra orga-

nizovat nové zajímavé akce. Jednou z nich bude Den dřevostaveb
2014 s bohatým doprovodným
programem včetně soutěží pro
návštěvníky, který se bude konat
v sobotu 27. září 2014. Akce se
bude konat ve vybraných vzorových a referenčních domech členů Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) a jejím cílem
je, aby si potenciální zájemci o výstavbu nové dřevostavby vzorové
domy nejen prohlédli, ale hlavně
získali všechny potřebné informace a podklady o dřevěných montovaných domech. Podrobné informace o Dni dřevostaveb najdete
na www.admd.cz, vše o nabídce
Stavebního a interiérového centra
pak na webu www.stavebniainterierovecentrum.cz.

SC 341153/1

V sousedství brněnského výstaviště (mezi bránou č. 9 a 10 BVV)
se nachází areál, v němž běžný návštěvník rozezná dva klíčové prostory. Otevřenou plochu
s centrem vzorových domů (provozuje ji společnost Národní stavební centrum s.r.o.) a hlavní budovu Nový Tuzex s konferenčními sály, prezentačními expozicemi či showroomy výrobců materiálů pro stavbu a interiér, kterou
vlastní a spravuje společnost Properity, s.r.o. Celý areál představuje v České republice unikátní
Stavební a interiérové centrum,
určené odborné i laické veřejnosti. Užitečné informace či zázemí tady najdou jak architekti, projektanti, výrobci materiálů
nebo realizační ﬁrmy, tak i laici,

SC 341225/1

Stavební a interiérové centrum láká návštěvníky na nové akce
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Mezinárodní strojírenský veletrh 2014:
větší zájem, více novinek

Dominantní a speciální obory
Na MSV budou tradičně zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavním tématem
je průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu.
Obzvlášť silné zastoupení bude
mít letos dominantní obor obráběcí a tvářecí stroje. Jako v každém
sudém roce (od roku 1998) se mu
souběžně s MSV věnuje specializovaný bienální mezinárodní veletrh IMT (International Machine
Tools Exhibition).
Třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV je –
po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství – obor elektronika, automatizace a měřicí technika.
Letos budou rovněž speciálně prezentovány obory slévárenství, svařování, povrchové úpravy a zpracování plastů. Důvo-

Příležitost k setkávání
Zahálet nebudou ani kongresové haly a přednáškové sály. Součástí veletrhu opět bude bohatý doprovodný program zaměřený jak na odborná témata, tak na
podporu obchodní výměny.
Také letos se uskuteční mezinárodní salon obchodních příležitostí Kontakt–Kontrakt, který organizuje Regionální hospodářská komora Brno.
Chybět nebude ani Business
den Ruské federace, Business
den Běloruska a jiná tradiční setkání podnikatelů. Vedle sněmu
Svazu průmyslu a dopravy ČR
proběhne rovněž ekonomické fórum na téma 10 let českého průmyslu v EU.
Pracovní příležitosti
i obal s vlastní tváří
S dalšími osvědčenými akcemi
se návštěvníci setkají přímo v pavilonech. Projekt Transfer technologií a inovací je prezentací výzkumných center a technických
vysokých škol, které přímo na veletrhu navazují kontakty a spolupráci s komerčními partnery.
Ve čtvrtek 2. října se v pavilonu
A2 uskuteční jednodenní veletrh
pracovních příležitostí v technických oborech JobFair MSV.

od nevidim do nevidim

3. – 6. 10. Brno
Galerie Vaňkovka
10 – 19 hod.*

w w w.svetluska.net

Kavárna POTMĚ
Přijďte zakusit svět tmy a ochutnat tu nejčernější kávu široko daleko. Autobus s nevšední
kavárnou, ve které Vás obslouží nevidomí, putuje po regionech a míří právě k Vám.
*změna programu vyhrazena
zvláštní poděkování

hlavní partneři

V loňském roce se na Mezinárodním strojírenském veletrhu prezentoval obor 3D tisku poprvé trochu masivněji. Důkazem dynamického vývoje tohoto odvětví bude
letos konference 3D tisk – trendy,
zkušenosti a obchodní příležitosti.
Celodenní konference se uskuteční v prostorách kongresového pavilonu E 30. září 2014.
Jde o zásadní událost pro
každého, kdo se zabývá využitím pokrokových technologií
pro efektivnější vývoj prototypů
a produktivnější výrobu. Význam
nové konference potvrzuje fakt,
že v regionu střední Evropy jde
o dosud jedinou akci podobného druhu a rozsahu. Zúčastní se
jí nejvýznamnější dodavatelé 3D
technologií na světovém trhu.

pořadatel

Mezinárodní strojírenský veletrh dlouhodobě patří k projektům s nejvyšším podílem zahraničních vystavovatelů, a to nejen v rámci brněnského výstaviště, ale v celé střední a východní Evropě. Nejvíce vystavovatelů již tradičně dorazí z Německa.
Následují Slovensko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko a Čína.
V úterý 30. září se na výstavišti uskuteční B2B Conference China. Jejím pořadatelem je
kancelář agentury CzechTrade
působící v čínském Chengdu.
Loňskou premiéru na MSV
hodnotilo velice kladně Thajsko.
Proto se i letos budou vystavovatelé z Federace thajského průmyslu opět prezentovat v pavilonu V. Thajsko se letošního veletrhu účastní jako „Special Guest
Country“. Návštěvníci se mohou
těšit také na ochutnávku thajské
kuchyně.
Automatizace
klíčovým oborem

Lékárna
Nízké
Ní
zké
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ro V
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d víí

Vaše lékárny Dr.Max pro Vás připravily akci:
budova Hlavního nádraží
– Nádražní 1, Brno

budova polikliniky – U pošty 14,
Brno-Starý Lískovec

Nádražní 4, Brno

Kaufland – Bubeníčkova 1,
Brno-Židenice

Galerie Vaňkovka – Ve Vaňkovce 1,
Brno

OC Perla – nám. Svornosti 6,
Brno-Žabovřesky

Vídeňská 63, Brno

Halasovo náměstí 6b, Brno-Lesná

Dům zdraví – Jugoslávská 13, Brno

OC Max – Kubíčkova 6, Brno-Bystrc

Palackého tř. 55, Brno-Královo Pole

OC Globus – Hradecká 40,
Brno-Ivanovice

Kaufland – Sportovní 21,
Brno-Královo Pole
Kaufland – Kamenice 1a,
Brno-Bohunice

Avion Shopping park (na ploše Tesco)
– Skandinávská 2, Brno
OC Olympia – U Dálnice 777, Modřice

DrMax_BRNENSKY METROPOLITAN ZARI_255x121_FINAL.indd 1

IMT 2014

Novinky ze světa 3D tisku

Hlavním tématem MSV 2014 byl
vyhlášen průřezový projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí,

Palác Padowetz – Bašty 2, Brno

MSV 2014

vštěvou veletrhu,
Zaregistrujte se před svou ná

bvv.cz/msv
ušetříte čas i peníze! www.

Vysoký zájem zahraničí

OTEVŘENO

generální partner

Úspěšnou loňskou premiéru si
chtějí zopakovat Robotický park
v pavilonu Z stejně jako konference a výstavka 3D tisku. Balicí linku Packaging Live nahradí
neméně atraktivní program nazvaný Printing LIVE s praktickými ukázkami potisku kartonu ve
foto kvalitě. Návštěvníci si budou moci odnést personiﬁkovaný
obal se svým portrétem.

29. 9.–3. 10. 2014
Brno – Výstaviště

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044

SC 340901/1

Zájem o účast je podle pořadatelů vyšší než v minulém roce.
Vystavovatelé, kteří loni odjížděli velmi spokojeni, letos rozšiřují své expozice a avizují řadu novinek. „Oproti loňskému ročníku
evidujeme nárůst o přibližně sto
vystavovatelů. Očekáváme účast
1 600 ﬁrem, z nichž přes 40 %
přijede ze zahraničí. Vystavovatelé se na veletrh těší a intenzivně se na něj připravují,“ uvedl ředitel projektu Jiří Rousek.

dem je vysoká účast ﬁrem, které
nevystavují na strojírenském veletrhu, ale pouze na přehlídkách
zaměřených na tato odvětví. Jde
o akce, jež se v Brně konají jednou za dva roky: Mezinárodní
slévárenský veletrh FOND-EX,
Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH
a Mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů PLASTEX.

msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

automatizační a regulační technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací zviditelňuje možnosti využití automatizační techniky v jednotlivých
oborech veletrhu.
Letošní již sedmý ročník bude
opět soustředěn především do
pavilonu Z. Zde se po loňské
úspěšné premiéře opět otevře
také Robotický park – přehlídka novinek společností zaměřených na průmyslové využití robotů. Přihlášeni jsou lídři oboru jako Olympus, UNIS, National Instruments, Mitutoyo, KUKA

a další. Noví vystavovatelé se
hlásí z České republiky, Slovenska a Německa.
První robot s lidským
smyslem
Tradiční účastník MSV, společnost KUKA Roboter CEE, letos
chystá prezentaci převratné novinky – prvního robota určeného k přímé spolupráci s člověkem. LBR iiwa (inteligent industrial working assistant) je nejnovějším robotem z široké rodiny
průmyslových robotů KUKA.
Nový inteligentní asistent má
jako první sériově vyráběný ro-

bot na světě jeden z lidských
smyslů – hmat. Základem jeho
schopností je momentový senzor ve všech sedmi osách. Díky
němu dokáže pracovat i s nepřesnými předměty. Navíc jej
lze programovat rukou. To vše
umožňuje využívat výhod lidské
obsluhy a robota v dosud nevídaném rozsahu.
První sériově vyráběný robot s hmatem bude mít na MSV
středoevropskou výstavní premiéru. Návštěvníci si zde mohou
tuto špičkovou technologii osahat. Uvidí inteligentního asistenta i v praktické ukázce.

DOPLÁCÍTE PŘÍLIŠ
MNOHO ZA VAŠE LÉKY
SNÍŽILI JSME PRO VÁS
DOPLATKY LÉKŮ

Dopřejte si péči lékáren Dr.Max
Sleva platí pouze s klientskou kartou od 1.9.2014 do 30. 9. 2014.
Sleva platí na doplatky léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Maximální doplatek Vašeho léku si ověřte na www.olecich.cz.

19.8.2014 13:03:40
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Mezinárodní strojírenský veletrh se letos koná ve znamení
rostoucí ekonomiky. Brněnské
výstaviště bude hostit největší
průmyslový veletrh ve středoevropském regionu od 29. září
do 3. října 2014.

9. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů

56. mezinárodní
strojírenský veletrh
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Brněnské dny pro seniory: Když ba
Slovo senior je v poslední době jedním z častých výrazů v novinových článcích, prohlášeních politických stran i ve vládních dokumentech. Ve většině případů se sdělení týkají nedostatku sociálních a zdravotních služeb pro „třetí věk“, obav ze zhroucení důchodového systému v důsledku stárnutí populace, případně jde o příběhy oklamaných naivních starších lidí. Vytváří se tak mediální obraz seniora jako člověka málo schopného, neaktivního, který víceméně přežívá ve stále rostoucí závislosti na pomoci rodiny a společnosti. Takový obraz ale čím dál méně odpovídá skutečnosti. Mnoho dnešních důchodců se zajímá
o dění ve společnosti i o zdravý životní styl, často studuje na univerzitách třetího věku, angažuje se nejen v seniorských organizacích a nevyhýbá se ani moderní technice. Město Brno se rozhodlo podporovat právě aktivní seniory a jejich organizace, nabízet jim možnosti společenského i sportovního vyžití a informovat o zdravém životním stylu. Odbor zdraví Magistrátu města Brna, který celý program zastřešuje, bude na jeho realizaci spolupracovat s organizacemi,
které sdružují seniory nebo připravují programy pro aktivní a zdravý život nejen ve vyšším věku. Rada města Brna schválila v červnu realizaci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, zřízení dotačního titulu z městského rozpočtu na aktivity uskutečněné v rámci zmíněného plánu i ustavení koordinační skupiny
jako poradního orgánu resortního náměstka nebo náměstkyně primátora.

Ochutnávka z Brněnských dnů pro seniory
cena: 50 Kč/6 hodin, včetně metodiky, lektorka: Hana Levíčková

září–říjen 2014
Město Brno se rozhodlo podporovat v rámci Plánu aktivního stárnutí činorodé seniory a jejich
organizace, nabízet jim možnosti společenského i sportovního vyžití a informovat o zdravém
životním stylu. Jsem velmi ráda, že mohu převzít záštitu nad festivalem akcí, který nabízí seniorům – a nejen jim – informace o možnostech vyžití v nejrůznějších oblastech a zároveň seznamuje s činností organizací, které seniorům nabízejí pravidelné aktivní využití času. Doufám, že
zde všichni najdou akce, které je zaujmou.
Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora

24. září 2014 • 17.30–
19 hodin • ZŠ Kotlářská 4

Taoistické tai chi
Relaxační cvičení, které mohou praktikovat všichni bez ohledu na věk, kondici
a zdravotní stav. S sebou pohodlné oblečení a měkké boty nebo tenisky.
Organizátor: Sdružení taoistického tai
chi v ČR, www.taoist.cz; ukázková hodina
je zdarma, rezervace není nutná

29. září 2014 • 15.30–17.30 hodin
• stromová alej bývalé tržnice
v Králově Poli (zastávka Husitská)

Babičko, nauč mě charleston

Exkurze v Moravské zemské knihovně v rámci U3V Masarykovy univerzity.
Foto: A. Ležatka

10. září 2014 • 14 hodin
• park při ulici Šelepově

Přijďte si hrát na Šelepku
Mezigenerační odpoledne slouží k posilování vztahů mezi žáky základních a studenty středních škol a aktivními seniory.
Na programu budou netradiční sportovní a společenské hry jako möllki, kubbe,
šipky, pétanque, pexetrio a sudoku. Součástí mezigeneračního odpoledne budou
volby nanečisto, knižní bazárek, bazárek
módních doplňků (bižuterie, kabelky, pásky, šátky atd.), patchworkový a perníkový
workshop a zdravotní stanoviště, kde si zájemci mohou nechat změřit tlak.

Módní přehlídka, na které manekýnky nejrůznějšího věku představí variace oděvů na
swingovou dobu. Banánový tanec předvede slavná Josefína Bakerová, babičky naučí charleston. Živá hudba bude hrát slavné
a známé melodie, které přítomné rozezpívají. Doprovodný program tvoří soutěže
pro skupiny, hlavně pro rodinné týmy. Vítězové sportovních i rukodělných disciplín
budou odměněni dárkovými poukazy na
projížďku v dračích lodích.
Organizátor: SaBBa – Sdružení aktivní
babička, www.babickysabba.cz

Organizátor: sdružení Mezigenerace,
www.mezigenerace.webnode.cz; Městský
parlament dětí a mládeže Brno, ZŠ Slovanské náměstí

Den pro seniory
v Zoo Brno
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila brněnská zoo na tento den
vstupné pro seniory 10 Kč, jízdu vláčkem zdarma a speciální komentované krmení.
Organizátor: Zoo Brno, www.zoobrno.cz

5. října 2014 • 14–17 hodin
• náměstí Svobody

Svátek seniorů
Senioři se mohou těšit na vystoupení
Banjo Bandu Ivana Mládka a další zábavní program. Podrobnosti najdete na webu
www.svateksenioru.cz.
Organizátor: Senior Pas, www.seniorpasy.cz

5. října 2014 • 14–17 hodin
• náměstí Svobody

Senioři sobě II.
Preventivní stánek Policie ČR, kde policisté z oddělení tisku a prevence společně se
zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje představí projekt Senioři sobě II.
– Předcházení páchání trestné činnosti na
seniorech a posilování jejich bezpečí, zvyšování informovanosti seniorů a jejich motivace k aktivnímu přístupu při zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.
Organizátor: Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje

6. října 2014 • 11 hodin • centrální
hala ústřední Knihovny Jiřího
Mahena v Brně, Kobližná 4

19. září 2014 • 9–14.45 hodin
• Pellicova 2c

První pomoc pro seniory
Praktický seminář o poskytování první
pomoci, úrazových i život ohrožujících
stavech a využívání prevence. Seminář je
určen pro seniory, vedoucí seniorských
klubů i pro rodiny pečující o starší lidi.
Organizátor: spolek Spokojený senior
– KLAS, www.spokojenysenior-klas.cz;

1. října 2014 • 9–15 hodin • Zoo
Brno, U Zoologické zahrady 46

Sejdeme se opět
v jedenáct

Při mezigeneračním odpoledni se
hrál i pétanque. Foto: Z. Dubová

Vystoupení bluesové kapely K. R. Banda. Ve svém repertoáru má tradiční blues,
swing i jazz.
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena
v Brně, www.kjm.cz

7. října 2014 • Vesna, Údolní 10

Den pro seniory s Vesnou
V rámci dne pro seniory spolek Vesna připravil pestrý program – jógu, trénink paměti, výtvarné tvoření, výuku angličtiny
apod. Všechny aktivity je možno zdarma
vyzkoušet nebo se jen přijít podívat.
Organizátor: Vesna, www.vesnaspolek.cz

9. října 2014 • 16 hodin (sraz 15.50
před knihovnou) • Moravská
zemská knihovna, Kounicova 65a

Exkurze do Moravské
zemské knihovny
Máte zájem podívat se do druhé největší
knihovny v České republice? Naučit se vyhledávat v on-line katalogu a využívat služeb knihovny i doma na počítači? Zájemci
se také dozví něco o historii i současnosti
knihovny, navštíví největší studovny, seznámí se s fondem odborných knih, ale i beletrie a časopisů a také s digitální knihovnou.
Organizátor: Ženy50, www.zeny50.cz;
návštěvu lze ukončit v Literární kavárně v přízemí knihovny, rezervace na tel.
728 740 449 nebo e-mailu info@zeny50.cz

23. října 2014 • 13.30–15 hodin
• Stará hasička, Hlavní 125

Prevence úrazů
v seniorském věku
Seminář určený seniorské veřejnosti o nejčastějších úrazech ve vyšším věku a jejich
prevenci. Budou zde představeny praktické
pomůcky k prevenci úrazů a každý účastník obdrží ilustrovanou brožuru na téma
Jak vyzrát nad úrazy v seniorském věku.
Organizátor: Kancelář Brno – Zdravé
město MMB; Klub důchodců Komín – Aktivní babičky; účast na semináři je zdarma

Kompletní program
Brněnských dnů pro seniory
najdete na webu www.brno.cz
v sekci Aktuality a oznámení.

Cvičením k posílení fyzické i duševní kondice
Tai chi
Cvičit taoistické tai chi je jednou z možností, jak dosáhnout v dnešní uspěchané době
uvolnění a psychické regenerace. Původně
čínské cvičení je relaxační, vyrovnané a nevystavuje tělo náhlým prudkým zátěžím.
Díky tomu jej mohou praktikovat všichni
bez ohledu na věk, kondici a zdravotní stav.
Vyučuje jej Sdružení taoistického tai chi
v ČR ve 25 městech včetně Brna.
Pravidelné cvičení vrací lidem sebedůvěru a pocit, že mají stav svého zdraví pod větší
kontrolou a nejsou tolik závislí na klasických
formách léčby. Taoistické tai chi přináší utišení
a duševní pohodu, pomáhá lidem, kteří trpí bolestmi zad či kloubů, ale i roztroušenou sklerózou, artritidou nebo Parkinsonovou chorobou.
Nejzajímavější je na něm celistvost,
zlepšuje tělesné i duševní zdraví – není pro
člověka únikem ze světa, ale prostředkem,
jak lépe čelit jeho nárokům.
Na cvičení je potřeba pouze pohodlné netěsné oblečení a měkké boty nebo te-

nisky, ve kterých má cvičící dobrý kontakt
s podlahou.
Od přelomu září a října jsou v Brně připraveny nové cvičební skupiny tai chi pro začátečníky na několika místech, např. v sokolovně
na Kounicově, na ZŠ Svážná 9 a Kotlářská 4
ad. Cvičení vedou školení instruktoři s příslušnou akreditací, kteří pracují jako dobrovolníci.

čení pro seniory – dva velké sloupy s nejrůznějšími pákami a madly, u každého z nich
mohou současně cvičit čtyři lidé. Tím, že se
páky různě ohýbají, procvičují se jednotlivé
partie těla. Stojany na cvičení doplňuje ma-

nuál s instrukcemi, jak stroje používat.
Brno-Černovice, ulice Řehořova – ﬁtpark
s pěti sportovními prvky na posilování a protahování horních a dolních končetin, trenažér „lyžař“ a „turista“ a prvek „masér“ na

Bližší informace získáte e-mailem na
adrese info@taoist.cz nebo na webu
www.taoist.cz.

Hřiště pro seniory
Brno-střed, nad ulicí Pellicovou – brusle, váha, zdvihací zařízení, běžecké lyže
a houpací koník
Brno-střed, park Lužánky – osm cvičebních strojů k posilování a protahování celého těla bez vynaložení velké námahy,
pouze za pomoci vlastní váhy
Brno-Starý Lískovec, ulice Bosonožská (u
základní školy) – speciální pomůcky na cvi-

Veřejná ukázka taoistického tai chi v Brně. Foto: STTC v ČR

bedra a záda. Prvky jsou vhodné na celkové protažení a posílení těla, při pooperačních stavech (i po voperování kloubních náhrad) či k prevenci.
Brno-Kohoutovice, Libušina třída 8 (u domu
s pečovatelskou službou) – venkovní posilovací stroje
Brno-Líšeň, ulice Zikova – ﬁtpark s pěti cvičebními prvky (odrážecí sedáky, šlapadlo-lyže, posilování rukou, twister, šlapadlo-brusle), ulice Vlkova – ﬁtpark s pěti cvičebními
prvky (odrážecí sedáky, šlapadlo-lyže, posilování rukou, twister, šlapadlo-brusle)
Brno-jih, sportovně-rekreační areál Hněvkovského v Komárově – venkovní posilovací stroje a hřiště na workout čili silová cvičení na hrazdách, bradlech, kruzích, šplhacích
tyčích a dalších prvcích pro cvičení za pomoci vlastní váhy. Cvičiště tvoří kompaktní
uzavřený celek k procvičování a posilování
základních svalových skupin.
Brno-Královo Pole, ulice Herčíkova
(u základní školy) – ﬁtpark s prvky pro
cvičení za pomoci vlastní váhy

Í TÉMA
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bičku a dědu nebaví sedět doma
Organizace, které připravují programy
pro aktivní život nejen ve vyšším věku
Velký zájem byl rovněž o návštěvu židovského hřbitova, projížďky lodí po Brněnské
přehradě, prohlídky zoo s vnuky a pravnuky
či návštěvy divadel. A už dva roky svaz v létě
organizuje opékání špekáčků v přírodě.
Nejvýznamnější akcí uplynulého období byl 1. společenský ples důchodců v lednu v hotelu Kozák v Žabovřeskách. O akci
byl velký zájem, proto se organizátoři rozhodli v pořádání pokračovat.
Více informací najdete na webu
www.duchodcibrno.cz.

Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání

Pobyt pro seniory. Foto: CRSP Brno

Centrum pro rodinu
a sociální péči
Nezisková organizace Centrum pro rodinu
a sociální péči již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a také podporu v obtížných
životních situacích. Jejím cílem je, aby
se centrum stalo místem, kam budou lidé
s důvěrou přicházet hledat podporu a inspiraci pro spokojený rodinný život. Programy
jsou určeny dětem, dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným
rodinám, seniorům a odborné veřejnosti.
Seniorům organizace nabízí volnočasové aktivity, jako je trénink paměti, počítačový kurz, kurz digitální fotograﬁe, jazykové
kurzy, zdravotní cvičení, setkávání s duchovním zaměřením, ale i KLAS – klub aktivních seniorů, který pořádá dvakrát měsíčně setkání nad tématy se zaměřením na
trénování paměti, psychomotoriky, dále nácvik relaxačních technik včetně tanců vsedě, ale také lekce výtvarných technik nebo
vycházky s odborným výkladem.
Centrum seniorům dále poskytuje sociálněaktivizační služby, mezi něž patří poradna (podpora v těžkých životních situacích, doprovod na úřady nebo k lékaři,
základní sociální poradenství) nebo pravidelná osobní setkávání terénního pracovníka se seniory, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit společenského života
a rádi by si popovídali a strávili svůj čas ve
společnosti druhého člověka.
Všechny zmíněné aktivity probíhají
pravidelně ve školním roce na Josefské 1 v bezbariérových prostorách.
Přihlášky a více informací je možné
získat osobně na recepci, telefonicky na čísle 542 217 464, e-mailem na
adrese info@crsp.cz nebo na webových stránkách www.crsp.cz.

i mimo ni v případě zajímavých exkurzí či
společných vycházek a výletů. Náplní klubu jsou besedy, přednášky, setkání s autory či jinými osobnostmi ze světa kultury či
vzdělávání, tvůrčí potenciál a fantazii podporují výtvarné dílny.
Z realizovaných aktivit lze zmínit např.
setkání s hercem Stanislavem Zindulkou,
návštěvu Českého rozhlasu Brno, besedu
u příležitosti 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala a jiné.

V rámci Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října, uspořádala Lipka v loňském roce setkání na pracovišti Jezírko
v Soběšicích při příležitosti otevření nové
relaxační zahrady určené dětem, seniorům
i zdravotně postiženým.
Návštěvníci tu naleznou například vyvýšené záhony, které jsou přístupné bez
ohýbání, speciálně upravenou zahradnickou dílnu nebo místa pro relaxaci.

Svou historii začalo občanské sdružení
Mezigenerace psát v roce 2012. Jeho cílem
je měnit úhel pohledu na stáří a podporovat
porozumění mezi všemi generacemi.
Sdružení vsadilo na pořádání besed na
základních školách se zajímavými aktivními seniory, kteří mají co předávat. Příznivou odezvu měla například beseda s válečným veteránem Emilem Bočkem (91) na
ZŠ Herčíkova, úspěšná byla také beseda
s emeritním profesorem Univerzity obrany a spisovatelem Lubomírem Popelínským (83) na ZŠ Slovanské náměstí.
Zapojit žáky základních škol spolu se seniory se podařilo i v dalším projektu Senioři,
přijďte si hrát, který usiluje o prohlubování porozumění mezi oběma generacemi a o aktivní
začlenění seniorů do veřejného života. Pilotní
mezigenerační odpoledne proběhlo na ZŠ Slovanské náměstí v roce 2012, další ročník pak
v parku při Šelepově ulici. Letošní ročník je
plánován opět na témže místě 10. září jako
součást Brněnských dnů pro seniory.
Další novinkou, připravovanou s podporou Jihomoravského kraje, je bezplatný

Více informací najdete na webu
www.kjm.cz/klub-senioru.

Svaz důchodců ČR
Městská organizace Svazu důchodců ČR
na Běhounské 17 pořádá pro seniory již
mnoho let řadu akcí a provozuje také bezplatnou právní poradnu v Domě odborových služeb na Malinovského nám. 4.
Při setkáních s jubilanty při hudebním
vystoupení si účastníci rádi zazpívají a zatančí, stejně je tomu při tanečních odpoledních na Křenové jednou měsíčně. Již dlouho
se takto oslavují Mezinárodní den žen, Den
matek, akce k Mezinárodnímu dni seniorů
nebo Roku rodiny, vítání adventu a jiné.
Svaz důchodců pořádá také zájezdy po
České republice i zahraniční pobytové zájezdy, organizuje rovněž návštěvu Senátu
nebo Poslanecké sněmovny.
Nezapomíná ani na vzdělávací programy – uspořádal třeba návštěvu hvězdárny na Kraví hoře, přednášky o brněnském
podzemí, se zdravotní tematikou či o bezpečnosti seniorů, velmi vítané byly počítačové kurzy.

Seniorky na táboře Lipky vytvořily krásné květinové vazby. Foto: Lipka

I letos je zde 1. října v plánu zajímavý program pro seniory s názvem Zahradní inspirace na Jezírku. Opět se bude konat v relaxační zahradě a připravena bude
ukázka chovu včel, ochutnávka medů
a další aktivity. Program bude probíhat od
10 do 14 hodin.
Senioři s vnoučaty se mohou zúčastnit i dalších aktivit Lipky, 25. září se
budou pouštět draci na Červeném
kopci, 6. listopadu je v plánu akce
Slunce čaruje a 4. prosince Barborková slavnost. Je nutné se na ně přihlásit, přihlášky najdete na webu
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

workshop Mezigenerační občanská nauka,
který proběhne ve druhé polovině listopadu. Přihlásit se mohou zástupci všech generací již od 14 let na e-mailové adrese
mezigenerace@centrum.cz do 20. listopadu. Účastníci se naučí orientovat v politickém dění ve svém okolí a získají užitečné
informace k aktivnímu řešení občanských
záležitostí.
Kromě realizace těchto mezigeneračních workshopů, které budou probíhat
i v následujících dvou letech, sdružení připraví také edukativní ﬁlm na DVD a metodiku využitelnou pro výuku občanské nauky na základních i středních školách.
Informace o akcích sdružení najdete na
webu www.mezigenerace.webnode.cz.

Měření tlaku v rámci mezigeneračního odpoledne. Foto: I. Zehl

SaBBa – Sdružení
aktivní babička
Mottem sdružení SaBBa je: „Nemáme
recept na elixír mládí ani na zdraví. Ale
věk ani zdravotní handicap není důvod
k tomu, abychom přestali aktivně žít.“
Proto pořádá módní přehlídky, výlety,
akce s tancem a zpěvem, cvičení či oslavy a chce tak vytvářet dobré vztahy v rodině a mezi lidmi.
Už od počátku činnosti v roce 2007
sdružení spolupracuje se všemi generacemi, například s MŠ Skřivánek z Bystrce
a jejím folklorním souborem, podílí se i na
činnosti diskusního klubu mladých Anima
felix. Pro „aktivní babičky“ je velmi důležité neuzavřít se do seniorského ghetta,
ale naopak vytvářet mosty mezi všemi generacemi.
Pro své akce sdružení hledá odvážné
manekýny, zpěváky a tanečníky, rekvizitáře, fotografy, sportovce, lidi manuálně
zručné, ale hlavně lidi všeho věku se smyslem pro humor a recesi a s životním optimismem.
Více informací najdete na webu
www.babickysabba.cz.

Kurz digitální fotograﬁe na U3V
Masarykovy univerzity. Foto: I. Šefr

Další organizace
Vesna, www.vesnaspolek.cz
Ženy50, www.zeny50.cz
Senior Pas, www.seniorpasy.cz
SeniorPoint, www.seniorpointy.cz
Kancelář Brno – Zdravé město MMB, www.zdravemesto.brno.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
V Knihovně Jiřího Mahena mají senioři své
nezastupitelné místo. Kromě uspokojení
čtenářských potřeb a preferencí jim knihovna svou programovou nabídkou pomáhá
ke smysluplnému využití volného času.
Starší lidé tak mohou navštěvovat pravidelná setkání Klubu seniorů, lekce počítačových kurzů, tréninky paměti či přednášky Kulturní akademie třetího věku, kterou
od roku 2013 v Brně realizuje sedm kulturních institucí.
Klub seniorů funguje v knihovně již od
roku 2009. Pravidelná setkání (zpravidla
první a druhý čtvrtek v měsíci) se konají
jak v ústřední knihovně na Kobližné 4, tak

Mezigenerace

Univerzity třetího věku
Masarykova univerzita, www.u3v.muni.cz
Mendelova univerzita v Brně, u3v.mendelu.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, www.vfu.cz/studium/icvi/u3v/index.html
Vysoké učení technické v Brně, www.lli.vutbr.cz/univerzita-tretiho-veku
Janáčkova akademie múzických umění, difa.jamu.cz/u3v
Senior akademie Městské policie Brno, www.mpb.cz/seniori/senior-akademie
Setkání s hercem Stanislavem Zindulkou v Knihovně Jiřího Mahena.
Foto: E. Vališová

Dvoustranu připravil Odbor zdraví MMB ve spolupráci se zapojenými organizacemi

www.brno.cz

14 HISTORIE A SOUČASNOST BRNA | DOPISY ČTENÁŘŮ
LIBÍ/NELÍBÍ
Rubrika Líbí/nelíbí je prostorem
pro vaše názory – ovšem vyjádřené hlavně obrazem. Fotografujte to, co se povedlo, i to, co
by zasloužilo nápravu. Snímky
mohou být seriózní i vtipné, pracující s nadsázkou. Fotograﬁe
s popisky můžete posílat e-mailem na adresu tis@brno.cz.

TENKRÁT V BRNĚ

Tajemství zmařeného života na Stránské skále
ětšina výletníků, procházejících okolo vchodu do největšího z podzemních
systémů bývalé nacistické továrny ve
Stránské skále, si možná ani nevšimne zašlé
pamětní desky umístěné ve skalním masivu.

V

DOPISY ČTENÁŘŮ
Otevřený dopis o nádraží
Dobrý den, paní Drápalová, přečetl jsem si váš příspěvek v Brněnském Metropolitanu (v prázdninovém čísle – pozn. red.) týkající se
přestavby nádraží, resp. vyhlášení
referenda o jeho umístění.
Odvoláváte se na sdružení Nádraží v centru. Jeho činností vznikl projekt konkurující návrhu města... A to
je vše! Po nahlédnutí na web sdružení jsem nalezl pouze příspěvky
z roku 2012. Na webech, jež mají
nádraží v centru podpořit, jsou aktuality mnohem starší.
Jaký je tedy zájem o tato uskupení
a o projekt samotný? Přinejmenším
rozpačitý. Na rozdíl od města, jež –
krom svého projektu, na kterém
(i díky vám, aby jej obhájilo) neustále pracuje – prezentuje i projekt
konkurenční (nevím, zda je to právě vámi navrhovaná varianta) se
všemi výhradami, jako obtížná proveditelnost, nízká rozpracovanost,
ekonomická i časová náročnost.
Já na té prezentaci byl a jevila se
mi velmi objektivní. Vaši prezentaci jsem bohužel ještě nenavštívil,
neboť se o ní doslýchám vždy až
poté, co proběhla.
Nějakou dobu jsem strávil při hledání podpisového archu pro referendum. To je i mé zbožné přání.
Po půlhodině proklikávání webu
jsem našel arch a nestačil se divit.
Uvádím otázky, které by měly být
položeny ve „vašem“ referendu.
1. Souhlasíte s tím, aby město
Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice
Brno-hlavní nádraží v dosavadní
poloze podél ulice Nádražní?
2. Souhlasíte s tím, aby město Brno
podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení
modernizace železniční stanice Brno-hlavní nádraží určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?
O objektivitě takto postaveného
rozhodování lze s úspěchem polemizovat. Příslovečné míchání jablek s hruškami nedává respondentům možnost vyjádřit se jednoznačně a jasně pro nádraží „U řeky“, jak
svůj návrh označuje město.
Takto kladou otázky malé děti, které nechtějí prohrát. „Buď bude po
mojem, nebo se budeme hádat
dál. Hlavně že není po tvém.“ To
je jediné, o čem se mohu rozhodnout při hlasování v takto formulovaném referendu. To je pro mne
jednoznačně nepřijatelné.
To se tak moc bojíte položit otázku
na rovinu a přímo? „Jste pro nádraží u řeky (projekt města, odsunutou
polohu)?“ versus „Jste pro nádraží
v centru (projekt občanského sdružení? Čí vlastně? Odpůrců?)?“ To se
opravdu bojíte prohrát?
Pokud budu neustálým napadáním
nucen kličkovat, bude to (už je) drahé. Pokud budou lidé, kteří chtějí pokrok, umět prohrávat a pro vítěznou variantu a k jejímu řešení
napnou všechny společné síly bez
předsudků, pak je úspěch jistý.
Bohužel si myslím, že otázka by
měla být jediná s odpovědí jasnou
a nezáludnou. „Chcete nové nádraží?“ Ano = hned, ne = nikdy. Po téměř sto letech, co se tato otázka
řeší, se trochu bojím, že by Brňané,
unaveni dlouhými tahanicemi, odpovídali druhým způsobem.
Zdeněk Herzig

ZÁŘÍ 2014

zoufalá matka spáchala sebevraždu oběšením, a to prý
přímo na trámu v jedné ze štol opuštěného podzemního komplexu. Je však dnes vůbec možné zjistit, co se
před mnoha desetiletími mezi strmými vápencovými
stěnami vlastně stalo?
Dobový tisk přinesl o celé události jen tuto krátkou
zprávu: „Záhadný konec mladého života. Včera odpoledne uslyšeli lidé, pracující poblíž Stránské skály
v Židenicích, dunivý pád. Běželi do rokliny pod Stránskou skálou, která je asi padesát metrů hluboká, a tam
našli čtrnáctiletou Vlastu Dostálovou, která bydlela
v Židenicích u svých rodičů, v tratolišti krve a v bezvědomí. Než přijela záchranná stanice, děvče skonalo,
a tak potom policejní lékař dal mrtvolu odvézt do ústavu pro soudní pitvu. Děvče odešlo ráno z domu bez jakýchkoliv známek rozrušení, a proto policie nyní vyšetřuje, zda jde o neštěstí, nebo zda Dostálová skočila
ze skály v sebevražedném úmyslu.“
Dochovaný dědický spis obsahuje úmrtní zápis
i ohledací list a dokládá, že „dítko“ Vlasta Dostálová,
narozena 24. září 1924, zemřela 14. října 1938 na následky pádu z výše. Pohřeb se konal na hřbitově v Židenicích.
Otec Vlastičky Eduard, narozen v Kyničkách u Olomouce, byl muž mnoha povolání i profesí, matka Anna
pocházela z Líšně. Jejich manželství bylo roku 1932
rozloučeno a Eduard Dostál se záhy nato podruhé oženil. Po rozvodu manželů Dostálových žila Vlastina
starší sestra u své matky, zatímco Vlasta zůstala u otce,
který zakoupil domek na Stránské skále.

Rodinné nedorozumění vyústilo v tragédii

Hrob nešťastné dívky na hřbitově v Židenicích. Foto: J. Skoupý

Poškozená deska obsahuje toto sdělení: „Zde skonala
Vlastička Dostálová, 14. 10. 1938.“ Některý ze zrovna
přítomných místních obyvatel pak možná připojí vyprávění o holčičce, která spadla při hře ze skály a jejíž

Pokusme se na základě výpovědi jednoho z Vlastiných
současníků o pravděpodobnou rekonstrukci zapomenutého příběhu.
Po ukončení povinné školní docházky se chtěla
Vlasta osamostatnit a od rodiny odejít. Našla si proto
ubytování a práci v Brně, o víkendech docházela nadále k otci a vypomáhala s hospodářstvím.
Jako nekvaliﬁkovanou pomocnou sílu ji však zaměstnavatel po třech měsících propustil, což se dozvěděl i otec Eduard a při jedné z návštěv dal Vlastě naje-

vo, že pokud bude bez práce, nevezme ji už zpět k sobě
domů. Protože Vlasta nechtěla ztrátu zaměstnání přiznat, odešel rozzlobený otec do města, aby zjistil, zda
mu dcera nelže.
Vlastička tak zůstala sama se svojí macechou. Následovala bouřlivá hádka, při níž nevlastní matka zahrnula Vlastu výčitkami a nazvala ji nevděčnicí. Zda
byla zlomená dívka v tomto okamžiku dohnána až na
pokraj svých duševních sil a zda mohla otcova pohrůžka společně s obviňujícími slovy z úst nevlastní matky
zapůsobit jako spouštěcí proces sebevražedného jednání, není už dnes možné zjistit.
O případných konﬂiktech v rodině se policie nic nedozvěděla, a protože je i v lékařské zprávě dívčina nevlastní matka překvapivě uvedena v kolonce „rodiče“,
nebylo zřejmě ani vyšetřujícím orgánům známo, že
tato skutečnost neodpovídá pravdě.
Vlastin otec byl dceřinou tragickou smrtí naprosto
zdrcený a nechal do skály zasadit zmíněnou pamětní
desku, jež přežila všechny terénní úpravy spojené se
stavbou nacistického podzemního komplexu a zachovala se až do dnešních dnů.
Eduard Dostál zemřel v roce 1947 a jeho tělo bylo
uloženo do hrobu k dceři Vlastě. Záhadami opředenou
sebevraždu Vlastiny matky ve štole s trámem můžeme
považovat za nepravděpodobnou; jak již bylo zmíněno, žena se s rodinou nestýkala, na Stránské skále nikdy nežila, a zamyslíme-li se nad praktickým provedením tohoto způsobu sebevraždy, dojdeme k závěru, že
tato legenda nejspíše vychází pouze z přízračné ponurosti daného místa.
Poslední pochybnosti vyvrací fakt, že vstup do štoly byl od poloviny 50. let zazděn. Pokud tedy některý
z Vlastiných příbuzných sebevraždu skutečně spáchal,
odehrálo se vše zřejmě jinde a jinak.
Jiří Skoupý

Víte, že...
Vlastiččin vzorně udržovaný hrob na hřbitově
v Židenicích, kde odpočívá společně se svým
otcem, je ozdoben bílou soškou půvabné mladé dívky.

PADLO NÁM DO OKA

Cesta zážitků
pro bosá chodidla
Písek, oblázky, štěrk, stromová kůra… obyčejné materiály, ale kolik radosti dokážou poskytnout při chůzi naboso.
Od srpna mohou Brňané svým chodidlům dopřát množství zajímavých podnětů na nové hmatové stezce, jež byla
otevřena v Líšni v blízkosti parkoviště mezi tramvajovou
smyčkou Novolíšeňská a Základní školou Masarova.
„Návštěvník může naboso projít asi 70 metrů a vyzkoušet si 11 různých přírodních povrchů,“ řekl Pavel
Pichler ze sdružení Bez bot, které stezku vytvořilo. „Chůze naboso je příležitost pro dvě tisícovky receptorů na
chodidle, které umožňují naplno cítit zem a uvědomit si
prostředí, kde se člověk pohybuje. To má vliv na postoj,
držení těla a rovnováhu,“ vysvětlil Pichler.
Stezka je volně přístupná, na vlastní nebezpečí. Přírodní atrakci vybudovalo sdružení za pomoci dobrovolníků
a grantu Nadace Veronica Společně pro Brno. Více informací najdete na webu www.chuzebezbot.cz.
(šef), foto: sdružení Bez bot

SOUTĚŽ: Umění ve městě/Město v umění
rno. Kdysi průmyslové, dnes
pyšnící se spíše vědci. Vždy
však umělecké. Znáte je?
Zdejší básníky, malíře, prozaiky i dramatiky, sochaře, skladatele i hudebníky, herce, fotografy.
Zatímco architekti modelují tvář
města, umělci mu vtiskují duši.
V naší soutěži vám některé z nich
představíme – jejich tvorbu o Brně
a pro Brno.

B

 Soutěžní otázka: Zemřela loni ve
věku nedožitých 96 let ověnčena slávou i cenami, jako jsou Thálie za ce-

loživotní mistrovství v oboru balet
či Cena města Brna v oboru dramatické umění. Slavná tanečnice, choreografka a baletní pedagožka byla
v počátcích své kariéry členkou tanečního souboru Jelizavety Nikolské
i baletního souboru Národního divadla Praha. V roce 1936 se však vrátila do rodného Brna a její angažmá
v baletu Národního divadla Brno trvalo 25 let. Stala se protagonistkou souboru, spolupracovnicí Iva Váni Psoty a představitelkou mnoha titulních
rolí, např. Šeherezády ve stejnojmenném baletu Rimského-Korsakova či

Správná odpověď z minulého čísla
Hovořili jsme o brněnském básníku, prozaiku, nakladateli a organizátorovi kulturního dění Martinu Reinerovi (Pluháčkovi).
Výherci: Jiří Otevřel (ﬂash disk), Dana Řezáčová (visačka na kufr) a Mirka Daňková (sada reﬂexních pásků). Gratulujeme.

Odetty-Odilie v Čajkovského Labutím jezeře. Jako profesorka brněnské
konzervatoře vychovala také desítky
svých následovníků. Jak se tato významná umělkyně a čestná občanka
Brna jmenuje?
 Ze zaslaných správných odpovědí
vylosujeme tři výherce.
Ceny: kniha Brno od Libora Sváčka,
deštník, laserové ukazovátko
 Pište na adresu Brněnský Metropolitan, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno, e-mailem na adresu vasickova.jana@brno.cz nebo
posílejte SMS zprávy se správnou odpovědí na telefonní číslo 602 770 466.
Uzávěrka je 26. září 2014. Obálku
prosím označte heslem Umění ve městě a nezapomeňte uvést svou adresu,
případně telefon.

Kdo ztvárnil Odilii v Labutím
jezeře uvedeném v roce 1935 v tehdejším Státním divadle v Brně?
Foto: Archiv města Brna
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PŮJČKA PŘED VÝPLATOU IHNED NA RUKU

ɈÌ

Už do 15 minut vám vyplatíme v hotovosti 4000 Kč
až 10.000 Kč na dobu až 45 dnů. Stačí vám
občanský průkaz a mobilní telefon.
Přijďte do naší kanceláře č. 209, Šumavská 33A, 602 00 Brno.

SC 341016/1

SC 340882/2
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www.stepanek-genealogie.cz

www.finkredit.cz | tel.: 702 004 699
Mateřská škola Sluníčko – Montessori, s.r.o.

Telefon: 724 734 167
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NEJLÉPE SE MAJÍ
TEORETICI. VĚDÍ,
JAK NA TO A …
(DOKONČENÍ
V TAJENCE).

SÍDLO
V KAMBODŽI

RUSKÉ
SÍDLO

1. ČÁST
TAJENKY
ITALSKÝ
ZPĚVÁK

NECHYCENÁ

CHVILKA

DOMÁCKY
EMÍLIE

POTNÍ
MÍSTU
MUSLIMŮ

Berete v bytovém domě drahé teplo od Tepláren, a.s.?
Chcete je zlevnit o 60 %? Reálné výsledky! Bezkonkurenční
regulace! V ceně stavební řízení až do kolaudace.
Případný úvěr formou reﬁnancování stávajícího úvěru.
Nechte si zdarma vypracovat ekonomickou studii.
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103"%&/457±r130+&,5:r130%&+r%0)-&%

+2729267$ä'2'208
0ċ6Ëý1Ë63/È7.<
1$'2%8$0ċ6Ë&ģ
SC 341085/1

VUR

CO U NÁS NAJDETE?
r,SÃTOÊFTUFUJDLÊQSPTUǭFEÎ LUFSÊEǏUJWZ[ÝWÃ
L̾BLUJWOÎNVVǊFOÎ
r1PEQPSBSP[WPKFEÎUǏUF KFIPTBNPTUBUOPTUJ 
QǭJSP[FOÊUPVIZEÎUǏUFPCKFWPWBUBVǊJUTF
r1SÃDFW̾QSPKFLUFDI QSPßJULPWÊVǊFOÎ 
FOWJSPONFOUÃMOÎW[EǏMÃWÃOÎmKTNFTPVǊÃTUÎ
QǭÎSPEZ
r7FMLÃPECPSOPTULWBMJñLPWBOÝDI
B[LVØFOÝDIQFEBHPHǹTFTDIPQOPTUÎ
FNQBUJF

Š
OD 2 KOLNÉ
990 JIŽ
KČ/M
ĚS

Čápkova 37/34 602 00 Brno
mobil: 774 589 252
LSFKDJ!DBQJOEBD[tXXXDBQJOEBD[

5<&+/È3ģ-ý.$$ä'2.ý

-(7
0RQH\

Bzenecká 23, Šrámkova 14, J. Babáka 11
web: www.slunicko-montessori.cz
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D Ě TS K É C E N T RU M S LU N Í Č KO
KDE NÁS NAJDETE? J. BABÁKA 11, 602 00 BRNO - KRÁLOVO POLE
KONTAKT A VÍCE INFO: www.slunicko-montessori.cz, 603 376 957
NABÍZÍME KURZY: Nabízíme výukové programy pro rodiče s dětmi od 1,5 roku.
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RUSKY „TO“
TISÍCINA KILOGRAMU
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2. ČÁST
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ASIJSKÝ
STÁT
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ZKOUMAT
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POMŮCKY:
ABO, ANAS, ANIS,
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Křížovka o ceny: Fandíte Zbrojovce a rádi byste viděli její utkání? Nabízíme vám možnost vyhrát 10 x 2 vstupenky na fotbalové utkání mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec, které se koná
v sobotu 20. září od 17:00 na městském fotbalovém stadionu Srbská. Tajenku zasílejte do 15. září 2014 na e-mail havel.mouka@ceskydomov.cz.
Vítězkou soutěže o vstupenky na show na ledě Jen počkej, zajíci! z minulého čísla je Naděžda Slámová. Gratulujeme!

REALIZACE INTERIÉRŮ ZE SKLA
Sklenářská 643/7
619 00 Brno - Horní Heršpice
www.glassgallery.cz
gg@glassolutions.cz

po–pá: 7:30–21:00 | so: 9:00–21:00 | ne: 9:00–18:00

PROVOZNÍ DOBA:
PO
7.00 - 16.00
ÚT
7.00 - 16.00
ST
7.00 - 16.00
ČT
7.00 - 16.00
PÁ
7.00 - 16.00
U nás si vyberete interiérová řešení ze skla,
která Vám dodáme i s montáží.
Nabízíme barevné obklady stěn a kuchyní,
zábradlí, sprchové kouty včetně kování.
www.glassolutions.cz

SC 340785/2

Nově otevřená kavárna Astoria Cafe
v nejvyšší budově České republiky
AZ TOWER vás zve na jedinečné čerstvé
limonády, exklusivní zákusky, luxusní
teplé nápoje, panini a spoustu dalšího...
Stačí jen přijít a ochutnat. Těšíme se
na vaši návštěvu.

tel.: +420 543 426 126/135
mobil: +420 724 106 265

SC 341175/1

SC 341054/1

Pražákova 69
619 00 Brno
tel.: 607 929 859
www.astoria-cafe.cz

16 Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
KRÁTCE
 Železniční uzel z ptačí perspektivy – nové termíny. Město Brno
zve na podzim na další prezentace přestavby zdejšího železničního uzlu spojené s výhledem na
dotčené území z výškové budovy Tower I na Holandské ulici. Pohled z ptačí perspektivy umožní
seznámit se s principem řešení
i rozsahem tohoto důležitého brněnského projektu. Komentovaná prohlídka představí městem
podporovanou variantu s nádražím u řeky i studii dopracování
variant řešení uzlu a přiblíží další kroky státu směřující k realizaci projektu. Již dříve uskutečněné
prezentace se setkaly s velkým zájmem veřejnosti, pro účast v nových termínech (17. září, 24. září,
1. října, 2. října a 3. října, vždy od
17 hodin) je proto nezbytná registrace na e-mailu info@nadraziureky.cz. Bližší informace najdete
na webu www.nadraziureky.cz.
 Pisárecký tunel zůstane zatím
v provozu. Především kvůli zastaralému zabezpečení Pisáreckého
tunelu uvažovalo Ministerstvo dopravy o jeho dočasném uzavření
a opravě či výměně bezpečnostní
technologie a ventilace. Jihomoravský kraj s uzavřením od 1. září
ale nesouhlasil. Koncem srpna
jednal hejtman kraje s ministrem
dopravy a krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru JMK
o pokračování provozu v tunelu
i na podzim, aby se nezkomplikovala už tak napjatá dopravní situace v Brně, mimo jiné v době konání Mezinárodního strojírenského
veletrhu. Výsledkem jednání bylo
stanovení mimořádných bezpečnostních opatření v Pisáreckém
tunelu, která umožní jeho provoz
do 31. prosince. Do té doby musí
Ředitelství silnic a dálnic ČR připravit deﬁnitivní řešení zajištění
bezpečnosti tunelu.
 Sběr šatstva pro lidi bez domova pokračuje. Sociální kurátoři Odboru sociální péče MMB
na Křenové 20 pokračují ve sběru šatstva pro sociální šatník, jenž
pomáhá lidem bez domova. Sbírka se koná každou první středu
v měsíci od 16 do 20 hodin, parkování je možné před objektem. Kurátoři přivítají především pánské
oblečení sportovnějšího charakteru – riﬂe, šusťáky, spodní prádlo,
ponožky, trička, mikiny, bundy, čepice, rukavice, boty, ale i ručníky,
batohy, spací pytle, zkrátka vše,
co lze použít pro život na ulici. Termíny sbírek do konce roku jsou
2. října, 5. listopadu a 3. prosince.
 Elektrokola a elektromobily
v akci. Od 16. do 22. září se v rámci projektu Brno – Zdravé město
uskuteční 12. ročník Evropského
týdne mobility. Kampaň upozorňuje na problematiku nadměrného používání automobilů a měla
by motivovat veřejnost k využívání ekologicky šetrných způsobů
dopravy. Letos se zájemci v rámci kampaně mohou blíže seznámit
s dopravními prostředky s alternativním pohonem – elektrokoly
a elektromobily. Na náměstí Svobody bude představen autobus
na stlačený zemní plyn. Na své si
přijdou i milovníci sportu a pohybu – připraven je nordic walking,
vodní turistika, in-line bruslení, seznámení se správnou technikou
běhu a další aktivity. Zájemci o veřejnou dopravu jistě ocení možnost prohlídky zázemí Centrálního dispečinku Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje, odkud je řízena doprava v celém regionu. Kampaň pamatuje i na bezpečnost v dopravě – na toto téma jsou připraveny
akce pro děti, seniory i sportovce. Kompletní program Evropského týdne mobility najdete na webu
www.zdravemesto.brno.cz.
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Zpráva z agentur: Hospodaření města se zlepšuje
JANA
Č
ČERVENCOVÁ
Odbor rozpočtu
a ﬁnancování MMB
ccervencova.jana@brno.cz

ozpočtové hospodaření města již téměř 15 let posuzují dvě renomované ratingové agentury – Moody`s a Standard
& Poor`s.

R

Agentura Moody’s od roku 2005 dvakrát zvýšila dlouhodobý rating města
(naposledy v letošním roce) až na hodnotu A1. Standard & Poor`s přistoupila
ke zlepšení dlouhodobého ratingu Brna
opakovaně v letech 2011 i 2012 na aktuální hodnotu AA–.
Agentury kladně hodnotí přísnou rozpočtovou politiku, dobré řízení ﬁnančních toků a zejména postupné snižování zadluženosti.

Maximální dluh vykázalo Brno
v roce 2008 – 7,6 miliardy korun, což
představovalo 69 % jeho ročních příjmů. Ke konci letošního roku by celkový dluh měl činit pouze 5,2 miliardy, tedy méně než 50 % ročních příjmů.
Během posledních šesti let tak Brno
snížilo svoji zadluženost téměř o jednu
třetinu, přestože se v tomto období muselo vyrovnat s nepříznivými dopady ﬁnanční krize a se změnou rozpočtového
určení daní.
Metropole jižní Moravy, obdobně
jako ostatní města a obce České republiky, získává největší příjmy z daní, sdílených se státem. Obce tedy prakticky
nemohou ovlivňovat výši svých nejvýznamnějších příjmů.
Častými legislativními změnami v daních a systému jejich přerozdělování se
komplikuje přesnější stanovení příjmů,
kterými bude město v dalších letech disponovat.
Zvláště poslední úprava rozpočtového určení daní, ke které došlo roku 2013,
Brno výrazně poškodila. Ministerstvo ﬁ-

nancí bohužel nereagovalo na připomínky, že významnou část daňových příjmů
vynakládá Brno na zajištění služeb občanům, kteří zde nemají trvalé bydliště, ale
dojíždí sem pracovat nebo zde studují.

Brno umí využívat eurodotace
Nedostatek zdrojů se pak logicky projevuje zejména v oblasti investic. Je třeba důsledně zvažovat, které akce budou
do rozpočtu zařazeny a které se musí
odložit. Kapitálové výdaje přesto dlouhodobě tvoří více než 25 % celkových
výdajů, což lze považovat za úspěch.
Prioritou nadále zůstává infrastruktura,
zejména dopravní a vodohospodářská.
Městu se v uplynulých letech dařilo
zvyšovat rozpočtové příjmy prodejem
zbytného majetku, který přímo nevyužívá ke své činnosti. Jedná se o mimořádné zdroje příjmů, které sice nejsou neomezené, ale pomohly vykrýt propad
v daňových příjmech.
Brno také umí hledat rezervy a úspory v provozních výdajích. Jedná se vždy
o zcela zásadní rozhodnutí, jak se bude

město podílet na ﬁnancování poskytovaných služeb. Vždyť téměř 20 % provozních výdajů představuje dotace Dopravnímu podniku města Brna a 18 % tvoří
příspěvky na provoz organizacím zřizovaným městem či městskými částmi, které zajišťují služby v oblasti sociální péče,
kultury, školství a životního prostředí.
Obdobný podíl zaujímají výdaje na svoz
a likvidaci komunálního odpadu, veřejné
osvětlení nebo údržbu komunikací.
Brno se může pochlubit i velmi
úspěšným využíváním fondů Evropské
unie. Pro tento účel zřídilo již v roce
2007 zvláštní fond. Díky vlastním prostředkům v objemu přibližně 2,5 miliardy korun, které se do tohoto fondu
postupně vložily, bylo zajištěno spoluﬁnancování projektů z evropských fondů s celkovými náklady více než 5 miliard korun.
Nejvýznamnější podíl představují projekty v oblasti školství a tělovýchovy (1,6 miliardy korun), dopravy (1,1 miliardy) a kultury včetně péče
o památky (0,8 miliardy).

Přestavba uzlu zůstává aktuálním tématem
EVA
DUŘPEKTOVÁ
D
Úsek technický
MMB
durpektova.eva@brno.cz

ostavit zcela nové hlavní nádraží u řeky Svratky v souladu s dlouhodobými plány
města Brna a Jihomoravského
kraje, či modernizovat a dostavět
nádraží pod Petrovem?

P

To je již mnoho let jedna z hlavních otázek rozvoje brněnské dopravní infrastruktury. Nejde pouze o samotné nádraží, ale
o modernizaci kolejové sítě na území
města a výstavbu související infrastruktury pro hromadnou a individuální dopravu.
V posledních měsících se ohledně
přestavby brněnského železničního uzlu
hodně událo, přestože to navenek nemusí být zřejmé. Předně, tento železniční
projekt je investicí státu, a na úrovni státu proto probíhá proces výběru jeho ﬁnální varianty.
Správa železniční dopravní cesty nechala zpracovat studii, která obě uvažované varianty, s nádražím u řeky
Svratky a s nádražím pod Petrovem, dopracovala do srovnatelné úrovně.
Ze studie vyplývá, že obě varianty lze
realizovat, přičemž varianta u řeky je do
té míry připravená, že by mohla být hotova do roku 2022, tedy s využitím evropských dotačních prostředků v tomto
programovacím období, zatímco varianta pod Petrovem by nemohla být postavena dříve než o deset let později.

Světlo světa by mohl znovu
spatřit unikátní viadukt
Projekt nového nádraží má významnou
souvislost také s infrastrukturou města

Pohled na část současného železničního uzlu v blízkosti hlavního nádraží ze střechy AZ Toweru. Foto: M. Schmerková

Brna. Jakou, to bylo předmětem komplexní studie dopravní obslužnosti nového nádraží, kterou nechalo zpracovat město.
Studie navrhla budoucí vedení linek
MHD k nádraží u řeky tak, aby bylo kapacitně obslouženo. Zabývala se také přístupem cyklistů a pěších k novému nádraží,
který bude zajištěn jak podél komunikací,
tak příjemným prostředím parku.
Město připravuje záměr vybudování
parku v prostoru dnešního kolejiště mezi
hlavním nádražím a řekou Svratkou (včetně odkrytí a rekonstrukce zasypaného památkově chráněného viaduktu) a revitalizace a parkové úpravy obou břehů řeky
Svratky v úseku mezi ulicemi Heršpickou
a Kšírovou.

Obsluha obou uvažovaných poloh nádraží veřejnou hromadnou dopravou
bude dále prověřena technickou studií.
Ta navrhne nové linkování MHD, u trolejbusové dopravy posoudí nové vedení
tratí a prověří potřebnou kapacitu křižovatek a komunikací s ohledem na dopravní zátěž.
Nový pohled na vedení tramvajové dopravy od nádraží u řeky přinese nyní připravovaný záměr propojení tramvajové
trati z budoucího Bulváru do ulice Husovy, které umožní přímé vedení tramvaje od
nádraží u řeky na Husovu a do uzlu Česká.
Tyto novinky týkající se přestavby železničního uzlu s nádražím v poloze
u řeky byly představeny již stovkám ob-

čanů na diskusích ve výškové budově Tower I na Holandské ulici. Další prezentace
se uskuteční v září a říjnu.
Co projekt přestavby železničního uzlu
čeká? V roce 2015 po dokončení studie
proveditelnosti by měl stát rozhodnout
o variantě, která bude v Brně realizována. Současně pokračuje územní řízení na umístění železniční stavby s nádražím u řeky.
Město Brno bude se Správou železniční
dopravní cesty v procesu přípravy projektu
nadále aktivně spolupracovat a současně se
připravuje na rozvoj území souvisejícího se
stavbou nového nádraží v případě, že bude
zvolena varianta u řeky. Více informací najdete na webu www.nadraziureky.cz.

Územní plán opět reﬂektuje současnost města
KATEŘINA
LEOPOLDOVÁ
L
Odbor územního
plánování
a rozvoje MMB
leopoldova.katerina@brno.cz

astupitelstvo města Brna na
zasedání 17. června schválilo významnou změnu územního plánu nazvanou Aktualizace Územního plánu města Brna.
Opatření obecné povahy, kterým
je tato změna vydána, nabylo
účinnosti 14. srpna.

Z

Územní plán města Brna, schválený v roce
1994, je nyní, po 20 letech svého života,
opět aktuálním nástrojem rozvoje města
a reaguje na jeho současné potřeby.
Vytváří územní podmínky pro řešení naléhavých problémů města, jako
je například postupné budování protipovodňové ochrany, která doposud
v územním plánu zakotvena nebyla, či
revitalizace zanedbaných a opuštěných
areálů čili brownﬁelds.
Aktualizací byly v územním plánu kromě jiného vytvořeny podmínky pro rozvoj
rekreace a využití volného času Brňanů,
a to jak podmínky pro veřejnou rekreaci
v rekreačních oblastech, rekreačních parcích a na plochách městské zeleně, tak

podmínky pro individuální rekreaci, zejména v oblasti Brněnské přehrady.
Významným přínosem Aktualizace
je mimo jiné i další ochrana obyvatel
před všudypřítomným působením reklamy, neboť dle regulativů územního plánu nyní nelze umísťovat velkoplošná reklamní zařízení do vzdálenosti 50 metrů
od obytných budov.

Nově už bez detailů
Aktualizací doznal platný Územní plán
města Brna – vedle věcných obsahových
změn – i jistých metodických změn, které zpřesňují funkční využití území města i jeho intenzitu dle současného vývoje, zjednodušují regulativy jednotlivých

funkcí a očišťují je od příliš detailních
podmínek, které dle platného znění stavebního zákona již nemohou být součástí územního plánu.
Územní plán města Brna, Aktualizací
oprášený a obrozený, může nadále úspěšně
sloužit městu a jeho občanům až do doby,
kdy bude pořízen územní plán nový, což
bude možné až po vydání nadřazené územněplánovací dokumentace neboli Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Odbor územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna bude zatím dle
dosavadní praxe pokračovat v pořizování jednotlivých dílčích změn územního plánu tak, aby byl plán po obsahové
stránce průběžně aktualizován.

www.brno.cz
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Volby do zastupitelstev a Senátu se blíží Podzim ve znamení dotací:
říjnu proběhnou v Brně
volby do Zastupitelstva
města Brna, do zastupitelstev 29 městských částí a také
volby do Senátu v obvodu č. 60
(obvod je tvořen městskými částmi Žabovřesky, Jundrov, Komín,
Královo Pole, Řečkovice a Mokrá
Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever).

V

První den, v pátek 10. října, začíná hlasování ve 14 a končí ve 22 hodin, v sobotu 11. října hlasování probíhá od 8 do
14 hodin.
Právo volit do zastupitelstva (města
i městské části) má státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den vo-

leb přihlášen na území města (v příslušné městské části) k trvalému pobytu. Voličem je také státní občan členských států
Evropské unie, který nejpozději druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.
Právo volit do Senátu má státní občan
České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Senátu ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz,
avšak pouze v rámci volebního obvodu,
kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič podá žádost o průkaz v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Neexistuje pro ni formulář; měla
by ale obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu a žádaný způsob doručení průkazu.
Žádost lze poslat i v elektronické podobě, musí být ale opatřena elektronickým podpisem voliče nebo zaslána přes
datovou schránku. Písemná žádost musí
být příslušnému úřadu městské části doručena do 3. října. Při osobním vyzvednutí průkazu není žádost potřeba, stačí
doklad totožnosti. Voličský průkaz může
být vydán i tomu, kdo se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče.
Více informací najdete na webu
www.brno.cz v sekci Občan > Volby 2014.
Odbor vnitřních věcí MMB

Strážníci šetří prostředí i peníze novými skútry
Městská policie Brno klade stále větší důraz na efektivitu a ekologii. Nejnovějším krokem v souladu s tímto trendem je pořízení devíti skútrů, z nichž
čtyři pohání elektřina.
Strážníci díky nim stihnou zkontrolovat
několikanásobně větší území než při pochůzkách, přitom ovšem zaplatí výrazně
nižší cenu za provoz oproti jízdě automobilem. Přínosem novinky jsou i nepatrné,
respektive v případě elektroskútrů nulové
emise oxidu uhličitého.

Foto: M. Schmerková

Čtveřici elektrických vozidel E.ON
e-max si městská policie převzala 1. srpna prozatím do pronájmu na testování, a to
každý kus za symbolickou jednu korunu
měsíčně. Výrobce avizuje velmi slibné náklady pouhých 20 haléřů na kilometr provozu. Servisní náklady klesají k minimu
i díky menšímu množství dílů, které se jinak běžně umísťují do skútrů s benzínovými motory. Stroj je rovněž úplně nehlučný.

Ideální volba do
městského provozu
„Skútry jsou v určitých částech města pro
strážníky ideálním dopravním prostředkem, zejména v rekreačních oblastech,
na sídlištích i v centru města,“ řekl brněnský primátor Roman Onderka. „Hlídky
mohou snadno manévrovat na užších silnicích, stihnou projet rozsáhlá území, a přitom nezatěžují okolí hlukem a nadměrnými zplodinami. Ohleduplnost k životnímu
prostředí je v případě Brna na místě; každý krok ke zlepšení čistoty ovzduší nám
přinese užitek,“ dodal primátor.

Možnosti skútrů hlídky oceňují také
při hlídkové činnosti v zahrádkářských
koloniích, zejména tam, kde je velké
převýšení. Zefektivnění kontrol je tam
skutečně markantní.
I skútry klasické konstrukce, které
rozšířily vozový park Městské policie
Brno, jsou mimořádně šetrné k životnímu prostředí. Se spotřebou jen lehce nad dva litry na 100 ujetých kilometrů a systémem start-stop jsou ideální
volbou do městského provozu. Hondy
PCX 125 zamířily na služebny do Bystrce, na Brno-sever a Brno-jih, na západ
města i do revíru Tábor, pod který spadají Žabovřesky, Komín a Jundrov.
Brněnští strážníci už od prosince
2012 zařazují do vozového parku i auta
s pohonem na stlačený zemní plyn
(CNG). I tyto motory produkují méně
škodlivin a prachu, projevují se kultivovanějším a tišším chodem a pomáhají
šetřit značnou část nákladů.
Jakub Ghanem
Městská policie Brno

Na kulturu i ekovýchovu
Magistrát města Brna sděluje, že je
možné předložit žádosti o poskytnutí
dotace typu B z rozpočtu města Brna
na rok 2015 v těchto oblastech:
a) dotace na projekty a na provozní
náklady v oblasti tělovýchovných
a sportovních aktivit
b) dotace na projekty a na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže
c) dotace na projekty a na provozní náklady na celoroční činnost v oblasti
kultury
d) dotace na podporu projektů ekologické výchovy
e) dotace nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I
f) dotace nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II
g) dotace organizacím působícím v oblasti
národnostních menšin a v oblasti etnik
h) dotace na projekty v oblasti prevence kriminality, s výjimkou příspěvkových organizací města Brna a městských částí, kterým budou přiděleny
ﬁnanční prostředky v souladu s rozpočtovou skladbou
i) dotace na projekty protidrogové politiky, které jsou součástí Městského programu prevence kriminality ve
městě Brně

ního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení.
Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna, o výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni. Do výběrového
řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již
k předmětné nemovitosti zřídili zástavní
právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí
žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost jejího
předčasného splacení. K tomu město sdělí dlužníkovi výši úroku, případně výši
úmoru a úroku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel
dle konkrétních účelů na základě faktur
nebo paragonů, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku od otevření účtu.
Po uplynutí šesti měsíců od otevření

ÚČEL ZÁPŮJČKY

účtu zahájí splácení formou měsíčních
splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru
nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat
na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře číslo 280 a 281,
nebo na telefonních číslech 542 173 245
a 542 173 287.
Jiří Lahoda
Bytový odbor MMB

Důležité
Výběrové řízení je zveřejněno
na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Brna).

LHŮTA
SPLATNOSTI

HORNÍ HRANICE
ZÁPŮJČKY
250 tis. Kč / rodinný dům
350 tis. Kč / bytový dům

Obnova střechy

5 let

Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
ve stávajícím bytě

5 let

60 tis. Kč / byt. jednotka

Měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

15 tis. Kč / byt. jednotka

Odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

110 tis. Kč / dům

Zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

5 let

120 tis. Kč / byt. jednotka

5 let

80 tis. Kč / byt. jednotka

Rekonstrukce ZTI, elektroinstalace

5 let

80 tis. Kč / byt. jednotka

Vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

400 tis. Kč / byt. jednotka

Vybudování nové přípojky ZTI

5 let

50 tis. Kč / dům

Ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let

100 tis. Kč / BJ v byt. domě
200 tis. Kč / rodinný dům

Modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky

5 let

50 tis. Kč / byt. jednotka

Obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie
Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím
bytě nebo obnova bytového jádra

www.brno.cz

Dotace se poskytují právnickým
i fyzickým osobám dle schválených
zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna. Tyto zásady a pravidla si žadatelé mohou
vyzvednout na věcně příslušných odborech, kde obdrží další informace
k podání vlastní žádosti. Zveřejněny jsou také na internetových stránkách www.brno.cz v sekci Občan >
Dotace.
Formuláře je možné si vyzvednout
na věcně příslušných odborech Magistrátu města Brna od 15. září nebo
je najdete na webu www.brno.cz. Vyplněné formuláře žádostí společně se
zpracovanými projekty a požadovanými přílohami je nutno podat na věcně
příslušné odbory nejpozději do 31. října 2014. V oblasti kultury se žádosti
podávají současně v elektronické i tištěné podobě.
Magistrát města Brna

VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉ ODBORY PRO OBLAST

a+b)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3
tel. č.: 542 172 112, e-mail: ﬁkesova.bela@brno.cz
tel. č.: 542 172 113, e-mail: gallova.dana@brno.cz
tel. č.: 542 172 167, e-mail: synkova.margita@brno.cz
tel. č.: 542 172 107, e-mail: polak.marek@brno.cz

c)

Odbor kultury, Dominikánské nám. 3
tel. č.: 542 172 070, e-mail: oprchalova.zdenka@brno.cz

d)

Odbor životního prostředí, Kounicova 67
tel. č.: 542 174 565, e-mail: tomasova.danuse@brno.cz
tel. č.: 542 174 501, e-mail: pagova.katarina@brno.cz

e–i)

Odbor sociální péče, Koliště 19
tel. č.: 542 173 771, e-mail: janik.radim@brno.cz
tel. č.: 542 173 759, e-mail: jurcik.tomas@brno.cz
tel. č.: 542 173 807, e-mail: jaburek.stanislav@brno.cz
tel. č.: 542 173 808, e-mail: stepankova.lenka@brno.cz
tel. č.: 542 173 811, e-mail: stary.petr@brno.cz

j+k)

Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3
tel. č.: 542 172 437, e-mail: koudelkova.iva@brno.cz
tel. č.: 542 172 435, e-mail: dudkova.katerina@brno.cz

Kde si půjčit na rekonstrukci domu? Třeba od města
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných
domů a bytových jednotek. Za tímto
účelem Bytový odbor Magistrátu města Brna vyhlašuje dvakrát ročně výběrové řízení.
O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. září
do 15. října 2014 a od 1. prosince 2014
do 15. ledna 2015. Žádosti na předepsaném formuláři přijímá bytový odbor na Malinovského nám. 3 nebo úřady městských částí, na jejichž území se
opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na internetové adrese www.brno.cz.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto
zápůjčky jsou jištěny zřízením zástav-

j) dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna
k) dotace na činnosti v oblasti podpory
rodiny
l) dotace na zachování a obnovu kulturních památek s výjimkou příspěvkových organizací města Brna a městských částí, kterým budou ﬁnanční
prostředky přiděleny v souladu s rozpočtovou skladbou

l)

Odbor památkové péče, Husova 12
tel. č.: 542 172 117, e-mail: szaboova.marie@brno.cz

I školní jídelny chtějí vařit pro gurmety
Že hnědá omáčka už dávno není univerzálním základem všech školních
obědů a že i ve školních jídelnách se
vaří s invencí, chutně, ze sezónních
potravin a hlavně zdravě, o tom podává svědectví celorepubliková soutěž
O nejlepší školní oběd.
Mezi deset ﬁnalistů z celé České republiky letos postoupil také brněnský
tým ze Školní jídelny Novolíšeňská
a získal tak výhodu domácího prostředí,
neboť právě tato jídelna poskytla 26. srpna zázemí ﬁnále 5. ročníku soutěže.
Při soutěžním klání to podle verdiktu
poroty nejchutněji a nejvoňavěji pod pokličkou bublalo týmu z Gymnázia Zlín
– Lesní čtvrť. Jeho vítězné menu sestávalo z rajčatové polévky s mozzarelou,
přírodní vepřové panenky se smetanovými žampiony a mrkvovo-bramborovým pyré s rozmarýnem.
Ani ostatní týmy však kreativitou,
moderním způsobem zpracování a výslednou chutí svých pokrmů za vítězem nijak nezaostaly a potvrdily tak,
že školní stravování je dnes na vysoké úrovni a má snahu stále se zlepšovat.

Bilanční padesátka
Co to obnáší půl století vařit pro mlsné jazýčky školních dětí podle přesně
stanovených pravidel, přiblíží výstava
50 let školního stravování, která bude

15. září v 15 hodin zahájena v jižním
křídle Křížové chodby na Nové radnici na Dominikánském náměstí. V roce
1963 totiž Ministerstvo školství vydalo první vyhlášku, kterou stanovilo
výživové normy pro školní stravování.
Návštěvníci budou moci porovnat,
jakými technologiemi disponovaly
školní kuchyně dříve a jak jsou vybaveny dnes, dobové a současné fotograﬁe pak vydají svědectví o tom, že stát
na zvelebení zařízení školního stravování vynakládá nemalé peníze. K nahlédnutí zde budou i cenné „relikvie“
v podobě knih BSP (brigád socialistické práce) i různé písemné dokumenty
a drobné předměty mapující vývoj tohoto odvětví.
Autoři výstavy, která bude zdarma
přístupná do 30. září (denně od 10 do
18 hodin), chtějí poukázat na to, že
zvláště za posledních 20 let došlo ve
školním stravování k mnoha pozitivním změnám a že si tento pojem již
zdaleka nezaslouží pejorativní nádech.
V rámci oslav bilanční padesátky
se pak 17. září na Nové radnici sejdou
odborníci z několika zemí na konferenci. Představí systém školního stravování ve svých zemích a budou hovořit o tom, jak se vypořádávají se
špatnými stravovacími návyky dětí či
vlivem reklam apod.
(mak)
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tréninky přímo v ZŠ

včasný zápis:

Raketa HEAD

+

sleva 20%

SC 332472/9

www.tallent.cz
tel.: 777 260 262
603 527 172

ší hráči velice dobře komunikují s mladými,“ říká Martin Pavelec.
Jak bude tým šlapat, ukáží
nejprve turnaje a přípravné zápasy. Do začátku Národní basketbalové ligy jich mmcité Brno
odehraje zhruba desítku, ostrý
start ligy bude 27. září ve Svitavách.
Vstupné na domácí utkání Mattoni NBL zůstává stejné jako minulý rok, 50 korun na
zápas. „Zakládáme vlastní fanklub a chtěli bychom na Morendě vytvořit takovou atmosféru, aby to u nás soupeři neměli vůbec jednoduché a hráči cítili ještě větší podporu,“ dodává
Martin Pavelec.
Když se nehraje v brněnské
Morendě, mohou fanoušci zápasy sledovat v přímém přenosu na internetové televizi
tvcom.cz.

Největší výběr pobytových a poznávacích zájezdů do Thajska na českém trhu!

PHUKET
PATTAYA

pobyt na 14 nocí
pobyt na 14 nocí

35.190
29.030

Okruh sev. Thajskem 30.1., 27.2., 13.3. 46.790
Okruh již. Thajskem
16.1., 6.2., 6.3. 49.990

PHI PHI
KO CHANG

pobyt na 14 nocí
pobyt na 14 nocí

42.230
30.790

Okruh Vietnamem 9.1., 5.2., 6.3., 3.4. 61.990
Vietnam, Laos, Kambodža 20.2., 20.3. 67.750

KRABI
KO SAMUI

pobyt na 14 nocí
pobyt na 14 nocí

42.230
38.710

Velký okruh mystickou Barmou
Putování Kambodžou

27.2. 80.990
13.2. 58.490

ESO travel, Josefská 9, BRNO, tel.: 533 400 045, mobil: 777 363 630, email:brno@esotravel.cz
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nábor pro děti
od 4 do 18 let

chom je byli schopní v případě
zranění nebo výpadku doplnit,“
vysvětluje manažer klubu Martin Pavelec.
Novými tahouny brněnského
týmu v nejvyšší soutěži budou
zkušený Jaroslav Prášil, který přišel z Prostějova, a Jakub
Krakovič, bývalý reprezentant,
který minulou sezonu působil v Ústí nad Labem. Po dlouhém a vážném zranění kolena
se vrací Michal Norwa, který se
teď postupně dostává do herního rytmu. Kapitánem mužstva
zůstává Filip Šmíd, hlavním
koučem je Vladimir Paunović.
Vedení klubu si kromě tradičního brněnského zázemí hodně
slibuje od nově navázané spolupráce se zlínským basketbalem. „Ti nejlepší z JBC Brno
a SKB Zlín dostanou šanci
v nejvyšší soutěži. Naopak hráči po zranění, kteří by v Mattoni
NBL nebyli moc často na hřišti, se mohou rozehrávat v první
lize v Brně nebo ve Zlíně. Oba

reze
(platí při O travel Brno)
v ES

27. 11. BRNO

BVV - PAVILON P, 20:00
&#0+'.

į+61
PÍLE

TOUR 2014
TOUHA

8Ġ.'

Přijďte nás
povzbudit!
n a m i s t r o v s k á u t k n á n í S Y N OT l i g y

rozpis zápasů na září 2014
7. kolo / pátek 12.9.2014

Slavia Praha - Zbrojovka Brno / 20:15
8. kolo / sobota 20.9.2014

Zbrojovka Brno - Slovan Liberec / 17:00
9. kolo / neděle 28.9.2014

Zbrojovka Brno - Viktoria Plzeň / 17:00
změna termínu vyhrazena

VSTUPENKY NA UTKÁNÍ LZE
ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI NA

WWW.TICKETPORTAL.CZ
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Hlavní změnou je, že za mmcité Brno už nebudou nastupovat
Američané. „Budeme se snažit nastavit takový systém, abychom soupisku naplňovali českými hráči. To je základní myšlenka, kterou chceme udržet
a nevybočit z ní. Proto se snažíme vytvořit tak širokou základnu vlastních hráčů, aby-

kluby navíc pracují velmi dobře s mládeží a vychovávají nadějné talenty. Chceme společně vytvořit z hlediska hráčské
základny funkční a vysoce produktivní systém,“ říká Martin
Pavelec.
Klubu mmcité se už podařilo vyřešit otázku rozehrávačů.
„Po odchodu Američanů a Václava Honomichla nám zůstal
pouze Ondřej Šiška, kterého
pro letošní sezonu doplní zkušený Ondřej Dygrýn. Sledujeme pozorně brněnské i zlínské hřiště, kde se nám rýsuje
možnost dalších dvou rozehrávačů. Máme i hráče, kteří jsou
schopni zahrát na vícero pozicích, abychom mohli nahradit
případné výpadky v rámci naší
sestavy. Žádné další posily už
nečekáme ani nechceme hledat, sestava je momentálně na
dobré úrovni. Tým si sedl, star-
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Loni bylo Brno v nejvyšší basketbalové soutěži Mattoni NBL
nováčkem a bylo znát, že tým
ještě nebyl dostatečně zkušený. Tomu odpovídalo poslední
místo v tabulce. Letos to má
být jinak, klub chce vytvořit
z haly Morenda „nedobytnou
pevnost“.

ž 12 %
Sleva a ý nákup
n
s
a
č
v
a
30. 9.
z
rvaci do
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Basketbalisté mmcité Brno
zbrojí na novou sezonu

Nejlepší
Thajsko
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Kupujete dříví na topení? Několik cenných rad

Na rozdíl od předchozích let je
dnes nabídka výrobců a distributorů palivového či štípaného dřeva velmi pestrá. Jak ovšem správné tyto nabídky porovnat? To není
zcela jednoduchý úkol. Informace o tom, zda skutečně nakupujete za výhodnou cenu, téměř nikde nenajdete. Máme pro vás jako
správci brněnských lesů a producenti kvalitního palivového dřeva
několik základních informací, které vám při nákupu dřeva na topení
dobře poslouží:
1. Porovnávejte cenu dřeva podle toho, co je v ní zahrnuto.
Cena některých dodavatelů
může být zdánlivě velmi příznivá.
Zjistěte však nejdříve, co vše je
do ní zahrnuto. Nejprve si upřesněte, zda se již jedná o cenu
s DPH (15 %), či bez ní. Zjistěte také, zda prodávající již zahrnul do ceny dřeva i dopravu, nebo
tyto náklady ještě dodatečně připočítá.

2. Posuzujte vždy ceny za stejné jednotky dřeva a porovnejte, zda se jedná o prostorový
metr rovnaný, či sypaný.
Aby bylo jasné, kolik palivového dřeva vlastně kupujete, musíte vědět, v jakých jednotkách je
jeho množství uvedeno. Palivové
dřevo se většinou měří a přejímá
v prostorových mírách. Můžete
se setkat se třemi jednotkami.
Základní jednotka dříví je 1 m3
tedy kubický metr (kubík) neboli
plnometr (plm). Tato ideální jednotka představuje krychli o hraně 1x1x1 metr zcela plnou dřevní
hmoty. Množství palivového dříví
se ovšem v takových jednotkách
neudává, protože to z praktického hlediska není možné.
Někdy se setkáváme s jednotkou prostorový metr rovnaný
(prmr). Je to prostor s rozměry
1x1x1 m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané
dřevo. Skládání je značně drahé,
je nutné je promítnout do ceny
a kvalita skládání velmi ovlivňuje
skutečné množství dřeva.
Nejčastěji udávanou jednotkou, kterou prodejci obvykle používají, je prostorový metr sypaný
(prms). Je to neurovnaný, volně

Zúčastněte se soutěže o nejzajímavější obrazec složený ze štípaného dřeva a vyhrajte topení na zimu! Bližší informace naleznete na Facebooku Lesy města Brna, a. s.

dřevem naplněný prostor s rozměry 1x1x1 m. Náhodné sypání
je spravedlivé a hlavně levné, takže není nutné do ceny dřeva připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání.
Jak porovnat cenu prostorového
a sypaného metru? 1 prmr (prostorový metr rovnaný) = 1,6 prms
(prostorový metr sypaný). Jinými slovy, narovnáte-li 1,6 prms do
hranice (např. v dřevníku), zabere
vám takové množství palivového
dřeva prostor o velikosti 1 m3.
3. Nepřeceňujte výhřevnost dřeva určitých druhů stromů.
Obecně nejvíce výhřevné je listnaté dřevo z dubu, buku a jasanu. Absolutní výhřevnou špičkou je
habr. Rozdíly ve výhřevnosti jsou
však poměrně malé. Nemusíte vyhledávat speciální druh palivového
dříví, neboť výhřevnost z 1 kg dřeva z různých stromů se liší jen nepatrně a činí cca 4,3 kWh. To znamená, že rozdíl je pouze v množství spalovaného dřeva.
4. Zaměřte se na uváděnou
vlhkost.
Na výhřevnost dřeva má zásadní vliv jeho vlhkost, tedy obsah vody. Čerstvé dřevo má vlhkost kolem 50 %. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání
pod střechou sníží za jeden rok
svůj obsah vody na 20 %, a tudíž
mnohem lépe hoří.
Vlhkost dřeva ovlivňuje nejen
jeho výhřevnost, ale i měrnou
(objemovou) hmotnost. Vyschlé
dřevo tedy zabere méně místa.
Lesy města Brna, a. s., vám
nabízí široký sortiment palivového i štípaného dřeva v nejvyšší
kvalitě, variabilním balení a s doprovodnými službami.
Podrobné informace naleznete na www.lesymb.cz.

AKCE 1060 Kč
33 cm štípaná dubová polínka
Prodej dřeva za akční cenu probíhá
od 1. 9. 2014 do vyprodání zásob.

• Z brněnských lesů přímo k vám
• Garantovaný původ a kvalita
V případě dotazů nás kontaktujte na:
+420 516 432 021

www.lesymb.cz
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Ať topíte dřevem v kamnech,
nebo si jen občas přitopíte
několika polínky v krbu, nevyhnete se čas od času nákupu
palivového dřeva.

Pinki Park na ulici Kopečná. Spolehlivé
dopravní značení navádí řidiče k volným
parkovacím místům, takže nemusí zbytečně projíždět městem a znečišťovat
ovzduší. Informace o aktuálním stavu
parkovišť lze nalézt na webové stránce
www.bkom.cz/parkoviste/.
Q Brňanům to pálí, topí i svítí
ekologicky

KAMPAŇ města Brna

BRŇANŮM NENÍ
KVALITA VZDUCHU VE
MĚSTĚ LHOSTEJNÁ.
DOKAZUJE TO
I FAKT, ŽE ČTETE
TENTO ČLÁNEK. TO
JE SKVĚLÁ ZPRÁVA!
SPOLUPRACUJME PRO
ČISTĚJŠÍ BRNO.
Ze všeho nejdříve se musíme postavit čelem skutečnosti, že kvalita ovzduší
v našem městě může být lepší. „V období zhoršených rozptylových podmínek
lze v některých lokalitách krátkodobě
zaznamenat překračování stanovených
imisních limitů u vybraných škodlivin,“
upozornil Martin V
Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí na Magistrátu
města Brna.
Není se čemu divit. Každý z nás stojí denně před řadou rozhodnutí, které
mohou zásadně ovlivnit kvalitu vzduchu
v Brně. Pojedeme do práce autem, nebo
sedneme na šalinu? Hodíme PET lahve
od minerálek do popelnice před domem,

nebo se projdeme těch pár metrů ke
kontejneru na plast? Budeme odebírat
teplo z tepláren, nebo si ve starých kamnech zatopíme cvičkami? A ruku na srdce – zvolíme vždy ekologickou možnost?
Všechny tyto aktivity potenciálně znečišťují ovzduší v našem městě. Díky snaze
Odboru životního prostředí Magistrátu
města Brna jsou však alespoň ty největší městské společnosti, jejichž aktivita
se někdy více, někdy méně promítá do
čistoty vzduchu v Brně, propojené a společně usilují o zlepšení celkové situace.
Díky každodenní snaze zaměstnanců
dopravního podniku, Brněnských komunikací, SAKO Brno, TTechnických sítí Brno
a brněnských tepláren se naše město
krok za krokem mění v lepší a čistější
místo pro život.
Informovanost veřejnosti o této mravenčí práci je ale tristní. Zprávy z médií
nedokáží poskytnout ucelený obrázek.
Článek o tom, že se něco daří, neprodá
tolik výtisků jako ten pojednávající o neúspěchu. Je skvělé, že vznikají skupiny
a sdružení, kterým není kvalita ovzduší
lhostejná, ale informace, které lidem
prezentují, nelze vždy označit za zcela
objektivní.
Proto se Magistrát města Brna rozhodl veřejnosti jasně a přehledně představit

aktivity, kterými se ve spolupráci s městskými společnostmi zasazuje o zlepšení
kvality ovzduší v našem městě. „Chceme
a budeme otevřeně prezentovat naše záměry, komunikovat s odbornou i laickou
veřejností, vést polemiku nad možnými
kroky se zástupci sdružení, které si přejí
lepší kvalitu vzduchu v Brně, i představiteli médií,“ uvedl Martin Vaněček.
V
Prvním a nejdůležitějším cílem této
kampaně je ale motivovat dobrým příkladem. Největší část zodpovědnosti za
kvalitu ovzduší v našem městě leží totiž
na bedrech nás všech – Brňanů.
Q Co už pro čistější Brno děláme?
Organizujeme například veřejnou dopravu ve městě, která je ekologickou
alternativou dopravy individuální. Jedna
zaplněná tramvaj nahradí až několik desítek aut, ve kterých často cestuje jen
jedna osoba. Dopravní podnik města
Brna (DPMB) provozuje navíc i největší trolejbusovou síť v České republice.
TTu bude spolu s tou tramvajovou do
budoucna dále rozšiřovat. „Dopady na
životní prostředí snižujeme rovněž využíváním minibusů, kterých máme již
patnáct,“ dodal generální ředitel DPMB
Miloš Havránek.

Brněnskému ovzduší teď významně
prospěje i projekt plynoﬁkace autobusového vozového parku. Dvanáct autobusů
na stlačený zemní plyn (CNG) jezdí na
pravidelných linkách od srpna. V provozu
už je také plnicí stanice na CNG, která je
jednou z nejmodernějších a nejkapacitnějších v České republice. Denně se zde
natankuje minimálně sto autobusů, což
je celkový počet vozů na CNG, kterého
DPMB dosáhne na jaře roku 2015.
I přesto je doprava ve městě Brně stále hlavním zdrojem emisí a prachu, který
se usazuje na silnicích. Proto společnost
Brněnské komunikace (BKOM) pravidelně čistí klíčové městské tahy. Celkem se
jedná o přibližně 450 kilometrů silnic. Do
vzduchu a plic obyvatel města Brna se
díky tomu dostane mnohem méně prachu. Pro ještě lepší výsledky pořídí BKOM
v roce 2014 nový samosběrný zametací
stroj, který odﬁltruje i ty nejmenší prachové částečky. Všechna vozidla BKOM
navíc splňují přísné emisní požadavky.
K prevenci negativních dopadů dopravy na ovzduší slouží i zabezpečení
hromadného parkování na vyhrazených
parkovištích a v parkovacích domech.
BKOM provozuje parkoviště se závorovým systémem na ulici Benešova, Besední a V
Veveří a nový parkovací dům

SAKO Brno je synonymem pro efektivní nakládání s odpady a provoz jedné
z nejmodernějších spaloven v Evropě.
Společnost pro Brňany odpad každodenně sváží a ekologicky likviduje. Odpad,
který Brňané vytřídí, se recykluje, směsný
odpad slouží jako cenný zdroj energie.
Brněnská spalovna prošla v letech
2009–2010 rozsáhlou rekonstrukcí.
Provoz má nyní vyšší účinnost a díky
modernizaci plní spalovna nejpřísnější
emisní limity. Odsávání vzduchu z okolí
spalovny pak zcela eliminuje šíření prašnosti a zápachu.
Díky energetickému využívání odpadu
dochází i k výrazné úspoře fosilních paliv.
V roce 2012 dodala spalovna odběratelům tolik tepelné a elektrické energie,
že kdyby se na její výrobu použilo uhlí,
uniklo by do atmosféry tolik tun fosilního
oxidu uhličitého, kolik by vyprodukovala
tisícovka aut, která by padesátkrát objela
zeměkouli.
SAKO Brno ekologizuje také svoz odpadu. Do spalovny sváží odpadky moderní vozy, nově s nákladem až od 1,5 tuny.
Díky tomu se podstatně snížila hustota
provozu v jejím okolí. „Chceme, aby naše práce přinášela občanům města Brna
více čistoty, energie a zdravější životní
prostředí,“ řekl Jiří Kratochvil, ředitel
společnosti SAKO Brno.
O to usilují i TTeplárny Brno (TB). Daří
se jim to především kvůli efektivní kombinované výrobě tepla a elektrické energie
ve spojení se spalováním zemního plynu, který je považován za nejušlechtilejší
a nejekologičtější palivo. Plánují také rozšířit jeden ze svých ekologických zdrojů
na dřevní štěpku.

I když společnost do puntíku plní
přísné emisní limity, dalším zvyšováním
efektivity výroby šetří omezené zdroje
a dále snižuje množství vypouštěných
škodlivin. A zatímco provoz TB je pod
neustálou kontrolou, znečištění z malých
kotlů není měřeno vůbec. Kdyby se k nim
tedy významná část obyvatel vrátila,
ovzduší v Brně by se rapidně zhoršilo. V
létě navíc nevypouští teplárenské komíny
emise žádné, mimo topnou sezónu totiž
dodává teplo pro město SAKO Brno.
Zvýšení efektivity a snížení provozních
nákladů přináší také rozsáhlá rekonstrukce zastaralých parovodů, které jsou postupně už od roku 2010 nahrazovány
moderními horkovody. V
Výsledkem je lépe
pracující soustava s vyšší účinností, tedy
i snížení ekologické zátěže. Do budoucna
budou TB pokračovat také v zefektivňování instalací na lokálních zdrojích.
Rozsáhlým rekonstrukcím se věnují
i TTechnické sítě Brno (TSB) – tentokrát ale
u veřejného osvětlení. Mezi roky 2000 až
2008 dokončily výměnu starých svítidel
za moderní sodíková s přibližně polovičním příkonem. Spolu s instalací programovatelných rozvaděčů přispělo toto
opatření k tomu, že město Brno patří
v oblasti veřejného osvětlení k nejúspornějším městům v České republice a od
roku 2000 snížilo svou spotřebu energie
téměř o třetinu. TSB také testují nové
úsporné LED technologie a do budoucna
plánují jejich rozšíření.
TSB rovněž zabezpečují provoz podzemní kolektorové sítě města Brna. Ta
T
má významný vliv i na životní prostředí.
Ve srovnání s klasickým ukládáním inV
ženýrských sítí přímo do země se totiž
ukládání inženýrských sítí do kolektorů
velkou měrou podílí na snížení prašnosti
ze stavební činnosti a přepravy sypkých
materiálů nákladními automobily, a to
jak při instalaci, tak i případných opravách.
V závěru loňského roku rovněž TSB
dokončily poslední z opatření, která vyplynula ze zpracovaného Energetického
auditu společnosti, a to zateplení objektů
společnosti na ulici Křenová.
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Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120

DIVADLO REDUTA
9. 9. 19:00 LOUPEŽNÍCI, činohra
10. 9. 19:00 VALMONT, činohra

11. 9. 19:00 KABARET KAFKA, činohra
12. 9. 19:00 PROVAZ, činohra
18. 9. 19:00 RECITÁL RICHARDA NOVÁKA,
koncert, hostující soubor: Ensemble opera Diversa
19. 9. 19:00 REALITY SHOW, činohra, Jakub
Nvota – Divadelní spolek Frída
20. 9. 19:00 NORA, činohra
21. 9. 15:00 LISTOVÁNÍ: ELIÁŠ A BABIČKA
Z VAJÍČKA, diskuze s Ivou Procházkovou
24. 9. 19:00 MINIOPERY, opera
27. 9. 19:00 LOUPEŽNÍCI, činohra

SEZONA FILHARMONIE
BRNO SE BLÍŽÍ.
NENECHTE SI V NÍ UJÍT!
2.–3. 10. 2014 v 19:30, Janáčkovo divadlo
ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZONY
GYÖRGY LIGETI – Lontano
BENJAMIN JUSUPOV – Violoncellový koncert
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ – Symfonie č. 5 d moll
op. 47
Alexandr Kňazev – violoncello
Filharmonie Brno – dirigent Aleksandar Marković
23.–24.10. 2014 v 10:00, Besední dům
NOVÝ BABYLON – veřejná generální zkouška
Němý ﬁlm z roku 1929 s původní hudbou Dmitrije Šostakoviče (op. 18)
Filharmonie Brno – dirigent Peter Vrábel
11.–12. 12. 2014 v 19:30, Janáčkovo divadlo
GILGAMEŠ
BOHUSLAV MARTINŮ – Epos o Gilgamešovi (světová premiéra kritického vydání díla v původním anglickém znění s českými titulky)
Brian Caspe – vypravěč, Adriana Kohútková –

MAHENOVO DIVADLO
11. 9. 19:00 A pak už tam nezbyl ani jeden aneb DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ, činohra
12. 9. 19:00 BŮH MASAKRU, činohra
13. 9. 17:00 OSTROV POKLADŮ, činohra
15. 9. 18:00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ, činohra,
hostující soubor: Městské divadlo Zlín
16. 9. 19:00 ROMEO A JULIE, činohra
17. 9. 19:00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra
18. 9. 19:00 SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ, činohra
19. 9. 19:00 APARTMÁ V HOTELU PLAZA, činohra
22. 9. 19:00 OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY, činohra
23. 9. 19:00 CYRANO Z BERGERAKU, činohra

Premiéry do konce roku 2014
02. 10. Jak chutná moc, ÿinohra
10. 10. Louskáÿek, balet
31. 10. Hostina dravcĥ, ÿinohra
21. 11. Včc Makropulos, opera
19. 12. Král Oidipús, ÿinohra

SC 332495/7

13. 9. 14:00 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MIMINA
S VELKOU HLAVOU, činohra
20. 9. 14:00 ZLATOVLÁSKA, činohra
22. 9. 10:00 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MIMINA
S VELKOU HLAVOU, činohra
27. 9. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, činohra

Iva Bittová – kontraalt, Jan Mikušek – kontratenor, Tomáš Kořínek – tenor, Roman Janál – basbaryton
Český ﬁlharmonický sbor Brno – sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno – dirigent Andreas S. Weiser
12.–13. 3. 2015 v 10:00, Besední dům
UMĚLEC SEZONY veřejná generální zkouška
BENJAMIN JUSUPOV – Con moto pro klavír
a smyčcový orchestr Nola, koncert pro ﬂétny
a smyčcový orchestr
LUDWIG van BEETHOVEN – Symfonie č. 7
A dur op. 92
Matthias Ziegler – ﬂétny
Filharmonie Brno – dirigent Benjamin Jusupov, klavír
23.–24. 4. 2015 v 19:30, Janáčkovo divadlo
TANGO S VIOLOU
JOHANNES BRAHMS – Klavírní kvartet g moll
op. 25 (orchestrace: Arnold Schönberg)
BENJAMIN JUSUPOV – Violový koncert
(„Viola-Tango-Rock-Concerto“) Postludium, Go Tango
Maxim Rysanov – viola, elektrická viola
Filharmonie Brno – dirigent Alexander Joel
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MALÁ SCÉNA MAHENOVA
DIVADLA

soprán, Peter Berger – tenor, Jiří Hájek – baryton, Adam Plachetka – basbaryton
Český ﬁlharmonický sbor Brno – sbormistr
Petr Fiala, Filharmonie Brno – dirigent Aleksandar Marković
19.–20. 2. 2015 v 19:30, Janáčkovo divadlo
VITULKA – k 100. výročí narození brněnské
skladatelky Vítězslavy Kaprálové
VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ – Suita rustica op. 19, Partita pro klavír a smyčce op. 20,
Concertino pro housle, klarinet
a orchestr op. 21, Klavírní koncert op. 7, Vojenská symfonieta op. 11
Lucie Czajkowská – klavír, Alice Rajnohová – klavír, Pavel Wallinger – housle, Lukáš
Daňhel – klarinet
Filharmonie Brno – dirigentka Olga Machoňová Pavlů
5.–6. 3. 2015 v 19:30, Janáčkovo divadlo
DOKTOR FAUST
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ – Symfonie č. 6
h moll op. 74 „Patetická“
ALFRED SCHNITTKE – „Seid nüchtern und
wachet…“ (Buďte rozvážní a bděte…) –
„faustovská“ kantáta
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24. 9. 19:00 SEDMÁ PEČEŤ, činohra
25. 9. 19:00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA,
činohra
26. 9. 19:00 MANDRAGORA, činohra
27. 9. 19:00 LYSISTRATA, činohra
28. 9. 19:00 OTHELLO, činohra
29. 9. 10:00 LAKOMEC, činohra
29. 9. 19:00 LAKOMEC, činohra
30. 9. 10:00 OSTROV POKLADŮ, činohra
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JANÁČKOVO DIVADLO
10. 9. 19:00 POLSKÁ KREV, opereta
12. 9. 19:00 RUSALKA, scénická báseň Vladimíra Morávka, opera
13. 9. 19:00 PRODANÁ NEVĚSTA, opera
14. 9. 19:00 RÉVÉRENCE JANĚ PŘIBYLOVÉ,
balet, slavnostní zahájení sezony
2014/2015
16. 9. 17:00 BAJADÉRA, balet
19. 9. 19:00 BAJADÉRA, balet
21. 9. 17:00 OSUD, opera
26. 9. 19:00 KONCERT ČESKÉ HUDBY, koncert
27. 9. 17:00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ, balet
30. 9. 19:00 MARIA DI ROHAN, opera

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

NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU

á
JEN POCKE
J,
´ !
ZAJICI

Zbrusu
NOVÁ
SHOW!

8. 11. brno
hala rondo (kajot arena) 14:00 a 18:00

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

PALÁC
ŠLECHTIČEN

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
Dlouhodobá výstava:
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
DIETRICHSTEINSKÝ
PALÁC
Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280
Stálé expozice:
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

200

LET MUZEJNICTVÍ

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, otevírací
doba: út: 9:00–15:00 h, st: 9:00–19:00 h,

PAVILON
ANTHROPOS

PAMÁTNÍK
LEOŠE JANÁČKA
Smetanova 14, Brno, tel.: 515 919 808
Stálá expozice:
Život a dílo Leoše Janáčka – základní informace o životě skladatele a jeho nejznámějších dílech. Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru – Janáčkova pracovna.
Výstava:
Ivan Kafka / 7x v řadě
26. 9. 2014 – 9. 11. 2014
CENTRUM
KULTURNÍCH DĚJIN
20. STOLETÍ
Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422
Dlouhodobá výstava:
Corpus litterarum. Stopy písemnictví nejen
v moravských dějinách.
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Jakubské náměstí 5
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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.
Stálé expozice:
Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb
Výstava:
Neuč orla létat – Peter Scherhaufer v Divadle
(Husa) na provázku
do 7. 9. 2014
Houbařská poradna
Otevírací doba: po 9:00–12:00 h
a 13:00–18:00 h, út 9:00–12:00 h
a 13:00–16:00 h. Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou.
MENDELIANUM
Muzejní 1, Brno (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703,
www.mendelianum.cz, www.mzm.cz.
Junior Mendel Forum 2014
10.–12. 9. 2014
Cesta jádrem buňky a návštěva Mendelovy laboratoře.
16. 9., 18. 9., 23. 9. a 25. 9. 2014, od 12:00 h

Výstavy:
Domov za Velké války. Dopad válečných
událostí na strádání civilního obyvatelstva
v zázemí.
do 31. 12.
Unikáty zemských muzeí / V rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České
republice
5.–30. 9. 2014,
mimořádná otevírací doba:
po: 9:00–15:00 h, út: 9:00–15:00 h,
st: 9:00–20:00 h, čt–pá: 9:00–17:00 h,
so, ne: 13:00–18:00 h
Boskovický poklad. Nález mincí z období třicetileté války.
19. 9. 2014 – 19. 1. 2015

výstava se koná pod záštitou primátora
statutárního města Brna
Romana Onderky

BISKUPSKÝ
DVŮR

čt–pá: 9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h,
svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne):
13:00–18:00 h, po: zavřeno
Výstavy:
Svět tajemných Baltů. Pobaltí před Balty. Cesty bohů – od sv. Vojtěcha po Jagellonce.
do 28. 9.
Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků… I. světová válka z pohledu zázemí.
do 31. 12.
Muzeum Photo 2014
24. 9. 2014 – 30. 11. 2014

1814 OPAVA 1817 BRNO 1818 PRAHA

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.

Divadlo Bolka Polívky, www.divadlobolkapolivky.cz, tel.: 542 214 903
12. 9. 19:00 TŘI VERZE ŽIVOTA / Divadlo Palace. Hrají: D. Prachař, L. Rybová, I. Chmela, J. Janěková ml.
16. 9. 19:00 KOMPONOVANÝ VEČER: NEKOREKTNÍ SKEČE a MONOLOG
S KUFREM. Hrají: L. Pavlásek,
J. Polášek, J. Žáček a G. Dichliev (Bulharsko)
19. 9. 19:00 S TVOJÍ DCEROU NE. Hrají:
T. Průchová, P. Nárožný, N. Konvalinková a další
21. 9. 17:30 MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY / Divadelní spolek Kašpar. Hrají:
M. Ruml, P. Lněnička, L. Jůza,
A. Petráš, Z. Charvát, J. Plouhar, M. Steinmasslová, P. Lagner
22. 9. 19:00 BIOSTORY / Divadlo MALÉhRY.
Hrají: D. Zbytovská, B. Seidlová,
N. Zbytovská
24. 9. 19:00 BUTCH CASSIDY A SUNDANCE
KID (western z Bohnic) / Divadlo
Komediograf. Hrají: B. Poláková,
T. Matonoha, J. Polášek
25. 9. 19:00 KURTIZÁNA / Divadlo Ungelt.
Hrají: C. Poullain, I. Orozovič,
R. Rázlová
26. 9. 19:00 BRIAN / Dejvické divadlo
a 27. 9.
Hrají: J. Plesl, D. Novotný,
H. Čermák, M. Myšička, P. Šimčík, V. Neužil, J. Konvalinka,
R. Fiala, L. Krobotová
29. 9. 19:00 JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE

JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ / Divadlo
Komediograf. Hrají: T. Matonoha,
T. Měcháček / V. Polívka

30. 9. 19:00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ / Studio Dva DIVADLO. Hrají: J. Krausová, K. Roden, M. Roden

Divadlo
Bolka Polívky
Jakubské nám. 5 / Brno 602 00
   Ǥ                   Ǥ 

    /  ±
26. 9. a 27. 9. ā 19.00
āǣ

M.Krobot
Àǣ

J.Plesl, D.Novotný,
Ǥ,ǡǤæ«ǡ
Ǥe«ÀǡǤāǡ
ǤǡǤ ǡ
Ǥ
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www.pragokoncert.com

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ
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• Národní Divadlo Brno •
předprodej vstupenek

TICKETS:

Hra o jedné expedici.

Unikátyy
zemských
muzeí
5. - 30. září 2014
Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno

www.mzm.cz
c
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PARTNEŘI:

exkluzivně

20:00

*PLATÍ POUZE V SÍTI TICKET ART A NA VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ
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7. 11. 2014 BRNO Janáčkovo divadlo

RODINNÉ VSTUPNÉ

UŠETŘETE AŽ 400 KČ

ADBA
ÚČINK UJÍ: M. NE SV
A T. VE RN ER
NO ČKIN
SCÉN ÁŘ: A. KO TĚ

KULTURA 21

ZÁŘÍ 2014
DIVADELNÍ PREMIÉRY – ZÁŘÍ
Ondřej Novotný:
Divnej brouk aneb
Kdo zabil Johna
Lennona?
Premiéra 7. 9. 2014
v 19.00 hod., Divadlo Husa
na provázku hraje v prostoru
Hvězdárny a planetária Brno
O lásce, samohaně a bytostné
potřebě Boha. 8. prosince 1980
jméno Mark Chapman obletělo
svět. Pět kulek – zapilovaných –
s dutou špičkou – v těle – cele –
praskly – roztříštily se – do všech
světových stran – neměl šanci –
nejmenší šanci. 8. prosince 1980
namachrovaný pošuk změnil
svět. One – Two – Three – Four.
Sám – sama – sami – odsouzeny – v cele – samo – tělo – v cele
– samo – sami – v cele – na doživotí – sami v těle – na doživotí. 8. prosince 1980 Mark Chapman zastřelil Johna Lennona.
It`s strange. It`s strange! Onanie. Masturbace. Samohana.

Franz Kafka, Ivan
Buraj, Dagmar
Radová: Zámek (záře
integrace)
Premiéra 9. 9. 2014
v 19.30 hod., HaDivadlo
Autorský scénický experiment
– analýza „nové“ totality dneška, inspirovaný posledním románem Franze Kafky Zámek.
Zaměstnanec je věc – je možno
s ním manipulovat jako s věcí,
přesouvat, spojovat s jinými,
rozdělovat… Jenomže co když
věčně potenciální zaměstnanec začne vzdorovat své „věcnosti“? Co když začne pátrat po
tom, kdo nebo co ho zaměstnává? Jaké důsledky a pro koho
má jím vyprodukovaná věc –
práce? A co když dokonce začne pátrat po stopách práce ve
svém osobním životě?!

Nikolaj Vasiljevič
Gogol: Mrtvé duše
Premiéra 20. 9. 2014
v 19.00 hod., Městské divadlo
Brno – činoherní scéna
Groteskně realistický román
vypráví o dobrodružné pouti zchudlého šlechtice Čičikova, který si usmyslel zbohatnout
nákupem zemřelých nevolníků,
z nichž statkáři museli do příštího sčítání lidu platit daně. Na
tyto „mrtvé duše“ chce Čičikov
získat dotaci či půjčku na půdu
od státu. Jeho cesta po statkářích odhaluje pitoreskní ruskou
společnost své doby stejně jako
pestrobarevnou galerii výrazných lidských typů se všemi jejich směšně zápornými stránkami. Gogol nesmiřitelně odsuzoval nevolnictví, lidskou bídu,
utrpení a zoufalství, napadal tupost, ziskuchtivost, lakotu, korupci a sobeckou bezohlednost.

Vlastimil Peška:
Krkonošské pohádky
Premiéra 28. 9. 2014
v 17.00 hod., Divadlo Radost
Hamižný a lakotný Trautenberk, Anče, Kuba a hajnej, kteří mu slouží, a vládce hor Krakonoš jsou hlavními postavami
oblíbených Večerníčků. Jejich
nové příhody s kouzelnou píšťalou, s lovem na Krakonošova jelena a s čarovnými dudami tentokrát v jevištním zpracování. Jak už víme, Trautenberk
chce vždycky všechno využít ve
svůj prospěch, zneužívá dobroty Anče, Kuby i hajného – ale na
Krakonoše je krátký, takže je za
své podvody nakonec spravedlivě potrestán. Součástí pohádky jsou samozřejmě nejrůznější zvířátka, kterých je v Krakonošově království plno.
(java)

www.brno.cz

Knihovna si vychovává armádu rytířů ducha
obré tradice se drží Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Ani starosti s prázdninovou
vodní kalamitou nezdržely přípravu 12. ročníku projektu Poprvé do
školy – Poprvé do knihovny, který odstartoval se začátkem školního roku.

D

Od 1. září do 31. října nabízí Ústřední knihovna v Kobližné 4, ale i Mahenův památník a další pobočky knihovny
v jednotlivých městských částech registraci zdarma všem prvňáčkům. Chybět nebude ani slavnostní pasování začínajících
školáků na rytíře knih a čtenáře knihovny, jejichž „armáda“ se rozroste ve dnech
8. a 9. října. Připraven je také zajímavý
doprovodný program.
„Projekt stavíme mimo jiné na neobvyklém zážitku, který prvňáčkům přinese setkání s králem a královnou a pasování na
rytíře a rytířky. Chceme jim ukázat, že knížky, čtení, knihovna a její zaměstnanci můžou být dobrými kamarády při cestě za dobrodružstvím. To mohou prožívat se svou
třídou, ale i s rodiči,“ vysvětlila pracovnice
knihovny Helena Hubatková Selucká.
„Důležité je, že menší čtenáře poprvé do knihovny někdo – rodiče, prarodiče, učitelé, kamarádi – přivede, aby
jim na základě vlastních dobrých zkušeností a příjemných zážitků s knihou
a knihovnou předal štafetu,“ zdůraznila.

Nové čtenáře čeká velký zážitek – setkání s králem a královnou. Foto: MMB

Děti ve věku 6–10 let se mohou tím,
že nakreslí obrázek nebo vyplní pracovní list, zapojit rovněž do soutěže Sekorovo mraveniště, která připomene
115. výročí narození brněnského spisovatele, ilustrátora a novináře Ondřeje Sekory.
A během celého školního roku si
pak mohou vybrat i z dalších programů
a soutěží, jako jsou Noc s Andersenem,
Dětský den, Den pro dětskou knihu, Vánoce v knihovně a mnohé další.
Markéta Žáková

Víte, že...
Kreativní knihovna slaví se svými projekty úspěch i na mezinárodním poli. V konkurenci více než
30 knihoven z celého světa získala od Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí za projekt Knihovna v tramvaji – Tramvají
do knihovny první místo v marketingové soutěži. Více informací
lze získat na webových stránkách
knihovny www.kjm.cz.

Hudba maže hranice mezi minulostí a přítomností
Lontano. Tak se nazývá skladba Györgyho Ligetiho z roku 1967, která zazněla v Kubrickově ﬁlmu Osvícení nebo
Scorseseho Prokletém ostrově. A také
je to první skladba 59. koncertní sezóny
Filharmonie Brno, která zazní při zahajovacím koncertu 2. října. Do jisté míry naznačuje aktuální dramaturgii brněnského
souboru.
„Filharmonie nechce být muzeem, ale
živou hudební institucí, která staví na roveň díla staletími prověřená se skladbami
novějšího data, veskrze však také »klasickými«,“ uvedl dramaturg Vítězslav Mikeš.
Ani zmínka o ﬁlmu nebyla náhodná –
soubor nově spolupracuje s kinem Scala a 23. a 24. října v Besedním domě uvede za živého doprovodu orchestru ruský
němý ﬁlm Nový Babylon z roku 1929,
příběh nenaplněné lásky na pozadí temné
historie Pařížské komuny. Filmové a muzikálové melodie přijdou na řadu i 11. října v Richard Adam Gallery při mimořádném koncertu k oslavě 70. narozenin

Alexandr Kňazev. Foto: archiv FB

dlouholetého spolupracovníka brněnské
ﬁlharmonie dirigenta Caspara Richtera.

Letošní sezóna připomene i další hudební narozeniny – 19. a 20. února 2015
v Janáčkově divadle zazní na počest 100
let od narození významné brněnské skladatelky Vítězslavy Kaprálové její kompletní orchestrální dílo.
K dalším vrcholům sezóny bude patřit světová premiéra kritického vydání oratoria Epos o Gilgamešovi, která připomene 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů
a symbolicky završí letošní Rok české hudby (11. a 12. prosince), nebo „faustovská“
kantáta Alfreda Schnittkeho s Ivou Bittovou v roli Meﬁsta (5. a 6. března 2015).
Rezidenčním umělcem 59. sezóny je
Benjamin Jusupov, izraelský skladatel, dirigent a klavírista, ale posluchači se mohou těšit i na další špičkové hudebníky – violoncellistu Alexandra Kňazeva, ﬂétnistu
Matthiase Zieglera nebo jednoho z nejlepších současných violistů Maxima Rysanova.
Kalendář koncertů a abonentní řady najdete na webu www.ﬁlharmonie-brno.cz.
Zuzana Gregorová

Před 70 lety Brno těžce zranily bomby
letošním a příštím roce si
Brno připomene 70 let od
ničivých náletů Američanů
a Rusů, při nichž na podzim roku
1944 a na jaře roku 1945 zahynuly stovky lidí a byly zničeny či poškozeny tisíce budov.

V

Od prvního ze série bombových útoků
uplynulo 70 let 25. srpna a právě v tento den Muzeum města Brna zahájilo na
Špilberku rozsahem nevelkou, ale ob-

sahově hutnou výstavu Letecká válka –
cíl Brno, která mapuje průběh i neblahé
důsledky bombardování.
Vernisáž výstavy měla slavnostní atmosféru, neboť muzeum jako první, čestné hosty pozvalo přímé účastníky bombardování, „jejichž vzpomínky
jsou pro dnešní generace zdrojem cenných informací a doplňují holá historická fakta o skutečné lidské příběhy,“ jak
uvedl ředitel Muzea města Brna Pavel
Ciprian.

Pamětníkům vyjádřil úctu a poděkování také primátor města Brna Roman Onderka, který zdůraznil, že jejich svědectví
pomáhá prolomit mlčení a nezájem, tedy
předzvěst budoucích možných katastrof.
Expozice zachycuje bombardování
prostřednictvím fotograﬁí, videozáznamu a dobových artefaktů, jako jsou části letadel a bomb či modely bombardérů.
Autentický zážitek se zvláště mladším
návštěvníkům snaží zprostředkovat maketa protileteckého krytu i světelné efekty a reálné zvuky bombardování.

Místa dopadu ukáže
webová aplikace

Pamětníci si na výstavě prohlédli také interaktivní mapu míst, kam dopadaly bomby. Foto: Z. Kolařík

Kam přesně dopadly letecké pumy, si
mohou zájemci ověřit také na velkoplošné dotykové obrazovce, kde je prezentována webová aplikace, která na aktuální i historické mapě Brna zobrazuje
přehled zasažených míst. Na připojených fotograﬁích si pak uživatelé prohlédnou, jak vypadaly postižené lokality těsně po náletech.
Aplikace je veřejně dostupná na adrese www.brno.cz/bombardovani a sami
Brňané mohou přispět k jejímu doplnění
upřesňujícími informacemi a snímky zaslanými na e-mail bomby@spilberk.cz.
Výstava umístěná v barokní kapli potrvá do 2. listopadu.
Markéta Žáková

STŘÍPKY
 Otevře se kryt i radnice. Dny
evropského dědictví každoročně
otevírají co nejvíce zajímavých architektonických, archeologických
a sakrálních památek, v nichž je
uchováváno velké množství kulturního dědictví. V Česku se nezpřístupňují pouze historické
stavby, ale i desítky soukromých
a veřejných budov, které nebývají přístupny vůbec nebo pouze
příležitostně. Město Brno 7. září
chystá prohlídku bohatě zdobených sálů Nové radnice, vyhlídkové věže Staré radnice a také krytu
pod Špilberkem. Vstup je zdarma.
Za snížené vstupné je možné navštívit i jednu z částí brněnského
podzemí – Mincmistrovský sklep.
Více informací najdete na webu
www.urbancentrum.brno.cz.
 Zadáno pro ﬂétnu a klarinet. Hudební fakulta JAMU spolu s Nadací Leoše Janáčka pořádá od 21. do
26. září jubilejní 20. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka
v Brně v oborech ﬂétna a klarinet.
Tříkolová soutěž je určena pro hráče do 35 let. Soutěžní vystoupení
v koncertním sále hudební fakulty, v Divadle na Orlí a v Besedním
domě jsou volně přístupná veřejnosti. Své umění poměří přes 100
interpretů v oboru ﬂétna a přes 80
v oboru klarinet z tuzemska i zahraničí. Koncert laureátů a udělování cen se koná 26. září od 18
hodin v Besedním domě ve spolupráci s Komorním orchestrem
Opera Diversa.
 Škola animovaného ﬁlmu. Od
září chystají studenti Masarykovy
univerzity v kině Scala na Moravském náměstí 10 promítání, která
by měla rozšířit povědomí dospělého publika o animovaném ﬁlmu. Program s názvem Animotéka bude plný děl z různých koutů
světa i časových období a nabídne jak narativní celovečerní snímky, tak i experimentální a užitnou
tvorbu rozmanitých technologií
a stylů. K projekcím patří i doprovodný program – například debaty s tvůrci a odborníky na animaci. První promítání pod názvem
Animotéka naslepo se odehraje
16. září od 20 hodin ve Scale, další budou následovat 23. a 30. září,
7. a 14. října, 4., 11. a 18. listopadu a 2. a 9. prosince.
 Studentský design. Technické
muzeum v Brně spolu s předními
českými univerzitami uspořádalo
první ročník mezinárodního bienále studentského designu Design.s. Odborná komise vybrala 238 prací, které jsou do 5. října vystaveny v prostorách
muzea na Purkyňově. Návštevníci se mohou těšit na širokou paletu produktů od nábytku a bytových doplňků přes sklo, šperky
a módu až po speciﬁcké návrhy strojů či reklamních formátů.
Probíhají i workshopy s odborníky a další doprovodné akce. Celý
program bienále vyvrcholí v týdnu od 2. do 5. října, kdy se v Brně
uskuteční festival Meet Czech
Design. Více informací najdete
na stránkách www.design-s.eu.
 The Republic of Kafka. Již poosmé proběhne v Divadle Reduta
festival Redfest. Týdenní program
začíná 1. října speciálním předskokanem – oceňovanou inscenací
Divadla Petra Bezruče Můj romantický příběh, oﬁciálním zahájením
bude 3. října premiéra titulu Národního divadla Brno Jak chutná
moc. Tématem letošního ročníku
je sice dílo, život i osobnost Franze Kafky, do programu jsou ovšem zahrnuty i výjimečné projekty, které se ke kafkovskému mýtu
(či kafkovskému pocitu) vztahují velmi volně nebo si z něj berou
nepřímou inspiraci. Celý program
je na webu www.ndbrno.cz.
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Konec vytírání a vysávání. Vše už obstarají roboti
Říká se tomu vysávání bez námahy a více než 100 tisíc českých domácností na něj přešly
s robotickým vysavačem. Nyní
nastal čas zahodit mop, protože na český trh přichází zcela
nová generace robotického vytírače iRobot Scooba 450.
Robotický vysavač už není považován za módní výstřelek, ale
za osvědčeného pomocníka, který dokáže nám Čechům ušetřit spoustu času. Ne náhodou se
napříč světem prodalo do této
chvíle víc než 10 milionů iRobotů
a toto číslo roste rychle dál. Chytrý mokrý úklid však zůstával zatím spíše stranou zájmu výrobců
spotřební elektroniky, ale i zákazníků samotných.
To se netýká iRobotu (www.irobot.cz), světového lídra v robotice a tvůrce vůbec prvního robotického vytírače iRobot Scooba.
Na trhu se objevil poprvé v roce
2005 a postupně si hledal cestu do amerických, evropských či
asijských domácností. Koncept
Scooby prokázal životaschopnost, a tak se iRobot rozhodl investovat do jejího vývoje několik
milionů dolarů a více než 4 roky
usilovné práce.

Scooba 450: chytrý
vytírač, který má sílu
Jako výsledek se českým zákazníkům představuje zcela nová
generace robotického vytírače

iRobot Scooba 450 (www.irobot.cz/roboticke-vytirace/scooba-450.html). Jde o velmi výkonného a vysoce praktického
pomocníka, který dokáže rychle, kvalitně a maximálně hygienicky vytřít podlahy ve vašem
domě či bytě nebo třeba ordinaci. Vy se přitom můžete věnovat
daleko užitečnější, zajímavější
a zábavnější činnosti.
iRobot Scooba prošel kompletní proměnou, která zahrnuje extrémně jednoduchou obsluhu. Jedním tlačítkem uvolníte nádrž se dvěma otvory. Do jednoho
nalejete čistou vodu a čisticí roztok, z druhého vypustíte na konci
úklidu vodu špinavou. V nádrži na
špinavou vodu přitom končí nejen vysátá špinavá voda, ale také
drobné nečistoty, které na podlaze zůstaly po zametání nebo
rychlém vysávání.
Hlasové pokyny a inovativní tlačítko CLEAN s ukazatelem
průběhu čištění vám život s novou Scoobou zjednoduší. Ve spojení s volitelnou dobíjecí a sušicí
stanicí se nová Scooba 450 dokonce sama vysuší.

Úklid se třemi fázemi
řízený iAdaptem
Řízení úklidu má u nové Scooby 450 na starosti prověřený systém navigace a pohybu v místnosti iAdapt, který prošel několika úpravami za účelem
dosažení dokonale čisté podla-

hy. iAdapt hlídá, aby nová Scooba 450 navštívila každé místo vícekrát a ve spojení s třístupňovým systémem úklidu dokázala
odstranit i odolnější skvrny a nečistoty.
iAdapt se okolním podmínkám přizpůsobuje 67x za sekundu a skutečně inteligentně reaguje na jejich změny. Scooba
450 se ideálně hodí na úklid chodeb, předsíní a dokonce garáží či
obecně míst s větší frekvencí pohybu a podlah vystavených větší zátěži a špinění. Mokrý úklid
Scooby (www.irobot.cz/roboticke-vytirace/scooba-450.html) má
celkem tři fáze. V první fázi robot podlahu předvysaje a aplikuje na ni čisticí roztok ze speciální nádrže.
Ve druhé fázi se odstraňují nečistoty a skvrny. To se děje pomocí rotačního kartáče, který se otáčí rychlostí 600 otáček za minutu.
V poslední třetí fázi úklidu Scooba 450 stírá špinavou vodu a tu
následně vysává do speciální nádrže.

Už žádná špinavá
voda na čistou zem
Jak vyplývá z předchozích řádek,
kouzlo nové Scooby 450 spočívá v kombinaci chytrosti, samostatnosti robota, výkonného kartáče a nulovém kontaktu podlahy
se špinavou vodou. Na podlahu
se totiž aplikuje pouze čistá voda,
která se následně mění ve špina-

vou a ta končí ve speciální nádrži.
Scooba 450 (www.irobot.cz/roboticke-vytirace/scooba-450.html)
nově uklízí ve dvou speciﬁckých
režimech omezených časem.
V prvním režimu Scooba za
40 minut vytře místnost o velikosti 28 m2. Ve zkráceném druhém
režimu zvládne za 20 minut vytřít místnost o velikosti 14 m2. Na
konci úklidu zůstává podlaha hygienicky čistá a pouze mírně vlhká, neboť veškerá špinavá voda
skončila ve speciální nádrži. Nová
Scooba samozřejmě nespadne
ze schodů, rozumí si s virtuálními
zdmi iRobotu Roomba a vykazuje
hlučnost pod 60 db.

U autorizovaných prodejců
a v síti iRobot Friends
Nová Scooba 450 se ideálně
hodí do bytů, rodinných domů,
kanceláří, ordinací, jeslí nebo
mateřských škol. Jelikož v průběhu úklidu zahubí přes 99 %
všech bakterií, můžete si být vždy
absolutně jistí bezpečím svých
dětí, blízkých, zákazníků nebo
pacientů. Prodej nové Scooby
odstartoval v červnu 2014 u vybraných autorizovaných prodejců. Od léta je možné rovněž objednávat předvedení vytíracího
robota přímo u vás doma v rámci sítě autorizovaných poradců
iRobot Friends (www.irobot.cz/
friends.html). Objednávat lze rovněž přímo na oﬁciálním webu
iRobot.cz (www.irobot.cz).

Špilberk se přesune o 100 let
zpět do doby monarchie
Po loňském mimořádném úspěchu se o víkendu 13.–14. září
hrad Špilberk opět celý otevře
veřejnosti v rámci už zažitého
motta „Špilberk žije“. I v letošním roce bude přístupný oběma
historickými vchody, východním,
přes most zděný a západním,
přes most dřevěný, návštěvníci
se budou moci projít historickými
chodbami skrytými v jihozápadním bastionu, nahlédnout do renesančního salonku a vstoupit
do dalších jindy veřejnosti nepřístupných temných prostor nebo
na terasy s nádherným výhledem na město.
Otevřené budou také všechny expozice hradu i aktuální výstavy, včetně dvou výstav věnovaných oběma světovým válkám. První, nazvaná Velká válka
aneb začalo to v Sarajevu, připomíná 100 let od vypuknutí I. světové války, druhá přibližuje bombardování Brna mezi lety 1944
a 1945, od kterého letos uplyne
přesně 70 let.
Po oba víkendové dny bude
navíc pro malé i velké návštěvníky připraven bohatý zážitkový program v duchu počátku
20. století. Při procházce hradem
budou na návštěvníky čekat různé soutěže a hry, potkají se s dobově oděnými vojenskými jednotkami, četnictvem a s mnoha
dalšími postavami. Chybět ne-

bude ﬂašinetář, dobový fotoateliér, polní pekárna i pošta, cirkus
a historická technika. Odvážlivci
si vyzkouší stezku odvahy temnými kasematy nebo střelbu historickými zbraněmi. Po celý den
bude probíhat jarmark. Sobotní
večer zakončí ohňostroj.
Exteriéry hradu budou otevřeny od 10 do 21 hodin, výstavy a expozice od 10 do 18 hodin. Hlavní vstup do areálu hradu (pokladna) bude přes kasematy, druhá pokladna bude při
vstupu do hradu krytým schodištěm od ulice Husovy. Návštěvníci
se zakoupenou vstupenkou budou moci vstoupit také branou od
ulice Gorazdovy, kudy bude také
vstup pro návštěvníky s kočárky
a pro osoby s omezenou pohyblivostí. Základní vstupné pro dospělé je 150 korun, pro děti, rodiny budou ceny sníženy. Na návštěvníky, kteří přijdou v kostýmu
odpovídajícímu počátku 20. století, čeká rovněž sleva.
Muzeum města Brna sídlící na
Špilberku si touto akcí připomíná
110. výročí svého založení.

VETERINÁRNÍ PORADNA

Co byste měli vědět o nemocech psů přenášených klíšťaty
Teplé počasí vyláká k procházce nejen páníčky s jejich čtyřnohými mazlíčky, ale i klíšťata.
Často potom od majitelů našich pacientů slýcháme, že měl jejich pejsek klíště a zda nemůže mít boreliózu. Ano, onemocnět boreliózou skutečně pes může, ale větší riziko skýtají jiná
onemocnění přenášená klíšťaty.
Klíšťata se vyskytují prakticky
celosvětově. V České republice
jsou nejčastějšími vektory klíšťata rodu Ixodes a v jižních částech rodu Dermacentor. Klíšťata rodu Rhipicephalus se nacházejí v teplejších částech Evropy. Pobytem v těchto oblastech
se však mohou klíšťata se svým
psím hostitelem dostat i do České republiky. Tito parazité mohou
přenášet onemocnění jak bakteriální, parazitární, tak i virové.

až měsíců. Z infekcí přenášených
klíšťaty patří babezióza mezi nejnebezpečnější. Může se projevit
anémií, horečkami, zrychleným
dýcháním a srdeční frekvencí,
slabostí, žloutenkou, krváceninami. Pokud není včas diagnostikována a léčena, může skončit úhynem. Terapie je medikamentózní, speciálními léky a dále podle
akutnosti transfuzí krve a infuzní
terapií. Prozatím nejsou důkazy
přenosu babeziózy na člověka.

Babezióza

Anaplazmóza

Je způsobena parazitem Babesia canis, který napadá červené krvinky. Přenašeči jsou klíšťata rodu Dermacentor a Rhipicephalus. Onemocnět babeziózou je možné i v teplejších oblastech České republiky (Jižní Morava). Inkubační doba je několik dní

Je v České republice pravděpodobně nejrozšířenějším onemocněním přenášeným klíštětem.
Je vyvoláno baktérií Anaplasma,
která napadá bílé krvinky, nejčastěji tzv. neutroﬁlní granulocyty. K přenosu onemocnění musí
být klíště přisáté 24–48 h. Klinicky

se začne projevovat za 1–2 týdny. Vyskytuje se ve formě akutní
a chronické. Nejčastějšími symptomy akutní formy jsou horečka,
letargie, nechutenství, ztuhlost
končetin, kulhání, zvracení, průjem, obtížné dýchání, kašel a příznaky postižení centrálního nervového systému (nekoordinovaná chůze, záchvaty). V chronické
podobě probíhá bez příznaků, ale
může kdykoliv dojít k propuknutí onemocnění. Anaplazmóza je
přenosná na člověka přímo klíštětem, ale pozor je potřeba dávat i při odstraňování přisátého jedince. Léčba spočívá v podávání
speciálního druhu antibiotik.

Ehrlichióza
Je dalším bakteriálním onemocněním. Původcem je Ehrlichia canis. Je přenášeno klíšťa-

ty rodu Rhipicephalus a Dermacentor. V České republice zatím
nebyl případ ehrlichiózy u psů
popsán. Ehrlichie napadají bílé
krvinky, které se následně dostávají do malých cév, kde způsobují zánět. Může mít akutní,
subklinickou nebo chronickou
podobu. Klinické příznaky zahrnují horečku, krváceniny, výtok z nosu a očí, anorexii, ztrátu hmotnosti, dušnost, případně příznaky onemocnění mozku a míchy (bolestivost, křeče)
a bolestivost kloubů. Po cílené
léčbě antibiotiky klinické příznaky rychle ustupují. Lidé se mohou nakazit klíšťaty přinesenými
domů psími společníky. Jak již
bylo zmíněno u anaplazmózy, je
rovněž potřeba dávat pozor při
odstraňování parazitů ze psů.

Lymská borelióza
Je klíšťaty přenášena na člověka i psy. Přenašečem jsou klíšťata rodu Ixodes. Původcem
je baktérie Borrelia burgdorfe-

ri. Z místa přisátí klíštěte borélie migrují kůží a pojivovou tkání
do mnoha dalších tkání, včetně
kloubů. Neurologické příznaky
se u psů, jak se mylně domnívají majitelé, nevyskytují. U domácích mazlíčků se borelióza projevuje spíše horečkou se záněty
kloubů. Často proběhne infekce
bezpříznakově, aniž by si toho
majitel všimnul. Časná antibiotická léčba je efektivní.
V diagnostice těchto onemocnění je zásadní spojit klinické vyšetření s vyšetřením krve,
především krevního nátěru. Nápomocné mohou být sérologické
metody (stanovení titru protilátek, průkaz původce). Anaplazmóza a ehrlichióza se vyskytují
i u koček.

Klíšťová encefalitída
Je zánět mozku způsoben ﬂavivirem a přenášen klíšťaty
rodu Ixodes. U psů probíhá buď
asymptomaticky, nebo za dramatických příznaků jako je ho-

rečka, křeče a další neurologické příznaky. V diagnostice může
pomoct vyšetření mozkomíšního moku a stanovení titru protilátek z krve. Léčba je pouze
symptomatická. Speciální vakcíny pro psy neexistují.
Prevence napadení klíšťaty je nejúčinnějším způsobem,
jak zabránit vzniku výše uvedených onemocnění. Na trhu existuje široká nabídka antiparazitik
s různými aplikačními formami
jako „spot on“, obojky nebo nově
i tablety. Je dobré vědět, zda má
přípravek i repelentní účinek.
Váš veterinář vám doporučí ten
nejvhodnější preparát pro vašeho psa nebo kočku. Při podezření na některé z onemocnění přenášené klíštětem je nutné
neodkládat diagnostiku „na příště“, ale vyhledat veterinární kliniku nebo nemocnici disponující
specialisty zabývajícími se diagnostikou těchto chorob (neurolog, internista).
Lucie Grimová, klinika Jaggy
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Podzim v jednom kole. Projedou se všichni
ro někoho je kolo koníčkem, pro jiného závodní pomůckou a pro dalšího dopravním prostředkem. V září
jsou v Brně připraveny akce pro
všechny.

Martina Foukala, který poukazuje na
důležitost preventivních sportovních
prohlídek u sportující mládeže. Více
najdete na webu www.mtbkriterium.cz.

Pell’s MTB Kriterium je sice závod,
ale zkusit štěstí v kvaliﬁkaci mohou
i amatérští cyklisté. Horská kola nebudou zdolávat náročný terén v přírodě, ale ve městě. Pojede se 21. září,
kvaliﬁkace začíná v 11.15, závod útěchy ve 12.30 a na hlavní závod dojde
ve 14.30. Startuje se z Dominikánského náměstí a závodníky čeká i strmé
stoupání na hrad Špilberk a krkolomné
sjezdy s množstvím schodů.
„Fanoušci se mohou těšit na to nejlepší, co český bikový peloton nabízí,
v čele s bronzovým z letošního mistrovství Evropy v cross country Janem
Škarnitzlem na startu hlavního závodu,“ uvedl ředitel Kriteria Lubomír
Vidlák.
Dopoledne na Dominikánském náměstí zpestří závody dětí a diváci si
mohou mezitím prohlédnout stánky
partnerů akce, mj. Nadačního fondu

Velodrom na Křížkovského bude
19. září hostit Přilbu Moravy, mezinárodní bodovací závod na dráze, určený
jezdcům s licencí. Od 16 hodin startují mládežnické kategorie v pořadí žáci,
kadeti a junioři. V 18 hodin bude dráha
volná pro kategorii Elite, jede se na 125
okruhů s bodováním ve vybraných kolech. Propozice jsou na webu pořadatele www.favoritbrno.cz.
A do třetice. Poukázat na potřebu
bezpečných podmínek pro městskou
cyklistiku chtějí organizátoři cyklojízdy
Nakoleona, která se uskuteční 20. září.
Loni se jí zúčastnilo přes tisíc lidí,
letos si pořadatelské sdružení Brno
na kole dalo za cíl přilákat minimálně
dvojnásobný počet účastníků.
Vyjíždí se v 15.30 z parku na Moravském náměstí, poté peloton zamíří
na Údolní, Hlinky, Poříčí a přes Nové
sady a Masarykovu zpět. V 17.30 za-

P

Za lepší podmínky
pro cyklodopravu

Tradiční závod horských kol v netradičním terénu. To je Pell´s MTB Kriterium. Letos se jede 6. ročník. Foto: M. Schmerková

čne v parku festival s hudbou, občerstvením a dětským programem a akci
ukončí od 22 hodin afterparty na ná-

dvoří nedalekého Místodržitelského
paláce vedle kostela sv. Tomáše.
Zuzana Gregorová

Baseball zaznamenává rok draka
Nejvyrovnanější sezóna baseballové extraligy v srpnu dospěla ke svému
ﬁnále, kde se střetla Kotlářka Praha
s nejúspěšnějším týmem historie, br-

něnskými Draky. Hostům se nakonec podařilo soupeře z hlavního města
udolat a vybojovat tak již 19. titul mistrů České republiky.

„Trofej byla letos opravdu vydřená,“
přiznává Martin Rašek z klubu Draci Brno. „Tabulka základní části byla
neuvěřitelně vyrovnaná a prakticky až
poslední kolo rozhodlo o účastnících
play-off.“ Stejně jako základní část i ﬁnále soutěže nabídlo tvrdou bitvu dvou
elitních soků. Za stavu 2:2 na zápasy
jeli Brněnští do Prahy, kde se 24. srpna
odehrálo rozhodující páté utkání.
Hrdinou play-off i posledního zápasu se stal Přemek Chroust. „Perfektní
bilance na pálce i čtyři homeruny z něj
udělaly hráče, se kterým je v budoucnu potřeba počítat,“ zhodnotil Rašek.
„Kotlářka nicméně předvedla výborný
výkon. Na takové ﬁnále se u nás ještě
dlouho nezapomene.“

Mistrovství Evropy
letos i v Česku

Je to doma. Brněnští baseballisté získali 19. titul. Foto: Draci Brno

Baseballová sezóna ale ještě nekončí, naopak, vrcholí mistrovstvím Evropy, které
od 12. do 21. září hostí Česká republika
a Německo. Turnaj se hraje na dvě sku-

41. oddíl Junáka Brno
mladších předškoláků po 15leté skauty
a skautky – ti všichni společně vyrůstají a učí se být si dobrými kamarády.

Tábor uprostřed divočiny
Během roku se děti scházejí jednou
týdně na svých družinových schůzkách, rozdělených podle věku a pohlaví. Na nich hrají nejrůznější hry a učí
se základním skautským dovednostem,
jako je orientace v mapě a terénu, ošetřování drobných poranění, jak si rozdělat oheň, nesplést borůvku s vra-

ním okem nebo třeba
jak bezpečně a zároveň
efektivně používat internet.
Každý měsíc se pak schází celý oddíl na oddílovou schůzku, na kterou
bývá připravena delší hra, nebo na celodenní výlet z města do okolních lesů.
Starší skauti a skautky pak několikrát
ročně vyrážejí s batohem na zádech
i na vícedenní výpravy s přenocováním pod přístřeškem ve volné přírodě.
Vrcholem celoroční činnosti je pak
letní stanový tábor. Bydlíme v klasických
podsadových stanech, ve kterých společně trávíme 14 dní obklopeni jen okolní „divočinou“, kde se veškerým programem prolíná zajímavá celotáborová hra.

Proč skauting?

Foto: 41. oddíl Junáka Brno

www.brno.cz

Park Špilberk je vyhledávaným místem
nejen pro odpočinek. Každý den využívají náročný terén také desítky příznivců běhání, přes den, ale i večer. Právě to
bylo inspirací k uspořádání nočního závodu 10/5 mil Brnem.
Start hlavního závodu je naplánován
na 27. září ve 20 hodin z ulice Husovy.
Trasa závodníky zavede kolem Červeného kostela až pod Špilberk, následovat bude výběh na nádvoří se zvonkohrou a zpět dolů na Husovu.
Další ukazatele povedou startovní pole
přes nádvoří Nové radnice kolem hotelu
Barceló na Denisovy sady, ke kostelu na
Petrově a přes Dominikánskou ulici zpět.
Pro mladší kategorie je od 19 hodin připraven start dětské míle a pro ty úplně
nejmenší ve věku 6–10 let půlmíle.
„Očekáváme, že v letošním premiérovém ročníku se postaví na start okolo 800
běžců, přičemž závod je otevřen opravdu
všem. A zvučná jména si určitě také na
start cestu najdou,“ uvedl ředitel závodu
Aleš Čtvrtníček. Více informací najdete
na webu www.desetmilbrnem.cz.

Nechybí tradiční akce
Již 14. září přesně v poledne odstartuje výstřel z pistole na stadionu Moravské Slavie
47. ročník Brněnské pětadvacítky. Oblíbeného silničního běhu se každoročně zúčastňuje zhruba stovka závodníků. V loňském
roce si vítězství odnesli domácí závodníci
František Mahovský a Lucie Kolková.
Komu se zdá trať na 25 kilometrů
málo, může zkusit poměřit svou kondici v závodu zvaném Brněnský masakr.
Start běhu na 63 kilometrů (malý masakr bude „jen“ na 30 kilometrů) je v plánu
20. září již v 7 hodin ráno ve Sportareálu
Družstevní. Tady běžci později protnou
i cílovou pásku.
Svatováclavský běh bude 28. září
hostit obec Blažovice. Tradiční závod
na 11 kilometrů je posledním závodem
Letního běžeckého poháru (Triexpert
Asics Cup 2014). Závod na 6 kilometrů je 7. ročníkem Memoriálu Aloise Plcha, který náhle zemřel v závodě asi sto
metrů před cílem. V Blažovicích se ale
rozhodně nebude jen běhat, atmosféra
po závodu bývá vždy spojena i s oslavou burčáku.
Více informací najdete na internetových
stránkách www.mslavia.cz, www.brnenskymasakr.cz a www.triexpertcup.cz.
Soňa Haluzová

Hledáme pánečka!

DĚTI V AKCI

Hledáte vhodnou činnost pro své dítě,
při které by hodnotně a smysluplně strávilo svůj volný čas, něčemu se
přiučilo a která by zároveň rozvíjela jeho osobnost? Která by mu jednoduše řečeno dala něco navíc? Jednou
z možností je přihlásit ho mezi skauty
a skautky ze 41. oddílu Brno.
Jsme smíšený oddíl působící v Masarykově čtvrti. Smíšený znamená nejen to, že mezi sebe přijímáme kluky
i holky, ale i to, že jsou zde zastoupeny všechny věkové skupiny od nej-

piny po šesti týmech, přičemž tři nejlepší z každé skupiny postoupí do dalšího
kola, které určí dva ﬁnalisty. Zbylé týmy
budou dále bojovat o umístění, respektive sestup do skupiny B. Šampionát se
bude hrát v několika městech a pochopitelně také v Brně, kde je v programu velká část zápasů ﬁnálové skupiny.
„Nejvíce se těšíme na zápas s Nizozemskem. Je to silný tým, který jsme
před dvěma lety porazili na jejich domácí půdě,“ říká manažer české reprezentace Michal Müller. „Právě teď (přelom srpna a září – pozn. red.) probíhá
poslední reprezentační kemp v Ostravě, kde by se nominace hráčů měla dostat na požadovaných 24 jmen. Předpokládáme, že nadhazovat bude obvykle
někdo z dvojice Schneider – Červenka,
na pálce by k oporám měli patřit kapitán týmu Jakub Malík, Petr Čech, Matěj Hejma nebo Přemek Chroust.“
Více informací o mistrovství najdete
na webu www.baseball.cz.
Marek Dvořák

Běhat se bude ve dne
i po západu slunce

Proč tedy zvolit právě skauting? Na
rozdíl od většiny kroužků, které rozvíjí dítě jen v jedné konkrétní dovednosti, má skauting za cíl hlavně výchovu,
tedy celkový rozvoj po fyzické, duchovní i morální stránce. To vše na pozadí zážitků z krásné přírody, dobrodružství a kamarádství.
Více informací o oddílu a skautingu
obecně najdete na webových stránkách
41.skaut1stredisko.cz nebo je lze získat
e-mailem na adrese roman.ciprian@seznam.cz.
Roman Ciprian
41. oddíl Junáka Brno

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)

Kostík

Django

Šestiletý kastrovaný kříženec jezevčíka. Vhodný na zahradu k aktivnějším lidem. Neodmítne žádnou zábavu, při které bude moci vybít svůj
temperament.

Má čtyři roky. Je to čistotný kastrovaný kříženec, takže se hodí i do
bytu. Chvíli mu trvá, než si zvykne.
Má plašší povahu, proto potřebuje
klidného a trpělivého majitele.

Márty

Karlík

Pětiletý kastrovaný pes. Bude milovat
celou rodinu, ale s jinými psy se moc
nemusí. Měl zlomenou levou přední
končetinu, procházky ale zvládá.

Má šest let, je to kastrovaný hladkosrstý jezevčík. Má rád procházky,
s jinými psy se také snáší. Je vhodný jak do bytu, tak na zahradu.
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