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Kryt pod Špilberkem se nakrátko probudí

Hvězdárnu
obkrouží
vědecká stezka
vězdárna a planetárium Brno
si stále udržuje nimbus instituce, která srozumitelně, zábavně a interaktivním způsobem
popularizuje nejen astronomii, ale
také další vědy, především z oblasti
neživé přírody.

AKTUÁLNĚ

H

Místo setkávání lidí, kteří se zajímají o minulost. Výstavní a koncertní prostory. Přednáškový sál. A stále funkční zařízení pro ochranu civilního obyvatelstva. Takové je nebo podle plánu bude využití spleti podzemních chodeb pod Špilberkem. Kryt označený 10-Z s vchodem z Husovy ulice spravuje město Brno, které jej na
pět let zapůjčilo obecně prospěšné společnosti Americký fond. Společnost ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, Ústavem pro studium totalitních režimů ČR a dalšími partnery usiluje o zpřístupnění krytu,
vybudování audiovizuální expozice a pořádání přednášek a koncertů v jeho prostorách. „Objekt chceme zpřístupnit v roce 2017, ale teď během léta plánujeme šest týdnů zkušebního provozu,“ uvedl ředitel Amerického
fondu Pavel Paleček. Aktuální informace najdete na Facebooku pod heslem 10-Z. (zug), foto: Z. Kolařík

V létě se nemusíme
procházet jen v parku
Léto a prázdniny jsou ideálním obdobím,
kdy máme čas nechat se překvapit místy,
kterými jsme již prošli mnohokrát, jen jsme
všedně spěchali. Prázdninově se loudat
umožní Turistické informační centrum města Brna, které pro milovníky romantiky a brněnské historie na léto připravilo komentované procházky městskými zákoutími.
Průvodkyně Jana Amada při putování
centrem města nastíní, jaké lásky prožívaly
v jeho ulicích významné a zajímavé osobnosti, které zde žily a pobývaly. Před účastníky výpravy se budou odvíjet pravdivé
i smyšlené minipříběhy milostných vztahů,
zkrátka půjde o rozmanité, rozverné i vážné Lásky v ulicích města (20. července).
Méně „lechtivé“ vyznění pak budou mít
dvě procházky inspirované slavnou historickou událostí, od níž letos uplyne 370 let.
Na té první s názvem Raduit de Souches –
hrdinný obránce Brna před Švédy nahlédnou zájemci do života známého vojevůdce i jeho spolubojovníků (10. srpna), druhá
nazvaná Obléhání města Brna Švédy se pokusí zodpovědět otázku, proč vyšlo švédské snažení nazmar (15. srpna). A na stejnojmenné procházce pak mohou poutníci
zrevidovat i všechna brněnská nej (29. srpna). Více na www.ticbrno.cz.
(mak)

Nyní se jí prostor k této činnosti ještě
rozšíří, a to doslova. Na přelomu srpna
a září bude v jejím okolí otevřena nová
expozice nazvaná Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka. Svým designem
bude korespondovat s architektonickou
podobou hvězdárny a počítá se s tím, že
se bude i rozšiřovat.
Při úpravě stezky hvězdárna sáhla
k typické analogii, proto budou exponáty kolem budovy rozmístěny v různých
směrech podobně jako různá tělesa ve
sluneční soustavě.
Návštěvník tady najde tři typy objektů,
které se liší podle toho, jaký způsob poznávání (tedy jakou kognitivní metodu) mu
nabídnou: někde bude pozorovat a poznávat svět na základě vlastní zkušenosti, jinde se sám aktivně zapojí do zkoumání či
se bude pro potěchu oka i duše spíše bavit.
„Některé exponáty budou vyloženě
pro zábavu, například pixelová stěna,
jiné předvedou nějaký fyzikální jev, třeba akustická roura či spektroskop. Osobně si myslím, že nejvíc fotogenický bude
stylizovaný model vozidla pohybujícího
se po povrchu Marsu a nejvíc zábavy přinese tzv. 3D skener,“ představil expozici
ředitel hvězdárny Jiří Dušek.
Na stezce pod širým nebem, která bude přístupná po celý rok 24 hodin
denně, vyroste nejméně 10 mechanických interaktivních objektů a pozorný
návštěvník mezi nimi objeví přírodovědné souvislosti. K ovládání exponátů pomohou textové návody a graﬁcké ikony, k dispozici budou také videonávody
identiﬁkované QR kódy. Ke stažení zdarma bude i elektronický průvodce.
Projekt, který získal dotaci více než sedm
milionů korun z Evropské unie, se stal největší investicí hvězdárny v roce 2015.
Markéta Žáková

Mendelův odkaz
stále žije
V Brně vědec G. J. Mendel položil základy genetiky, v Brně se letos
oslavuje 150. výročí zveřejnění jeho
myšlenek v oblasti křížení rostlin.
V únoru a březnu uspořádalo centrum Mendelianum Moravského
zemského muzea jubilejní fórum,
které zahrnovalo výstavy, přednášky i programy pro školy. Moderní
muzeum v Biskupském dvoře nabízí informace o Mendelovi poutavou formou po celý rok, aktuálně
otevřelo výstavy Genetika z očí do
očí a Mendelovo brněnské vědecké kolegium.
O prázdninách se odkazu bude věnovat Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. 20. července od
19 hodin pořádá na nádvoří starobrněnského opatství celovečerní
akci s koncerty hudebních skupin
Progres 2 a Stromboli. Účast na
oslavě přislíbil mj. nositel Nobelovy ceny Paul Nurse nebo emeritní
prezidentka Genetické společnosti
Ameriky Vicki Chandlerová.
Vrcholem večera, který připadá na
Mendelovy narozeniny, bude audiovizuální show tvůrce biomedicínských animací Drew Berryho, který
pracoval pro BBC i zpěvačku Björk.
Animace doprovodí hudba skladatele Duncana Hendyho v podání brněnské ﬁlharmonie. Při včasné registraci je vstup na akci zdarma.
(zug), foto: cs.wikipedia.org

UVNITŘ LISTU

BRNO V POHYBU

Z pražské vody vylovili medaile veslaři i pólisté
Historického úspěchu dosáhl na letošních 102. Primátorkách Český veslařský klub Brno. Závody se konaly
5.–7. června na tradiční trati vedené
centrem Prahy se zatáčkou pod Vyšehradem.

Foto: Primatorky.cz

Skvělé druhé místo obsadila mužská osma ve složení Adam Kapa, Milan Viktora, Miloslav Šágr (Dukla Praha), Jan Lapáček, Jan Lepier, Dimitrij
Baranivsky (Spartak Boletice), Tomáš
Emr, Jakub Mach a kormidelník Matěj

Čermák (Spartak Boletice). Trenérem
posádky byl Adam Michálek, účastník
olympijských her 1996 a 2004.
Za favorizovanou Duklou Praha brněnská osma zaostala o pouhé čtyři sekundy. Dukla obhájila zlato po
36. v řadě, závodu vládne nepřetržitě
od roku 1979.
Junioři Ondřej Svoboda, Václav Svítil a Ondřej Šanca závodili ve společenství s VK Olomouc a Duklou Praha
a závod vyhráli o víc než sedm sekund
před další posádkou. Junioři Českého
veslařského klubu Brno na Primátorkách zvítězili po 32 letech. Dařilo se
i mužům v kategorii Masters B, kteří si
z Prahy také odvezli prvenství.
Velkým úspěchem se mohou pochlubit i brněnští vodní pólisté. 20. června
se v pražském Podolí odehrál poslední
ﬁnalový turnaj mužů, v němž se rozhodovalo o titulu mistra republiky. Klub
SKP Kometa Brno do Prahy odjížděl
jako vedoucí tým ligové tabulky, avšak
na své soupeře nestačil. První příčku v lize nakonec obsadilo družstvo
Fezko Strakonice, Kometa získala stříbrné medaile.
Zuzana Gregorová

Sezóna letních
kin začíná
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Kdo byli Löw-Beerové,
Kleinové a Köfﬁlerové?
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Zoo má novou expozici.
Pro pandy červené
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Nedostali jste noviny Brněnský
Metropolitan do své schránky?
Volejte tel.: 224 816 821!
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Rozlučka
za Lužánkami
není jen fotbal
Když se poprvé někdy v únoru objevila myšlenka fotbalisty Petra Švancary
uspořádat jeho rozlučku s kariérou na
legendárním stadionu za Lužánkami,
mnozí to považovali když ne za myšlenku bláznivou, tak trochu jako z říše snů.
Vždyť fotbal se zde hrál naposledy na
podzim roku 2001 a od té doby stadion
jen „úspěšně“ chátral, respektive ožil jinak, neboť se zde usadily desítky druhů
rostlin a živočichů.
Osobně jsem aktivitu proslulého
technika a vtipálka z Brna přivítal, neboť zvuk stadionu je stále velký a vzpomínky na zlaté časy brněnského fotbalu právě na tomto místě jsou pořád silné
stejně jako slogan „Chceme zpátky za
Lužánky“.
Od myšlenky k cíli však vedla ještě
dlouhá cesta. Aby diváci po 14 letech
vůbec mohli vstoupit na tribuny a fotbalisté na hřiště, bylo nutné odvést spoustu práce. Petr Švancara tak povolal „do
zbraně“ fanoušky a sen se začal měnit
ve skutečnost.
Na rozdíl od kdysi zprofanovaných
„dobrovolných“ akcí Z se tentokrát
opravdu dobrovolně a hrdě sešly stovky
brigádníků, kteří zdarma bez ohledu na
přízeň či nepřízeň počasí čistili tribuny
od náletových dřevin či natírali zábradlí.
Petr Švancara se s aktivním fotbalem
symbolicky rozloučí 27. června exhibičním utkáním na místě, kde s míčem
sám začínal a kde Zbrojovka vybojovala svůj jediný titul.
Rozlučka, které se zúčastní přední fotbalové osobnosti, herci, zpěváci,
hokejisté z NHL a hlavně diváci, však
není zdaleka jen o hře samotné. Ukázala mnohem víc o jihomoravské metropoli a zdejších lidech.
Dnes žijeme v době a v konzumním
světě, kde převládá přesvědčení, že za
všechno se platí a čím více, tím lépe.
Denně se tak přesvědčujeme o tom, že
doba je o penězích a lidé upřednostňují
materiální hodnoty před ideály.
V případě rozlučky Petra Švancary
se ale ukázalo, že Brno bylo a je jiné.
Lidé se zde nejen umí pro myšlenku nadchnout, ale také vzít pořádně a bez nároku na mzdu za práci a táhnout za jeden provaz.
Pokud jde o budoucnost města, naplňuje mě tato akce a Brňané optimismem a nadějí. Jsou přece jen pravdivá slova brněnské historičky Mileny
Flodrové o obyvatelích, jimž na městě,
jeho vzhledu, pověsti a prosperitě záleží a kteří jsou ochotni mu pomoci i těmi
nejdrobnějšími činy bez natažené ruky.

Foto: Z. Kolařík
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Léto se dá oslavit i v centru města
ěstské parky jsou pro
řadu lidí místem sloužícím k odpočinku, kontaktu s přírodou a trávení volného času. Město Brno proto
letos přichází s projektem Dětské léto v Lužánkách, který začal
již v červnu.

M

Jeho základnou je stan, který bude návštěvníkům k dispozici každý den až
do konce srpna a nabídne stín i občerstvení.
„Po zkušenostech z loňského roku
jsme se rozhodli nabídnout rodičům
s dětmi stabilní prostor pro setkávání
i odpočinek v horkých letních dnech.
Lužánecký stan bude poskytovat příjemné chladné prostředí, ale i zábavu
pro malé děti a občerstvení pro jejich
doprovod,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Ander.
Prázdninový stan má pravidelný program: každé úterý si děti mohou zacvičit nebo zatancovat s lektorkou, ve

čtvrtek pak uvidí práci s koňmi nebo
divadelní představení.

Pátky na Moravském náměstí
Na letní sezónu je připraveno také Moravské náměstí, které již potřetí nabídne festival Léto v centru. Koná se každý prázdninový pátek ve zdejším parku.
V rámci stálého programu se děti můžou těšit například na divadlo, výtvarné
dílny nebo sportovní aktivity. Součástí
budou také hudební vystoupení.
„Snažíme se, aby program potěšil
všechny návštěvníky,“ říká za městskou
část Brno-střed Roman Burián. „Aby byl
pro děti i dospělé pestrý, líbil se teenagerům i pamětníkům. Od loňského roku
přibyly pro děti sportovní aktivity a soutěže, pohyb na čerstvém vzduchu ještě
nikdy nikomu neublížil,“ usmívá se.
„Další změnou je orientace na gastronomický zážitek, letos zkusíme nabídnout kvalitnější kuchyni. Lidé si
tak mohou dát třeba burgery z vyzrálého hovězího či steaky z lokálního

Foto: www.letovcentru.cz

masa, které spláchnou pivem z minipivovaru nebo moravským vínem.“ Více

informací najdete na webu www.letovcentru.cz.
Marek Dvořák

Hrdinové jsou věční.
Den Brna je připomene
Stejně jako každý rok i letos připravilo Turistické
informační centrum města Brna program Den Brna,
který oslavuje obranu města před švédskými vojsky
v roce 1645. Letos si navíc připomeneme jubilejní
370. výročí této historické události.
„Součástí programu bude například dobový jarmark
či pravé vojenské ležení,“ řekla Alexandra Voňková
z TIC. „Na náměstí Svobody vyroste 14. a 15. srpna
verbířský stan, určený především dětem,“ dodává.
Některé akce se budou odehrávat také na náměstí
Míru a Kraví hoře, například koncerty, ukázky bitev či
vystoupení šermířů. Celý program pak 16. srpna zakončí pontiﬁkální bohoslužba v katedrále sv. Petra
a Pavla na Petrově, při které bude hlavním celebrantem kardinál Dominik Duka.
Podrobný program najdete na webu gotobrno.cz.
(mad), foto: M. Schmerková

Letní kina obsadí nádvoří, dvoranu i klub
Od července začíná program většiny
brněnských letních kin. Na své si přijdou jak milovníci současné kinematograﬁe, tak třeba příznivci českého ﬁlmu 30. let.
Promítat se letos nebude na Riviéře
ani na Dobráku. Po rekonstrukci koupaliště Dobrák není už v areálu dostatek potřebného místa. Z Riviéry se ﬁlmy přesunou na nádvoří Staré radnice,
kde se bude každý den něco dít: hrát,
zpívat nebo právě promítat.
„Deset českých ﬁlmů si budou moci
užít také zahraniční diváci díky anglic-

kým titulkům. Zvlášť chceme upozornit na čtyři projekce z formátu 16 mm,
při nichž se diváci seznámí i s mizející formou kinařského řemesla,“ uvedl
dramaturg Milan Šimánek.
Pod radniční věží tak lidé uvidí ﬁlmy
jako Eva tropí hlouposti, Ostře sledované
vlaky, Jánošík, ale i pásmo ﬁlmů z doby
Protektorátu či německé propagandistické snímky z období druhé světové války.
V červenci promítání začíná v 21.30 hodin, v srpnu o půl hodiny dříve.
Na první ﬁlm v rámci festivalu Léto
na dvoře Městského divadla Brno mo-

hou lidé přijít 29. června, poslední projekce proběhne 30. srpna a naváže na ni
ještě festival outdoorových a expedičních
krátkých ﬁlmů ve dnech 2. a 3. září.
Osvědčená kinorestaurace nabídne letos více než 60 snímků a připravena je
i mokrá varianta. Vstupné letos činí 95
korun, přičemž pětikoruna půjde na konto Ligy vozíčkářů pro desetiletého Daniela a výcvik jeho asistenční fenky Fany.

Něco pro scalní diváky
Od 1. července se otevírá i letní kino
Scala na nádvoří Místodržitelského

paláce, diváky zve každé úterý a sobotu. A první den prázdnin zahájí promítání také „letňák“ na nádvoří Špilberku. Oproti loňsku se tu bude hrát
třikrát týdně – ve středu, v pátek a sobotu.
Další letní ﬁlmovou scénu přinesl
nový klub Ahoy na Brněnské přehradě. Hraje každé pondělí a úterý a láká
mimo jiné na vstup zdarma.
Více informací najdete na webech
www.gotobrno.cz, www.letnikinobrno.cz
a na stránkách ostatních provozovatelů.
Soňa Haluzová

Výluky a uzavírky změní cestování po Brně
hned po obnovení provozu v ulici Milady Horákové, 27. června, byla uzavřena další dopravní tepna – ulice Minská a Horova
v Žabovřeskách. Oprava za 222
milionů korun potrvá zhruba rok.

I

Hlavní objízdná trasa pro individuální
dopravu vede ulicemi Pod Kaštany, Hradeckou a Královopolskou/Žabovřeskou.
Uzavírka se dotkla také městské hromadné dopravy. „Oddělili jsme pomyslně místní a tranzitní dopravu.
Přes Žabovřesky jezdí lidé do Komína a Bystrce a těm jsou určeny tramvaje 1 a 11 přes Pisárky a mimořádná trolejbusová linka x30 z České přes
Přívrat do Bystrce. Linka č. 3 končí na
Táboře a bude obsluhována výhradně
obousměrnými nízkopodlažními tramvajemi. Pro lokální dopravu je určena
autobusová linka x83,“ popsal vedoucí
dopravního odboru Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.
Bližší informace najdete na stránkách
www.zabovresky.cz a www.dpmb.cz.

Do konce srpna je kvůli opravě kolejí uzavřena železniční trať mezi brněnským hlavním nádražím a Kuřimí. Od
nádraží v Králově Poli odjíždí autobusy náhradní dopravy za vlak a linky
304 směr Kuřim, 311 směr Kuřim–Tišnov a 312 směr Kuřim–Veverská Bítýška. Do Králova Pole vozí cestující od
hlavního nádraží i zvláštní tramvajová
linka P6.
Pouze v případě rychlíků je zajištěna
náhradní doprava autobusy v celé trase
od hlavního nádraží přes Královo Pole
do Tišnova, kde lidé přestoupí na vlaky.

Místo po kolejích po silnici
Další výluka se týká především obyvatel Chrlic. Od 11. do 30. července
budou z důvodu nutných oprav trati
v úseku Brno, hlavní nádraží–Brno-Chrlice–Sokolnice–Telnice vlaky nahrazeny autobusy odjíždějícími ze stanoviště na Uhelné ulici u křižovatky
s Úzkou.
A předběžně od 1. srpna až do 30. listopadu autobusy nahradí vlaky v celé tra-

Do začátku července 2016 bude pro auta i MHD uzavřena Minská
a Horova v Žabovřeskách. Foto: Z. Kolařík

se Brno–Nesovice. Tato výluka se dotkne
i obsluhy stanice Brno-Slatina. Autobusy
náhradní dopravy ve směru do Slavkova, Bučovic, Kyjova či Veselí nad Mo-

ravou budou odjíždět také ze stanoviště
na Uhelné. Podrobnosti o výlukách včetně případného upřesnění termínů najdete
na webu www.idsjmk.cz.
(zug)

www.brno.cz
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Jan Kratochvil: V roce 1969 nás zradili vlastní lidé
M
uzeum českého a slovenského exilu na Štefánikově 22 je nenápadnou institucí. Ale jen zvenčí a jen
zdánlivě. Ve světě se o něm ví,
říká jeho zakladatel Jan Kratochvil. Někdejší člen katolického
disentu a zároveň sochař, autor
výrazného památníku protikomunistického odboje v Bohunicích.
Účastník demonstrací v roce 1968
a 1969, který viděl umírat Danuši
Muzikářovou, jednu z obětí represí. Vnuk ﬁlosofa Kratochvila, syn
odbojáře Kratochvila, bratr spisovatele Kratochvila a fotografa
Kratochvila. O rodinné i národní
historii dokáže vyprávět erudovaně a naléhavě. Jaké bylo 20. století jeho očima?

Váš otec, člen protikomunistického
odboje a převaděč, začátkem 50. let
emigroval, na vaši rodinu se pak zaměřila StB. Vedla vás právě tato zkušenost k založení Muzea exilu?
Trochu to poupravím, otec utíkal
v roce 1948. V roce 1989, kdy jsme se
potkali, nám otec řekl, že Alice Masaryková (dcera TGM – pozn. red.), se
kterou utíkal, mu vyprávěla, že Masaryk vždycky chtěl založit krajanské muzeum. Pro lidi žijící v zahraničí, kteří svou zemi milují. Při hovoru
s otcem mě napadlo, že na tomto principu by šlo muzeum postavit. Když
jsme dostali zpátky rozsáhlý dům na
Štefánikově, říkal jsem si, co s tím,
já toho moc nepotřebuju. Díky tomu
domu jsme se mohli pustit do muzea
myšlenkově nezávislého. Od první
chvíle jsme si řekli, že nechceme státní dotace. Muzeum nesmí být vázáno
na žádné politické dění.

vodce. A ani bych nechtěl, výklad by
nemusel být objektivní. Funguje to tak,
že se přes internet objedná škola, dohodneme si čas a provedeme je, buď já,
nebo moje paní nebo syn historik. Od
roku 2007 jsme tam měli skoro 2000
škol, což myslím není málo. Z toho
bylo 300 škol ze zahraničí. V zahraničí se o nás ví mnohem víc než tady.
Máme domluveno s americkou ambasádou, že kdyby se v Evropě něco stalo, přijede jejich kamion, naloží všechny archivy a odveze je pryč. Pomohou
je zachránit. Máme rozsáhlý, výjimečný archiv, který o 20. století vypovídá
opravdu zásadně. Mnohé výklady, které se zde stereotypně
podávají, nejsou
pravdivé. Historici buď nemají informace,
nebo se obávají měnit vytvořenou legendu.
Příkladem je generál Svoboda nebo

generál Kratochvíl. Generál Kratochvíl
je náš příbuzný, takže k němu mám
osobní vztah. Jezdíval za mnou, když
byl táta pryč. Maminka zůstala sama,
zavřeli ji, pak pustili, starala se o Jirku,
Josef byl u tety. Generál Kratochvíl pro
mě jezdíval do dětského domova. Neměl děti, jeho žena zahynula v Osvětimi, proto pomáhal dětem svých příbuz-

jen s Jiřím, já jsem s nimi nikdy nebyl.
Vrátil jsem se domů až někdy v 9. třídě.
Od narození do té doby jsem se potuloval po různých ústavech. Jsme si tedy
o krok vzdálenější, ale ne úplně. Nejvíc
mě formoval Jirka. Jako 14letého kluka mě přivedl k sochaři Jožovi Kubíčkovi a k malíři Jánušovi Kubíčkovi. Jiří
se s nimi stýkal přes literaturu.

Kdyby se v Evropě něco stalo,
přijede kamion americké ambasády
a odveze naše archivy pryč.
ných. Můj táta byl na konci války na
jeho výzvu ve východní armádě, takže
na mě pak přenášel pocit zodpovědnosti. Hodně mi dal, hodně mi toho řekl.
Mému otci tvrdili estébáci, že mu jeho
manželka byla nevěrná právě s generálem Kratochvílem a že já jsem jeho
syn. A já tím žil až do roku 1989. Můj
skutečný otec mi psal, že nejsem jeho
syn, což pro mě byla největší životní
tragédie. V děcáku mi to dávali sežrat,
že jsem syn nepřítele.
Zastavme se chvíli u vašich
bratrů. Nejstarší Jiří je spisovatel, starší Josef řečený
Jef je fotograf. Máte leccos společného, kromě stejných iniciál i uměleckého ducha. Čím vás nejvíc
ovlivnili?
Musíme začít tím, že jsme
spolu nevyrůstali. Což je
možná příčina toho, že
jsme si vzdálenější, než by
to mělo být. Různé dětské drobnosti jsme spolu neprožili. Když
se Pepík vrátil
od tety, žili

Vaše muzeum je otevřeno jen na objednávku. Proč?
Tím, že nemáme státní prostředky,
všechny náklady platíme ze soukromých peněz, proto si nemůžeme dovolit prů-

Foto: Z. Kolařík

Možná tedy právě on určil vaši životní dráhu.
Jsem o tom přesvědčen. U mě v bytě se
v 70. letech dělalo bytové divadlo. Jirka
s ním začal dřív než Vlasta Chramostová, v roce 1976 s Ivanem Vyskočilem.
Myslím, že Jiří Brno hodně ovlivňoval,
Peter Scherhaufer (zakládající člen a režisér Divadla Husa na provázku – pozn.
red.) byl jeho spolužák a kamarád, dělali spolu kdysi nějaké malé divadlo. Když
jsem přijel z děcáku domů na víkend,
Jirka na mě tohle všechno nakládal. Byl
to snílek, introvert, Pepa byl jiný, pragmatik. Já se pohybuji mezi nimi, jsem
víc společenský než Jiří, ale ne tak jako
Pepa. Z obou mám cosi, co vyšlo z otce.
V Jiřím se nejvíc promítl dědeček ﬁlosof. Ten ale poznamenal nás všechny.
Pro mě je historie rodiny zásadní. Asi je
to dáno tím, že jsem rodinu vůbec nepoznal. Poznal jsem ji až bádáním po archivech, hledáním dokumentů, soustřeďováním informací.
Přeskočme do roku 1968 a 1969. Ještě
rok po okupaci se jen na Zelném trhu
sešlo 15 tisíc protestujících, stavěly se
barikády, v pozdějších letech ale lidé
většinou rezignovali. Čím to?
Zeptám se vás podobnou otázkou: Co se
stalo se společností, která v roce 1989
hromadně demonstrovala a dnes je v letargii? Je to ztrátou důvěry v politické
spektrum. Pamatuju si, s jakým nadšením jsme v roce 1968 věřili reformám
Alexandra Dubčeka. Stará generace nám
říkala: Neblbněte, komouš se nemůže nikdy změnit. Ale my jsme tomu věřili. Už
pár let předtím se uvolňovala kultura,
společnost si uvědomovala, že vše není
jednobarevné. Přišla okupace a ekonomicky myslící část národa začala utíkat.
Politicky myslící část zůstala, přesvědčena, že to přece není možné. Největší
národní ztrátou není rok 68, ale 69, protože vlastní lidé, kterým jsme věřili, pro
které jsme byli ochotni umřít na demonstracích, nás zradili.

Jak na ty srpnové dny vzpomínáte?
V roce 1968 jsme běhali po ulicích, stavěli jsme barikády. Na Svoboďák přijel
ruský džíp, tak jsme ho převrátili a řidiče jsme vyhnali. Národní vzepětí bylo
ve smyslu „nenecháme okupanty, je to
cizí vojsko“. Tragédie to ale byla i pro
Rusko. Svými velkými autory, jako byl
Dostojevskij nebo Puškin, je kulturní
zemí. Ale tou nešťastnou okupací primitivů – protože Brežněv byl nevzdělaný primitiv – se budeme na Rusko po
další staletí dívat přes prsty. Už se na
něj nikdy nebudeme dívat jako na demokratickou zemi. Vtrhla k nám vojska, která nám vzala pocit, že svoboda může být. Opět bych v tom ale
viděl naše politické spektrum. Kdyby
se tomu postavilo, měl by národ rovnou páteř.
O rok později, 21. srpna 1969, jste
byl opět přímým účastníkem demonstrace a také zastřelení Danuše Muzikářové, jedné ze dvou obětí toho dne
v Brně. Věděl jste, že při protestech
může jít o život?
Ne, byli jsme trochu idealisti, nevěřili jsme, že dojde ke střelbě. Ten první
den v žádném případě. Prostě jsme šli
do ulic a demonstrovali. Mám dokonce fotku StB, když ji střelili, jak jsme
se při tom výstřelu u Nejvyššího správního soudu otočili. Nafotili nás a zezadu popsali, kdo tam jsme. Pro nás to byl
šílený šok, že náhle nějaké děvče spadlo. Neznali jsme ji. Mladý děcka šly demonstrovat proti okupaci s velkým nadšením v domnění, že národ je jednotný,
stojí pohromadě. Vůbec nás nenapadlo, že to půjde tak do extrému. Kromě
Daniny tragédie mám tu dobu spojenou
ještě se svým spolužákem Jirkou Ševčíkem, toho střelili na Orlí druhý den. Jirka stál vedle mě a spadnul.
Předvedli vás nebo zadrželi?
Byl jsem zavřený v Bohunicích v cele,
která byla nacpaná k prasknutí. Nemohli jsme se pohnout, viseli jsme na sobě.
Nemohli jsme jít na toaletu, a protože
jsme tam byli 24 hodin, čurali jsme si na
záda. Když jsme vycházeli ven, policajti
nás mlátili, že jsme prasata. Šílené věci,
které si lidi vůbec neuvědomují. Na ten
nářez mám velmi nepříjemné vzpomínky, pendrek cítím ještě dneska.
Mělo to pro vás i vážnější následky?
Samozřejmě, škola, vykopli mě, musel
jsem studovat při zaměstnání.
Ptala se Zuzana Gregorová
Celý rozhovor najdete na webu
www.brno.cz.

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Brněnská přehrada už pátou sezónu žije
MARTIN
ANDER
náměstek primátora
(Strana zelených)
dyž jsme před osmi
lety rozjížděli projekt
vyčištění Brněnské přehrady, málokdo tomu věřil. Pamatuju si, jak
jsem byl v tehdejším zastupitelstvu terčem
opoziční kritiky za „nezodpovědný experiment s vápněním břehů“, který v lepším případě nic nepřinese, v horším způsobí škody.

K

Čas ukázal, že bylo správné nenechat se odradit. Díky vypuštění přehrady v létě 2009, cílené
likvidaci zásob živin v sedimentech a průběžnému snižování přítoku nového znečištění se
nakonec podařilo natolik zlepšit kvalitu vody,
že se už pátou sezónu dá v přehradě zase normálně koupat a její břehy viditelně ožily.
Letos přivítá nádrž své návštěvníky také novým zázemím. Od začátku června jsou u Sokolského koupaliště veřejnosti k dispozici
nové sprchy a převlékárny, stoly na ping-pong
nebo nové herní prvky pro děti.

www.brno.cz

Na pravém břehu postupovala stavební ﬁrma pomaleji, takže poslední úpravy probíhaly už mezi opalujícími se Brňany, ale výsledek za to posečkání jistě stojí: na pláži na
Rakovci přibyly stojany na kola, několik veřejných WC i čtyři růžicové sprchy se solárním ohřevem vody. Sportovci jistě ocení
posilovací stroje, děti pak trampolíny a nízké lanové centrum.
Na Kozí horce je pak vybudováno nové multifunkční hřiště s umělým povrchem a převlékárny. Hřiště bylo zrekonstruováno také
na Rokli. Brněnská přehrada je tak opět místem pro veřejnou rekreaci jako za dob své
největší slávy.
Tím však naše plány nekončí. Připravujeme doplnění bezpečných úseků cyklotras
v jejím okolí. Zlepšení by se měly dočkat
i úseky mezi nádrží a Žabovřeskými loukami. Oba břehy Svratky tu navíc skýtají řadu
možností ke zlepšení podmínek pro volnočasové vyžití. Veřejně přístupná hřiště, nová
sportoviště, zázemí s občerstvením, ale
i volné plochy na březích pro pikniky a setkávání lidí, to vše by v příštích letech mělo
oživit zónu kolem řeky.

Za sportem i wellness s jednotným čipem
KLÁRA
LIPTÁKOVÁ
1. náměstkyně
primátora (KDU-ČSL)
edm brněnských sportovišť spravovaných
městskou
společností
Starez-Sport bude od letošního léta propojeno jedním pokladním systémem.

S

Zájemci budou moci čipovým náramkem
hradit vstupné i jednotlivé služby, aniž by museli v peněžence nosit hotovost.
Tato novinka funguje v akvaparku v Kohoutovicích, v bazénu za Lužánkami a na Ponávce,
v relaxačním a lázeňském centru Rašínova,
v zimě také na kluzišti za Lužánkami a v létě
na koupališti Riviéra a Zábrdovice.
Jak tedy ušetřit čas i peníze při sportu a relaxaci? Ve kterémkoliv ze zmíněných sportovišť si
předplatíte své budoucí sportovní aktivity. Nositelem informace o výši kreditu je jednoduchý
čipový náramek, který dostanete proti záloze.
Příjemným bonusem je cenové zvýhodnění.
Pokud si předplatíte alespoň tisíc korun, získá-

váte slevu 20 procent na každý vstup. Navíc
s vlastním čipovým náramkem můžete projít
turniketem bez vystání fronty u pokladny.
Výčet výhod tím však zdaleka nekončí. Náramek je totiž přenosný, slevu tedy může využívat celá rodina nebo přátelé. Pro rodiče vyplácející kapesné je námětem k zamyšlení,
zda jeho část nevyužít pro jejich potomky prospěšným způsobem.
V kohoutovickém akvaparku nebo na Rašínově můžete čipovým náramkem hradit i nákup
občerstvení.
Majitelé této novinky si ulehčí přístup ke sportu i relaxaci. A ty, kteří mají problém s disciplínou, bude nabitý kredit motivovat k pravidelné
sportovní aktivitě.
Foto: M. Schmerková
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Brno se nemá za co omlouvat
JIŘÍ HRÁČEK
člen Zastupitelstva
města Brna (KSČM)
a dubnovém zastupitelstvu koalice ve
složení ANO, Žít Brno,
KDU-ČSL a Strana zelených společně s opoziční TOP 09 schválily
deklaraci smíření, ve které se za Brno omluvily za odsun brněnských Němců v roce 1945.

N

Komunisté jako jediní byli proti a tento odsouzeníhodný krok jednoznačně odmítli. Schválením deklarace se koalice podle nás dopustila
zneuctění památky všech obětí nacistického teroru nejen v Brně, ale v celé naší zemi!
Tento krok vedení Brna vyvolal vlnu nesouhlasu mezi občany města a rozdělil je na dva znepřátelené tábory. Hlasitě se ohradili i někteří
historici jako například Emil Kordiovský nebo
Vlastimil Schildberger.
Oba zpochybnili počty obětí brněnského odsunu a především pochodu do Pohořelic
a jasně prohlásili, že text deklarace popírá his-

Jakou funkci mají plnit městské společnosti?

torická fakta. Také odmítli, že by při pochodu
docházelo ke svévolnému násilí a už vůbec se
podle nich nejednalo o „pochod smrti“, jak
neustále tvrdí pan Hollan nebo sám primátor
Vokřál. Vedení Brna ale tato fakta nevidí nebo
mu na nich nezáleží.
Co ale vedoucí představitelé Brna předvedli 30. května, je už podle mého názoru více
než za hranou. Ukázalo se, že současná koalice nejenže kašle na oběti nacistického teroru, ale že je schopna paktovat se s pohrobky samotných nacistů. Závěrečná akce „Roku
smíření“ tak skončila symbolickým návratem
sudetských Němců v čele s Berndem Posseltem zpět do Brna.
Kdo dal vedení města právo pošlapávat historii a památku zavražděných antifašistů (včetně
německých)? Jak si dovolují zvát do Brna představitele těch, kteří byli po právu odsunuti na
základě rozhodnutí vítězů druhé světové války?
Je potřeba jasně říct, že Brno se Sudeťákům
a náckům nemá za co omlouvat, tuto potřebu
má jen pár revanšistů a kolaborantů v čele brněnského magistrátu a my komunisté toto jednání naprosto jednoznačně odsuzujeme.

Krásné léto všem, koalici odvahu a rozum
LIBOR ŠŤÁSTKA
člen Zastupitelstva
města Brna (ODS)
rno si letos připomíná půlkulaté výročí. Od okamžiku, kdy do
jeho čela usedl po dlouhé době první nekomunistický primátor,
uplynulo už 25 let.

B

Následovalo ho dalších sedm primátorů,
z toho pět za ODS. Brno se za tu dobu výrazně
proměnilo, opravilo se mnoho památek, veřejných prostor, postavila se řada nových staveb. Jeho porevoluční historií se ale táhnou
také nevyřešené problémy jako modernizace
brněnského nádraží či stadionu za Lužánkami.
Ačkoliv se v médiích problémy města připomínají mnohem víc než jeho úspěchy, můžeme být na Brno hrdí. Stále platí, že se tu dobře
žije. A to navzdory aktivistům, kteří často nejsou Brňáky, ale nyní stojí v čele města.
Letos doběhlo mnoho věcí, které se podařilo v minulosti schválit či prosadit. Otevřel se

opravený Zelný trh, novou podobu dostalo
prostranství před Janáčkovým divadlem, Vaňkovo náměstí, park na Konečného náměstí
či u Polikliniky Zahradníkova, pokračuje stavba parkovacích domů, pracuje se na rozšíření
velkého městského okruhu.
Zda se naše město dočká dalších oprav a staveb, bude záviset na schopnostech současného vedení. Podmínky pro to má. Díky zodpovědnému hospodaření v minulosti se město
nezadlužuje, naopak, zásluhou naspořených
peněz z minulých let může současné vedení
Brna dobře zvážit, jaké priority si vytyčí.
Ta rozumná polovina současné koalice si však
musí umět prosadit svůj názor, protože od té
druhé, zastoupené aktivisty a zelenými, nic
pozitivního čekat nelze. Zatím jsme se uchopitelného, srozumitelného a jasně daného programu nedočkali. Je však nejvyšší čas, protože první rok vládnutí se pomalu nachyluje.
Jako opozice jsme na debatu o rozumných
návrzích připraveni. Za zdejší ODS přeji Brnu
i jeho vedení více komunikace o tom, co město posune dál. Všem Brňanům pak přeji pohodové léto, ať již doma, nebo v zahraničí.

člen Zastupitelstva
města Brna (TOP 09)
ak je hodnocen management společností
v majoritním vlastnictví
města? Jaké cíle mají plnit? Jaká je transparentnost? Jak to bude dál?

J

Mají městské společnosti tvořit zisk, a přispívat tak do rozpočtu města? Zvyšovat příjmy
zástupců města ve statutárních orgánech? Či
nabízet kvalitní služby občanům? Rozpočet významně nenaplňují, některé by bez zakázek či
pověření města měly velké ﬁnanční problémy.
Podle čeho je hodnocen management? Pouze
za to, že vše funguje jako dosud a neobjeví se
problémy, neboť nejsou deﬁnovány měřitelné cíle. Není nastaven ani jednotný manažerský reporting, aby byly vedení města či orgány
městských společností pravidelně informovány o výkonnosti a hospodaření ﬁrmy.
Myslím, že městské společnosti dosud nepřistoupily k větší transparentnosti a efektivi-

tě hospodaření. Pořád se vypisuje málo otevřených výběrových řízení a na velké zakázky
se oslovuje jen několik ﬁrem. A poskytování
informací je blokováno poukazem na zákon
o obchodních korporacích. Bude lépe?
Jasná není ani strategie, jak dále s městskými společnostmi nakládat. Příkladem může být
snaha o prodej podílu v Technologickém Parku Brno. Výnos by mohl sloužit k odkupu majoritního podílu ve společnosti Veletrhy Brno.
Co by však s touto společností město dál dělalo, není známo. Je tedy z dlouhodobého pohledu pro město lepší koupit majoritní podíl ve Veletrzích Brno a prodat podíl v Technologickém
Parku Brno, většinově vlastnit obě společnosti
nebo zachovat stejný stav jako dosud?
Bude město v dohledné době znát strategii,
které společnosti chce vlastnit, jakou funkci
mají plnit a jaké mají dlouhodobé cíle? Jak
nakonec dopadne nahrazení politiků v představenstvech společností odborníky? Nebo
se z nich zničehonic stanou odborníci?
Na závěr mi dovolte, abych popřál všem Brňanům příjemné prožití dovolených a prázdninových dní k načerpání nových sil.

Jak se dělá holding? Za zavřenými dveřmi
VLASTIMIL ŽĎÁRSKÝ
člen Zastupitelstva
města Brna (ČSSD)
ídr koalice (hnutí ANO)
sebevědomě prohlašoval, jak je nezbytné vytvořit holding městských
ﬁrem a jak je vše jasné, jak bylo vše špatně,
než nastoupili do vedení města.

L

I já jsem věřil, že jde o tým se skutečnou manažerskou zkušeností. Nicméně to, co se za skoro tři čtvrtě roku v této věci událo, mě přivedlo
k zamyšlení. Vše začalo hanobením minulého
a deklarováním suverénní znalosti řešení, které je tak snadné, že nikdo nepochopí, proč to
„omezení“ předchůdci dávno neudělali.
A tak manažeři „prostě začali makat“. Ustanovili novou placenou funkci radního, který
má na starosti správu městských účastí. Když
jsem se domáhal její pracovní náplně, dozvěděl jsem se od pana primátora, že „vznik této
funkce je politické rozhodnutí vycházející z koaliční smlouvy, ovšem s přísně ekonomickým

základem“, z čehož jsem nepochopil, co má
vlastně radní na práci.
A na dotaz, co bude pracovní náplní další nově
vytvořené pozice „koordinátor pro městské
společnosti“, mi bylo sděleno, že zajišťování
podpory radního pro správu městských účastí. Mezitím rada povolala na pomoc no name
společnost, která má za směšnou částku v nesmyslně krátkém termínu vypracovat něco, co
může ovlivnit miliardové hodnoty města Brna.
Některá představenstva nebyla ochotna oné
nerenomované ﬁrmě informace vydat. V tu
chvíli nastupuje rada a ukládá z titulu valné
hromady městským společnostem, aby tyto
podklady vydaly uvolněnému radnímu, aby
je ten následně mohl předat oné společnosti.
A tak jsem si chvilku myslel, že už vím, co je
pracovní náplní tohoto uvolněného radního.
Nakonec rada ještě zřídila pracovní skupinu pro „posouzení možné restrukturalizace
městských ﬁrem“, předsedou je opět uvolněný radní. Ovšem pozor, členové skupiny podepsali mlčenlivost, a tak se asi nikdy nedozvím,
o čem se jedná. Nezbývá, než se nechat překvapit, co z toho „makání“ vzejde.

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

JAROSLAV KACER

Příští číslo bude distribuováno
5. a 6. září 2015. Brněnský Metropolitan čtěte také na webové
stránce www.brno.cz – najdete
tu kompletní archiv i 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 17.30 hodin, repríza 5x denně) • Informace
o aktuálních událostech ve městě • Politická rozhodnutí volených orgánů,
která ovlivňují život a rozvoj metropole • Pravidelné rubriky o práci magistrátu, městské policie a městských společností, novinky z kultury a sportu

Twitter
Krátké zprávy o aktuálním dění v Brně • Fotograﬁe • Odkazy na
videoaktuality a obrazové zpravodajství o městě • Pozvánky na
kulturní, společenské, sportovní a další akce • www.brno.cz/twitter

+420 778 520 752

Urban centrum zve k návštěvě výstavní síně na Staré radnici zájemce o rozvoj
a budoucí podobu města Brna. Kromě pravidelně obměňovaných expozic
o připravovaných a realizovaných záměrech města se lidé mohou zúčastnit
i besed či prezentací. Aktuální výstava: Návrhy soch k poctě básníka Skácela

Videoaktuality
• Události a dění v Brně obrazem • Aktuální reportáže zhlédnete v sekci
Videoaktuality na portálu YouTube s odkazem na webu města www.brno.cz.

Mamma HELP: Na prevenci není nikdy pozdě
akovina prsu je druhou nejčastější příčinou úmrtí žen
na nádorové onemocnění.
Ale i s ní se dá bojovat.

k tomu, aby mohly nemocné ženy veřejně
zvolat: „Umíme žít naplno“. Letošní Kloboukové vítání jara proběhlo 26. dubna
v Denisových sadech. Kloboukové loučení s létem se uskuteční na stejném místě
6. září. Známé jsou i celorepublikové akce
Plaveme prsa nebo Měsíc v růžové.

R

Mamma HELP je organizace, která sdružuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty.
V České republice sdružení působí již od
roku 1999. Ročně se na síť Mamma HELP
center v Praze, Brně, Olomouci, Hradci
Králové, Přerově, Zlíně, Plzni a Českých
Budějovicích obrátí téměř sedm tisíc klientek a klientů.
Cílem činnosti sdružení je pomoci zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen, prosadit zlepšení následné
péče a osvětou přispět k lepší informovanosti veřejnosti o rakovině prsu a zejména prevenci.
Co Mamma HELP centra poskytují?
Užitečné informace a praktické rady, kontakty na odborníky, vhodné prostředí pro
intimní rozhovory, pomoc při řešení osobních problémů a také chápavé přítelkyně
s osobní zkušeností s nemocí. Všechny
poskytované služby jsou zdarma.
Sdružení personálně zajišťuje i bezplatnou telefonní linku 800 180 880, na kterou se lze anonymně obrátit každý všední den od 9 do 19 hodin. Je sponzorována
z konta Avon proti rakovině prsu a s volajícími hovoří laické terapeutky. Zkušení
onkologové jsou na lince k dispozici vždy
ve středu od 16 do 19 hodin a psychologové každý sudý pátek od 16 do 19 hodin. Funguje také e-mailová komunikace
na adrese mammahelp@mammahelp.cz.

Onemocnění zjištěné včas
dává velkou šanci na život

Kloboukové vítání jara.
Foto: Mamma HELP

Holky, už mi zase chutná
„Mammahelpky“ organizují celoročně
řadu akcí a projektů. Jedním z nich je
projekt Holky, už mi zase chutná. Součástí léčby je většinou i chemoterapie,
která způsobuje také nechutenství a úbytek na váze. Nepříjemnosti léčby však
pominou a ztracená chuť – k jídlu i k životu – se zase vrátí. V létě proběhnou
v Brně hned tři vaření v kulinářském studiu Divoká vařečka pod dohledem kuchařských mistrů. Více informací najdete
na webu www.uzmizasechutna.cz.
Klobouky nejsou jen pokrývkou hlavy
nebo ozdobou. Již před pár lety posloužily

Využijte svého práva na preventivní prohlídky, připomínají členky sdružení Mamma HELP všem ženám na svých přednáškách.
Proškolené přednášející pod supervizí
odborníků z Asociace mamodiagnostiků
navštěvují zdarma školy i obce. V prezentaci představují nejen fakta o výskytu karcinomu prsu, ale také možnosti
vyšetření u lékaře, jak se k němu objednat, jak často prohlídky absolvovat a jak
správně provádět samovyšetření.
Součástí přednášek je také nácvik samovyšetření na fantomovém modelu a diskuse. Přínosem pro posluchačky je setkání s ženami, které mají kromě odbornosti
osobní zkušenost s nemocí, což zpravidla
bývá pro publikum motivující ke změně
vlastního chování a vede je k prevenci.
Soňa Haluzová

Zapište si
Mamma HELP centrum
Nerudova 7, Brno
tel.: 549 216 595
e-mail: brno@mammahelp.cz
otevřeno: pondělí–čtvrtek 10–15 hodin

www.brno.cz
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PŘIJÍŽDÍ VŮZ,
CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční model
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.
Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný prestižní cenou Red Dot
2014 za design. Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme pro vás
připravili lákavější nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou zárukou, úsporným TSI motorem,
klimatizací, rádiem s dotykovým displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše
s financováním ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás a objednejte se na testovací jízdu.

skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Informace o inzerci:

Informace o inzerci:

Havel Mouka

Hana Adamcová

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

Informace o inzerci:

Karel Marek
manažer inzerce

tel.: 606 740 730
e-mail: karel.marek@ceskydomov.cz

SC 341853/07

SC 350938/01

AUTONOVA BRNO, Masná 20, 602 00 Brno
Tel.: 543 424 222, www.autonova.cz

manažer inzerce

tel.: 776 797 904
k domov.cz
e-mail: hana.adamcova@cesky

Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 5. září. V té souvislosti vás, vážení čtenáři, chceme požádat o pomoc. Občas se stává, že se naši distributoři nemohou dozvonit do některých domů. Vyjděte jim, prosíme, vstříc. Roznos Metropolitanu probíhá jednou měsíčně, od pátku do neděle. Když tedy na vás od 5. do 7. září 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.

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO
VYDÁNÍ JE 27. 8. 2015.
S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!

OD 25°C AŽ*

O
LUNÍČK
TARIF S

- 50 %

Za tím nejlepším
do lázní Laa!
V Therme Laa Vám dopřejeme pocit ze středozemní dovolené. 600 lehátek –
chladivý venkovní bazén – dětská animace, atd. Pro perfektní dovolenkový den,
jen kousek od Vás!

Horké dny – super ceny!
V horkých dnech se dostanete na letní koupání levněji: Pokud bude tepleji než 25°C,
platí levnější tarif Sluníčko.

*Platné od 01.06.-6.09.2015 Info na www.therme-laa.at/slunicko

Resort skupiny VAMED Vitality World

SC 350523/01

Každou neděli: Bufet & Gril
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Sklo v exteriéru – krásné, elegantní, pevné

Jak mít přehled o katastru nemovitostí
Bydlíte-li ve vlastním bytě či domě nebo vlastníte stavební parcelu, čas od času potřebujete nahlédnout do výpisu z katastru nemovitostí. Někdy postačí informace z internetu, jindy musíte
na úřad osobně. Záleží na tom, k čemu informace potřebujete. Všechny tři varianty – bezplatné
nahlížení do katastru, dálkový přístup i osobní návštěva, mají své výhody i nevýhody.
Pro osobní potřebu bude jistě
stačit bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí, které je volně dostupné na internetu. Pokud
ale potřebujete informace, které
v bezplatném nahlížení nenajdete, a nechcete jít na katastr osobně, můžete se zaregistrovat a využít dálkového přístupu. Ten je
ovšem placený. Pro ty, kdo výpis
z katastru potřebují jako přílohu
smluv a jiných dokumentů, je jedinou možností osobní návštěva.

Kde vyhledávat informace
Na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz
si můžete zdarma prohlížet vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek evidovaných v katastru nemovitostí
a také informace o stavu řízení.
Abyste se k údajům dostali, nemusíte se nikde registrovat ani
nic platit. Vyhledávat můžete podle parcel, budov nebo bytových
jednotek. V katastru nemovitostí
tedy nelze vyhledávat podle identity vlastníka. Chcete-li zjistit informace o budově, bytě nebo parcele, musíte přesně identiﬁkovat
konkrétní nemovitost.
Hledáte-li parcelu, musíte zadat katastrální území (ve větších
obcích speciﬁkujte i její část) a tzv.
parcelní číslo. U budov musíte za-

dat obci, část obce a popisné
nebo evidenční číslo budovy (tzv.
modré číslo), případně číslo bytové jednotky v rámci domu. Pouze orientační číslo nestačí. Pokud
neznáte popisné či orientační číslo či jinou část údajů, které katastr potřebuje k vyhledání informací, pomůže vám registr adres ČR.

Dálkový přístup je placený
Od roku 2001 umožňuje katastr
nemovitostí dálkový přístup k aktuálním údajům. Pro jeho využívání je nutná registrace a zaplacení správního poplatku. Ovšem
s dovětkem, že takto získané informace jsou pouze informativní (tedy nezávazné), a nemohou
být tedy použity jako podklad při
dalších řízeních. Cena se odvozuje od počtu stran. Za každou
(i započatou) stránku formátu A4
se platí 50 korun. Účtuje se již nahlédnutí na stránku.
Zdarma je dálkový přístup na
zkoušku. Prohlížet si však budete ﬁktivní data. Částky, které jsou
vám „účtované“, pouze kopírují
vaše činnosti a nebudete je platit ve skutečnosti. Databáze, ze
které dálkový přístup na zkoušku čerpá, je omezena, ale pro
ilustraci a vyzkoušení aplikace je
množství informací dostatečné.

Pokud budete dálkový přístup
využívat často, pak je dobré si
vytvořit na katastru nemovitostí zákaznický účet, na který bude
vaše hledání účtováno. Samotné založení zákaznického účtu
je bezplatné. Nejprve je potřeba
podat písemnou žádost na nejbližší úřadovnu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního.
Účet je aktivní zhruba 10 dní ode
dne podání žádosti a jeho stav je
možné kdykoli zjistit pomocí funkce „výpis zákaznického účtu“.

Oﬁciální žádost o výpis
Jediná možnost, jak získat údaje z katastru nemovitostí, které
je možné použít u smluv a dalších právních úkonů, je oﬁciální
žádost o výpis z katastru nemovitostí. Při osobní návštěvě je výpis
často zhotoven na počkání. Jinou
variantou je zaslání výpisu poštou
ve lhůtě do 30 dnů. Při návštěvě
se musíte prokázat občanským
průkazem a uvést účel žádosti.
Výpis je možné získat také
na kontaktních místech Czech
POINT (vybrané krajské, městské a obecní úřady, Česká pošta,
Hospodářská komora), u notářů či pomocí webového formuláře Czech POINT. Výpis obdržíte
poštou.

20in.X

Starým luxferám
odzvonilo

VYŠKOV
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Sklo se v různých podobách
uplatňuje nejen v interiérech.
V posledních letech se zařadilo mezi vyhledávané stavební
materiály, které nacházejí využití v obvodovém plášti budov,
nebo dokonce na něm.
Díky novým technologiím výroby a zpracování získalo sklo
lepší vlastnosti, které umožňují jeho široké uplatnění, takže
se mohlo zařadit mezi moderní, nadčasové stavební materiály. Skládá se do velkých ploch,
opět se vrací sklo ohýbané,
jak v oknech, tak ve výkladech
a dalších částech budov. Spolu
s kovy působí efektně a často je
využíváno k opláštění reprezentativních budov. Objevuje se i na
stavbách menšího rozsahu.

Sklo nemusí být ve venkovním
prostředí použito pouze jako fasádní prvek, ale také jako plnohodnotný stavební konstrukční
materiál. Zvláště ve druhé polovině minulého století byly běžnou součástí obvodových zdí
rodinných domů i veřejných budov vyzdívky z luxfer. Luxfery
staršího typu bývaly méně kvalitní – netěsnily, praskaly a nebyly příliš vzhledné.
Dnešní skleněné tvárnice mohou být duté, vhodné především
pro vnější stěny. Plné luxfery se
naopak hodí pro vyzdívání interiérových příček.
Sklo v architektuře může podle polohy budovy působit monumentálně. Dnes si lze vybrat z mnoha tvarů i barev a jak
venku, tak i uvnitř umožňují přirozený prostup světla a současně jsou i esteticky příjemné.
Stěny ze skleněných tvarovek jsou však velmi těžké, jejich stavba je náročnější, nelze je použít všude. Proto se na
trhu objevily plastové tvarovky.
Práce s nimi je snazší, stěny
jsou lehčí a uchovávají si dobré vlastnosti skleněných luxfer.
Některé systémy umožňují dokonce objednat již hotovou stě-

nu podle rozměrů konkrétního
otvoru.

Velkoplošné sklo
vydrží zátěž
V architektuře a ve stavebnictví
bylo již v první polovině 20. století významnou měrou využíváno velkoplošné rovné či ohýbané sklo. Dnes se vrací v mnohem
větší míře, protože jsme mu díky
moderním postupům schopni dodat potřebné vlastnosti a upravit
ho ke konkrétnímu účelu.
Velké skleněné plochy jsou
nejen funkční. Nezanedbatelná
je i jejich estetická, či dokonce
výtvarná hodnota. Vypadají elegantně, jsou odlehčené a vysoce
moderní. Se zájmem pohlížíme
na velké lesklé plochy s odrazy
okolních budov, stromů, oblaků
na obloze či slunečních paprsků.
Takové budovy, ač vysoké a rozměrné, se mohou lépe začlenit
do prostředí. Velké plochy mohou mít i takzvaný druhotný vizuální vliv – tvarem jednotlivých
prvků a jejich upevněním je možné budovu opticky rozčlenit.
Pokud má být sklo na fasádách vystaveno extrémním teplotám, vysokým tlakům či jiným
výjimečným podmínkám, volba
obvykle padne na bezpečnostní
kalené sklo. Běžnému sklu by za
takových podmínek hrozilo popraskání. Nebezpečné by mohly
být i případné ostré střepy.
Princip kalení skla spočívá
v jeho zahřátí na vysokou teplotu a následném ochlazení. Získáme tak velmi tvrdý, ale křehký materiál, který nelze řezat či
provrtávat. Pokud jsou úpravy
nutné, provádí se vše před kalením. Samotné kalené sklo lze
pouze pískovat, brousit nebo jinak povrchově opracovávat.

garážová vrata
vchodové dveře

INZERCE – NEMOVITOSTI

Tvrzené sklo je několikanásobně pevnější než běžné. Pokud se rozbije, rozpadá se na
drobné neostré úlomky. Z takto upraveného skla se vyrábí
nejen interiérové vybavení, ale
i vnější obklady stěn, prosklené
autobusové či tramvajové zastávky, střechy i fasády domů.

Chrání před počasím,
hlukem i sluncem
Zřejmě nejobvyklejším sklem jsou
okenní tabule, které lze považovat
za prvek exteriérový i interiérový, protože ovlivňují vnitřní i vnější
prostor. Při výběru oken klademe
důraz nejen na rámy, jejich barvu a materiál, ale i na kvalitu prosklení – zda jde o izolační dvojskla, trojskla nebo skla jednoduchá.
Problémem nejsou ani velké prosklené stěny nebo naopak pochozí plochy na terasách či skleněné
markýzy z bezpečnostního skla,
skleněná zábradlí a podobně.
Úpravami získá sklo i další
nové vlastnosti. Pro výborné tepelně-izolační schopnosti je využíváno často jako fasádní materiál. Chrání budovy před chladem
i horkem, hlukem a prachem.
S antireﬂexní povrchovou úpravou zabraňuje prostupu ostrého
slunečního světla. Sklo si však
stále zachovává svou průhlednost. Díky tomu nemáme v budově pocit klaustrofobie. Naopak.
Třeba i v práci můžeme zvednout
oči od počítače a nechat je odpočinout pohledem do zeleně.
Nejběžněji jsou používány
rovné desky. Stále častěji se
ale objevuje sklo ohýbané. Velmi atraktivní je takzvaná organická architektura inspirovaná
tvary živých organizmů. Jejím
předním představitelem byl například architekt Jan Kaplický.

předokenní rolety
venkovní žaluzie

+OHGiPNHNRXSLGĤPVJDUiåtY%UQČ&HQD
QHUR]KRGXMHDWUDNWLYQtORNDOLWDGĤOHåLWi
Tel.: 732 434 910

HLEDÁME OBCHODNÍKY

.RXStPE\WY%UQČQHERRNROt GRMH]GQRVWGR
FHQWUDGRPLQ EDONRQYêKRGRX3URVtP
QDEtGQČWH
Tel.: 736 123 995

6SROHþQRVW/20$; &RMHYêUREFHPJDUiåRYêFKYUDWDVWtQLFtWHFKQLN\
VYtFHMDNGYDFHWLOHWRXWUDGLFt9UiPFLSĜtPpKRSURGHMHSURNRQFRYp
]iND]QtN\KOHGiPHWHFKQLNDREFKRGQtNDSURRNROt%UQD

1DEtGQČWHSČNQêSURQiMHPE\WXY%UQČY\EDYHQtYêKRGRXQHYãDNSRGPtQNRX'ČNXML
Tel.: 721 195 834

Na této pozici budete:
- aktivně vyhledávat zákazníky v daném regionu (okolí Brna)
- vytvářet technické a cenové nabídky dle poptávek zákazníka
- uzavírat obchodní smlouvy se zákazníky

+OHGiP NH NRXSL FKDWX Y SČNQpP SURVWĜHGt
%UQČQVND D EOt]NpKR RNROt 0D[ YãDN GR
NP'ČNXML
Tel.: 732 115 802

1DWpWRSR]LFL9iPQDEt]tPH
]i]HPtVLOQpDVWDELOQtVSROHþQRVWL
- atraktivní produkty a kvalifikovaný pracovní kolektiv
PRWLYXMtFtILQDQþQtRKRGQRFHQtYSĜtPpYD]EČQDGRVDKRYDQpYêVOHGN\
SĜtMHPQpSUDFRYQtSURVWĜHGtSĜtOHåLWRVWNVHEHUHDOL]DFi

5. 2.12 1(029,7267Ë KOHGi SUR PLPRĜiGQRXSRSWiYNXSRNRMRYpE\W\Y%UQČ=D
QDEtGN\GČNXMHPH
Tel.: 734 319 616

V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis a připojte
krátký motivační dopis na adresu kubik@lomax.cz

www.lomax.cz

SC 350865/01

SC 350168/06

SC 350916/01

3URGiP FKDWX X %UQČQVNp SĜHKUDG\ YHOPL
GREUêVWDYNUiVQpSURVWĜHGt
Tel.: 606 258 379

7XWRSR]LFLPĤåHWHY\NRQiYDWSRNXG
- jste „technický typ“ a máte „obchodního ducha“
- máte silnou orientaci na zákazníka a výsledky
- máte praxi na pozici obchodníka nebo technika ve stavebnictví min. 3 roky
PiWHě3VN%MVWHDNWLYQtĜLGLþDRYOiGiWHSUiFLQD3&
PiWHPLQLPiOQČ6âY]GČOiQtVPDWXULWRX
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Minerály, které tělo potřebuje
Minerály napomáhají spolu s vitaminy správné funkci a posílení organizmu. Přesto si je tělo
není schopné samo vytvářet. Do organizmu vstupují především prostřednictvím potravy a nápojů, někdy i vdechovaným vzduchem a přes kůži. Je třeba je získávat především prostřednictvím zdravé a vyvážené stravy, případně pomocí nejrůznějších potravinových doplňků.
Úloha minerálů v našem těle je
mnohostranná. Jsou nepostradatelné pro správný vývin kostry.
Dále jsou významným faktorem
vnitřního metabolizmu, účastní
se tvorby enzymů, hormonů, vitaminů a jiných pro život nezbytných látek.

Různé denní dávky
Minerální látky (prvky) je možné rozdělit na makroprvky, jejichž
denní potřeba se pohybuje v řádu
několika set miligramů (draslík,
vápník, fosfor, hořčík, jód, sodík).
Další skupinou jsou stopové
prvky, jejichž koncentrace ve tkáních jsou nižší než 50 mg/kg. Je
potřebné je dodávat v množství
několika mikrogramů až miligramů (např. železo, zinek, mangan,
měď, jód, selen, chrom).
Minerálů můžeme mít v těle
buď nadbytek, nedostatek, anebo vyvážené množství, které je
pro lidský organizmus optimální.
Při nevyváženém množství minerálních látek dochází ve velmi
krátké době k výrazným zdravotním komplikacím (např. poškození orgánů a tkání). Aby minerály v organizmu působily správně,
měly by být přijímány v optimálním množství po celý život v závislosti na našem aktuálním zdravotním stavu. Ideálně po poradě
s lékařem nebo lékárníkem.

Důležitá je vyváženost
a pitný režim
Hlavní je obsah minerálů v běžné stravě, jejich stravitelnost a vy-

užitelnost v organizmu, a navíc
jejich vzájemné působení, stejně tak jako rychlost jejich vylučování. Z těchto důvodů bychom se
měli zajímat i o formu, jakou minerální látky užíváme jako doplňky stravy. Tělo využije plně jen látky v takové formě, kdy jsou dobře
rozpustné ve vhodném prostředí
v těle tak, aby mohly započít žádané pro organizmus ideální biochemické procesy.
Aby mohlo tělo minerály dobře zpracovat a využít, je třeba mu
dodávat také dostatečné množství
tekutin. Tělo funguje jako dobře
promazaný stroj, který nám dokáže dát najevo, když potřebuje doplnit tekutiny. Odborníci však doporučují nečekat až na pocit žízně,
ale napít se, kdykoliv je to jen možné. Ženy by měly za běžných klimatických podmínek vypít 1,6 litru
tekutin, muži o něco více (2 litry).

Draslík (kalium)
Doporučenou denní dávkou je
2000 miligramů. Je to nejrozšířenější minerál v našem těle. Společně se sodíkem vytváří elektrochemický gradient na stěně
buněk, který je nutný k životu
buňky. Podílí se na vedení vzruchu, dráždivosti svalů, metabolizmu cukrů, správné činnosti srdce. Draslík snižuje krevní tlak,
odstraňuje únavu a snižuje riziko mrtvice. K nedostatku draslíku
(hypokalémii) může dojít u alkoholiků, při silném zvracení, poruchách příjmu potravy (anorexie,
bulimie). Hladinu draslíku v krvi

snižuje také lékořice. Nedostatek
draslíku se může projevit svalovou slabostí, otoky, zácpou a bolestmi břicha.
Nejvíce draslíku najdeme
v ovoci a zelenině. Například
ve 100 g obilných klíčků je až
800 mg draslíku. Výbornými
zdroji jsou brambory, banány,
rajčatový protlak, rajčata, pomerančová šťáva, zelená řepa,
ovesné vločky, fazole, hrášek,
kešu a pistácie.

Vápník (kalcium)
Doporučenou denní dávkou je 800
miligramů. Vápník je stavebním kamenem
kostí a zubů, zajišťuje
správný
rytmus srdce, fungování cév a svalů.
Má význam v prevenci osteoporózy, řídnutí kostí, které vede k jejich
zvýšené lámavosti a týká se zejména žen po menopauze. Nedostatek vápníku ve stravě spolu
s nedostatkem pohybu může vést
k osteoporóze, u dětí pak k nedostatečné tvorbě kostí a zubů a ke
zlomeninám. Během těhotenství přechází velká část vápníku
z matky na plod, proto je nutné jej
doplňovat, jinak dochází k poškození chrupu matky.
Vápník nejčastěji získáme
z mléka a mléčných výrobků, nejvíce jej obsahují tvrdé sýry. Z některých zdrojů je ale hůře vstře-

batelný (listová zelenina, špenát,
rebarbora, chléb). Osvědčenými zdroji jsou cereálie, kapusta,
mandle, kondenzované kravské
mléko, sýr, fíky, pomerančový
džus. Pro jeho správné ukládání je nutný vyvážený poměr mezi
ním a fosforem, z tohoto důvodu nejsou pro děti vhodné tavené sýry a nápoje kolového typu,
které obsahují nadbytek fosforu.

Fosfor (phosphorus)
Doporučená denní dávka fosforu bývá okolo 700 miligramů. Tento minerál je jedním z nejrozšířenějších v našem těle. Společně
s vápníkem se podílí na výstavbě
a udržování zdravých a silných
kostí a zubů. Asi 85 % fosforu je
uloženo v kostech
a zubech, zbylých
15 % se nachází v krvi a měkkých tkáních. Je
důležitý k udržení pravidelného
tepu srdce a nutný k aktivaci mnoha enzymů.
Fosfor obsahuje kukuřičná mouka, kondenzované
mléko, pšeničná mouka, ovesné
vločky, hnědá rýže a mléko. Největšími zdroji fosforu jsou mléčné výrobky, ryby a maso. V běžné stravě je dostatečné množství
fosforu. Problémy s jeho nedostatkem mají alkoholici, diabetici
a dlouhodobě hladovějící. Nízké
hladiny fosforu se mohou projevovat ztrátou chuti, anémií a také
zvýšenou náchylností k infekcím.

Hořčík (magnesium)
Doporučená denní dávka je
375 miligramů. Hořčík je důle-

žitým iontem v nervovém přenosu, svalovém stahu a normálním rytmu srdce. Podává se při
eklampsii (projevuje se v těhotenství zvýšeným krevním tlakem a otoky končetin). Rovněž
se používá na tlumení křečí.
Pokud člověk konzumuje dostatečně pestrou stravu, nemusí se obávat jeho nedostatku. Ten se projevuje především
křečemi v končetinách, nervozitou, poruchami vidění a zvýšením krevního tlaku. Při nadbytku
hořčíku dochází ke zmatenosti,
srdeční arytmii a zhoršení funkce ledvin.
Hořčík získáváme z minerálních vod s obsahem tohoto prvku, zeleniny, ovoce a celozrnného pečiva. Ideální je pohanková
mouka, ovesné vločky, špenát,
mandle a tmavá čokoláda.

Sodík (natrium)
Doporučenou denní dávkou je
125 miligramů. Chemicky patří
mezi alkalické kovy. Sodík zadržuje vodu v organizmu a chrání
tělo před velkými ztrátami vody.
Je nutný pro vedení nervového vzruchu a k udržení svalové
dráždivosti. V těle je v rovnovážném stavu s draslíkem. Nedostatek sodíku obvykle nevzniká
jeho nízkým příjmem, ale zvýšeným zadržováním vody nebo
zvýšeným vylučováním tohoto minerálu. K velkému úbytku sodíku dochází při velké fyzické námaze. Jeho nedostatek
se může projevit bolestmi hlavy, zvracením, svalovou slabostí, křečemi, zmateností. Naopak
nadbytek nám může způsobit
ledvinové kameny nebo zvýšenou lámavost kostí.

Sodík můžeme získat z kuchyňské soli, mořské soli a vaječných bílků.

Železo (ferrum)
Doporučená denní dávka pro
muže je 10 miligramů, pro ženy
před menopauzou 18 miligramů.
Železo funguje jako součást bílkovin zapojených do přenosu
kyslíku, proto je nezbytným prvkem našeho organismu. Železo
potřebují všechny tělesné orgány. Zatímco dospělí muži a ženy
po menopauze ztrácejí jen velmi
malá množství železa s výjimkou
krvácení, ženy v plodném věku
přicházejí v důsledku menstruačního cyklu o značný podíl tohoto minerálu, což může vést až
k anémii (chudokrevnosti). Nedostatek železa v těle je považován
za nejčastěji se vyskytující poruchu správného příjmu minerálů.
Typickým projevem nedostatku
železa je anémie s příznaky jako
je únava, snížená funkce imunitního systému s následnou zvýšenou náklonností k infekcím.
V potravě se železo vyskytuje ve dvou formách. Chemická struktura železa označovaná
jako hem je přítomna v mase, rybách a drůbeži. Tato forma je velmi dobře vstřebatelná. Výbornými zdroji jsou cereálie, krůtí
maso, vlašské ořechy a tmavá
čokoláda. Naopak z čočky a fazolí je železo hůře vstřebatelné.

Zinek (zincum)
Doporučená denní dávka je
10 mg. Tento stopový prvek stimuluje aktivitu přibližně stovky
enzymů. Je hojný v potravinách
s vysokým obsahem bílkovin,
například v mase a rybách.

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Dobrý den, je mi 55 let a rád bych se
s vámi podělil o zkušenost s užíváním
minerálů. Dlouho jsem trpěl bolestmi
ramene, nepomohly ani injekce přímo
do kloubu. Potom mi dcera objednala jedno balení vašich minerálů, které jsem začal užívat asi před rokem.
Po využívání jednoho balení se mně
výrazně ulevilo, bolesti polevily natolik, že jsem mohl pracovat a nijak mě
bolest neomezovala. Musím podotknout, že úlevu jsem začínal vnímat už
po čtrnácti dnech. Celkově se zlepšil
můj život i proto, že mohu v noci spát.
Předtím jsem se budil bolestí, jedl
jsem léky od bolesti, které pomohly
jen na chvíli. Proto si objednávám
další 4 balení i pro manželku a pro
své známé, kteří chtějí účinky minerálů také vyzkoušet.
Ivan Novák, Brumov-Bylnice
Dobrý den, já i manželka jsme užívali vaše minerály asi měsíc a musíme
potvrdit, že mají velice příznivý vliv na
náš zdravotní stav, vitalitu i náladu.

Nebo snad podvod?
Jako první jsme zaznamenali zlepšení kvality spánku, nárůst energie,
ústup únavy a podrážděnosti, a to už
po několika dnech užívání. Postupně
se začaly zlepšovat i ostatní problémy. Míval jsem v noci křeče do lýtek,
které mi vymizely, a také se mi zlepšil
stav kolenních vazů, s nimiž jsem měl
potíže při turistice a sportu už řadu let.
Manželka už nemá migrény, způsobené blokací krční páteře, ani bolesti
kyčelních kloubů, kterými trpěla při
náhlých ochlazeních a deštivém počasí. Objednali jsme si proto další balení,
Schindeleho minerály nám rozhodně
pomohly. S pozdravem a díky,
Vladimír Kohout, Praha 8
Vážení, chci Vám také napsat zkušenosti s minerály. Považuji je za zázrak. Již dva roky mě bolela levá kyčel
a stav se jen zhoršoval. Jen ten, kdo to
zažil, tak to může pochopit. Prý artróza. Myslela jsem si, že se toho už nikdy
nezbavím. Pak se začaly přidávat malé
klouby a to už přestala být sranda. Tak
jsem na základě doporučení objednala minerály a brzy pocítila
zlepšení. Nyní se cítím
velice dobře a minerály jsem již doporučila
mnoha svým známým.
Dnes budu dělat větší
objednávku, abych je
měla doma, když mě
někdo osloví: „nemáš
náhodou navíc minerály“? S díky
Marie Hiclová,
Brno-Chrlice

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové
ceny pro české zákazníky.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku –
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat.
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,0098 g
0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, ke konci loňského roku
jsem u vás pro manžela objednala
Schindeleho minerály. Po dobrání plechovky musím konstatovat, že se manželův zdravotní stav velmi zlepšil. Je
mu 63 let a byla mu před 2 roky zjištěna
rakovina prostaty. Před týdnem mu dopadly výsledky na urologii bezvadně.
Také u plicní lékařky se výsledky velmi
zlepšily. I já jsem se rozhodla také tyto
minerály užívat. Z tohoto důvodu objednávám další 2 balení. Děkuji,
Marie Kovaříková, Horažďovice

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus,
4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus,
4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč
(+ kniha zdarma).

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

www.kamennezdravi.cz

SC 350927/02

* denní náklady 7–9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.
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„Oscar“ za zelenou
technologii putuje
do Česka
Česká biotechnologie Hydal, která
vznikla na Vysokém učení technickém v Brně, získala v květnu prestižní cenu Frost & Sullivan za nejlepší technologickou inovaci. Vědcům se
ve spolupráci se společností Naﬁgate
Corporation podařilo vyzkoumat biotechnologii výroby biopolymerů Hydal z použitého fritovacího oleje.
„Podle agentury Frost & Sullivan
jsme vůbec první českou technologií
tohoto typu, která cenu získala,” pochlubil se předseda představenstva
Naﬁgate Corporation Ladislav Mareš.
Biotechnologie s názvem Hydal využívá použitý fritovací olej pro
produkci biopolymeru PHA, ze kterého se vyrábí bioplast. Laicky řečeno: technologie využívá živých organismů, které zkrmí olej a vyrobí tak
zcela přirozeným způsobem surovinu pro plast. Hydal je současně první biotechnologií na světě, která dokáže v průmyslovém měřítku vyrábět
biopolymer z odpadu a neodebírat
tak zdroje potravního řetězce, jako je
cukr, škrob nebo kukuřice.
Technologie z dílny českých vědců
byla patentována na VUT v Brně týmem Ivany Márové. „V současnosti
se pokoušíme vyvíjet další možné aplikace biopolymeru, a to jak v oblasti
velkých technologií, jako by byla výroba například velkokapacitních mulčovacích fólií pro zemědělství, které
se pak na poli samy rozpadnou, nebo
v oblasti nanotechnologií, kam spadá například využití biopolymeru pro
farmaceutický a kosmetický průmysl,“ přiblížila Márová.
(mad)

Další inovační
vouchery rozdány.
Propojí vědu s praxí
Již více než 10 let se Jihomoravské inovační centrum snaží budovat mosty mezi akademickým výzkumem a hmatatelnou praxí. Letos
rozdá mezi jihomoravské ﬁrmy 45
voucherů neboli ﬁnančních poukázek na výzkum, řešící v dané ﬁrmě konkrétní problém. Peníze jdou
z rozpočtu města Brna. Držitelé poukázek byli z podaných žádostí vylosováni 26. května.
„Jihomoravské inovační centrum přišlo v roce 2009 s inovačními
vouchery jako vůbec první v Česku.
Díky nim vylepšují ﬁrmy své výrobky a služby a výzkumníci jim pomáhají i s lepší organizací výroby nebo
nastavením výrobních linek,“ říká
Helena Továrková z JIC.
„Získat na to mohou až 100 tisíc
korun, a pokud uspějí, přidají vlastní ﬁnance ve výši čtvrtiny žádané částky. Od roku 2009 rozdělilo
Brno téměř 300 podnikům vouchery
za celkem 32 milionů korun. Podle
evaluace z roku 2013 se každá koruna vložená do voucherů vrátí pětkrát
v horizontu pěti let,“ vysvětluje.
Nejvíc zakázek letos získalo VUT,
tamní výzkumníci budou pracovat
na 26 projektech. Po pěti voucherech pak mají shodně Masarykova
i Mendelova univerzita, dva Výzkumný ústav stavebních hmot a na
jednom projektu bude spolupracovat
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Například odborníci z Mendelovy univerzity tak pomůžou ﬁrmě VH
Agroton vyvinout metodu pro odhalení falešné pšenice špaldy. Ta pravá bývá nahrazována levnější a méně
výživnou pšenicí setou. Tradiční výrobce traktorů Zetor usiluje o efektivnější tahovou sílu a tím nižší spotřebu nafty. A vědci z VUT se ve
spolupráci s ﬁrmou Aeroproﬁl pokusí obnovit výrobu speciální ušlechtilé
oceli pro letadla. Více informací najdete na webu www.jic.cz.
(mad)

Tablety? I tak může vypadat budoucnost školství
nes se děti už s prvními
krůčky stejně rychle učí
„jezdit prstem“ po obrazovce tabletu nebo chytrého telefonu. A často již v předškolním
věku se pak stávají „školiteli“
prarodičů i rodičů. Patří ale tablety i do školní výuky? Odpověď na
to hledal projekt Škola dotykem.

D

Vyučování pomocí tabletů a dotykových
obrazovek testovalo během právě ukončeného školního roku 12 škol z České
republiky. Do projektu se zapojily třídy
základních škol od 1. do 9. ročníku, ale
také gymnázia. Z brněnských škol se na
výzkumu podílela ZŠ Křídlovická.
Výsledky závěrečného šetření, kterého se zúčastnilo 29 žáků 1. stupně,
273 žáků 2. stupně a studentů gymnázia
a 67 učitelů, byly prezentovány 9. června v Praze. Jednoznačně potvrdily přínos tabletů ve výuce. Žáky výuka s tablety baví, neboť nemají pocit, že se učí.
Výuka je podle nich zajímavá a nauči-

Z brněnských škol se na výzkumu podílela ZŠ Křídlovická. Foto: EDULAB

li se řadě nových dovedností. Celkově
chce 85 % dětí ve výuce s tablety pokračovat.

Pozitivně se o používání tabletů v hodinách vyjádřila také většina učitelů.
U žáků zaznamenali vyšší motivaci, ak-

tivitu, samostatnost a také to, že se do
výuky zapojili i ti slabší. „Nejvíce oceňuji, že se při práci na tabletech žáci nebojí být kreativní a práci na školním projektu si dokážou užít,“ podělila se o své
zkušenosti učitelka ZŠ Křídlovická Irena Vokrojová.
Výsledky výzkumu také ukázaly, že
tablet výrazně napomáhá inkluzi čili začlenění žáků – ať už se speciálními vzdělávacími potřebami, problémovým chováním nebo poruchami pozornosti.
Projekt současně poukázal na nezbytná
pravidla efektivního používání tabletů ve
škole. Každý učitel i žák ve třídě by tak
měl mít svůj tablet. Zařízení má své výhody, ale rozhodně nedává odpovědi na
všechny otázky. A mohou se objevit i jiné
problémy, např. jak zálohovat data nebo
co dělat, když technika „stávkuje“.
Projekt připravila nezisková organizace EDUkační LABoratoř, záštitu nad
ním převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Soňa Haluzová

Mají umělecké střevo a chuť soutěžit
Přiblížit se nekonečně variabilnímu soudobému umění znamená mít otevřené,
ale také vycvičené oči i mysl. A cvičit
je třeba od mládí.
Prostor k tomu dává i soutěž pro
studenty středních škol a gymnázií
Máš umělecké střevo?, na jejíž organizaci se podílejí různé kulturní instituce z Česka, včetně Moravské galerie
v Brně.
Finále 6. ročníku soutěže se v pražském Centru současného umění DOX
konalo letos v květnu a v konkurenci
23 projektů zvítězil dvoučlenný tvůrčí tým studentů z brněnské Střední školy umění a designu, stylu a módy v Husově ulici.
Projekty spojovalo téma Politické
umění, které odkazuje k 70. výročí kon-

ce druhé světové války, ale bylo možné je také vztáhnout k oblasti české politické scény.
Vítězové Jakub Svoboda a Michaela Mazalová uchopili soutěžní téma prostřednictvím několikaminutového videa,
kombinujícího obraz, osobitý text a politická hesla, a rozměrného billboardu, na
kterém se zachytili jako amorfní, bezpohlavní bytosti, neboť se při tvůrčím procesu „vnímali jako jedna osobnost, jedna
identita“, jak uvedl Svoboda.
Mladí tvůrci obdrželi mimo jiné putovní cenu, jejíž autorkou je výtvarnice Pavla Sceranková, či vstupy do galerií zdarma a jejich škola získala graﬁcké
tablety. Nejzajímavější díla byla týden
vystavena v DOXu. Nový ročník soutěže bude vyhlášen v září.
(mak)

Jakub Svoboda a Michaela Mazalová před svým vítězným dílem.
Foto: archiv pořadatele soutěže

Ekologie: Lipka „kvete“ pro každý věk
Posilovat v dětech, mládeži i dospělých
citlivost k přírodě a všemu živému a občerstvovat tak uvadající pocit sounáleži-

tosti lidí s přírodou se už řadu let snaží školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Lipka.

Foto: Lipka

Na svých pěti pracovištích (Kamenná, Lipová, Jezírko, Rozmarýnek, Rychta) má pro školy i jednotlivce připraveno mnoho rozmanitých aktivit, jako jsou
ekologické výukové programy či přírodovědné a tvořivé kroužky pro děti nebo
řemeslné kurzy pro dospělé. Záběr jeho
činnosti je však ještě širší.
Ačkoliv nyní jsou děti i dospělí zaměstnáni spíše prázdninovými lákadly,
Lipka už myslí na školní rok 2015/2016
a nabízí jim nový běh zájmových kroužků zaměřených na poznávání přírody,
tvoření, sportování, péči o zvířata, vaření či výlety.
„Například kroužek Skokanů je motivován dobrodružnou cestou žabáka
skokana po blízkém okolí. Zvědavý žabák rád sportuje a aktivně se hýbe, objevuje, pozoruje, zkoumá a také rád jí,
proto ho čeká i zdravé vaření,“ láká
mlsné dobrodruhy vedoucí Kateřina
Mrázková.

Do Skokanů a dalších kroužků se zájemci mohou hlásit už nyní, přihlášku
a bližší informace najdou na stránkách
www.lipka.cz/krouzky.

Senioři s mladou duší táborníků
Již loni se organizátoři z Lipky přesvědčili, že „táborová dobrodružství“ si umí
zapáleně užívat nejen děti, ale i jejich
babičky a dědečci, proto letos především pro seniory připravili tři příměstské tábory zaměřené na tvoření z přírodních materiálů, procházky, ale i relaxaci
v zahradě.
Kurzy Rajská zahrada a Živly v řemeslech jsou již obsazeny, je však možné přihlásit se jako náhradník. Dostupné
je stále ještě Košíkářské léto (3.–7. srpna) určené dospělým i starším dětem.
Zájemci se do 30. června mohou hlásit
na webových stránkách Lipky, případně
telefonicky na čísle 543 420 822.
Markéta Žáková

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Spolek přenesl do Brna špetku Chorvatska
horvatský kulturní spolek
České republiky byl založen
koncem roku 2014. K zakládajícím členům patří mimo jiné
Dominko Aždajič z Dubrovníku,
účastník balkánské války z 90. let
a vyznamenaný válečný veterán.
Předsedkyní je Edita Černá.

C

Cílem spolku je podporovat sbližování
a vzájemné poznávání chorvatského a českého národa, jazyka a kultury. Oﬁciálně
registrovaných členů je více než sedm desítek, další lidé patří k sympatizantům.
Prozatím je Chorvatský kulturní spolek ČR ﬁnancován pouze z členských

příspěvků a sponzorských darů, proto má v letošním roce spíš skromné,
ale jasné cíle – vydat alespoň dvakrát
vlastní časopis a zprovoznit své webové stránky www.chorvatskecentrum.cz.
Od podzimu chce zajistit i bezplatné
vyučování chorvatštiny pro děti z chorvatských nebo česko-chorvatských rodin, ale dveře jsou samozřejmě otevřeny
i dalším zájemcům o chorvatský jazyk
a kulturu.

Disko vystřídá thajský box
Aby se Chorvatský kulturní spolek ČR
dostal více do povědomí Brňanů, pořádá 14. srpna v Boby centru diskoparty

ve stylu 90. let, kde živě vystoupí známí
zahraniční interpreti hudby této dekády
v doprovodu dvou brněnských DJ‘s.
A 27. září se taktéž v Boby centru
uskuteční zápas v thajském boxu o titul
mistra světa asociace ISKA Česko versus Chorvatsko.
Část výtěžku půjde Nadačnímu fondu
Kociánka na podporu tělesně postižených dětí a mládeže a část bude použita na výměnné pobyty českých sociálně
slabších dětí do Chorvatska a dětí sociálně slabších českých krajanů žijících
v Chorvatsku.
Smyslem participace spolku na těchto
akcích je, aby se spolu seznámili a bavili

Češi i Chorvaté a aby se tato
jaderská země
stala něčím víc
než jen synonymem letní dovolené.
Spolek lze prozatím kontaktovat
e-mailem na adrese croatia@czechpromotion.net nebo telefonicky na čísle
777 785 634, brzy také osobně v kanceláři na Mečové 5. Aktuality najdete na
proﬁlu www.facebook.com/chorvatskykulturnispolek.
Ivan Ljubas
zakladatel Chorvatského
kulturního spolku ČR

www.brno.cz
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Podnikatelský duch vane Brnem odedávna
Se zpřístupněnými vilami významných brněnských průmyslníků, obchodníků a podnikatelů se začínají do povědomí Brňanů vracet jména Tugendhat, Stiassni či Löw-Beer. Tuto tendenci podpořila i Moravská galerie
v Brně, když jednu z nedávných výstav v Uměleckoprůmyslovém muzeu věnovala fenoménu, který Brno změnil v moravský Manchester – tedy 250letému rozvoji brněnského textilního průmyslu, jehož sláva pronikla do
celého světa. Rozvíjelo se a měnilo celé město, textilní výroba vyvolala poptávku po výrobě strojů a rozvoji
chemického průmyslu, vznikaly odborné školy, rostly banky a další instituce, zvýšil se počet obyvatel. Připomeňme si průkopníky v oblasti technologií, průmyslu a byznysu v jihomoravské metropoli i celém regionu,
kteří stáli u zrodu moderního města a podniků, z nichž některé fungují dodnes.

Výstava je vrací domů. Židovská rodina Löw-Beerů podnikala ve vlnařství a cukrovarnictví. K největším v monarchii patřila například Isaacova továrna na výrobu příze a umělé vlny ve Václavské ulici. Po stopách rozvětvené
rodiny se vydává výstava v Celnici, která byla zrekonstruována a zpřístupněna společně s Löw-Beerovou vilou a zahradou v Drobného ulici, patřící Alfredovi, otci Grety Tugendhatové a přeneseně i vily Tugendhat. Foto: Z. Kolařík

Sejdeme se v Kaplanovi. Zaměstnancům Jihomoravského inovačního centra je hned jasné, kde mají poradu. Instituce, která podporuje vytváření a rozvoj inovačních ﬁrem na jižní Moravě, založila design své budovy v Purkyňově
ulici na poctě historickým podnikatelům. Pojmenovala po nich zasedací místnosti, které vyzdobila jejich fotograﬁemi či
snímky jejich podniků a medailonky. Ve spolupráci s historikem Dušanem Uhlířem vznikla i publikace. Foto: M. Žáková

Literární hrdinové. Prostřednictvím umělecky zpracované rodinné historie pěti generací textilních baronů Offermannů ukazuje spisovatelka Kateřina Tučková, jak může chudý, ale schopný a pracovitý vlnařský odborník
stát u zrodu textilního impéria. Publikace doplněná odbornými hesly a fotograﬁemi navazuje na výstavu o moravském Manchesteru, zmíněnou v úvodu, a může sloužit jako průvodce po zaniklém textilním Brně. Foto: Z. Kolařík

Filantrop ze zelené louky. Friedrich Wannieck založil
roku 1865 malou továrnu na zahradě svého domu v Brně.
Málokdo asi tušil, že tehdy lidové označení „Vaňkovka“
přežije více než sto let. Wannieck kromě obchodu proslul
i velkým citem pro slabší. Pro své zaměstnance zařídil systém sociálního a zdravotního zabezpečení a vystavěl byty
pro postižené pracující v jeho továrně. I za tyto činy byl
jmenován čestným občanem města Brna. Foto: Z. Kolařík

Z Česka až do Orientu. Obchodník Johann Michael Köfﬁler se k synovi
Leopoldovi zachoval více než štědře. Zanechal mu slušný majetek, ale hlavně
talent k podnikání. Leopold pozdvihl brněnskou manufakturu na sukno na Lidické (na snímku) a postaral se o její rozkvět. O 20 let později už zaměstnávala více než 700 lidí a sukno se vyváželo do Itálie, Ruska i Orientu. Byť zkrachovala, dodnes je označována za matku textilek v Brně. Foto: Archiv města Brna

Rezidence jako reklamní plocha. Svůj palác na náměstí Svobody vyzdobil Franz Klein litinovými arkýři,
které podpírají sochy hutníků. Propagoval tak železárny,
jež spoluvlastnil. Se svými pěti bratry rozvíjel hlavně stavební ﬁrmu. Kromě silnic stavěli především železniční síť,
například jeden z úseků první parostrojní železnice v Rakousku z Vídně do Brna a dál na Ostravsko. Postavili 3500
km železnic a 12 mostů po celé Evropě. Foto: Z. Kolařík

Pan UNESCO. Viktor Kaplan se narodil v roce 1876 v Rakousku, kde strávil mládí. Později se ale přesunul do Brna,
kde zažil nejlepší roky své akademické kariéry. Na svém největším vynálezu, vodní turbíně, začal pracovat v roce 1910.
V roce 1918 byla v závodě dnešní společnosti Šmeral Brno
vyrobena první Kaplanova turbína, což připomíná i tamní
pamětní deska. Výročí Kaplanova narození patří od roku
1976 mezi světová kulturní výročí UNESCO. Foto: Z. Kolařík

www.brno.cz

Tichý hrdina. Karel Jan Staller se stal jedním z nejlepších zbrojních techniků a technickým ředitelem Zbrojovky
Brno. Mimo jiné se podílel na konstrukci slavného kulometu Bren. Během okupace zdánlivě kolaboroval a sloužil
Protektorátu; ve skutečnosti ale předával cenné informace britské rozvědce a československé zpravodajské službě. Roku 1948 musel kvůli obvinění z kolaborace uprchnout na Západ. Foto: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Dvě stě let tradice. Základy První brněnské strojírny byly položeny již na
začátku 19. století, kdy původní textilní továrnu ve Šlapanicích dostal do šikovných rukou Heinrich Alexander Luz. Vyráběl i parní stroje, jaké se používaly ještě o sto let později, například v populární tramvaji Karolínka (na snímku). Jeho
syn pokračoval v rozšiřování výroby v podniku na Olomoucké, který roku 1945
převzal název První brněnská strojírna. Foto: Z. Kolařík
Fotostranu připravili Markéta Žáková a Marek Dvořák
ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem
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Putování po Slavkovském bojišti
Přestože francouzský císař řídil úvodní fáze bitvy z návrší Žuráň (286 m n. m., dnes v katastru
obce Podolí) a František I. s carem Alexandrem měli svůj hlavní stan zřízený v Křenovicích,
nazval francouzský císař bitvu
podle Slavkova, vzdáleného od
centra bojiště zhruba 9 kilometrů. Údajně proto, že na slavkovském zámku den před bitvou nocovali oba spojenečtí panovníci.
Také na Napoleona, který se zde
ubytoval 3. prosince, učinil zámek velký dojem.

Město, které dalo
bitvě jméno

Místo světla,
memento válek
Ze Sokolnic vede turistická značka do obce Prace. Znamená to
stoupání do kopce, ale návštěva
mohyly Míru za to stojí. Secesní památník bitvy se vypíná na
Prateckém kopci. Je dominantou i přirozeným středem chrá-

něné památkové zóny Slavkovské bojiště.
V renovovaném muzejním
objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci zhlédnout netradičně pojatou multimediální expozici Bitva tří císařů
– Slavkov / Austerlitz 1805. Pojímá vojenské tažení roku 1805,
jež vyvrcholilo bitvou u Slavkova, jako historickou událost, ale
také jako živý dějinný fenomén.
Expozice přibližuje nejen slavné francouzské vítězství, vojenskou a politickou slávu doby,
ale i její rub. První část expozice
Před bitvou zahrnuje období od
vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy. Druhá
část Bitva poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy,
který je v třetí části O bitvě završen prezentací průběhu bitvy prostřednictvím počítačové
animace. Dominantním prvkem
čtvrté části Po bitvě je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu zachycujícího setkání císařů Napoleona
a Františka po bitvě u Spáleného mlýna a videoprojekce, kterou expozice vrcholí. Vedle řady
exponátů jsou v expozici umístěny také monitory a dotyko-

vá obrazovka s databází textů,
ilustrací, animací a ﬁlmových
scén. V muzejním pavilonu je
k vidění i nová expozice s názvem Fenomén Austerlitz.
Samotná mohyla je 26 m vysoká budova o tvaru čtyřbokého
jehlanu se 4 alegorickými sochami v rozích. Symbolizují tři válčící velmoci Francii, Rakousko
a Rusko. Čtvrtá ženská postava
představuje Moravu, kde se bitva
odehrála. Mohylu navrhl a vystavěl architekt Josef Fanta v letech
1910–1912 z iniciativy katolického kněze Aloise Slováka. Mohyla se stala naplněním Slovákovy
myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo světla“,
memento válek. Po celý červenec a srpen je památník po setmění slavnostně osvětlen.

Mlčící svědkové
bitevní vřavy
Z obce Prace vede stezka polem
a stáčí se k řece Říčce, aby nás
dovedla do Šlapanic. Po bitvě
u Slavkova zde pobývalo na čtyři
sta ruských zajatců.
Ze Šlapanic můžeme pokračovat do obce Tvarožné. Odtud
je to coby kamenem dohodil na
proslulý kopec Santon. Návrší je

Staré Vinohrady u Újezda
u Brna se staly svědky posledního krvavého střetnutí francouzských a ruských gard. Nachází se zde také kaplička a nově
i památník Tří císařů. Byl odhalen v září 2005, v roce 200. výročí bitvy. A čím je toto místo tak
významné? Touto kótou 293 po
staré polní cestě prošli v různých
hodinách panovníci všech tří evropských mocností. Tři sloupy
proto představují tři mocnáře, na
jejich vrcholu je umístěno symbolické slavkovské slunce.
Poslední zastávkou našeho putování může být Stará pošta v Koválovicích. 28. listopadu 1805 zde
měl svoje velitelství generál francouzské jízdy Murat, v den bitvy tu
pobýval ruský generál Bagration.
Po bitvě zde přespal samotný Napoleon a vedl předběžná vyjednávání o příměří. Dnes tyto události
připomíná malé muzeum.

LAST MINUTE

od České jedničky na Jadranu
CHORVATSKO AUTOBUSEM z Brna
3. 7. - 12. 7.
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
BS
6 390 Kč/os.
PROMAJNA - pavilon Dukić B
BS
6 390 Kč/os.
SOLARIS - luxusní klim. domky
BS
8 390 Kč/os.
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
HB
9 390 Kč/os.
VRBOSKA - pavilony Adriatic
ALL
9 890 Kč/os.
GRADAC - depandance Laguna B
HB
9 890 Kč/os.
MAKARSKA - hotel Rivijera
HB
9 890 Kč/os.
DRVENIK - hotel Antonija
HB
11 390 Kč/os.
OMIŠ - hotel Brzet
HB
11 890 Kč/os.
GRADAC - hotel Labineca
ALL
15 290 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze, ALL - All inclusive), uvedenou dopravu.

Brno, Josefská 9,

542 211 478, brno@ckvt.cz

SC 350896/01

Navštěva míst, kde se před 210
lety rozhodovalo o dalším osudu Evropy, může být námětem
celodenního letního putování.
Veřejná doprava k památným
místům je omezena, takže krajina si uchovává svůj rustikální vzhled s vesnicemi a poli ležícími v mírně zvlněném terénu.
Moderní dobu ovšem neodbytně
připomene dálnice, která přetíná bývalé bitevní pole. Výchozím bodem naší pouti může být
město Slavkov u Brna, ležící jihovýchodně od jihomoravské
metropole.
V historickém sále slavkovského zámku bylo po bitvě u Slavkova 6. prosince 1805 podepsáno
příměří mezi Rakouskem a Francií. Barokní zámek navrhl italský
architekt Domenico Martinelli. Má

115 pokojů a impozantní zámecký park ve francouzském i anglickém stylu. V současné době zde
lze navštívit dvě prohlídkové trasy, zámecké podzemí nebo expozici Napoleon – Austerlitz, věnovanou bitvě u Slavkova.
Na kopci Urban severně od
města stojí kaple sv. Urbana.
I toto místo má spojitost s Napoleonem. Francouzští vojáci ho využili pro pozorování postupu spojenecké rusko-rakouské armády
táhnoucí od Olomouce k Brnu.
Ze Slavkova se můžeme vydat do Sokolnic. V den bitvy se tu
válčilo na rovině mezi Sokolnicemi a Telnicí, kudy teď vede železnice. Kroniky praví, že „o 9. hodině dobyli Francouzové Sokolnice
a ustrašené obyvatelstvo sokolnické za bitvy bylo ve sklepích
domů svých ukryto“. Právě tady
bitva 2. prosince ve 4 hodiny odpoledne skončila, když Francouzi mezi 3. a 4. hodinou mimo jiné
zajali u sýpky v Sokolnicích přes
800 Rusů. Padlí vojáci byli pochováni za sýpkou ve společných hrobech.

známé jako někdejší sídlo francouzského dělostřelectva. Tato
pozice umožnila Francouzům
získat převahu na severní části bitevního pole. Kopec vystřídal
v minulosti mnoho názvů. Říkalo
se mu Padělek, Kopeček, Tvaroženský kopeček, U kaple či Napoleonův kopec. Dnešní název,
který citují turistické mapy a průvodce, vznikl patrně omylem jako
zkratka jména Saint Anton. Francouzští kartografové si pravděpodobně popletli kapli na Tvaroženském kopečku s kaplí sv.
Antonína u Újezda, která se nachází o kousek dál.
Na vrcholu Santonu stojí bílá
kaplička. Pod kopcem se každoročně konají rekonstrukce bitvy. Na protějším kopci Žuráň měl
Napoleon během bitvy svůj hlavní stan. Vrchol kopce s památníkem je dnes výsostným územím
Francie.

SC 350267/04

Areál Slavkovského bojiště se může chlubit bezpočtem míst,
která připomínají Napoleonovu vítěznou bitvu u Slavkova
(2. 12. 1805) neboli bitvu tří císařů. Utkala se tu francouzská
vojska na jedné straně s rakouskými a ruskými pluky na straně druhé. Napoleon se vrátil do Francie jako vítěz, poraženými
byli rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I.

Přejeme vám krásné prožití léta a příjemnou pohodovou dovolenou
plnou úžasných zážitků.
Těšíme se na vaši přízeň u záříjového vydání,
které vychází 5. září.

SC 350952/01

Vážení čtenáři Brněnského Metropolitanu
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Tipy na výlety: Od Brna směrem severním
hradbou a parkánem. Z nádvoří můžete vystoupat na opravené
posezení na věži, odkud je překrásná vyhlídka do okolí.

Vydáme-li se z Brna na sever, můžeme objevit krásná místa
v krajině plné lesů, kopců nebo krasových útvarů. Je to velmi
odlišný typ přírody než kraj, který nás na jihu či východě od jihomoravské metropole zdraví pálícím sluncem, vinicemi a lužními
lesy. Na severu vybíhá k Brnu Drahanská vrchovina, a to dvěma
částmi. Za Líšní se zvedají kopce Moravského krasu, k Lesné se
sklánějí svahy kopců, jež náleží Adamovské vrchovině.
Máme pro vás několik tipů na výlety směrem severním, na které se pohodlně dostanete autem,
vlakem nebo autobusem. A do večera budete zase zpátky v Brně!

Arboretum Křtiny
Asi dvacet kilometrů severně od
Brna leží arboretum Křtiny. Nachází se u silnice mezi městysi
Křtiny a Jedovnice. Jak se sem
dostat? Buď autobusem do Jedovnic a pak pokračovat několik
kilometrů pěšky, nebo jet autem.
Nové parkoviště je přímo u brány arboreta.
Arboretum spadá pod Mendelovu univerzitu. Bylo založeno
v roce 1928 profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustem
Bayerem. Areál není veřejnosti
přístupný stále, ale pouze v určitém ročním období. Letos od
6. července do 4. října je arboretum otevřené vždy v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin.
Mimo otevírací dobu jsou možné exkurze po osobní domluvě.
Základní prohlídkový okruh trvá
přibližně hodinu. Vstupné pro
dospělé činí 30 korun, pro děti
10 korun. Nabízejí tu i možnost
uspořádat svatební obřad.

Na co se můžete těšit? Především na krásnou procházku lesem. Rozloha arboreta je
23 hektarů. Zabírá louky kolem
potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na tisíc dřevin, z toho
přes dvě stovky druhů, kříženců
a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Nejvzácnější dřevinou je tu pajehličník
přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející z Japonska.
Pro poučení je k dispozici naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami. V arboretu je rozmístěno
přes 25 dřevěných soch a sousoší, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity při sochařských
sympóziích. Zajímavostí je nově
zbudované rašeliniště a vřesoviště, venkovní výukový amﬁteátr
a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Nový hrad u Adamova
Upravená zřícenina Nového hradu se nachází na návrší v záhybu řeky Svitavy mezi městy
Blanskem a Adamovem. Spojení do Adamova – zastávky je vel-

Alexandrova rozhledna

mi dobré. Vlak jezdí z hlavního
nádraží každou hodinu a strávíte
v něm necelých 20 minut.
Nový hrad (Ronov) stojí na
místě předsunutého opevnění
hradu původního, nazývaného
Starý hrad, jehož zbytky se nacházejí nedaleko ve směru na
severozápad. Vybudován byl ve
14. století, aby střežil důležitou
cestu z Brna Blanenským údolím. Přestože se vedou diskuse
o vhodnosti některých architektonických zásahů, patří dnes tento romantický objekt mezi velice
půvabné moravské hrady.
Ze Starého hradu se do dnešní doby zachovaly příkopy a fragmenty základů hradeb a věže.
Nový hrad má tvar obdélníka a vchází se do něj po padacím mostě přes příkop vylámaný ve skále. Následuje průchod
věžovitým stavením na nádvoří. Vpravo se tyčí hláska, hlavní palác a osmiboká polygonální věž. Hrad je obehnán vysokou

K Alexandrově rozhledně je možné se dostat buď z Adamova po
zelené turistické značce (větší
stoupání), nebo z Babic nad Svitavou také po zelené. Druhá cesta je vhodná i pro kočárky.
Rozhledna Alexandrovka, jak
se jí lidově říká, stojí na kopci
Špičák (496 m n. m.) na zalesněné stráni malebného údolí řeky
Svitavy nad Adamovem. Je kamenná a má již více než 120 let.
V roce 1887 nahradila, díky aktivitě Rakouského turistického klubu, původní dřevěný vyhlídkový
pavilon. O její vznik se nejvíc zasloužil předseda brněnské sekce

tohoto spolku, císařský rada Alexandr Suchánek.
Alexandrova věž měla původně vysokou špičatou střechu a dřevěný ochoz. V průběhu
obou válek ovšem značně zpustla a po roce 1945 z ní zbylo jen
torzo. Důvodem byl jednak fakt,
že byla považována za symbol
německé turistiky, a jednak byla
její vrchní část za druhé světové války záměrně stržena, aby
nepřitahovala bombardéry, které měly za cíl blízké Adamovské
strojírny. Záchranu pro ni znamenal až vzestup televizního vysílání. V 60. letech potřeboval
Adamov vysílač, proto byla rozhledna opravena a ve věži našla
místo vysílací technika. Pro turisty byl vybudován nový železný ochoz s přístupem po vnějším
žebříku. Rozhledna ale postupem času velmi zchátrala. Přístup byl nebezpečný, a adamovští radní dokonce nechali pro
jistotu žebřík odstranit.
Tento stav trval až do roku
2008, kdy se započalo s výstavbou nové rozhledny. Základ tvoří původní kamenná stavba, která byla zvýšena. Okolní stromy
bránící výhledu byly vykáceny.
Opravená rozhledna byla otevřena 16. května 2009. Nyní je výška
rozhledny 18 metrů a vyhlídkový ochoz se nachází 13,9 metru
nad zemí.

Zámek Lysice
Asi deset kilometrů severozápadně od Blanska leží zámek

Lysice. Je sídlem s neobyčejně
bohatou stavební historií, na jejímž počátku byla renesanční
vodní tvrz. Z barokní přestavby
ve 30. letech 18. století, která je
patrně dílem brněnského stavitele Mořice Grimma, se do dnešní doby zachovala fasáda vstupního průčelí.
V 19. století získal zámek současnou podobu komorního rodinného sídla. V zámeckém areálu
si můžete projít čtyři prohlídkové
okruhy. V interiéru lze obdivovat
mimo jiné sbírku českého skla
a soubory orientálních uměleckých předmětů. V zámecké zbrojnici jsou zbraně evropského původu od gotiky po 1. světovou
válku a také ucelená kolekce japonských zbraní.
Velkou chloubou lysického zámku jsou jeho zahrady s rozsáhlým
dřevěným ochozem, zbudovaným
na mohutných sloupech v antickém stylu. Vstup do parku je možný pouze s průvodcem (jedná se
o trasu C). Návštěvníci se mohou
detailně seznámit se stromy v parku a nahlédnout do zámeckých
skleníků i oranžérie.

Unikátní výstava rybích trofejí v kazematech ve Slavkově u Brna
republiky. Za pořádající Moravský
rybářský svaz jeho předseda Ing.
Rudolf Milerski, CSc., za Český
rybářský svaz Ing. Jan Štípek, za
Mendelovu univerzitu prorektor
prof. Petr Doležal a vedoucí Oddělení rybářství a hydrologie prof.
Jan Mareš. V sále nechyběl ani viceprezident rady Slovenského rybářského svazu Igor Mišecha.
Unikátní výstava rybích trofejí
je největší expozicí ve střední Evropě. Bude možné ji navštívit až
do 30. září letošního roku.
Značná část vystavených exponátů představuje úlovky členů místních organizací největších uživatelů rybářských revírů,

Slavnostní zahájení výstavy rybích trofejí se konalo ve společenském sále nově zrekonstruovaných prostor zámeckých
kazemat zámku Slavkov – Austerlitz. Vpravdě unikátní výstavu pořádá Moravský a Český rybářský svaz spolu s Oddělením
rybářství a hydrologie Mendelovy univerzity v Brně a provozovatelem zámeckých kazemat,
kurátorem výstavy Michalem Vlkolenszkim. Záštitu nad výstavou
převzal starosta města Slavkov
u Brna Michal Boudný.
Na vernisáž se 7. května sjeli vrcholní představitelé Petrova
cechu z celé České a Slovenské

a to Moravského a Českého rybářského svazu, které sdružují
přes 350 tisíc sportovních rybářů v ČR.
Doprovodným programem výstavy jsou prezentace odborných
škol se zaměřením na rybářství,
vodní hospodářství a ekologii,
které mohou zejména mládež zaujmout při rozhodování se o budoucím profesním zaměření. Pro
zájemce a školy je zde i přednáškový sál pro stovku posluchačů.
Expozice je instalována na ploše cca 700 m2, na kterých je rozmístěno přes 600 rybích trofejí.
K vidění jsou suchá i živá akvária
či například největší sumec ulo-

vený v Česku na udici, který měřil
přes dva a půl metru a vážil téměř
sto kilo. Dalšími rozměrnými unikáty je kupříkladu obří štika z Jesenické přehrady, ulovená v roce
1980, nebo vycpaný aligátor, měřící přes tři metry, který v USA napadl českého vědce.
Výstava je orientována jak na
laickou, tak na odbornou veřejnost všech věkových kategorií. Cílem pořadatelů je i zpestření turistické sezony v regionu jižní
Moravy. V místě výstavy se nabízí návštěva překrásného zámku Slavkov – Austerlitz, případně další volnočasové aktivity ve
Slavkově u Brna a okolí.

Lékárna
• Brno-střed, Bašty 2 (Padowetz), NONSTOP
• Brno-střed, Nádražní 1, PO–PÁ 7.00–19.00
• Brno-střed, Nádražní 4, PO–PÁ 7.00–18.00

• Brno-Bohunice, Netroufalky 14–16, (Campus Square),

• Brno-střed, Ve Vaňkovce 1, (Galerie Vaňkovka),

• Brno-Žabovřesky, nám. Svornosti 6 (OC Perla),

• Brno-sever, Jugoslávká 13 (poliklinika),
PO–PÁ 7.00–18.00

• Brno-střed, Vídeňská 63, PO–PÁ 7.30–18.00
• Brno – Královo Pole, Palackého tř. 55,

PO–PÁ 7.30–18.00, SO 8.00–12.00
PO–PÁ 7.30–18.00, SO 8.00–12.00

• Brno-Židenice, Bubeníčkova 1 (Kaufland),
PO–NE 8.00–20.00

• Brno-Líšeň, Bednaříkova 1a, (naproti Albertu),
PO–PÁ 7.30–18.00, SO 8.00–12.00

PO–PÁ 7.30–18.00

• Brno-Lesná, Halasovo nám. 6b, (naproti Albertu),

• Brno – Královo Pole, Sportovní 21

PO–PÁ 7.30–18.00, SO 8.00–12.00

(Kaufland), PO–NE 8.00–20.00

• Brno – Starý Lískovec, U pošty 14 (poliklinika),
PO–PÁ 7.30–17.30

• Brno-Bohunice, Kamenice 1a (Kaufland),
PO–NE 8.00–20.00

Sleva až 50 %
z doplatku na léky*

• Brno-Ivanovice, Hradecká 40 (Globus),

Speciálně zvýhodněné
Dr.Max ceny

PO–NE 8.00–20.00

• Brno-Bystrc, Kubíčkova 6 (OC MAX),
PO–PÁ 7.30–18.00, SO 8.00–12.00

• Modřice, U dálnice 744 (Olympia Brno),
PO–PÁ 8.00–21.00, SO–NE 9.00–21.00

* Nárok na slevu mohou uplatnit senioři nad 60 let, děti do 15 let a dále držitelé průkazů ZTP a ZTP/P po předložení
klientské Karty výhod Dr.Max. Sleva je vázána na rodné číslo uvedené na lékařském předpisu a poskytuje se ve formě
neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku, vše s výjimkami a za úplných podmínek
uvedených na www.drmax.cz a v informačních letácích Dr.Max. Plnou slevu 50 % lze poskytnout v případě, že tato
sleva nebude vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V ostatních případech pacient hradí
legislativou povolený minimální doplatek. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu.
Úplná pravidla klientského programu Dr.Max k nahlédnutí na kartavyhod.drmax.cz.

www.drmax.cz

SC 350932/01

PO–PÁ 8.00–21.00, SO 9.00–21.00, NE 10.00–20.00

PO–SO 8.00–20.00, NE 8.00–19.00

• Brno-Kohoutovice, Libušina tř. 19 (u Albertu),
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Novinky v dopravě: Aby byl pohyb po Brně
Plán mobility: Vysvědčení pro dopravu ve městě
ěsto Brno zahájilo přípravu strategického dokumentu, který se jmenuje Plán udržitelné městské mobility města Brna.
Tento dokument stanoví dopravní projekty, jejichž realizace umožní uspokojení potřeb mobility neboli
pohybu lidí i podniků ve městě a jeho
okolí s důrazem na udržitelný rozvoj
města a zlepšení zdejší kvality života.

M

Plán mobility je rozdělen na analytickou
a návrhovou část, hlavním výstupem pak
bude tzv. Akční plán udržitelné městské
mobility města Brna – seznam projektů.

Připomínky poslali lidé i úřady
Analytická část, dokončená na sklonku
loňského roku, byla během letošního jara
rozeslána městským částem, vybraným
odborným institucím i odborům Magistrátu města Brna a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které následně zaslaly své
připomínky.
Připomínky poslali také zástupci neziskových organizací a Brňané a byly shromažďovány rovněž během diskuse s veřejností, která se uskutečnila 24. března.
Všechny připomínky byly vyhodnoceny a poté zapracovány do konečné verze
analytické části, kterou na konci června
spolu s vyhodnocením připomínek bude
schvalovat Rada města Brna.

Dokument i vyhodnocení připomínek
najdete na webových stránkách www.mobilitabrno.cz.

Silné a slabé stránky
Analytická část, která bude sloužit jako
podklad pro návrhovou část, popisuje na
téměř 300 stranách současný stav v oblasti mobility v Brně.
Nejedná se jen o jednotlivé dopravní
mody (jako je např. individuální automobilová doprava, doprava v klidu čili parkování, cyklistická a pěší doprava, veřejná
doprava, letecká doprava, železniční doprava), ale i o stav životního prostředí ve
městě a ekonomické a demograﬁcké faktory ovlivňující poptávku po mobilitě.
V jednotlivých SWOT analýzách přináší popis silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro mobilitu ve městě.
Ze shrnutí SWOT analýzy dopravního systému jako celku tak např. vyplývá, že mezi silné stránky města Brna patří jeho poloha na
křižovatce evropských dopravních tras, vysoký podíl veřejné dopravy na dělbě přepravní
práce, existence funkčního Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje či
atraktivní přírodní a rekreační zázemí města
a jeho dostupnost prostředky veřejné dopravy.
Naopak mezi slabé stránky by se dal
počítat např. nízký podíl cyklistické a pěší
dopravy na dělbě přepravní práce, nízká
atraktivita veřejné dopravy a nízká jízd-

ní rychlost vozidel veřejné dopravy na
komunikacích a křižovatkách, kde narůstající počet vozidel individuální automobilové dopravy způsobuje dopravní zácpy.
Chybí také záchytná parkoviště typu
P+R (park & ride) a systémů K+R (kiss
& ride – takto se označuje vyhrazené místo v blízkosti nádraží nebo zastávek MHD
pro krátkodobé zastavení auta, když řidič
přepravuje k místu veřejné dopravy další
osobu, tam jí umožní přestup na veřejnou
dopravu a následně pokračuje vozidlem do
cíle své cesty) a B+R (bike & ride – parkoviště pro kola v blízkosti nádraží nebo zastávek MHD).
Dále je problémem nedostatek parkovacích a garážovacích ploch, zejména v centru
města a na sídlištích, a také hlukové zatížení
a znečištění ovzduší z narůstající dopravy.

Příležitosti a hrozby
Mezi příležitosti, které by Brno mělo využít, patří např. ekologizace vozového parku Dopravního podniku města Brna, budování segregovaných úseků tras veřejné
dopravy či rozvoj sdílených systémů, např.
carsharingu (sdílení aut).
Dále je to dobudování sítě cyklotras
a doprovodné infrastruktury a propojení
cyklistické dopravy s městskou a příměstskou dopravou. Příležitostí je také zavedení rezidentních parkovacích zón v centru
města i na sídlištích a podpora všech druhů opatření k zajištění bezpečnosti účastníků provozu, zejména chodců a cyklistů.
Rizika, která městu hrozí, lze spatřovat
např. v menším využívání veřejné dopravy,
neřízené suburbanizaci, tedy zvyšování počtu obyvatel mimo správní hranice města,
s absencí řešení infrastruktury a ve zvyšování podílu individuální automobilové dopravy v důsledku dojíždění do města.
Hrozbou je také nedostatek peněz na rozvoj dopravní infrastruktury či údržbu komunikací nižšího řádu a také celospolečenský
tlak na rychlost přepravy, tedy preference
rychlejších dopravních prostředků atd.
Celý dokument včetně SWOT analýz
můžete najít opět na portálu www.mobilitabrno.cz.

Práce na návrhové
části právě začíná
Schválením konečné verze analytické části skončila první etapa tvorby Plánu udrži-

Foto: D. Židlický

Foto: M. Jenčo

telné městské mobility města Brna a ihned
na ni navazuje příprava návrhové části.
Práce budou pokračovat i během léta.
Odborníci spolu se zástupci politické reprezentace připraví návrhy cílů a vize, kterých by město i se svým spádovým územím mělo v oblasti mobility dosáhnout.
Tyto cíle pak poslouží jako východisko pro návrh opatření, pomocí nichž jich
bude dosaženo. Návrhy řešení budou veřejnosti představeny během září a října.
V následujících měsících, kdy bude příprava Plánu mobility pokračovat a měla

by vyústit do tzv. Akčního plánu udržitelné mobility města Brna, se opět uskuteční
série jednání pracovních skupin i veřejných
diskusí, o nichž budou Brňané informováni mimo jiné i v Brněnském Metropolitanu.
Analytickou část Plánu udržitelné
městské mobility města Brna, vyhodnocení připomínek a aktuální
informace z procesu přípravy plánu najdete na webových stránkách
www.mobilitabrno.cz.

Web ukáže, kde se tvoří kolony a kde se dá zaparkovat
V roce 2006 byla v rámci Centrálního
technického dispečinku společnosti Brněnské komunikace realizována první etapa pracoviště Dopravního informačního
centra Brno. Jeho úkolem je zajištění sběru relevantních informací o aktuálním stavu dopravy v Brně, jejich vyhodnocení
a poskytování veřejnosti.

Na webových stránkách www.doprava-brno.cz najdete tyto informace:
• dopravní situace – plynulost dopravy od běžné rychlosti až po
tvorbu kolon na pozemních komunikacích Jihomoravského kraje
• snímky z kamerového systému
na významných křižovatkách na
území města Brna
• informace o volných místech na
parkovištích či v parkovacích domech
• dopravní události – nehody/uzavírky/omezení

Ukázka mapy na webových stránkách www.doprava-brno.cz se zobrazením aktuální plynulosti dopravy. Zdroj: BKOM

Foto: D. Židlický

V průběhu roku 2014 byly zprovozněny webové stránky Dopravního informačního centra na adrese www.doprava-brno.cz. Na základě údajů o poloze vozidel
veřejné dopravy poskytovaných společnostmi KORDIS JMK a Dopravní podnik
města Brna jsou vypočteny hodnoty plynulosti dopravy na příslušném úseku komunikace.
V současné době je pracoviště Dopravního informačního centra schopné získá-

vat a prezentovat data pouze z křižovatkových detektorů velké části světelných
signalizačních zařízení. Data o dopravních událostech je třeba zadávat ručně.
Tento systém již neodpovídá požadavkům
na moderní informační centrum s rozsáhlými službami.
Proto je připravena veřejná zakázka na
dodávku druhé etapy DIC Brno. Po její
realizaci bude systém sbírat data a prezentovat je veřejnosti formou samostatné

webové a mobilní aplikace a dále umožní výstup dat pro Národní dopravní informační centrum. Data budou prezentována
také operátorům Centrálního technického
dispečinku BKOM.
Dynamicky poskytovaná data budou statisticky vyhodnocována a stanou se podkladem pro dopravní inženýrství a údržbu
komunikací. Příkladem mohou být údaje o dopravní zátěži a plynulosti dopravy s následným vyhodnocením dojezdové

V aplikaci pro mobilní telefony
s operačním systémem Android
Doprava-Brno.cz, která je zdarma
dostupná na Google Play, jsou navíc k dispozici:
• pohyb vozidel IDS JMK
• jízdní řády IDS JMK
• zpoždění vozidel IDS JMK oproti
jízdnímu řádu
• volba zastávek
• volba oblíbených linek

doby nebo návrh trasy a navigace pomocí GPS na aktuálně volná parkovací místa v mobilní aplikaci.
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efektivnější, bezpečnější a ekologičtější
Dopravní hřiště na Riviéře se otevře na podzim
V srpnu 2014 začal na Riviéře v Pisárkách
vznikat Areál dopravní výchovy. Jde o zastřešené dopravní hřiště pro nácvik a výuku chování v silničním provozu. Obsahuje
síť komunikací, semafory a dopravní značení a bude tu tak možné navodit řadu problematických dopravních situací.
Areál se nachází v severozápadní části odpočinkové zóny koupaliště Riviéra.
Kromě hřiště tu vznikla nová in-line dráha, navazující přímo na cyklostezku vedoucí za řekou Svratkou, a rekonstrukcí
prošla nevyužitá budova „zámečku“, přilehlý altán a lávka spojující stezku pro
pěší a koupaliště Riviéra. Zámeček bude
sloužit pro teoretickou část výukových
programů dopravní výchovy.
Investorem je městská společnost Starez-Sport, areál bude provozovat Městská
policie Brno. Předání dokončené stavby se
plánuje koncem července. V další etapě
bude pořízeno vybavení areálu a pomůcky pro dopravní výchovu.

Simulátory předvedou,
co se děje při nehodě
„Za zmínku určitě stojí simulátory jízdy
na motorce, kole i v autě. Každý z nich je
vybaven monitorem, který zobrazuje reálné dopravní situace. Nebude chybět ani
simulátor nárazu nebo imitace převráceného vozidla pro nácvik vystupování při
dopravní nehodě,“ popsal mluvčí Městské
policie Brno Jakub Ghanem.
S otevřením areálu pro veřejnost se předběžně počítá v říjnu. Strážníci se při jeho využívání zaměří na děti, dospělé, školy i celé
rodiny. „Návštěvníci na kolech budou opakovaně projíždět světelnými i obyčejnými
křižovatkami, zpomalovat před kruhovými
objezdy a trénovat chování například před
železničními přejezdy,“ dodává Ghanem.
Kromě dopravní výchovy dětí hřiště
poslouží veřejnosti, cyklistům, seniorům
nebo zdravotně postiženým, kteří zde mohou absolvovat například simulaci dopravní nehody nebo snížené viditelnosti na vozovce. Díky částečnému zastřešení bude
otevřené celoročně.
Celkové náklady na výstavbu Areálu dopravní výchovy na Riviéře a na pořízení
vybavení činí 105 milionů korun, podstatnou část uhradí Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod.

Stav areálu v dubnu. Foto: T. Hebký

Budoucí podoba Areálu dopravní výchovy. Vizualizace: K4

Rekonstrukcí prošla i lávka spojující stezku pro pěší a koupaliště. Zdroj: BKOM

Stav areálu v červnu. Foto: T. Hebký

Městský kamerový systém bude mít nový „velín“

Jak řídit dopravu? Hlavně chytře

V současné době v Brně funguje několik
kamerových systémů – v tunelech, na křižovatkách, na parkovištích se závorovým
systémem a v parkovacích domech a také
na frekventovaných místech, jako je cent-

Účastníci dopravního provozu či uživatelé veřejné dopravy v Brně se v této oblasti dočkají zkvalitnění služeb a lepších
a aktuálních informací.
Právě takový efekt by měl mít projekt
Dopravní telematika ve městě Brně, který byl zahájen v dubnu a jeho ukončení
je naplánováno na srpen.
Je spoluﬁnancovaný z evropských
fondů a umožní aplikaci inteligentních
dopravních systémů a služeb, které roz-

Foto: MP Brno

rum města, sídliště nebo Ústřední hřbitov.
Posledně jmenovaný systém užívá Městská policie Brno.
Nyní se připravuje výstavba nového centrálního pracoviště Městského kamerové-

ho systému. Bude vybudováno nové dohledové pracoviště pro Městskou policii Brno
a současně integrovány všechny kamerové
systémy ve městě.
Přístup ke kamerovému systému Městské policie Brno má také Policie ČR, Dopravní podnik města Brna a po úplné integraci se systém propojí i se složkami
integrovaného záchranného systému.
Současné prostory dohledového pracoviště Městského kamerového systému na
Štefánikově 43 jsou pro další rozvoj nevyhovující. Toto pracoviště zůstane zachováno i do budoucna, ale pouze jako záložní.
Nové dohledové pracoviště vznikne
v budově Centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací na Renneské 1a. Obě pracoviště budou propojena
optickou kabelovou sítí.
Dalším cílem projektu je kompletní rekonstrukce kamer, které předala Policie ČR městu Brnu a jsou v současnosti nefunkční. Spolu s přípravou projektové
dokumentace bude zpracována i žádost
o poskytnutí dotace z fondu prevence kriminality Ministerstva vnitra, protože původní systém Policie ČR byl z těchto prostředků také hrazen.
Servis, obnova, nájmy kamerových
bodů, zabezpečení optické trasy, čištění, provoz dohledových pracovišť, revize
a elektrická energie pro bezpečnostní kamery a křižovatky stojí asi šest milionů
korun ročně.

šíří dopravnětelematický systém na silniční síti Brna.
Jedná se například o výstavbu a rekonstrukci semaforů a posílení funkce preference průjezdu vozidel městské hromadné
dopravy či sběr dopravních dat potřebných pro sledování stupňů dopravní zátěže na hlavních komunikacích města.
Úprava a změna dopravního řešení se
týká 14 křižovatek, celková hodnota projektu je 92 milionů korun.

Foto: Z. Kolařík

Dvoustranu připravil Odbor dopravy MMB
ve spolupráci s BKOM a Městskou policií Brno

www.brno.cz
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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.

DOPISY ČTENÁŘŮ

Pietní akt připomněl
oběti války
Rok 2015 je rokem, ve kterém si
znovu připomínáme velké oběti, které přinesl český národ v boji
s německou okupací a nacismem.
Po 70 letech opět ožívají velké
a smutné příběhy osvobozovacích
bojů a padlých vojáků na obou
stranách tehdejší fronty. Nejinak
se tak stalo i v Novém Lískovci.
Český svaz bojovníků za svobodu v Brně každoročně pořádá pietní akce. Počátkem roku byla zahájena příprava pro důstojný pietní akt, který měl připomenout
jednak padlé vojáky ruské armády pochované v prvním pohřebišti na území Brna, jednak občany Nového Lískovce, Starého
Lískovce, Bohunic a Kohoutovic
umučené v průběhu druhé světové války za účast v boji za svobodu a za činnost v odbojovém
hnutí, kteří mají vedle pohřebiště
vojáků na Rybnické ulici pomník.
Takováto pietní akce dosud nebyla u uvedeného památníku uspořádána žádnou organizací.
Ve spolupráci s místním sdružením Novolískovečtí patrioti a Atletickým klubem Moravská Slavia byl připraven program na
tuto akci – slavnostní pietní shromáždění, výstava a sportovní závod – pod názvem Osvobození
Nového Lískovce 1945. Akce byla
zařazena do celoroční brněnské
kampaně k výročí osvobození
města – Rok smíření – a uskutečnila se v sobotu 25. dubna 2015.
Na vytvoření důstojného prostředí během pietního shromáždění
jsme měli zapůjčeny vlajky městských částí Starého Lískovce, Bohunic a Kohoutovic. Nový Lískovec zapůjčení odmítl – nebyl vydán souhlas rady městské části
ani vedení.
Zábor pietního místa byl v souladu s danými termíny využit na
dobu pietního shromáždění. Slunečné počasí dodalo celé akci
nádhernou kulisu, která byla vystřídána podivným přístupem vedení Nového Lískovce po jejím
skončení. Při neohlášené pietní
akci došlo k přesouvání položených a připevněných věnců na památníku padlých zástupci vedení
městské části Nový Lískovec.
Nejen naše vlast, ale i Evropa oslavují 70. výročí osvobození, shledáváme tedy ojedinělý postoj státního orgánu a jeho zástupců jako
znevážení všech, kteří se o zdárný
pietní akt zasloužili.
O to víc chceme poděkovat primátorovi města Brna Vokřálovi
za poskytnutou záštitu nad celou
naší akcí. Děkujeme i 1. náměstkyni Liptákové, která v zastoupení
pana primátora poděkovala za občany Brna všem, kterým bylo toto
pietní shromáždění určeno.
Nemalé díky za podporu a osobní účast patří také zástupkyni Generálního konzulátu Ruské federace v Brně atašé Semenové.
Dále děkujeme otci Angelemu
a otci Janovi z kostela na Mendlově náměstí za duchovní vzpomínku na padlé.
Vladimíra Žižková
Městský výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu Brno
Své názory můžete posílat e-mailem na adresu tis@brno.cz.
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TENKRÁT V BRNĚ

Do cesty se nám zase postaví sochy
o celé prázdniny budou naší
uspěchanosti, lhostejnosti a myšlenkové setrvačnosti „zavazet“ artefakty rozeseté na různých
místech města.

P

Organizátoři pátého ročníku přehlídky Sochy v ulicích – Brno Art Open se
opět pokusí novým, neotřelým způsobem přimět publikum k dialogu se sochami a objekty, které tentokrát přesahují k hranicím architektury.
Když mluvíme o sochách ve veřejném
prostoru a o jejich umělecké symbióze
s architekturou, je možné v Brně hledat
inspiraci daleko v minulosti. Už v první polovině 18. století například vznikla na terase před kostelem sv. Michala na
Dominikánském náměstí největší brněnská galerie barokních a rokokových soch
pod širým nebem. Ale kolikrát jsme si,
když jsme bezhlavě spěchali za požitky
moderní doby, tohoto uměním ozvláštněného prostoru všimli?

Umění vyšlo do ulic
I z výše uvedeného důvodu se před sedmi lety začala v Brně řešit otázka, jak
učinit zdejší veřejný prostor přitažlivějším a také trochu provokativnějším.
A odpovědí bylo „pronajmout“ ho po
určitou dobu umělcům.
Tak se ve spolupráci brněnské radnice, Domu umění a reklamní společnosti SNIP & CO v roce 2008 zrodil nultý
ročník mezinárodní přehlídky současné sochařské tvorby v ulicích Brna.
Měli ho na starost čtyři kurátoři, pozvání přijalo 23 umělců z Česka i zahraničí

Objekt Před tím a za tím od Aleše Veselého. Foto: Z. Kolařík

a třeba hliníkový polštář Rakušana Kupelwiesera ho na nádvoří Domu pánů
z Kunštátu připomíná dodnes.
Od roku 2009 je přehlídka koncipovaná jako bienále a na starost ji má vždy
jeden kurátor, který se ji snaží pokaždé
obohatit něčím novým a v jistém smyslu avantgardním.
V roce 2009 za kurátorského dozoru
Rostislava Koryčánka například Magdalena Jetelová „rozdýchala“ hotel Avion –
a bylo jasné, že jenom s pojmem socha
si projekt nevystačí. Čestmír Císař podnítil o dva roky později k přehodnocení
„stavu věcí“, tedy role umění, prostoru
a diváků ve vrstevnatém městském prostředí, umělce střední a mladší generace,

neboť u nich předpokládal „neúctu k tradicím“. Dominik Lang, Eva Koťátková
ani ostatní jej nezklamali.
A kurátor Michal Koleček pak v roce
2013 výtvarné umění a publikum přivedl až na „hranu příběhu“. Pozval ke spolupráci spisovatelku Kateřinu Tučkovou, která vybrala 14 určujících událostí
moderních dějin Brna spjatých s osudy
jeho konkrétních obyvatel a vytvořila libreto, s nímž pracovali výtvarní umělci.

Od sochy k budově a zpět
Dramaturgyně letošního, pátého ročníku
Brno Art Open Magdalena Juříková se
rozhodla prozkoumat další „vzrušující
umělecké rozhraní, na němž se pohybu-

je řada umělců,“ a navrhla téma objekt
– obydlí, socha – architektura, přesahy
sochy a objektu k hranicím architektury,
s podtitulem Beyond Architecture.
Říká se, že sochař stejně jako stavitel hněte a modeluje světlo a stín, jinými slovy – sochařství i architektura pracují na podobném principu a navzájem
přebírají některé ze svých metod. Přehlídka chce toto téma prezentovat na
různých autorských přístupech umělců
všech generací.
Vzhledem k monumentalitě některých
děl se jich v ulicích města tentokrát objeví méně. A na počest nedožitých 90. narozenin Dalibora Chatrného k nim bude
zařazen také jeho „revitalizovaný“ objekt
Pět segmentů kruhu stojící od roku 1982
na sídlišti ve Starém Lískovci.
S dalšími artefakty Jany Doležalové,
Daniila Galkina, Pavlíny Hlavsové, Elišky Perglerové, Jiřího Příhody, Čestmíra Sušky a Aleše Veselého se diváci do
30. srpna mohou potkat v parku za Domem umění, na nádvoří Nové radnice,
na Moravském náměstí i v tamějším parku, na Špilberku či na rohu ulic Jakubské
a Rašínovy. Podrobnější informace najdete na webu www.dum-umeni.cz.
Markéta Žáková

Víte, že...
Objekt Elišky Perglerové nazvaný Usedlost je metaforou nomádství, proto se bude během přehlídky přesouvat z náměstí Svobody
na Špilberk, do parku u Janáčkova
divadla a do Lužánek.

PADLO NÁM DO OKA

Ze Svobodného divadla je
už léta svobodné
Červen roku 1945 přinesl zemi radost ze znovunabyté svobody po šesti letech nacistického teroru. A tak
když na Gorkého v Brně začalo působit nové divadlo,
nemohlo se jmenovat jinak než Svobodné.
Přestálo pak opětovné selhání demokracie v roce 1948,
několikerou změnu názvu, stěhování na Lidickou i přechod
do nové, tržní éry. 70 let své existence si nyní Městské divadlo Brno připomnělo 6. června celodenní oslavou.
Lidé si přišli užít módní přehlídku divadelních kostýmů, prohlídku zákulisí i koncert sólistů této scény. Sešli
se tu také všichni držitelé Cen Thálie z ansámblu MdB
s výjimkou Erika Parduse, který odešel do hereckého
nebe před čtyřmi lety.
V právě ukončené sezóně jde už o druhé jubileum
úspěšného brněnského divadla – loni v říjnu tu oslavili i 10. výročí existence Hudební scény a během tříhodinového programu herci připomněli 48 představení, která
byla na tomto pódiu uvedena. Zachycena jsou i na stránkách publikace vydané ke zmíněnému jubileu.
(zug), foto: J. Kratochvil

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 představíme některé z nich a jejich tvorbu
o Brně a pro Brno.

B

 Soutěžní otázka: Reliéfy na pískovcové stěně zdobící vchod do Kostnice u sv. Jakuba, nástěnná malba Anděl a komediant na věžičce Divadla

Husa na provázku, interiér kaple Biskupského gymnázia či kaple v Masarykově onkologickém ústavu, nástěnná malba v salesiánském kostele
v Žabovřeskách, náhrobky Lva a Ivana Blatných či Jaromíra Tomečka na
Ústředním hřbitově. Autor děl, která ozvláštňují brněnské exteriéry a interiéry, oslaví v srpnu 65. narozeniny.
Rodák z Turnova už téměř 30 let žije
s rodinou v Lelekovicích. V Brně absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu, studia na AVU v Praze nedokončil. Od poloviny 80. let se věnuje
svobodnému povolání. Jako scénograf
spolupracoval s Divadlem (Husa) na

Správná odpověď z minulého čísla
Uznávaný světový a největší český pianista všech dob, kterého již jako
sedmiletého přijal na svou konzervatoř Leoš Janáček, se jmenoval Rudolf Firkušný.
Výherci: Ludmila Havlíčková (kniha Brno a Brňanky), Alena Palánová
(taška přes rameno) a Liljana Kubányová (ﬂash disk). Gratulujeme.

provázku na legendárním představení
podle J. A. Komenského Labyrint světa a lusthauz srdce, je autorem scénické podoby mnoha představení Divadla
U stolu. Už víte, jak se jmenuje výtvarník, jehož dílo prodchnuté duchovní tematikou nalezneme mimo
jiné také na Velehradě či v Komenského muzeu v Naardenu?
 Ze zaslaných správných odpovědí
vylosujeme tři výherce.
Ceny: blok + pastelky, magnet ve tvaru krokodýla, závěs na krk na klíče +
klíčenka
 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 28. srpna 2015. Obálku
prosím označte heslem Umění ve měs-

Foto: Z. Kolařík

tě a nezapomeňte uvést svou adresu,
případně telefon.

www.brno.cz
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OPLÁCETI
SKOTOVA MANŽELKA TĚŽCE
-KAWIMSTOU
ONEMOCNĚLA. MANŽEL
MUSEL CHTĚ NECHTĚ PRO
LÉKAŘE. ZPŮLI CESTY
KRŮTA
SE VRÁTIL A POPROSIL
MANŽELKU: „KDYBYS CÍTILA,
ZAČÁTEK
ŽE JE S TEBOU AMEN,…
TAJENKY
(DOKONČENÍ V TAJENCE).“ PNEUMATIKA

VLASY
SČESANÉ
DO ČELA

RANNÍ
VLÁHY

CITOSLOVCE
KUKAČKY

SLOVENSKY
„JESTLIŽE“

UMĚLÉ
TKANINY

PŘEDMALAJSKÁ
STAVENÍ
DÝKA
KLÁŠTERŮ

Nabízíme kompletní právní servis, zejména v oblasti:
2EþDQVNpSUiYR (vymáhání pohledávek, smlouvy, nemovitosti,
náhrada škody, právní zastoupení…)
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JSOUCÍ
HADÍ CITO- LASKATI VE DŽINISTICZ DRAHÉHO
SLOVCE
VLASECH KÁ BOHYNĚ
KOVU

ŘÍMSKÝCH
2001

SOUPEŘ

UNIE

LAHODNÝ
NÁPOJ

NEŠTĚSTÍ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

POBÍDKA

ODVĚTVÍ
FYZIKY

PŘEDLOŽKA

BEZ VZORKU
STISKNUTÍ
NÁŠ
TEXTILNÍ
HEBREJSKÉ
MATERIÁL
OZN. BOHŮ
ŘÍDICÍ
MÍSTNOSTI

OLEJOVÁ
KYSELINA

SPAKOVAT

ČÁSTI VĚTY

ŠVÉDSKÉ
SÍDLO

ANGLICKY
„STŘELY“

JAPONSKÉ
SÍDLO

VĚHLAS

OBKLADY

CHOBOTNATCI
DRUH
PALMY

VÝKVĚT
SPOLEČNOSTI

JMÉNO
BARTOŠOVÉ
DRUH
TRHAVINY

KARETNÍ
HRA
VLAJKY

DŮKAZ
NEVINY
POKRÝVAT
OLOVEM

PRÁVĚ
Z LEVÉ
STRANY
NÁZEV
HLÁSKY M

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

NÁSTRAHA
PYTLÁKA
SVAŘENÉ
SPOJE

INDICKÉ
PLATIDLO

DOJNICE

SLŮVKO
POCHOPENÍ

SPZ PROSTĚJOVA
SLOVENSKY
„SKÁLA“

HÁJOVÉ
BYLINY

SHODIT

NEPOHODA

NAŠE AUTOMOBILKA

STYLY

NEHEZKÁ

VSEKNOUT

DOBYTČÍ
NÁPOJ

SVĚTADÍL

ZÁHADA

NAŠE VYDAVATELSTVÍ

MINULÉHO
ROKU
CITOSLOVCE BOLESTI

TEN I ONEN

TOHLE

ŘÍMSKÝCH
49
PŘÍLEŽITOST.
KOUPĚ

ZNAMENITÁ

SVOBODNÉ
STATKY
SLOVENSKY
„HŘEBÍKY“

GERMÁNSKÝ BŮH

ODRŮDA
PŠENICE

ŘÍMSKÝCH
95
ZN. RUMUN.
LETADEL

ČÁSTI
STŘECH
OSOBNÍ
ZÁJMENO

PATŘÍCÍ
OTOVI
ZKR. SNĚM.
LIDU

ŽENSKÉ
JMÉNO

NÁZEV
HLÁSKY Ň
ČERNÝ
PTÁK
KIPLINGŮV
HAD
SPZ
MĚLNÍKA

KOLEM
POLNÍ
MÍRA

KONEC
TAJENKY

ROČNÍ
DOBY

MYŠLENKA

POMŮCKY:
ČASTO
CESTOVAT
LETADLEM

SVINOVACÍ
ZÁVĚSY

ANGLICKÝ
SOUHLAS

AKITA, AMBIKA,
ELOHIM, ILAHI,
LOKI, LOT, SLIKA

Křížovka o ceny: Dva úspěšní luštitelé naší křížovky vyhrají po dvou vstupenkách do aquaparku AQUALAND MORAVIA PASOHLÁVKY. Tajenku zasílejte do 30. července 2015 na e-mail havel.mouka@ceskydomov.cz.

Výběr správného kola aneb když na velikosti záleží
Doby, kdy na trhu kol existovala Eska, Ukrajina a za výjimečných okolností i Favorit,
jsou naštěstí dávno pryč. Jenže
dnešní výběr kola se může zdát
složitý až příliš. Horské, trekingové, krosové? Velikost 26,
27 a půl nebo 29 palců? Nebo
snad 650B? Ján Svorada, cyklistická legenda a dnes podnikatel v tomto oboru, nám pomůže
se zorientovat.
Pokud začneme pěkně od
začátku, je potřeba si uvědomit, kde a jak budu jezdit,
a z toho plyne, jaké kolo bude
nejlepší. Silniční kolo sice působí rychle a také rychlé je, na
druhou stranu zvládnutí tenkých pneumatik a závodního posedu už vyžaduje určitou
zdatnost. Proto jsou dnes nejrozšířenější kola horská, zkráceně označovaná jako MTB.
Mají pevnější a odolnější rám,
jehož geometrie je uzpůsobená
jízdě v terénu. Klíčové je nízké
těžiště se stabilnějším a vzpřímenějším posedem. Velký rozdíl je pak v širších pláštích, které jsou v dnešní době vyrobeny
tak, aby lépe držely, ale přitom velmi dobře jely a pohlcovaly velké množství nerovností.
Nezbytnými detaily jsou i měkčí sedla a širší řídítka pro po-

hodlnější a jistější jízdu. Při nákupu horského kola narazíme
na dva hlavní rozměry – rámu
a kol. Správně zvolená velikost kola je základem vaší budoucí spokojené a bezbolestné jízdy, proto doporučuji kolo
koupit u skutečných odborníků
– nejen v našich prodejnách na
Heršpické 5 a 7 a Herčíkové 1,

ale i v dalších specializovaných
prodejnách.
Pokud máme vyřešenou velikost rámu, zbývá nám popasovat se s průměrem kol. Klasický
rozměr 26 palců zcela ustoupil
větším 29palcovým, případně 27,5palcovým kolům (také
označovaným 650B). Výhod
větších ráfků je samozřejmě

hned několik. Od lepšího pohlcení nerovností, díky lepšímu
nájezdovému úhlu na ně, přes
větší setrvačnost až po lepší průchodnost terénem, protože kola zkrátka nezapadají
do děr. Nenechte se při výběru
zmást internetovými diskuzemi. Velice jednoduché a platné
pravidlo je, že pokud máte kolo

k běžnému ježdění, turistice či
náročnějšímu ježdění a najíždění kilometrů, je vždy výhodnější rozměr 29, obzvlášť u neodpruženého rámu. Kolo lépe
jede, má na jezdce nižší nároky, protože setrvačnost a vedení větších kol vás nechá projet terénem výrazně snáze.
Navíc díky stejnému rozměru
kol a s krosovými koly lze zvolit i tenčí plášť pro ty, kteří jezdí spíše na silnici. V takovém
případě získáte rychlost krosového kola při stabilitě a pohodlí horského, navíc s výrazně
lépe fungující odpruženou vidlicí. Menší rozměr kol 27,5 palce
má opodstatnění hlavně v náročných a dlouhých sjezdech.
V takovém případě má ovladatelnost menšího kola význam,
nikde jinde ale bohužel „devětadvacítce“ stačit nebude.
O problematice s výběrem
velikostí kol, rámů či vhodného
typu kola pro vaše účely vám
velmi rádi poradí v prodejnách
Specialized Svorada, jejichž
personál je složen ze zkušených cyklistů, kteří jsou odborně zaškoleni a mají dlouholeté
zkušenosti v oboru.
Příjemné letní kilometry v pohodlí, na správném kole a bez
úrazu vám přeje Ján Svorada

Miroslav Graclík / Václav Nekvapil

Legendární seriál
CHALUPÁŘI – příběh
natáčení a osudy jeho hrdinů

Chalupáři patří mezi nejoblíbenější české seriály a při pravidelných
reprízách se vždy umisťují velmi
vysoko na žebříčcích sledovanosti. Není divu. Jedná se o dokonalé
spojení výtečného scénáře Františka Vlčka a Václava Pavla Borovičky, skvělé režie Františka Filipa
a fenomenálních hereckých výkonů takových es, jako například Jiří
Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová nebo Vladimír Menšík. Jak
tento seriál vznikal a s kolika nečekanými problémy se museli jeho
tvůrci při natáčení potýkat, se dočteme v jedinečné publikaci Miroslava Graclíka a Václava Nekvapila, která vychází v edici Omega.
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KRÁTCE
 Cestující už nemusí hledat drobné na jízdenku. Loni dostali Brňané a návštěvníci města možnost
platit za jízdenky na MHD bezkontaktní platební kartou v jízdenkových automatech na hlavním nádraží a na Malinovského náměstí.
Od 9. června nabízí Dopravní podnik města Brna možnost přímé
platby bezkontaktní kartou i přímo
ve vozech, v první fázi v autobusech na lince 76 (hlavní nádraží –
letiště a zpět). Na dotykovém displeji si cestující vybere typ jízdenky, přiloží kartu a zařízení klasickou
papírovou jízdenku vytiskne. „Po
zkušenostech z prvních měsíců
se rozhodneme, do jaké míry bychom mohli systém dále rozšířit,“
uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
 Termíny blokového čištění e-mailem nebo SMSkou. Blokové čištění
ulic včetně stanovení termínů zajišťují brněnské městské části. Některé
se zapojily do služby upozorňující
na termíny blokových čištění, která
je dostupná na webu www.cisteniulic.cz. Tato služba prostřednictvím
SMS zpráv je zpoplatněna podle
počtu ulic, které kontroluje. Rozesílání informace e-mailem je zdarma.
V praxi to funguje tak, že den před
plánovaným blokovým čištěním
přijde přihlášenému obyvateli upozornění, aby si mohl včas přeparkovat auto.
 Shromáždění k výročí SNP.
Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno, Historicko-dokumentační komise MěV
ČSBS a Univerzita obrany v Brně
pořádají slavnostní shromáždění
k 71. výročí zahájení Slovenského
národního povstání. Uskuteční se
27. srpna od 14 hodin ve velkém
sále klubu Univerzity obrany na
Šumavské 4. Po skončení hlavní
části slavnostního shromáždění
se účastníci přepraví autobusem
na náměstí SNP v Černých Polích,
kde budou u památníku SNP pietně položeny květiny.
 Bude Brno kreativním městem
hudby? Brno chce mít silné postavení v oblasti hudby. Potvrdilo to i Zastupitelstvo města Brna,
které 23. června souhlasilo s kandidaturou Brna na titul Kreativní
město UNESCO v oblasti hudby.
Brno by tím získalo silnou značku
a zároveň podporu nejen v oblasti turistického ruchu, ale také
na poli hudební propagace, zejména v souvislosti s myšlenkou
výstavby Janáčkova kulturního
centra. Prestižní titul UNESCO
je možné získat v oblasti literatury, designu, hudby, gastronomie, ﬁlmu, médií, lidového umění a řemesla. Síť kreativních měst
byla založena v roce 2004. Dosavadními nositeli titulu v oblasti
hudby jsou např. Glasgow, Gent,
Boloňa, Sevilla, Hannover nebo
Mannheim. Z českých měst získala titul Praha, a to v roce 2014
v oblasti literatury.
 Dotace na podporu startupů.
Město Brno ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem připravilo další projekt na
podporu nově vznikajících ﬁrem
v oblasti technologického vývoje.
Jedná se o tzv. startup vouchery, které jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020. Smlouvu o dotaci ve výši 600 tisíc korun
schválilo Zastupitelstvo města
Brna 23. června. Startup voucher
je ﬁnanční dotace poskytnutá
nově vznikajícím technologickým
ﬁrmám účastnícím se podnikatelského akcelerátoru JIC StarCube.
Umožní jim pokrýt náklady na klíčové služby spojené se vznikem
a rozvojem ﬁrmy, např. na právní
služby, copywriting, graﬁcký design a marketing.
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Na přehlídce nápadů pro lepší svět Brno nechybělo
LUCIE
MEZNÍKOVÁ
Kancelář strategie
K
města MMB
meznikova.lucie@brno.cz
m

druhé polovině května se
Jihomoravský kraj a město Brno představily jako
první z regionů České republiky
na světové výstavě EXPO 2015
v Miláně. Dvoutýdenní expozici zhlédlo podle oﬁciálních údajů návštěvnosti českého pavilonu přes 190 tisíc lidí. Samotné
EXPO končí v říjnu.

V

Prezentace jižní Moravy a Brna navazovala na ústřední téma světové výstavy, tedy Potraviny pro planetu, energie
pro život. Stěžejním obsahem společné
expozice kraje a města byly genetika,
elektronová mikroskopie, technologie
pro úsporu a čištění vody, ale i architektura.

Jak to chodí v nanosvětě
Mezi hlavní lákadla jihomoravské a brněnské expozice patřilo faksimile rukopisu G. J. Mendela Pokusy s rostlinnými hybridy; k připomenutí letošního
150. výročí konání průlomových Mendelových přednášek si návštěvníci mohli odnést domů pytlík hrášku.
Díky spolupráci s Akademií věd
ČR si prohlédli také elektronový mikroskop Tesla oceněný Zlatou medailí na EXPO 1958 v Bruselu, polarograf
držitele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského, bioreaktor ﬁrmy
PSI s řízeným pěstováním řas a sinic

k produkci potravin a léků nebo digitální okuláry s obrazem mikrosvěta.
Úspěch měly i hravá aplikace umožňující mikroskopický pohled na okolní
svět a videozáběry nanosvěta vytvořené
elektronovým mikroskopem společnosti FEI Czech Republic. Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity zase předvedlo interaktivní software osvětlující
křížení organismů a problematiku krevních skupin.
Důležitou složkou expozice bylo
i představení architektonických památek UNESCO v čele s vilou Tugendhat
v Brně a Lednicko-valtickým areálem.

Diváci si zahráli na
laserovou kytaru
Expozice byla slavnostně otevřena
17. května, v rámci doprovodného programu vystoupil Vojenský umělecký
soubor Ondráš či Shadow Quartet hrající klasickou hudbu v netradiční úpravě.
Následující víkend Masarykova univerzita zaujala show s hudebními nástroji budoucnosti, před pavilonem si
tak diváci mohli zahrát na speciální prototyp laserové kytary. VUT v Brně je
pozvalo na italskou rajčatovou polévku
v molekulární formě a VIDA! science
centrum pomáhalo zájemcům se skládáním „kulatého“ papírového letadélka.
Jihomoravský kraj a Brno se tak odlišily od ostatních států i regionů, protože propojily téma expozice a motto celé
výstavy do zábavních programů, do
nichž byli diváci přímo vtahováni.
Součástí programu společné delegace města Brna a Jihomoravského kraje
bylo také setkání s italskými podnikateli a zástupci místní samosprávy zacílené na představení regionu jako středoevropského vědeckého, výzkumného
a technologického centra.

Expozice Jihomoravského kraje a města Brna. Foto: archiv KSM MMB

„Se zástupci vedení Milána jsme se
dohodli na jednání o konkrétní spolupráci v oblasti kultury a obchodních vztahů. Celkově účast města na

EXPO 2015 hodnotím jako velice
úspěšnou a jsem rád, že jsme možnosti
představit se na světové úrovni využili,“
uvedl brněnský primátor Petr Vokřál.

Soutěž o vstupenky na EXPO 2015
Chcete si prohlédnout nejen český pavilon v Miláně na vlastní oči? Pro
jednoho šťastlivce, který správně odpoví na soutěžní otázku a bude vylosován, máme dvě vstupenky na světovou výstavu.
Soutěžní otázka: Co si mohli návštěvníci expozice Jihomoravského kraje a města Brna na EXPO 2015 odnést jako drobný dárek?
Odpověď najdete i na webu www.brno.cz/expo2015. Své tipy 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
na telefonní číslo 602 770 466. Uzávěrka je 31. července 2015.

Parkování zajímá Brňany i vedení města
MIROSLAV
DRÁBEK
Odbor
dopravy MMB
drabek.miroslav@brno.cz

dbor dopravy Magistrátu města Brna je neustále
zásobován stížnostmi na
katastrofální stav parkování ve
městě.

O

Většinou stížnost následuje po uložení
pokuty za stání vozidla v rozporu s příslušným ustanovením zákona o provozu
na pozemních komunikacích. Oblíbený
argument řidičů, že neměli jinou možnost, však neobstojí.
Existuje řada možností, kde parkovat v souladu se zákonem, včetně placených parkovišť, parkovacích domů či

míst vzdálenějších od bydliště. Ty však
řidiči nejsou ochotni akceptovat.
Dle zákonů nikomu nevzniká právní nárok na parkovací místo na veřejně
přístupné komunikaci a město nemá povinnost parkovací místa zabezpečovat.
Při současné úrovni motorizace a zastavěnosti ve městě ani není možné předpokládat, že se každému podaří bezplatně zaparkovat v bezprostřední blízkosti
svého bydliště či cíle pobytu.
Vedení města si je plně vědomo současného stavu parkování čili tzv. dopravy v klidu, a proto v závěru loňského
roku přijalo opatření ke zlepšování situace. Zastupitelé přijali zásadní dokument Strategie parkování ve městě Brně
– návrhová část a následně i záměr realizačního projektu k této strategii.
To vytvořilo nezbytné startovací
podmínky nejen pro potřebné změny
v právních předpisech města a v organizaci dopravy v jednotlivých městských
částech, ale i pro výstavbu nezbytného

technického zázemí pro zavádění rezidentního parkování.

Parkoviště u hřbitova
hotovo do konce roku
Na dotaz, zda mají zájem o zařazení do
systému rezidentního parkování, kladně odpovědělo osm městských částí. Pro
efektivní realizaci všech opatření je však
nutné myslet i na dojíždějící za prací, kulturou, nákupy či studiem. I oni musí mít
možnost zaparkovat na záchytných parkovištích navázaných na dopravní uzly MHD
u nejfrekventovanějších vstupů do Brna.
Prvním takovým parkovištěm, které by
mělo nastavit standard pro následně budovaná parkoviště park & ride, bude to pod
Ústředním hřbitovem, hotovo by mělo být
v závěru letošního roku. Pro výstavbu dalších parkovišť typu P+R je v současné
době prověřováno 10–12 lokalit na území Brna.
Na všech zpoplatněných parkovištích
budou postupně instalovány detektory,

jež pomohou odhalit řidiče, kteří parkovací stání obsadí bez placení. Dále se v bezprostřední blízkosti historického jádra staví dva parkovací domy, což pomůže dostat
auta z centra města a zároveň zvýšit počet
parkovacích míst na jeho okraji.
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že
parkování v Brně vedení a volené orgány
města věnují značnou pozornost. Výsledky
snahy – s výjimkou výstavby parkovacích
domů – však budou viditelné až později.
Proces projednávání jednotlivých opatření a jejich uvádění do souladu s platnou
legislativou nelze uskutečnit ze dne na
den. Přes veškeré vynaložené úsilí se však
vzhledem k plošně zastavěnému území
města a šířkovým parametrům ulic a silnic bohužel nikdy nepodaří zcela pokrýt
potřebu parkovacích míst.
Pozitivní roli v této oblasti by měli sehrát i samotní řidiči vozidel, kteří by si
měli začít plně uvědomovat ustanovení
zákona o provozu na pozemních komunikacích a hlavně je dodržovat.

Konference o chytrých městech propojila Evropu
LUKÁŠ
GRŮZA
Kancelář strategie
K
města MMB
gruza.lukas@brno.cz

prostorách Hvězdárny a planetária Brno se 3. června
uskutečnila Konference časopisu Smart Cities. Jejím cílem
bylo propojit města České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska
a Rakouska a podpořit tak vzájemnou výměnu informací a návodů,
jak vytvářet chytré město.

V

Účastníkům konference byla představena konkrétní úspěšná řešení z praxe, jak
pomocí moderních technologií efektiv-

něji spravovat město či jak progresivním řízením města oslovit občany a zapojit je do jeho tvorby.
První blok dal prostor významným
městům středoevropského regionu, tedy
Vídni, Praze, Bratislavě a Brnu. Zahájil jej vedoucí oddělení urbánní politiky
Ministerstva pro místní rozvoj ČR František Kubeš, který představil metodiku
konceptu inteligentních měst a nastínil
jeho další rozvoj v České republice.
Vídeň i Praha účastníky konference seznámily s programem otevřených
dat, Bratislava ukázala aktuální stav vývoje smart konceptu a Brno ve svém
pojetí agendy smart city představilo
plánované změny interních procesů ve
městě.

Jak města otevírají svá data
Druhý blok konference byl tematicky
rozčleněn na tři oblasti – dopravu, data

a veřejný prostor. V oblasti dopravy vystoupil například primátor Plzně s chytrou kartou ve veřejné dopravě. Ve druhé oblasti pak host z anglického Leedsu
představil tamější otevírání dat. Zároveň byl oﬁciálně publikován vůbec první žebříček 26 statutárních měst České
republiky reﬂektující jejich pokročilost
v otevírání dat.
Otevřená data jsou informace volně
dostupné na internetu ve strukturované
a strojově čitelné podobě, sloužící často k tvorbě aplikací. V dopravě to mohou být třeba data ze senzorů a parkovacích domů o obsazenosti parkovacích
míst, na jejichž základě může vzniknout
aplikace, která řidiče navede přímo na
volné místo bez toho, že by musel kroužit po městě a hledat je.
Po každé sekci bloku následovala moderovaná diskuse vystupujících s účastníky. Na závěr konference vystoupil pri-

mátor města Brna a představil vlastní
vizi rozvoje chytrého města.
Následující den se u kulatého stolu sešli zástupci zúčastněných krajských měst České republiky, konkrétně
Hradce Králové, Ostravy a Brna. Jednalo se o navázání spolupráce a o výměně
úspěšných příkladů dobré praxe.
Výsledkem setkání byla deklarace
vzájemné spolupráce při rozvoji konceptu smart cities a naplánováno bylo
také další setkání, které se bude konat
na podzim v Ostravě.

Důležité
Více o Konferenci časopisu Smart
Cities se lze dočíst v chystaném
čísle časopisu Smart Cities, které
vychází na konci srpna. Bude volně
dostupné na webových stránkách
www.scmagazine.cz.

www.brno.cz
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Strážníci poučili i pohostili autistické děti
o všech směrů se rozbíhá
preventivní působení Městské policie Brno. Cílovými
skupinami jsou děti, dospělí i důchodci, sportovci, motoristé nebo
třeba handicapovaní lidé. Na přelomu května a června čekaly zážitky i poučení na autistické děti
ze Základní školy Štolcova.

D

Takovou netradiční výuku, jaká byla připravena na ředitelství Městské policie
Brno, by si určitě nechaly líbit všechny
děti. Po krátkém uvítání a zasvěcení do
práce hlídek se školáci mohli pustit do
bohaté snídaně s donuty i českými koblížky, ovocnými mřížkami i obloženými
mísami s několika druhy sýrů, uzenin či
ovoce a zeleniny.
Strážníci totiž dlouhodobě spolupracují s obecně prospěšnou organizací
Velvet Smile, a když je soukromé rádio oslovilo s možností zapojit se do
soutěže o velkou snídani zadarmo, rozhodli se případnou výhru věnovat autistickým dětem, které Velvet Smile
podporuje.
Dvacítka dětí se po bohatém občerstvení vydala na operační středisko stráž-

níků. V místnosti, kde se scházejí informace z linky 156, nadchlo návštěvu
především množství monitorů s obrazem živě přenášeným z pouličních kamer. Děti na nich dokázaly rozpoznat
místa, kudy samy denně procházejí.
Prohlédnout si mohly i služební pouta nebo některé části výstroje. Školáci měli zájem také o společné focení se
strážníky i promo týmem rádia, a tak
na ředitelství městské policie strávili
prakticky celé dopoledne.
Jakub Ghanem
Městská policie Brno

Víte, že…
Městská policie Brno dlouhodobě staví svou činnost na společenské odpovědnosti. Nedávno
se například třicítka strážníků vydala během akce Ukliďme Česko
sbírat odpadky a likvidovat černé skládky. Hlídky využívají vozidla na stlačený zemní plyn i skútry na elektrický pohon a zaměstnanci věnovali větší částku mimo
jiné na výzkum a léčbu nebezpečné nemoci ALS.

Lidé v bytové nouzi
mohou požádat o byt

Foto: MP Brno

Na hladové myslí i národnostní spolky
Posláním Potravinové banky je podílet se
na boji proti hladu i proti plýtvání potravinami. Tato instituce zahájila v Brně provoz v únoru a získává zásoby od ﬁrem
(např. obchodních řetězců nebo producentů) i jednotlivců. Město na provoz instituce přispělo 380 tisíci korunami.
Ve prospěch banky už proběhlo několik
sbírek, mimo jiné i na Magistrátu města
Brna, jehož zaměstnanci věnovali potraviny o celkové váze přes 850 kilogramů.
Zapojili se ale i příslušníci národnostních menšin a etnik, které žijí v Brně. Sbírku trvanlivých potravin uspořádalo Lyceum
Řekyň v ČR ve spolupráci s Výborem pro
národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna a Odborem sociální péče MMB.
Uskutečnila se od 27. dubna do 7. května,

sběrným místem byla vrátnice budovy Odboru sociální péče MMB na Kolišti 19.
Přispěli Přátelé Podkarpatské Rusi,
Obec Slovákov v Brne, Polonus – Klub
Polski v Brnie, Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě, Svaz Vietnamců v Brně, Německý jazykový a kulturní spolek Brno, nadační fond Hellenika,
Lyceum Řekyň v ČR, IQ Roma servis
a Svaz Maďarů Brno.
Celkem se vybralo cca 250 kilogramů
trvanlivých potravin – cukr, mouka, těstoviny, masové konzervy, polévky, sušené
mléko, lískové ořechy, čokoláda, kompoty, rýže, luštěniny, paštiky atd.
Tomáš Jurčík
poradce pro národnostní menšiny
Magistrátu města Brna

Maloměřice
a Útěchov mají
nové ulice a park
Město Brno pojmenovalo dvě nové
ulice a jeden park. Konkrétně jde
o ulici Manželů Suchých v Maloměřicích, ulici v Útěchově, která
se jmenuje Bezinková, a park Elišky Suché, ležící rovněž v Maloměřicích. Názvy schválilo Zastupitelstvo
města Brna 23. června.
„Zastupitelstvo městské části Brno-Maloměřice a Obřany na svém
únorovém zasedání schválilo název
Josefa Suchého nebo Manželů Suchých, přičemž Pracovní skupina
pro názvosloví města Brna poté vybrala název Manželů Suchých,“ vysvětlil tiskový mluvčí Magistrátu
města Brna Pavel Žára. „Dále bylo
projednáváno pojmenování parku.
K navrženému názvu Eliščin park
pracovní skupina přidala další, a to
park Elišky Suché, který byl nakonec vybrán,“ dodává Žára.
Josef Suchý byl český básník, prozaik a překladatel. Po druhé světové
válce se pohyboval v okruhu katolických autorů, přátelil se s Janem Zahradníčkem a Jakubem Demlem. Byl
zatčen a odsouzen za údajný pokus
o ilegální přechod hranic. Publikoval
mimo jiné v časopisech Akord, Vyšehrad či Katolický týdeník.
Mezi jeho nejznámější sbírky patří Jitřenka v uchu jehly, Eliášovo
světlo nebo Dům u jitřního proutí.
Věnoval se i výchovným románům,
například Starosti s Katkou. Eliška Suchá byla básníkova manželka,
která pečovala o jeho odkaz.
Zastupitelstvo městské části Brno-Útěchov na loňském prosincovém zasedání schválilo pojmenování prodloužení stávající ulice
Včelařské původně názvem Včelařská. „Prodloužení ulice bylo nutné z důvodu výstavby rodinných
domů. Názvoslovná pracovní skupina návrh městské části projednala
a usnesla se, že považuje za výhodnější dát komunikaci nový název.
Nakonec byl vybrán název Bezinková, protože se ulice nachází v přírodním prostředí, kde rostou bezinkové keře,“ objasnil Žára.
(mad)

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna oznamuje, že od 1. srpna
2015 budou přijímány žádosti o nájem bytů v domě Francouzská 42.
Byty jsou určeny především pro vícečetné rodiny, osoby bez domova
a osoby nebo rodiny žijící v nevyhovujících podmínkách.
Formuláře žádostí včetně příloh budou k dispozici od 20. července
v elektronické podobě na webových stránkách města www.brno.cz a na
portálu www.socialnipece.brno.cz nebo vytištěné v Socio-info centru na
Kolišti 19. Odbor sociální péče MMB, vizualizace: archiv MMB

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
Výtěžek sbírky byl 1. června předán zástupcům Armády spásy za přítomnosti předsedkyně Lycea Řekyň v ČR Evy Lioliu. Foto: T. Jurčík

VĚSTNÍK
Zastupitelstvo města Brna
 7. zasedání, 23. června 2015
(výběr)

•

ZMB schválilo:
• obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku;
• Memorandum o spolupráci statutárního města Brna s Odborem
pro sociální začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR;
• změnu v poskytování dotací v oblasti kultury spočívající v zavedení
čtyřletých dotací na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury, které počínaje rokem 2017 nahradí poskytování tříletých dotací
typu B na projekty a provozní náklady – celoroční činnost schvále-

www.brno.cz

•
•

•

•

•

•

ných usnesením ZMB č. Z6/027 ze
dne 1. října 2013;
rozpočtové opatření z důvodu
přesunu ﬁnančních prostředků
v rámci Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMB;
Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2015;
posouzení projektu „Doplnění
a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra“,
přípravu žádosti o dotaci a rozpočtové opatření;
dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu „Zavedení
služby tísňové péče pro seniory
a zdravotně postižené v Brně“;
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč JIC
na projekt „StartUp vouchery“;
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4,5 mil. Kč JIC
na projekt „Kreativní vouchery“;
Statut Fondu bytové výstavby;

• předání majetku statutárního
města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného protokolu č. 52 o předání majetku statutárního města
Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, p. o.;
• usnesení: Zastupitelstvo města Brna podporuje konání Velké ceny silničních motocyklů
(Moto GP) na Masarykově okruhu
v dlouhodobém horizontu, a ne
jen v letošním roce. ZMB deklaruje zájem statutárního města Brna
podílet se společně s českým státem, Jihomoravským krajem,
společností Dorna Sports a společností Automotodrom Brno na
zajištění pořádání Mistrovství
světa silničních motocyklů Grand
Prix České republiky. Město Brno
má eminentní zájem nejen udržet
Grand Prix v roce 2015, ale společně se všemi výše uvedenými
partnery najít dohodu o vícele-

té smlouvě, která bude zajišťovat
konání budoucích ročníků Grand
Prix ve městě Brně. ZMB souhlasí
s realizací kroků k zajištění dlouhodobého konání Grand Prix.

Telefonní provolba: 542 171 111
Informační středisko (Malinovského nám. 3): 542 173 590
Podatelna (Malinovského
nám. 3, Dominikánské nám. 1):
542 173 013
E-mail: informace@brno.cz
Web: www.brno.cz
Úřední hodiny
Magistrátu města Brna
PO 8–17 hodin
ST 8–17 hodin
PÁ 8–12 hodin

ZMB souhlasilo:

Zapište si

Odbor správních činností MMB
(Husova 3, Husova 5 – občanské
průkazy, cestovní doklady, ohlašovna trvalého pobytu)
PO 8–17 hodin
ÚT 8–12 hodin
ST 8–17 hodin
ČT 8–12 hodin
PÁ 8–12 hodin

Další řádné zasedání Zastupitelstva
města Brna se bude konat 8. září
2015 od 8 hodin ve Sněmovním
sále na Nové radnici, Dominikánské
nám. 1. Zasedání je veřejně přístupné, sledovat je lze i on-line na webu
www.brno.cz v sekci Správa města
– Volené orgány města – Videopřenos ze ZMB. V této sekci jsou rovněž zveřejněny materiály k jednání
a zápisy ze zasedání ZMB.

Odbor dopravněsprávních
činností MMB
(Kounicova 67 – řidičské průkazy,
evidence vozidel, sankční řízení
v dopravě, autoškoly)
PO 8–17 hodin
ÚT 8–12 hodin
ST 8–17 hodin
ČT 8–12 hodin
PÁ 8–12 hodin

• s kandidaturou města Brna na
titul Kreativní město UNESCO
v oblasti hudby;
• se záměrem usilovat o získání titulu Fairtradové město.
(mad)
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Výstava „Žít pivo“ se otevřela návštěvníkům
Dlouho očekávaná výstava „Žít pivo“ v Muzeu města Brna přivítala první návštěvníky ve středu 17. června. V den vernisáže bylo také pokřtěno pivo Špilberk 10® za přítomnosti Petra
Hauskrechta, vrchního sládka Brněnské pivovarnické společnosti. Stejné pivo, speciálně uvařené u příležitosti výstavy, mohou ochutnat i dospělí platící návštěvníci výstavy za symbolickou cenu 10 Kč v bistru Babinský na Špilberku po celé léto.
Pivo se v Brně běžně vařilo a pilo
od 13. století, již brněnská městská privilegia z roku 1243 zmiňují
výrobu piva a sladu. Do 15. století zde působila řada menších, spíše domácích pivovarů, záhy se
vaření přesunulo do měšťanského pivovaru, pivovarský boom pak
nastal na přelomu 19. a 20. století, kdy v Brně fungovalo současně pět větších pivovarů. Od roku

1943 až do roku 1993 zde naopak působil jen jediný pivovar –
Starobrno. Výstava na Špilberku
mapuje celé toto období i s přesahem do pravěku a současnosti, kdy se rodí nové minipivovary.
Výstava nastíní vývoj technologie výroby piva, od prvních pšeničných piv dochucovaných třeba
bylinkami až po dnešní nejběžnější spodně kvašená piva z ječ-

menného sladu. K vidění bude
historické pivovarnické náčiní i zařízení, pivní sklo, podtácky i etikety. Celá jedna část bude věnována osobnosti Františka Ondřeje
Poupěte, sládka a inovátora, autora příruček o vaření piva i zakladatele školy pro sládky, který významně ovlivnil výrobu piva na
našem území a který své nejplodnější časy prožil právě v Brně. Zachyceny budou i proměny ve způsobu prodeje piva, od domácí
výroby i konzumace přes právovárečné domy až po klasické hostince. Lidé si budou moci ohmatat
a ovonět různé druhy sladu nebo
si sednout do středověké, prvorepublikové i do socialistické hospo-

dy. Prostřednictvím fotograﬁí bude
možné zavzpomínat na nejstarší brněnské hostince, například
U Modrého lva, U Bílého kříže
nebo U Tří knížat na Poštovské,
nebo i na mladší, dnes již legendární pivnice U Formana na České ulici nebo Na Střeláku v Pisárkách. Výstava postihuje rovněž
fenomény, které jsou s hospodami spojené – hazardní hry, hospodské spolky i písně, ale třeba
i činnost abstinenčních klubů.
„Protože jsme brněnský pivovar
a doslova žijeme s tímto krásným
městem, velice nás potěšila nabídka Muzea města Brna na spolupráci při pořádání této jedinečné
výstavy. Speciálně pro ni jsme začátkem května uvařili výstavní brněnskou desítku, která se jmenuje – jak jinak než – Špilberk,“
uvedl při příležitosti zahájení výstavy Petr Hauskrecht, vrchní sládek Brněnské pivovarnické společnosti. „Při výrobě piva Špilberk
10 jsme slad povařili klasickou dekokční technologií na dva rmuty. Naše desítka se od ostatních
piv odlišuje způsobem chmelení.
V tomto případě čtvrtým a pátým
chmelením speciálně upravenými
hlávkami žateckého poloraného
červeňáku,“ dodal na závěr.
Informace o doprovodném programu na www.spilberk.cz.

Postižení kouleli v Brně na turnaji
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Brně (SPMP
Brno) uspořádala 18. dubna v kuželně v Husovicích již 7. ročník
turnaje v kuželkách pro mentálně a kombinovaně postižené osoby z Brna a okolí. Záštitu nad akcí
převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál a akce se konala za podpory statutárního města Brna.
Turnaje se zúčastnilo osm
družstev po šesti hráčích. Pozvání přijali také soutěžící z Třebíče
a Blanska. Svá družstva postavily i brněnské stacionáře Effeta a Srdíčko. Zbylá čtyři družstva reprezentovala SPMP Brno.
Závodníci byli nervózní, jako by
bojovali o olympijské medaile.

Všem se poháry líbily, ale mohli
je získat jen ti nejlepší jednotlivci a družstva.
V soutěži družstev zvítězilo
Brno I, na druhém místě skončila
Effeta, třetí místo obsadili soutěžící
z Blanska. V jednotlivcích zvítězila
Jana Kučerová, reprezentantka
Effety, druhé místo patří Michalu Bednářovi z Brna II a třetí místo
obsadil Martin Havlíček z Blanska.
Zkrátka nepřišli ani ostatní
účastníci. Všichni závodníci dostali dárky, reklamní předměty
města Brna a upomínkovou medaili. Všem účastníkům se turnaj líbil, těší se na další klání v červnu
v Blansku a na už 8. ročník, který
bude v příštím roce.
Petr Kučera, SPMP Brno

VETERINÁRNÍ PORADNA

Červené oko – banalita, nebo závažný problém?
S jarem a nastávajícím létem
se u domácích mazlíčků mohou častěji vyskytovat problémy s očima. Ve vzduchu se
nachází velké množství pylu,
v trávě osiny, při cestování autem často necháváme své mazlíčky vykukovat z otevřených
oken. Všechny tyto faktory mohou přispívat k tzv. červenému
oku, jehož hlavními symptomy
jsou zarudlé oči, tření očí, výtok
z očí a přivírání víček.
Červené oko je záležitost,
která se u každého psa nebo
kočky vyskytne alespoň jednou
za život. Ne vždycky to ale musí
být problém zcela banální, který „spraví“ doma nalezené oční
kapky.
Může se sice jednat o běžný zánět spojivek, se kterým
se často setkáváme u člověka, v řadě případů je však červené oko předzvěstí něčeho
mnohem závažnějšího. Takovými, oko bezprostředně ohrožujícími, procesy může být např.
glaukom – zelený zákal, nebo
uveitida – zánět vnitřních struktur oka. V obou případech může
jít o stavy, které oko bezprostředně ohrožují, a pokud do-

jde k jejich zanedbání a zhoršení stavu, může pacient trvale
oslepnout, nebo dokonce i přijít
o celé oko.
Kromě běžných zánětů spojivek, které se u psů léčí
kombinací antibiotik

a protizánětlivých látek, setkáváme se u koček se záněty původu
virových infekcí, které jsou tera-

peuticky ovlivnitelné velmi obtížně. Často vyžadují velmi dlouhou intenzivní terapii a nejsou
u nich vyloučeny ani recidivy.

Červené oko,
zejména při jednostranném postižení, může být
projevem postižení rohovky – jejich
defektů nebo zánětů. Defekty jsou postižena především
tzv. brachycefalická plemena –
mops, francouzský buldoček,
pekinéz, u nichž by nemělo být

bráno jakékoliv oční onemocnění na lehkou váhu. Vzhledem
k anatomickým abnormalitám oka těchto plemen dochází k poměrně rychlému rozvoji patologických procesů, které
oko ohrožují často mnohem
akutněji, než je tomu u ostatních plemen. Návštěva veterinárního lékaře by proto neměla
být odkládána.
S příchodem letních měsíců
se také vyskytuje červené oko
v souvislosti s přítomností cizích těles ve spojivkovém vaku.
Velmi často se jedná o rostlinné části, jako např. travní osiny.
Ty působí kromě zánětů spojivek především eroze a vředy
rohovky, které oko bezprostředně ohrožují.
Pokud pozorujete červené
oko u svého čtyřnohého mazlíčka, rozhodně není vhodné vzít
terapii „do vlastních rukou“ a počkat po několikadenní aplikaci doma nalezených kapek, zda
se onemocnění vyléčí, nebo ne.
Tyto případy mohou často skončit fatálně doživotní slepotou
nebo i ztrátou celého oka.
MVDr. Martina Klimešová
Klinika Jaggy Brno

Kandidát na zápis do knihy rekordů
Nový klientský program Dr. Max funguje v základní plné podobě vlastně teprve od dubna. Není to moc dlouhá doba, ale
přesto nebo právě proto si může na svůj účet připsat jedno
prvenství. V České republice se nikdy nepodařilo přeregistrovat tak obrovský počet klientů v tak krátkém čase. Už po
necelých dvou měsících padla magická hranice jednoho milionu klientů.
„Nejenže si svou registraci obnovili v rámci nových registrací
stávající klienti největší domácí sítě lékáren, ale do programu se zapojily desetitisíce nových členů. Svědčí to o tom, že
věrnostní systém Dr. Max má lidem co nabídnout,“ říká regionální ředitel Ivo Knesl, kterého
těší, že program využívají i obyvatelé Brna.

Co všechno klientský program
Dr. Max nabízí?
Je to opravdu hodně pestré
a jednotlivé prvky jsme spouštěli postupně od začátku roku.
Vzhledem k poměrně silné kampani asi vaši čtenáři vědí, že
v lednu jsme začali poskytovat
padesátiprocentní slevu z doplatku na předepisované léky
hrazené z veřejného zdravot-

ního pojištění. Týkalo se to dětí
a seniorů, o něco později i handicapovaných. Ne vždy je to padesát procent. Jednak proto,
že nám zákon zakazuje jít kvůli hospodářské soutěži pod nákupní cenu a sleva tak padesáti
procent nedosáhne. Jednak proto, že například inzulíny vydáváme vždy bez doplatku, takže
sleva u této kategorie je plných
sto procent.
Takže program se vztahuje
jen k lékům na předpis pro některé skupiny klientů?
Rozhodně ne. Od dubna jsme
držitelům svých klientských karet otevřeli možnost nakupovat

u nás vybrané produkty za tak
zvané Dr. Max ceny. Ty jsou výrazně nižší, než za které prodává průměr trhu. V tomto bodě
jsme si téměř jistí, že nás konkurence stěží napodobí a že
tedy nabízíme svým klientům
cenovou exkluzivitu. Tak výhodně prostě nikde jinde nenakoupí. U řady výrobků bude tato exkluzivita trvalá.
Mohou tuto výhodu čerpat už
během registrace?
Jistě, protože klientskou kartu vystavujeme na počkání. Vyplnění formuláře zabere dvě minuty. V průběhu času budeme šít
svou nabídku klientům na míru.

Novinkou zaváděnou natrvalo
v našem programu jsou slevové
kupóny. První vlna přeregistrovaných klientů v červnu dostala
své individuální kupóny a na další čekají v podzimní vlně.
Takže nabídky ke slevám budou individuální?
Ano, přesně tak, a tím budou
klientům platnější. Protože různé skupiny zákazníků mají různé potřeby. Byl by například
nesmysl nabízet dvacetileté studentce, která u nás zásadně pořizuje jen doplňky stravy a Paralen, slevu na kojeneckou výživu,
protože podle všeho je zatím
bezdětná a takovou výhodu by

nevyužila. Jiné klientce ale tatáž
výhoda bude připadat nejsmysluplnější.
Jak budete klienty oslovovat?
Různými cestami a samozřejmě
i elektronicky. Přestože je k dispozici webové prostředí, klientský program stále staví především na osobním kontaktu
a přístupu. A naopak, když uvidíme, že klient preferuje častější
výměnu elektronické pošty, budeme s ním tímhle způsobem
komunikovat častěji. Internet jenom rozšiřuje paletu možností. A samozřejmě také otevírání
nových poboček, které připravujeme i v Brně.
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Několik užitečných rad pro
bezstarostnou dovolenou v Evropě
Blíží se léto a miliony lidí plánují vyrazit na dovolenou. Přinášíme vám proto několik rad, které se na cestách po Evropské
unii mohou hodit.

Pokud náhle onemocníte nebo
se vám stane nehoda v některé ze zemí Evropské unie, máte
jako občan EU nárok na tytéž
služby veřejného zdravotnictví
jako osoby pojistěné v zemi, ve
které jste na dovolené. V každé zemi funguje zdravotnictví
podle jiných pravidel. V některých zemích je péče zdarma,
v některých se platí část nákladů, v jiných musíte zaplatit celou částku a pak
požádat o proplacení. Schovávejte si proto
všechny účtenky,
recepty a stvrzenky. O proplacení žádejte v zemi,
kde se nacházíte, nebo po návratu domů.

Pro zjednodušení postupů byl
zaveden tzv. evropský průkaz
zdravotního pojištění (EHIC).
V ČR tento průkaz mají zpravidla všichni pojištěnci. Nezapomeňte si jej proto vzít na cesty s sebou. Můžete si zdarma
stáhnout i aplikaci EHIC v češtině, ve které se dozvíte potřebné
informace, jak to chodí u lékaře
nebo na pohotovosti v zemi, do
které jedete.

Průkaz EHIC se však nevztahuje na všechny zdravotní výdaje, jako například na náklady na
repatriaci. Může tedy být praktické si ještě zvlášť sjednat i cestovní pojištění.
Nezapomeňte také, že pokud
budete v nouzi, můžete v kterékoli zemi EU vytočit číslo tísňové
linky 112. Toto volání je zdarma.
Operátoři mluví několika jazyky.

Telefonování
Díky předpisům EU se za poslední roky výrazně snížily poplatky za volání, sms a datové
služby mezi zeměmi EU. V roce

Místo dovolené třeba brigáda
či stáž v zahraničí
Mnoho mladých Čechů tradičně
tráví část léta na pracovní brigádě. Napadlo vás spojit příjemné
s užitečným a vyjet za brigádou
či za stáží do zahraničí?
Pracovní a praktické stáže jsou
součástí Erasmus+, nového programu Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež
a sport. Jde o několikadenní až
několikaměsíční pracovní pobyt
ve vybrané ﬁrmě v jedné ze zemí
EU či v dalších partnerských zemích, jako jsou například Norsko,
Turecko a Izrael. Účelem je získat
neocenitelné zkušenosti, zdokonalit své jazykové dovednosti, poznat odlišnou kulturu a pracovní
návyky a tím celkově zvýšit svou
kvaliﬁkaci do budoucna. Ačkoliv
stáže bývají většinou neplacené,
stážista od Evropské unie dostává po dobu pobytu příspěvek na
pokrytí zvýšených životních nákladů v zahraničí.

Jak se přihlásit na
pracovní stáž v rámci
programu Erasmus+?
Na pracovní praktické stáže
v rámci programu Erasmus+ se
vypisují výběrová řízení. Konkrétní stáž si můžete ve ﬁrmě
domluvit sami a pro hledání nabídek přitom můžete využít por-

tál EURES (ec.europa.eu/eures/
public/cs/homepage) nebo Eurodesk (www.eurodesk.cz), případně se na nabídku stáží poptat ve vaší instituci, která vám
taktéž pomůže s přihláškou.

Jak vysoké stipendium
lze v rámci programu
Erasmus+ získat?
Výše ﬁnančního příspěvku od
Evropské unie na praktické stáže v zahraničí se liší dle toho,
jestli studujete na učilišti, střední či vyšší odborné škole nebo
na univerzitě. Záleží také na
konkrétní zemi, do níž chcete na stáž vyrazit, a u odborného vzdělávání i na době, kterou
na stáži hodláte strávit. Informace o výši příspěvku naleznete
zde: www.stazujeme.cz/chci-se-prihlasit-na-pracovni-staz-v-eu.

A co zkušenost
jako dobrovolník
v jiné zemi EU?
Za prací do zahraničí můžete
vyrazit také jako dobrovolní-

ci v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS) a takto získat neocenitelné mezinárodní
zkušenosti v neziskovém sektoru.
I tento pobyt je ﬁnancovaný z programu ERASMUS+
a dobrovolník stráví 2–12 měsíců v zahraničí a je v místní
neziskové organizaci zaměstnán na konkrétním projektu.
Ubytování, stravu a dopravu
budete mít zajištěnou, dostáváte kapesné a navíc vám je
nabídnuta i jazyková podpora.
Do Evropské dobrovolné
služby se můžete přihlásit prostřednictvím české neziskové
organizace, která je akreditovaná pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající organizace). Jejím úkolem je pomoci
vám s přípravou na dobrovolnou službu a být s vámi v kontaktu během vašeho pobytu
v zahraničí. Více informací získáte zde: www.eurodesk.cz/kategorie/evropska-dobrovolna-sluzba-0.

2012 jste za 1MB zaplatili
70 centů bez DPH a od července loňského roku jen 20 centů.
Používat mapy, sledovat videa,
procházet e-maily a aktualizovat
sociální sítě při cestování po EU
je tak mnohem dostupnější.
Navíc vám mobilní operátoři mohou od 1. července 2014
nabídnout zvláštní roamingovou
smlouvu. Případně vám předtím, než se vypravíte na cestu,
dají na výběr z mobilních operátorů v dané zemi, kteří nabízejí odesílání e-mailů, pročítání
zpráv online, nahrávání fotograﬁí, prohlížení videa online a dal-

ší datové služby. Nabídky a ceny
za roaming tak budete moci porovnat a využít na svých cestách těch atraktivnějších!

Práva cestujících
Evropská unie je jedinou oblastí
na světě, kde byl zaveden komplexní soubor práv cestujících
využívajících všechny druhy dopravy. Díky předpisům EU máte
v případě zpoždění vašeho dopravního spoje o několik hodin
nárok na to, aby vám přepravní
společnost poskytla přiměřené
odškodnění. Pokud je váš spoj
zrušen a vy musíte zůstat v ho-

telu daleko od vaší cílové destinace, musí letecký nebo vlakový
dopravce tyto náklady uhradit.
I cestující autobusem mají právo na informace před cestou,
během ní i po ní. A ti na trasách
nad 250 km mají navíc nárok na
ﬁnanční náhradu či přesměrování v případě zpoždění či zrušení spoje. Ztratí-li vám dopravce
zavazadlo, i zde máte právo na
náhradu. Více informací v českém jazyce naleznete na ec.europa.eu/transport/passengerrights/cs/index.html anebo na
bezplatné lince služby Europe
Direct 00 800 6 7 8 9 10 11.

Rozhovor s manažerem
střediska EUROPE DIRECT Brno
Výhodná poloha
střediska v centru města v reprezentativních
prostorách barokního Schrattenbachova paláce umožňuje
snadnou dostupnost
informací
pro všechny zájemce o evropská témata. Jaké služby brněnské informační středisko Europe
Direct občanům poskytuje, jsme
se zeptali jeho manažera pana
Michala Kiesela.
Středisko už dlouhá léta působí jako brána do Evropské
unie, od května 2005 jej občané najdou v Knihovně Jiřího
Mahena. Můžete nám v krátkosti přiblížit jeho smysl?
Působíme jako klasické informační centrum pro všechny,
kteří se chtějí orientovat v otázkách evropského práva a politik, ale nejčastěji se zaměřujeme na praktické otázky našeho
členství a na to, v čem nám Evropská unie usnadňuje život,
jako například možnosti studia
a práce v zemích EU, čerpání z evropských fondů či dotazy
před cestou do zemí EU. Spolu-

pracujeme také
s ostatními pobočkami Europe
Direct v České
republice, s Evropským domem
v Praze, ale také
s partnery v regionu.
Co konkrétně můžete návštěvníkům nabídnout?
Nabízíme pravidelné přednášky,
besedy, semináře a výstavy s tématikou Evropské unie, a to jak
pro školy a zájmové skupiny, tak
i pro širokou veřejnost. Veškeré akce zveřejňujeme na stránkách www.europe-direct.cz/strediska/brno/. Máme také široký
výběr z odborné literatury, perio-

dik, audiovizuálních dokumentů a tištěných materiálů s evropskou tematikou. Můžete u nás
využít studovnu, připojení k internetu či počítač pro svoji práci, a to zcela zdarma a bez registrace.
Spolupracujete i se školami
v regionu?
Samozřejmě, zejména se základními a středními školami.
Připravujeme tematicky zaměřené besedy, např. o vývoji evropské integrace, o jednotné
evropské měně nebo o studiu
a stážích v zahraničí. V minulém roce jsme oslovili přes 880
školáků a každým rokem se zájem ze strany škol o naše služby zvyšuje.

Michal Kiesel
Vystudoval informační
vědu a knihovnictví na
Masarykově univerzitě v Brně a obor zpracování informací na
Vyšší odborné škole
informačních služeb.
V Knihovně Jiřího Mahena v Brně pracuje
devátým rokem.

SC 350961/01
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Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120
PREMIÉRY SEZONY 2015/2016
JEJÍ PASTORKYŇA
Leoš Janáček
režie: Martin Glaser
premiéra: 2. října 2015 v Janáčkově divadle, opera

POWDER HER FACE
Thomas Adès
režie: Tomáš Studený
premiéra: 29. ledna 2016 v divadle
Reduta, opera

JE TŘEBA ZABÍT SEKALA
Jiří Křižan, Vladimír Michálek,
Martin Františák
režie: Martin Františák
premiéra: 9. října 2015 v Mahenově divadle, činohra

SPÍLÁNÍ BRNU
Martin Františák
režie: Martin Františák
premiéra: 18. února 2016 v divadle
Reduta, činohra

MADE IN USA
Serenade, Sofa, Lunar Sea
Petr Iljič Čajkovskij, Wolfgang
Amadeus Mozart ad.
Choreograﬁe: George Balanchine,
Olivier Wevers, Moses Pendleton
premiéra: 29. října 2015 v Janáčkově divadle, balet
VÉVODKYNĚ A KUCHAŘKA
Ladislav Fuks, Viktorie Knotková,
Kamila Polívková
režie: Kamila Polívková
premiéra: 5. listopadu 2015 v divadle Reduta – Mozartově sále, činohra

PETROLEJOVÉ LAMPY
Jaroslav Havlíček, Olga Šubrtová,
Martin Glaser
režie: Martin Glaser
premiéra: 26. února 2016 v Mahenově divadle, činohra
CARMEN
Georges Bizet
režie: Tomáš Pilař
premiéra: 18. března 2016 v Janáčkově divadle, opera
KDYBY, TAK, A CO PAK
Roland Schimmelpfennig

režie: Thomas Zielinski
premiéra: 7. dubna 2016 v divadle
Reduta, činohra
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
ALFRÉDA RADOKA
Bohuslav Martinů, Miloslav Bureš, Martin Sládeček, Jan Antonín Pitínský
režie: Jan Antonín Pitínský
premiéra: 29. dubna 2016 v Mahenově divadle, činohra
EPOS O GILGAMEŠOVI
Bohuslav Martinů
Dido a Aeneas
Henry Purcell
režie: Jiří Heřman
premiéra: 13. května 2016 v Janáčkově divadle, opera
DON
JUAN
Molière, Tirso de Molina
režie: Rastislav Ballek
premiéra: 17. června 2016 v Mahenově divadle, činohra

SATURNIN
Zdeněk Jirotka
režie: Jakub Nvota
premiéra: 27. listopadu 2015 v Mahenově divadle, činohra
HUBIČKA
Bedřich Smetana
režie: Linda Keprtová
premiéra: 4. prosince 2015 v Janáčkově divadle, opera

Filharmonie Brno, www.ﬁlharmonie-brno.cz, tel.: 539 092 801
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ŠPILBERK 2015
16. ROČNÍK FESTIVALU POD HVĚZDNOU OBLOHOU
LETOS OPĚT S LETNÍM HUDEBNÍM KINEM!
16.–21. 8. – VELKÉ NÁDVOŘÍ HRADU ŠPILBERK
16. 8., 20:00
FILMOVÁ HUDBA GALA
Hudba z ﬁlmů Za zvuků hudby,
Gladiátor, Harry Potter, Pán prstenů, Silnice, Hvězdné války, Titanic,
Sedm statečných, James Bond,
Forrest Gump, Piráti z Karibiku, Indiana Jones ad.
Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava:
dirigent Heiko Mathias Förster
17. 8., 20:00
ROLLING ROCK
k 60. narozeninám dirigenta Miloše Machka
Deep Purple, Rolling Stones, Yes,
Omega, Toto, Genesis, Van Halen, AC/DC, Red Hot Chili Peppers,
Pink Floyd, M&M, Guns N‘ Roses,
Scorpions, Ozzy Osbourne, Led
Zeppelin, Nightwish, U2
Hana Škarková – soprán
Marek Olbrzymek – tenor
Q VOX: Petr Julíček – tenor
Tomáš Badura
– tenorbaryton
Tomáš Krejčí – baryton
Aleš Procházka – bas
Antonín Mühlhansl
– saxofon
Jiří Sova – kytara
Filharmonie Hradec Králové: dirigent Miloš Machek
18. 8., 20:00
VE JMÉNU SHAKESPEARA
A BYRONA
EDWARD ELGAR
Pomp and Circumstance (Nádhera a zbroj), vojenské pochody

BĚSI
Fjodor Michajlovič Dostojevskij,
Roman Sikora, Martin Čičvák
režie: Martin Čičvák
premiéra: 17. prosince 2015 v divadle Reduta, činohra

FRANZ LISZT
Mazeppa, symfonická báseň
BEDŘICH SMETANA
Richard III., symfonická báseň
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Hamlet, předehra – fantazie
Filharmonie Brno: dirigent Kaspar
Zehnder

Petr Vít – kytara
Andrés Ibarburu – basová kytara
Azar Abou – perkuse
Paco de Lucía
Záznam koncertu Paca de Lucíi se septetem španělského ﬂamenka v brněnském Boby Centru (1996).

19. 8., 20:30
KINOKONCERT I
Carmina Burana
Berlínští ﬁlharmonikové, dirigent
Sir Simon Rattle
Záznam novoročního koncertu
„Gala from Berlin 2004 – Orff: Carmina Burana“.
Ve spolupráci s IMZ – International Music + Media Centre.

21. 8., 20:00
OD MALIČKOSTÍ K BOLERU
WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Les petits riens (Maličkosti), baletní hudba KV Anh. 10 (299b)
GEORGES BIZET
Arlézanka, suita č. 2
CLAUDE DEBUSSY
Danses sacrée et profane (Tance posvátný a světský) pro harfu
a smyčcový orchestr
MAURICE RAVEL
Bolero
Ivana Dohnalová – harfa
Filharmonie Brno: dirigent Bijan
Khadem-Missagh

20. 8., 20:30
ŽIVÉ FLAMENCO
a KINOKONCERT II
AZAHAR, ﬂamenco & world music
Verónica Vítová Roa – ﬂamenkový tanec

DIVADLO RADOST

SC 341957/07

PETITE MORT
Petite Mort, Masculine Feminine, Spolu
Wolfgang Amadeus Mozart, Franz
Schubert, Herbie Flowers & Barry
Morgan, Masakazu Ito
Choreograﬁe: Jiří Kylián, Lukáš Timulák, Mário Radačovský
Hvězda světové choreograﬁe Jiří
Kylián poprvé v repertoáru baletu.
premiéra: 21. ledna 2016 v Janáčkově divadle, balet

www.divadlo-radost.cz, tel.: 545 321 273

Hromadné objednávky, předprodej vstupenek: Divadlo Radost, Bratislavská 32, pondělí–pátek
8:00–12:00 a 12:30–16:30 hod., tel.: 545 321 273; Cejl 29, pondělí–pátek 9:00–18:00 hod., neděle 9:00–18:00 hod.,
tel.: 545 210 335. Od 29. 6. do 26. 8. je otevřena pouze pokladna Muzea loutek, Cejl 29, pondělí–neděle
9:00–18:00 hod., sobota zavřeno. Zbylé vstupenky v prodeji u pokladny divadla 1 hodinu před začátkem představení. Bližší informace, aktuální nabídky a rezervace na www.divadlo-radost.cz.
SC 350001/07

MUZEUM LOUTEK
Cejl 29
Výstava:
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
otevřeno po–pá 9–18 h., ne 9–18 h., sobota zavřeno

dostné letní veãery 2015
Václav Kliment Klicpera

HADRIÁN
Z ¤ÍMSÒ
Letní scéna Divadla Radost, Cejl 29
stﬁeda 5. srpna ve 20:00 hodin | ãtvrtek 6. srpna ve 20:00 hodin | ãtvrtek 27. srpna ve 20:00 hodin | pátek 28. srpna ve 20:00 hodin
Divadlo Radost, Bratislavská 32, tel.: 545 321 273, www.divadlo-radost.cz

SC 350960/01

RADOSTNÉ LETNÍ VEČERY
Bratislavská 32
středa 5. 8., čtvrtek 6. 8., čtvrtek 27. 8., pátek 28. 8.
V. K. Klicpera: HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
režie: V. Peška, letní scéna, začátek ve 20:00 h.
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Hudební fajnšmekry potěší zvuk světových kytar
srpnu rozeznívá město na
soutoku Svratky a Svitavy
zvuk kytar – a nejinak tomu
bude i letos. V 24. ročníku Mezinárodního kytarového festivalu
a kurzů Brno, který proběhne od
9. do 15. srpna, se příznivci oblíbeného strunného nástroje mohou
těšit na přední světové kytaristy
z Německa, Venezuely, Kanady,
České republiky a dalších zemí.

V

Přehlídku otevře 9. srpna originální ﬂamenco z Andalusie na hradě Špilberku. Noc bude patřit tanečnici Eleonoře
Bayazové, kytaristovi Raúlovi Mannolovi a členům skupiny ﬂamenka Alfredovi Lagosovi (kytara), Enriquovi Bermúdezovi (zpěv) a Guillermovi Garcíovi
Garrotovi zvanému El Guille (perkuse).
K hvězdám festivalu patří proslulé kytarové duo Amadeus (12. srpna, Nová
radnice), Španěl Francisco Bernier, vítěz významné kytarové soutěže v italské
Alessandrii (11. srpna, Nová radnice),
Iva Bittová s Vladislavem Bláhou, jenž
nedávno s recitálem vystoupil v Carnegie Hall v New Yorku (13. srpna, Besední
dům) a venezuelsko-německé kytarové
duo Alfonso Montes a Irina Kircherová
(10. srpna, Nová radnice). Na závěrečném koncertě vystoupí nestor české kytary Štěpán Rak, jenž v Brně oslaví své
sedmdesátiny (14. srpna, Nová radnice).

Ženy zvěčněné
dokonale
nedokonale
Kdybychom parafrázovali jeho bonmot,
fotil Miroslav Tichý (1926–2011) tak
blbě, že to na světě nikdo hůř neuměl,
a proto se proslavil.
„Kyjovský podivín a asociál“ na
svých přesvícených, příliš tmavých,
neostrých, pokaňkaných, potrhaných,
dokreslovaných a jinak spontánně či
umělecky deformovaných snímcích zachycoval převážně ženy, ačkoliv v reálném životě se jich stranil a po smrti
matky žil sám. Fotil vlastnoručně vyrobenými fotoaparáty a voyeurskou
metodou tak, aby o tom fotografované nevěděly.
Když se na konci 90. let jeho fotograﬁe dostaly za ne zcela vyjasněných
okolností do zahraničí, staly se senzací
a dnes se za tato díla ozvláštněná „napětím mezi voyerstvím a platoničností“
platí tisíce eur.
Že Tichý nebyl jen amatérským fotografem a že v jeho soukromém světě měly důležité místo i malba, kresba
a graﬁky, chce ukázat expozice Ženy
a ženy, kterou do 13. září v prostoru Camery hostí Uměleckoprůmyslové muzeum v Husově 14.
„Výstava je konfrontací všech médií, s nimiž autor pracoval. Nenadřazuje
žádné z nich, čímž chce jaksi mimochodem vpustit do romantického příběhu
realitu. Tedy skutečnost, že Tichý byl
v podstatě akademicky školeným umělcem – malířem,“ uvedl jeden z kurátorů
výstavy Jiří Pátek.
(mak)

Miroslav Tichý: kresba akvarelem. Foto: archiv MG

www.brno.cz

STŘÍPKY
 Kniha o Kounicových kolejích za
okupace. Archiv města Brna a Moravské zemské muzeum v červnu
vydaly knihu „Místa zkropená krví.
Kounicovy studentské koleje v Brně
v letech nacistické okupace 1940–
1945“ autorů Františka Vaška, Vladimíra Černého a Jana Břečky.
 Výstava o sochaři Schweiglovi.
Diecézní muzeum pořádá v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla do
27. září výstavu o sochaři Ondřeji Schweiglovi (1735–1812). Vyznačoval se citem pro architektonicko-sochařské ztvárnění sakrálního prostoru a ještě na počátku
19. století byl považován za nejžádanějšího umělce na Moravě. Výstava jej představuje nejen
jako sochaře, ale také jako kreslíře, dekoratéra, architekta a učence. K unikátním exponátům patří socha adorujícího mouřenína či
soubor dřevěných reliéfů z dnes již
neexistujícího hlavního oltáře pro
katedrálu sv. Petra a Pavla. Expozice je doplněna Schweiglovými návrhy oltářů a jiného vybavení pro
několik moravských kostelů.

Letošní přehlídku otevře 9. srpna originální ﬂamenco z Andalusie na Špilberku. Foto: archiv pořadatele

Amatérští i profesionální kytaristé se mohou zúčastnit výuky a přednášek 12 předních českých a zahraničních kytarových pedagogů a sólistů,

hry v kytarovém orchestru, přednášek
a koncertů účastníků festivalu, jichž
každoročně do Brna přijede kolem 150
z 16 zemí.

Pro hudebníky do 35 let je připravena mezinárodní kytarová soutěž Guitartalent. Další informace najdete na webu
www.guitarcz.com.
(zug)

Festival dá slovo literátům z Ukrajiny
Zatímco v srdcích milovníků literatury doznívá smutek z odchodu Ludvíka
Vaculíka a v hlavách se jim možná ještě
honí podnětné myšlenky z nedávného
prvního sjezdu Asociace spisovatelů,
v Brně a několika spřízněných středoevropských městech se chystá další literární událost – 16. ročník Měsíce autorského čtení.
Festival vznikl v Brně, později se
však změnil v „aktivní literární sopku“
a začal se „rozlévat“ dál. Kromě Brna,
Ostravy, Košic a polské Vratislavi se letos bude číst také v ukrajinském Lvově,
městě, jehož historií – jak zmiňují organizátoři – prochází dějiny české, slovenské i polské.
Zahajuje se tradičně 1. července v Brně
v prostorách Divadla Husa na provázku
a pak už se erupce slov, myšlenek a imaginace bude šířit do dalších uvedených
měst a nezastaví se do 4. srpna.
V Brně se představí 62 současných
spisovatelů – denně dva, od 19 hodin čestný host, tedy zástupce Ukrajiny, a od 20.30 hodin pak Čech, Slovák
nebo Polák.
„Jednou z letošních novinek je unikátní ediční počin – v češtině vyjde 31
knih ukrajinských autorů. V knihov-

Básník a publicista Ivan Motýl představí v Brně svou tvorbu 28. července. Foto: www.autorskecteni.cz

nách návštěvníků festivalu či veřejných knihovnách tak po akci něco
hmatatelného a hodnotného zůstane trvale,“ uvedl ředitel Měsíce autorského
čtení Pavel Řehořík.
Hlavní program doplňují doprovodné akce jako Audiovizuální kabinet, ﬁlmové projekce, výstavy či
koncerty.

Ti, kteří se na přehlídku nedostanou,
mohou večery s Oksanou Zabužko, Juryjem Andruchovyčem, Kateřinou Tučkovou, Petrem Stančíkem, Karolem Sidonem, Pawlem Smoleńským a všemi
ostatními sledovat v reálném čase on-line
na internetových stránkách www.autorskecteni.cz. Lze na nich také získat podrobné informace o programu.
(mak)

Brněnská letní symfonie: Špilberk, hudba, vzduch
Letně svěží koktejl nevážně vážné hudby,
v němž se harmonicky prolnou rozmanité ingredience – ﬁlmovou a rockovou
hudbou počínaje a hudbou inspirovanou
Shakespearem a Byronem či stvořenou
Mozartem nebo francouzskými klasiky
konče –, namíchal a od 16. do 21. srpna
posluchačům naservíruje 16. mezinárodní hudební festival Špilberk.
Tradiční přehlídka pod širým nebem
si zakládá na tom, že jako jediný letní festival u nás dokáže publiku v odlehčené formě nabídnout „fúzi vážné a populární hudby“. A protože se
fúzování osvědčilo, přibylo od minulého roku na velkém nádvoří hradu Špilberku kromě pódia pro živé hudebníky
také ﬁlmové plátno k promítání kinokoncertů. Letos z něj „zazáří“ temperamentní Carmina Burana v podání Berlínských ﬁlharmoniků a záznam
koncertu Paca de Lucíi, před nímž přímo na scéně zazní Živé ﬂamenco.
Festival zahájí 16. srpna Janáčkova
ﬁlharmonie Ostrava, která publiku připomene, že velkoﬁlmy jako Pán prstenů či James Bond a mnohé další jsou
stejně slyšet jako vidět. O den pozdě-

Foto: Filharmonie Brno

ji oslaví s Filharmonií Hradec Králové
stylově své 60. narozeniny dirigent Miloš Machek. Zahraje (si) rockové hity
od Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink
Floyd a dalších „nesmrtelných“.
Domácí Filharmonie Brno se představí dvěma koncerty, ten druhý přehlíd-

ku uzavře. A bude se hrát klasika – nejdříve symfonické skladby inspirované
tvorbou Shakespeara a Byrona a festivalovou tečku obstarají Mozart, Bizet, Debussy a Ravel. Více informací o programu a vstupenkách najdete na stránkách
www.ﬁlharmonie-brno.cz.
(mak)

 Promenádní koncerty rozezní
Denisovy sady i Lužánky. Veřejná
zeleň města Brna připravila další ročník promenádních koncertů.
Nedělní odpoledne chce zpříjemnit
návštěvníkům Denisových sadů
a nově také Lužánek. Během léta si
mohou poslechnout folk, cimbálku
i revivalové skupiny. Koncerty se
konají za každého počasí, začínají
vždy v 15 hodin. 5. července zahraje Réva (Denisovy sady), 26. července Johny Cash Revival (Lužánky), 2. srpna zve fanoušky do Denisových sadů F.T. Prim a 23. srpna
vystoupí v Lužánkách Pozdní sběr.
 Skororetro sochaře Sobotky. Ve
druhém patře západního křídla hradu Špilberku se do 30. srpna koná
výstava Skororetro, připravená k životnímu jubileu brněnského sochaře Jiřího Sobotky. Připomene důležité momenty jeho dosavadní tvorby a představí i jeho zcela nové
práce. Sobotka je mj. autorem vítězného návrhu na ztvárnění sochy
básníka, spisovatele a překladatele
Jana Skácela. S realizací díla se počítá v roce 2016, pro jeho umístění
byla vybrána parková zóna jižních
svahů Špilberku.
 Špilberk obsadí Shakespeare.
Letní shakespearovské slavnosti v Brně také letos lákají na celkem
17 představení šesti vybraných her
známého anglického dramatika,
a to od 20. července do 13. srpna.
Premiérou bude inscenace Romeo
a Julie v režii autorského tandemu SKUTR – Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. V hlavních rolích
se představí Tereza Voříšková, Jan
Sklenář, Naďa Konvalinková, Saša
Rašilov a další. Následovat bude
úspěšná inscenace Mnoho povyku
pro nic s dvojicí Puškvorce a Šťovíčka v podání Petra Čtvrtníčka a Leoše Nohy. Dále se představí Tatiana
Vilhelmová a Roman Zach v moderním pojetí Zkrocení zlé ženy
a loňská premiéra z Ostravy Jak
se vám líbí – komedie plná bláznivých situací a milostných zápletek.
K letošnímu repertoáru patří také
Sen noci svatojánské a tradiční Veselé paničky windsorské se Simonou Stašovou a Bolkem Polívkou
v hlavních rolích. Foto: M. Růžička
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PRODEJ
PERMANENTEK

Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME TALENTOVANÉ
MANAŽERY INZERCE!
CO DĚLÁME V NAŠEM OBCHODNÍM TÝMU?
t Vzděláváme se v oblasti prodeje podle potřeb zákazníka,
marketingu a mediálních nástrojů
t Vyhledáváme budoucí zákazníky a zjišťujeme,
co potřebují za pomoci našich médií sdělit čtenářům

ke každé zakoupené permanentce jako
dárek kniha 100 let fotbalového klubu
FC Zbrojovka Brno
losování o zájezd na Premier League v
hodnotě 15.000 Kč

JSTE TEN PRAVÝ NEBO TA PRAVÁ PRO PRÁCI U NÁS?
t Požadujeme praxi v prodeji inzerce
t Bezúhonnost
t Minimálně středoškolské vzdělání
t Pracovitost, poctivost, iniciativu a samostatnost
t Uživatelskou znalost práce na PC
CO VÁM NABÍZÍME?
t Vstupní školení
t Průběžné doplňování obchodních i odborných
znalostí a dovedností
t Možnost kariéry, know-how
t Práci na ŽL

prodej permanentek ve fanshopu na ulici Srbská
Po, St, Pá - 10 - 13 hodin Út, Čt - 14 - 18 hodin

SC 341119/11

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

CHCETE SE STÁT ČLENEM NAŠEHO TÝMU?
Své životopisy posílejte na e-mail:
havel.mouka@ceskydomov.cz
Vybrané zájemce pozveme na osobní pohovor.
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Zoo otevřela novou expozici pro pandy červené
oologickou zahradu si dospělí
i děti nejlépe vychutnají v létě,
kdy je teplo, světlo a tropická zvířata se cítí jako doma. Zoo
Brno je už na nával hostů připravena a má nachystanou řadu novinek
a akcí. Milovníci zvířat se tak můžou těšit nejen na roztomilost pand
červených, ale i na poučení formou
programu Příroda ve městě.

Z

„Jednou z novinek je expozice pro pandy
červené, která funguje na principu welfare, tzn. je pohodlná pro zvířata a atraktivní pro návštěvníky,“ říká mluvčí zoo
Monika Brindzáková.
„Máme dvě pandy – samici Pandoru,
která se narodila v norské zoologické zahradě Kristiansand, a samce Huana z rakouské Zoo Linz, jemuž nikdo neřekne jinak než Huánku, protože je velký mazel,“
směje se. „Na jídelníčku mají bambus,
speciální granule i kaši, směs zeleniny,
v menší míře i ovoce. Sladkých plodů jim
nemůžeme dávat moc, aby se z nich nestaly červené kuličky,“ dodává Brindzáková.

Koukejme se pod nohy
Pod hlavičkou Střediska ekologické výchovy Hlídka se v létě v zoo odehrají

Nová expozice pro pandy červené je pohodlná pro zvířata a atraktivní pro návštěvníky. Foto: M. Schmerková

hned dvě akce, spojené tématem a heslem Příroda ve městě. 18. července to
bude akce Koukejme se pod nohy, zaměřená na život v trávě, hlíně a dutinách
stromů. 15. srpna pak návštěvníky čeká
program Za ptáky na Mniší hoře. Obě aktivity budou probíhat od 9 do 16 hodin.

„Snažíme se u dětí vytvořit vztah
k místu, ve kterém žijí, postupovat od
jednoduchého ke složitějšímu v chápání
okolního světa a významu jeho ochrany,“
říká Iveta Žižková z Hlídky.
„Tyto programy podporují vztahy
mezi generacemi, učí hrát si s přírodou

i v ní a přitom ji neničit, naopak jí pomáhat. Poznávat, že ochrana přírody a ekologie je vlastně v každém z nás a předává
se z generace na generaci,“ dodává.
Více informací najdete na webu
www.zoobrno.cz.
Marek Dvořák

Jachtaři oslaví klubové padesátiny regatou
Atraktivní program připravila na léto
TJ Lodní sporty Brno. Klub, který již 50
let spojuje jachtaře, rychlostní kanoisty
a veslaře, o prázdninách tradičně pořádá
letní příměstské tábory pro děti a mládež
se zaměřením na lodní sporty.
Odehrávají se u Brněnské přehrady či
přímo na její hladině. Část aktérů těchto
kempů pak u vody zůstane a rozhodne se
pro některý z lodních sportů.
O tábory je každoročně velký zájem.
Jejich účastníci se pod odborným trenérským vedením naučí základům jachtingu i veslování, vyzkoušejí si jízdu na
paddleboardech a kajacích. Celý program je doplněn i o nelodní sportovní
aktivity, zejména míčové hry, atletiku,
gymnastiku a plavání. To vše v krásném
areálu loděnice na Rakovci.
Tábory pořádají Lodní sporty s ﬁnanční podporou města Brna a městské části Brno-Bystrc. Zajímavostí je,

že část účastníků je i ze vzdálenějšího
okolí Brna.
Veslaři uspořádali na přehradě své
významné závody v dubnu, květnu
a červnu, kanoisté těsně před prázdninami a jachtaři připravují svůj nejdůležitější podnik na 22. srpna – bude jím
otevřený jachtařský závod Memoriál
Dušana Vaculky.
Tato regata je také jedním z vrcholů oslav padesátin jachetního oddílu.
V prostorách loděnice se sejdou jak zakládající členové, tak aktivní jachtaři,
kteří sbírají body do žebříčku Českého
svazu jachtingu.
Jachetní oddíl Lodních sportů tradičně
obsazuje čelné příčky mezi 209 českými
a moravskými kluby a má největší počet
aktivních závodníků v České republice.
Více informací o akcích najdete na
webu www.lodnisportybrno.cz.
Kateřina Fantová

Foto: P. Viščor

Dětský klub Medlánci

D

Tato organizace je jediná svého druhu
v Medlánkách, kde po dokončení výstavby nového sídliště žije velký počet
mladých rodin s dětmi a vznikla tak
velká poptávka po zařízeních pro děti.

Dětský klub se zabývá především
alternativní péčí o děti v klubíku Rosnička a dalšími aktivitami pro rodiny
s dětmi.

Rosnička pohlídá děti od 2 let
Klub Rosnička vznikl v září roku
2011. Je zde zajištěno hlídání dětí ve
věku od 2 do 4 let. Program klubu Rosnička je přizpůsoben hlavně dětem,

které nebyly umístěny do státních mateřských škol.
Snahou je umožnit rodičům alespoň
částečný návrat do pracovního procesu
a dětem zprostředkovat sociální kontakt s jejich vrstevníky.
Dětské kluby jsou rozděleny podle
věku, a to na Klubík pro mladší děti ve
věku od 1 do 2 let a na Klubík pro starší děti ve věku od 2 do 3 let. Na programu je hlavně rozvoj pohybových
dovedností a následná volná herna.

Do kroužku přes den,
na tábor v létě

Příměstský tábor. Foto: DK Medlánci

www.brno.cz

Brno zažívá v posledních letech běžecký
boom. Zatímco jedni běhají individuálně,
druzí potřebují měřit své síly s ostatními.
Ideální příležitostí je účast v poháru Triexpert Asics Cup 2015.
Pohár známý stále spíše jako Letní běžecký pohár odstartoval už v květnu. Nabízí opět dvacítku závodů na známých trasách
v Pisárkách, na Palackého vrchu, v Obřanech, Líšni, Popůvkách nebo Blažovicích.
Také letos drží pořadatelé osvědčené
středeční termíny a startovní čas v 18 hodin.
Výjimkou jsou jen závody na dráze, kde budou konkrétní časy rozběhů teprve zveřejněny, a závěrečný běh v Blažovicích, který
má vlastní propozice.
Je možné se zúčastnit jen jednoho závodu nebo součtem 15 nejrychlejších časů
bojovat o co nejlepší umístění v celkovém
hodnocení. Navíc během celého poháru
mohou rekreační běžci i závodníci zvučných jmen porovnávat své výkony v sezóně
i meziročně. Vždyť pohár se pořádá na těchto trasách již po osmnácté.
Organizační tým ovšem nezapomíná ani
na modernizaci. Výsledný čas je měřen čipovou technologií, samozřejmostí je občerstvení pro závodníky i účast záchranářů.
Prázdninovými běhy však sezóna rozhodně nekončí. Hned 19. září se na trati 63 kilometrů uskuteční třetí ročník extrémního běžeckého závodu Brněnský masakr 2015 se
startem a cílem ve Sportareálu Družstevní.
O týden později, 26. září, mohou zájemci zažít atmosféru nočního běhu 5/10 mil
Brnem a 10. října startovní výstřel zahájí
další ročník běhu Vokolo príglu.
Více informací najdete na www.triexpertcup.cz nebo www.behej.com.
Soňa Haluzová

Zapište si
Triexpert Asics Cup 2015 o prázdninách: Obřany 8,8 km (1. července),
Popůvky 7,9 km (8. července), atletický stadion Pod Palackého vrchem –
ovál 5 km (15. července), Pisárky 6 km
(22. července), Palackého vrch – běh
v terénu 7,1 km (29. července), Obřany 8,8 km (5. srpna), atletický stadion
Pod Palackého vrchem – ovál 10 km
(12. srpna), Líšeň 11 km (19. srpna),
Popůvky 7,9 km (26. srpna)

Hledáme pánečka!

DĚTI V AKCI

ětský klub Medlánci vznikl v roce 2008 za podpory
Úřadu městské části Brno-Medlánky.

Letní běžecká
sezóna nabízí
tradiční tratě

Dopolední a odpolední zájmové kroužky, jako jsou zpívánky, moderní a lidové tance, lekce ﬂétničky, výtvarné výchovy nebo ZUZU angličtina pro děti,
jsou velice oblíbené a žádané.
Dětský klub Medlánci se také zabývá pořádáním jednorázových akcí, jako
je karneval, mikulášská besídka, dětský
den, dále ozdravných pobytů pro rodiny
s dětmi, příměstských táborů a dalších.
Pro letošní léto nabízíme dětem dva
příměstské tábory – od 17. do 21. srpna Dobrodružné prázdniny a od 24. do
28. srpna Letní taneční tábor.
Program klubu se stále rozrůstá dle
potřeb a zájmů klientů. V současné
době využívá aktivity Medlánků více
než 200 dětí.
Veškeré informace najdete na stránkách www.medlanci.cz.
Zdenka Brabcová, DK Medlánci

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)

Kulíšek

Vilém

Asi 6letý kastrovaný kocour. Je vhodný do bytu, protože mu chybí oko.
Venku by se nemusel dostatečně orientovat. Má rád teplý pelíšek, kde
může lenošit. Ostatní kočky toleruje.

Asi 11letý kastrovaný kocour. Vzhledem ke svému věku má občasné
kožní problémy. Je to velký pán, který nevychází s ostatními kocoury.
K lidem se chová přátelsky.

Dolf

Pusinka

Je to 8letý kastrovaný kocour. Z důvodu částečné slepoty vhodný pouze do bytu. Má rád svůj klid v pelíšku a sám se přijde pomazlit.

Má 3 roky. Je to hravá, mazlivá kočka. Hodí se na zahradu, ale i do
bytu. Je velká průzkumnice.

24 INZERCE

ČERVENEC–SRPEN 2015

NEKONEÈNÁ
ZÁBAVA
V AQUALANDU
MORAVIA

BAZÉNÙ

SAUN
A PROCEDUR

TOBOGÁNÙ
A SKLUZAVEK

3ĨLYtWHMWHOpWRGREURGUXçQRXYRGQt]iEDYRXLIHVWLYDOHPYSODYNiFK
Rok utekl doslova jako voda a brány největšího centra vodní zábavy, Aqualandu Moravia, se znovu
otevřou. Kdy? Zapište si do diáře 27. června, protože tento den se v Pasohlávkách zahajuje nová letní
sezóna. A zahájení to nebude jen tak ledajaké. Tentokrát se můžete těšit na netradiční festival
v plavkách i na novinky v podobě dvou osvěžujících barů a vylepšených atrakcí.
O AQUALANDU MORAVIA

KOKTEJL V BAZÉNU I NOVÉ VLNOBITÍ

Jen 20 minut jízdy autem z Brna vás bude poslední červnovou sobotu dělitod
jedinečného zážitku v Aqualandu Moravia, oblíbeném vodním světě plném
atrakcí pro děti i dospělé. Čeká na vás totiž vůbec první letní hudební festival
v akvaparku u nás. A zpívat, tančit a bavit se bude stylově. V plavkách

Novinkou letošní sezóny budou také nové bary, které nabídnou příjemné
posezení u kávy i osvěžení míchanými nápoji či točeným pivem. Pool Bar
v hlavním bazénu ocení zejména ti, kteří si vodní hrátky chtějí zpestřit barevným
koktejlem, Wellness Bar udělá zase radost milovníkům saunování. Akvapark
připravil kromě toho i nové režimy vlnobití, bouřkové a plážové vlny či nové
tobogánové trojrafty.

Aqualand Moravia je nejmodernějším zábavním centrem v České republice. Děti
i dospělí se mohou vyřádit na 20 tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou
více než 1.7 km. Venkovní vodní atrakce Abbys a Boomerango určené až pro
3místné rafty si mohou návštěvníci vyzkoušet vůbec poprvé v České republice.
K dispozici jsou, kromě jiných, i oblíbené tobogány U-Wave, Supercrater, Wild
River nebo Yellow Crash. Dětem jsou určené dětské bazény a skluzavky, užijí si
také v bazénu s atrakcemi, kde mají k dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou,
bublinkovače nebo chrliče. Aqualand nabízí celkem 12 bazénů s vodní plochou
3000 m2, některé s využitím vody z místního geotermálního vrtu, rozsáhlou
wellness zónu Forum Romanum, sluneční a římské lázně, Imperium Restaurant
a Coffeeland.

WWW.AQUALAND-MORAVIA.CZ

Ale ani v dalších dnech zábava v Aqualandu neutichne. Po celé léto se bude
řádit na 20 vodních atrakcích, otestovat odvahu přitom můžete na největším
tobogánu střední Evropy. Čeká na vás i soutěž o zájezd do Indie, lahůdky
z čerstvých surovin zdejší restaurace či oslava 2. narozenin akvaparku.
V červenci pak bude následovat Fashion day, kde si návštěvníci budou moci
užít přehlídky plavek a spodního prádla či třeba poznat finalistky soutěže
Miss víno. Největší hustotu speciálních akcí pak akvapark směřuje na druhou
polovinu prázdnin. Srpen odstartuje sportovními aktivitami oslavu 2. narozenin
akvaparku. 13. srpna bude následovat kulinářský Souboj šéfkuchařů Marcela
Ihnačáka a Radka Šubrta a o dva dny později bude Aqualand poskytovat
poradenství v rámci Fitness dne. S prázdninami se pak definitivně rozloučí
29. srpna na Kanikuly day, který se ponese v duchu soutěží pro děti.
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