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Sportovní historie Brna 
má silné kořeny

Nápady pro lepší Brno  
posílejte do 15. května

V Česku slaví týden 
pro rodinu, v Brně celý měsíc6 10 14
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editorial, tiráž        

Zuzana Gregorová 
editorka

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

rok 1919 – tedy přesně sto let nazpět – 
je milníkem v historii Brna. Tehdy v dubnu 
se stalo metropolí Moravy po sloučení 
s 23 okolními sídly. Počet obyvatel 
s brněnskou adresou stoupl skokem 
o 40 procent.
Naše město se v roce 1919 stalo rovněž 
vysokoškolskou metropolí, k již dříve 
založenému Vysokému učení technickému 
(rozhovor s rektorem čtěte na stranách 
24–25) a Veterinární a farmaceutické 
univerzitě přibyla Masarykova 
a Mendelova univerzita. Zůstaneme-li 
u školství, za zmínku možná stojí i 100 let 
od založení první waldorfské školy, což se 
však nepřihodilo v Brně, ale ve Stuttgartu. 
Stoleté výročí tohoto alternativního 
proudu pedagogiky (a zároveň svých 20 let 
existence) připomíná Waldorfská základní 
a mateřská škola Brno mimo jiné 
květnovou výstavou v Alfa pasáži. 
Podporu při vzdělávání dětí a dospělých 
se zdravotním postižením pak nabízí 
Centrum Kociánka, zřízené – ano – v roce 
1919. Festival Dobrý den Kociánko, který 
chce rovné století existence centra oslavit, 
se koná 30. května.

Brno ovšem není jen srdcem Moravy 
a univerzitním sídlem, ale i městem 
spravedlnosti. V roce 1919 sem byl přesunut 
z Prahy Nejvyšší soud ČSR a postupně – 
především po sametové revoluci – se Brno 
stalo sídlem všech typů soudů (s výjimkou 
vrchního, ten působí v Olomouci).
Květnové číslo Brněnského metropolitanu 
bude zčásti historické (připomeneme třeba 
počátky zdejšího sportování nebo 60 let 
medvědince v Zoo Brno), ale především 
aktuální. V květnu začíná mezinárodní 
soutěž ohňostrojů Ignis Brunensis 
i festival Divadelní svět Brno. A pozveme 
vás na oslavu – a zase ta historie – 10 let 
od založení prvního Family Pointu neboli 
místa přátelského rodině.
Přeji vám inspirativní čtení.

Brno je město studentů už drahnou dobu. Jubilea 100 a 120 let letos slaví hned tři zdejší univerzity. 
Foto: M. Schmerková
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Když se řekne Brno a sport, většina fanoušků si vybaví 
hokejovou Kometu, fotbalovou Zbrojovku či třeba vynikající 
tenistku Lucii Šafářovou. Jihomoravská metropole má ale také 
bohatou sportovní historii sahající do 19. století a ještě dále. 
Pojďme se společně vrátit do minulosti, kdy se sportu věnovali 
jen opravdoví nadšenci a jejich výkony byly místo milionů 
oceňovány obyčejným uznáním a potleskem.

V přehledu aktuálních zpráv o městě a z města se dočtete 
o obnovení dopravního provozu na Údolní, nové koncepci 
rezidentního parkování či mnoha akcích v rámci Týdne pro rodinu. 
Pozveme vás na ohňostroje na Brněnskou přehradu a dozvíte se, 
k čemu slouží elektronický účet města BrnoID. Upozorníme vás 
na sociologický průzkum o bydlení v Brně a na videospoty, které 
nejen handicapovaným ukážou, jak se co nejpohodlněji pohybovat 
na různých místech ve městě.

Dvacet sedm vítězných projektů, 50 milionů korun. To je bilance 
předchozích ročníků participativního rozpočtu. Kolik návrhů 
se přidá letos? Uzávěrka je 15. května. Vše najdete na stránkách 
www.damenavas.brno.cz. Loni se prvních šest projektů dočkalo 
realizace, teď zjara se rozbíhají práce na řadě dalších. Několik 
z nich vám představíme obrazem.

Bylo první českou technickou vysokou školou na Moravě, vzniklo 
ještě za „císaře pána“ v září roku 1899. Letos si tedy Vysoké učení 
technické v Brně připomíná 120 let od svého založení, což je 
příležitost k oslavě i bilanci. Slaví se na všech fakultách techniky 
po celý rok, bilancovali jsme s rektorem Petrem Štěpánkem. Řeč byla 
o historii, ale především o současnosti technického vzdělávání.

  6  téma

  12  magistrát informuje

  10  fotoreportáž

  24  rozhovor
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Medvědi hnědí byli oblíbenou atrakcí už v počátcích existence  
Zoo Brno a v roce 1959 – tedy před 60 lety – dostali nejmodernější 
medvědinec na našem území. O pět let později se v zoo objevili 
i medvědi lední. Jejich současný příbytek, který vznikl úpravou 
původního medvědince, nyní projde rekonstrukcí.

Hokejová Kometa na historický zlatý hattrick sice nedosáhla, 
přesto má za sebou důstojnou sezónu. Pozitivní dojem 
na odborníky i fanoušky udělaly výkony teprve osmnáctiletého 
útočníka Karla Pláška, který odehrál svou první extraligovou 
sezónu a v současnosti se chystá na draft do prestižní 
zámořské NHL.

  30  historie

  38  volný čas

Brněnský metropolitan dává prostor pro vyjádření opozičním 
i koaličním zastupitelům města. Každý politický klub má 
možnost poslat příspěvek s tématem dle svého výběru. 
Dočtete se proto názory na aktuální problémy v Brně a jejich 
řešení od zástupců všech šesti stran, které jsou v brněnském 
zastupitelstvu. Své místo má na stránkách našeho magazínu 
i sloupek primátorky.

  26  názory

Představení jubilejního 10. ročníku festivalu Divadelní svět Brno 
spojuje téma Evropský sen nahlížené z mnoha úhlů. Už popáté 
se produkce festivalu, který získává stále větší renomé doma 
i ve světě, ujalo Národní divadlo Brno. Program nastínil jeho ředitel 
Martin Glaser.

  32  kultura

obsah        
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Skupinová fotografie členů Klubu cyklistů Židenice kolem roku 1900.  
Foto: Archiv města Brna

Kluziště v Lužánkách kolem roku 1888.  
Foto: Archiv města Brna



150 let slávy. 
Sportovní historie 
Brna má silné 
kořeny

Tipnete si, jaký nejstarší sport byl 
v Brně provozován organizovaně? 
Ačkoliv řada sportů se objevila už 
v antickém Řecku, například zápas, jízda 
na koni či běh, v jihomoravské metro-
poli se jako první „uhnízdil“ střelecký 
klub při bratrstvu sv. Šebestiána. Jeho 
statuta, dochovaná díky opisu pro 
podobné bratrstvo v Jihlavě, pochází 
z roku 1499. 
V čele bratrstva stáli mistři střelci 
a starší střelci, kteří pořádali závody, 
třeba na Špilberku nebo na terč v hra-
debním příkopu. Střílelo se zřejmě ze 
samostřílů a akce podléhaly přísným 
pravidlům, nebylo například možné 
nalévat zde víno. 
Vážněji se začal brněnský sport rozvíjet 
až v 19. století. Možná první vlaštovkou 
bylo založení speciální gymnastické 
a šermířské školy v Lužánkách v roce 
1846. Jejím provozovatelem byl fran-
couzský pedagog Louis Plisnier. 
Brzy získal pověst vynikajícího učitele 
tělocviku, a dokonce se v Brně oženil. 
Kromě zmíněných sportů žáky učil 

Ctibor. Vznikla tak tradice, která s pře-
stávkami (z nichž nejdelší způsobily 
zákazy obou totalitních režimů) trvá 
až dodnes. Mimochodem, právě člen 
brněnského Sokola Bedřich Šupčík 
vybojoval pro Československo první 
zlatou olympijskou medaili, a to v Paříži 
roku 1924 ve šplhu. Roku 1873 sokolo-
vé uspořádali první veřejné sokolské 
cvičení, na které se přišlo podívat asi 
600 diváků. Výnos byl odveden Matici 
Besedního domu. Cvičení vedl náčelník 
Ctibor Helcelet.

Lidem se zalíbily brusle 
i velocipedy
O rok později dostali obyvatelé Brna 
poprvé možnost zabruslit si na veřejném 
kluzišti. To bylo veřejnosti předáno 17. led-
na 1869. Brzy se ukázalo, že tenhle sport 
je pro město to pravé. V první sezoně 
bylo kluziště otevřené 17 dní a celková 
návštěvnost činila 10 977 lidí, každý den 
sem tedy našlo cestu více než 600 milov-
níků bruslení.
Následující léta se nesla ve znamení 
velkých sportovních akcí, které se po-
zvolna otvíraly Brňanům. Průkopníkem 
se staly první cyklistické závody. Ty se 
nekonaly samostatně, ale v rámci velké 
dobročinné slavnosti, jež se odehrála 
v Lužánkách. 
Její výtěžek měl sloužit ke stavbě 
nového sirotčince, kvůli čemuž chtěli 
organizátoři přilákat co nejvíc lidí. Vábili 
například na bengálské ohně, balonovou 
produkci, koncerty vojenských decho-
vých kapel či právě na závod velocipe-
dů. Účastníci mohli porovnat své síly 
ve třech disciplínách, dvě z nich ovládl 
Čeněk Kusý. 
Cyklistika se Brňanům zalíbila natolik, 
že 27. srpna 1887 vznikl Velociped club 
Morava a v roce 1889 zde byla postavena 
dráha zvaná Bauerova rampa. Provoz byl 
slavnostně zahájen 21. července 1889, 
kdy se zde konaly první závody. Před 
samotným závodem byla naplánována 
společná jízda městem směr pisárecká 
závodní dráha, která se setkala s velkým 
ohlasem a na ulicích i z oken tuto podí-
vanou sledovala řada zvědavců. 
Jen o dva roky později byly v Pisárkách 
uspořádány první atletické závody v čes-
kých zemích. Závodilo se ve třech, faktic-
ky čtyřech disciplínách – běhu na jeden 
stadion (cca 180 m), skoku do výšky a ne-
tradičním dvojboji, sestaveném z vrhu 
kamenem (krychle 16 kg) a skoku 

také běhu, skoku či třeba voltižní jízdě 
na koni. Jeho škola nicméně zbankroto-
vala a on musel Brno opustit.

První zlatá z olympiády nese 
brněnskou stopu
V šedesátých letech přichází rozmach 
sportovních klubů. Jako první byl roku 
1861 založen německý tělocvičný spolek 
Brünner Turnverein, který mimochodem  
později odmítl „árijský paragraf“, jehož 
cílem bylo vystrnadit neárijce z podob-
ných sdružení. 
Jen o rok později vznikla první tělový-
chovná jednota nazvaná Moravský tělo-
cvičný spolek, jejímž zakladatelem nebyl 
nikdo jiný než známý vlastenec doktor 
Jan Evangelista Helcelet. 
Spolek bohužel ukončil svoji činnost 
již v roce 1867. Možnými příčinami jeho 
konce byla okupace Brna pruským 
vojskem a následná epidemie cholery. 
Hlad po sportu byl ale brzy nasycen 
a již v roce 1868 v návaznosti na spolek 
vznikla tělocvičná jednota brněnská So-
kol, v jejímž čele stál syn Jana Helceleta 

Když se řekne Brno, většina sportovních fanoušků si vybaví 
hokejovou Kometu, fotbalovou Zbrojovku či třeba vynikající 
tenistku Lucii Šafářovou. Jihomoravská metropole má ale 
také bohatou sportovní historii sahající do předminulého 
století a ještě dále. Pojďme se společně vrátit do minulosti, 
kdy se sportu věnovali jen opravdoví nadšenci a jejich 
výkony byly místo milionů oceňovány obyčejným uznáním 
a potleskem.

téma        

7



    téma

dalekého. Běh vyhrál Němec Geyer, zbylé 
dvě disciplíny Liberečan Simon. Vítězové 
si odnesli dubový věnec se stuhami v ně-
meckých barvách.
Konec 19. století se v brněnském sportu 
nesl hlavně v duchu rozvoje sokolské orga-
nizace. Postupně vznikaly další jednoty –  
nejprve v Židenicích, poté jednota Tyrš Brno 
II, která našla tělocvičnu na Arnoldově ulici 
(dnešní Zvonařka). V roce 1892 zahájila svoji 
činnost jednota Sokol Líšeň a 1898 Sokol Ža-
bovřesky. 
Kromě toho se v této době stále častěji 
pořádají cyklistické závody a do popředí 
popularity se dostávají i relativně mladé 
sporty jako turistika, závodní chůze či 
silácké zápolení.

Žhavá novinka: kopaná
Na počátku 20. století se sport stává stále 
masovější a oblíbenější činností. Objevují se 
první profesionálové, organizátoři se nebojí 

pořádat mezinárodní akce a Brno i celá 
republika poznávají zcela nová sportovní 
odvětví. 
V roce 1906 vznikl tenisový i fotbalový 
odbor SK Moravská Slavia a ještě téhož 
roku Brňané poprvé spatřili utkání v teni-
su i v kopané. Moravská Slavia své první 
oficiální seznámení s míčem zvládla a po-
razila rovněž brněnský, ale německý klub 
Brünner Sportvereinigung 5:3. 
Mimochodem, téhož roku Brno navštívila 
také proslulá Buffalo Bill´s Wild West Show, 
která dle vlastní prezentace kombinovala 
ukázku historie se sportovním uměním 
střelců, jezdců a dalších artistů. Ačkoliv se 
ve městě potkala s velkým zájmem, byla 
také kritizována, například za německé 
úvodní slovo či Moravským spolkem pro 
ochranu zvířat kvůli údajné střelbě na živé 
holuby, kterou prý show předvedla ve Vídni.
V letech před první světovou válkou se 
brněnský sport nadále rozvíjí. Vzniká celá 

řada nových klubů (například šachový, 
lyžařský či hokejový), pedagogové zakládají 
sportovní kroužky a pořádají meziškolské 
turnaje. 
Atentát na arcivévodu Františka Ferdinan-
da d‘Este ale znamená konec světa, jak jej 
lidé znají. V hrůzách války mlčí nejen múzy, 
jak zpívá Karel Kryl, ale utichá také sportov-
ní zápal. 

Vášeň pro hry a pohyb už ale přetrvává 
a Brno na svoji tradici navazuje již v roce 
1918 mnoha akcemi. Základ slavné historie, 
jež vrcholila olympijskými vítězi, domácími 
tituly, světovými hvězdami i obřími mezi-
národními turnaji a závody, byl tedy pevně 
položen již před sto padesáti lety.

Branky, body na Špilberku
Stopadesátiletou historii a úspěchy 
brněnského sportu představí hlavní výsta-
va sezóny v Muzeu města Brna nazvaná 
Branky Body Brno. Vernisáž se koná 
15. května od 17 hodin na Špilberku, expozi-
ce je přístupná až do konce roku.
Její tvůrci zavzpomínají na plejádu úspěš-
ných sportovkyň a sportovců a připo-
menou významné sportovní akce, které 
zvedaly Brňany ze sedadel. Opráší téměř 
zapomenuté počátky brněnských spor-
tovních spolků v době monarchie a popí-
šou vzestup sportu v rámci sokolských, 
orelských a dalších tělovýchovných jednot 
v éře republiky. „Znovu prožijeme slavná 
vítězství fotbalistů Zbrojovky, hokejistů 
Komety a dalších legend sportovního 
Brna,“ láká návštěvníky muzeum.
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Člen brněnského Sokola 
Bedřich Šupčík vybojoval 
pro Československo první 
zlatou olympijskou medaili 
v Paříži roku 1924 ve šplhu.

Marek Dvořák 
redaktor

KAM ZA SPORTEM V KVĚTNU A ČERVNU
Brno se sport snaží všemožně podporovat, o čemž svědčí i řada sportovních 
akcí, které se zde konají. Ty významné letos městský rozpočet podpoří 
10,2 miliony korun. 

  18.–19. května se v gesci Zbrojovky Brno odehraje mezinárodní fotbalový 

turnaj O pohár primátorky města Brna za účasti 16 týmů v kategorii 

U14, kde se představí mladé talenty české kopané i zahraniční hosté – 

z britských ostrovů dorazí i slavný Manchester United. 

  Od 23. do 26. května hostí resort Kaskáda jeden z turnajů 

European Challenge Tour 2019 v golfu a ve stejném termínu je v bazénu 

za Lužánkami v plánu Evropský pohár ve vodním pólu žen.

  25. května vytrvalce jistě přiláká mezinárodní mistrovství ČR v triatlonu 

Triathlon Superprestige 2019. 

  7.–8. června se koná Grand Prix Brno v moderní gymnastice. 

  Od 12. do 16. června se uskuteční Evropské hry handicapované mládeže 

Emil Open. 

  V prvním letním měsíci se můžeme těšit také na Evropský pohár 

v baseballu, Světový pohár v drezuře koní či Evropský pohár ve vodním 

pólu, tentokrát v kategorii mužů. 

  Kromě toho se bude ještě hrát řada soutěží, například druhá fotbalová 

liga, kde působí Zbrojovka, či baseballová extraliga, v níž Brno 

reprezentuje hned několik týmů.

Aktuální přehled zdejších sportovišť,  
akcí a klubů najdete na webu  
www.kamzasportemvbrne.cz.



téma        

9

Od ledna funguje v Pražákově ulici boulderingová hala Hangar. Slouží i jako tréninkové centrum  
nejúspěšnějšího brněnského sportovce současnosti lezce Adama Ondry. Foto: VerticalBlock

Na podzim se na Riviéře začnou stavět tři kryté beachvolejbalové kurty se zázemím.  
Cílem je stihnout vše do zahájení sezóny 2020. Vizualizace: A PLUS



    fotoreportáž

Nápady pro lepší Brno do 15. května
Dvacet sedm vítězných projektů, 50 milionů korun. 
To je bilance předchozích ročníků participativního 
rozpočtu Dáme na vás. Kolik návrhů se přidá letos? 
Už teď jich lidé přihlásili přes 40, do 15. května mohou 
přibýt další. Do konce května budou sbírat podporu 
veřejnosti. Jen ty, které ji zaujmou, totiž vstoupí 
do další fáze – posuzování proveditelnosti.  
Máte chuť se zapojit?  

Vše najdete na www.damenavas.brno.cz. Loni se 
prvních šest projektů dočkalo realizace, teď zjara se 
rozbíhají práce na řadě dalších. Už tento měsíc budou 
podle předpokladu dokončeny úpravy přírodního 
amfiteátru v Čertově rokli (velký snímek). Vybuduje 
se tu i schodiště a veřejné osvětlení. Za letním kinem 
a dalšími akcemi se tak bude návštěvníkům přicházet 
mnohem pohodlněji. (ral)
Fota: M. Schmerková

10
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Původní návrh rozhledny v oboře Holedná byl příliš nízký a na vyšší by peníze z participativního rozpočtu nestačily. Protože ale nápad vzbudil velké sympatie 
veřejnosti, rozhodlo se vedení Brna stavbu rozhledny uhradit z městského rozpočtu. Cíl projektu se tak omezil na vypracování projektové dokumentace. 
Vizualizace: TJ Architekti

Síť veřejných grilů se rozšířila do Nového Lískovce. V areálu Pod Plachtami 
se kromě grilů objevily také lavičky nebo nové stromy a keře. Grily už 
s nástupem jara začali využívat první milovníci barbecue. 

Z kdysi šedesáti topolů zbyla ve starobylé aleji poblíž Zamilovaného hájku 
zhruba polovina. Michal Polanský proto navrhl vysázet na prázdná místa 
kolem cesty mladé stromky. Nápad oslovil na 1 300 lidí a jejich hlasy přispěly 
k tomu, že od dubna tu roste 35 nových topolů černých.

11
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Rezidentní parkování v novém: 
jednodušší a přehlednější

CENOVÁ  
ZÓNA A: 
40 Kč/hod.  
platnost 24 hod.

CENOVÁ  
ZÓNA B: 
 30 Kč/hod.  
platnost 24 hod.

CENOVÁ  
ZÓNA C: 
20 Kč/hod.  
platnost 
od 17 do 6 hod.

CENOVÉ 
ZÓNY 
NÁVRH

A

C

B

Schválený koncept umožní řadu změn. 
Výsledkem by měla být uživatelsky příjem-
nější a jednodušší podoba rezidentního 
parkování. Platit by měla od letošního pod-
zimu, prozatím v oblastech, kde je regula-
ce již teď. Město se rozdělí na 3 barevně 
odlišené oblasti, které lidé rozpoznají podle 
parkomatů a značek. 
Červená zóna A zahrne historické jádro města,  
kde bude parkování regulováno celodenně. 
Bez omezení zde mohou parkovat pouze re-
zidenti a abonenti, kteří mají zakoupené par-
kovací oprávnění. V místech určených pro 

návštěvníky bude hodina stání za 40 korun. 
Jednou denně zde bude možné zaparkovat 
na prvních 30 minut zdarma. 
Zelená zóna B vytvoří prstenec okolo his-
torického jádra a je ohraničena přibližně uli-
cemi Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drob-
ného, Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, 
Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, 
Úvoz a Veveří. I v této zóně bude regulace 
24 hodin denně. Cena za parkování pro 
návštěvníky bude 30 korun na hodinu. 
Vzdálenější oblasti budou v modré zóně C. 
V ní bude stání regulováno jen večer a v noci 

tak, aby rezidenti vracející se z práce domů 
snáze zaparkovali. Od 17 do 6 hodin bude 
cena pro návštěvníky 20 korun na hodinu, 
přes den zde bude moci zdarma parkovat 
kdokoli. Zóny B a C umožní jednou denně 
zdarma parkovat po dobu první hodiny. 
Pro návštěvníky bude zavedeno nové 
dlouhodobé návštěvnické parkovací 
oprávnění, které budou moci využít v zóně 
B od 6 do 17 hodin. Týdenní bude stát 400, 
měsíční 1 200 a roční 12 tisíc korun. 
Rezidenti nově za první auto zaplatí 200 ko-
run, za druhé 8 tisíc a za každé další 12 tisíc 
korun ročně. K dispozici budou mít opět 
i volné parkovací hodiny. Abonenty bude 
parkování stát za první vozidlo 4 tisíce, 
za každé další 18 tisíc korun ročně. Poža-
davky pro získání parkovacího oprávnění 
zůstávají stejné – žadatel musí mít v oblasti 
trvalý pobyt nebo vlastnit nemovitost, 
u abonentů je rozhodující sídlo firmy.
O případném připojování dalších oblastí 
vás budeme informovat. 
 Anna Dudková 
  redaktorka

Od podzimu radní plánují změnit podmínky rezidentního 
parkování v Brně. Nová koncepce si klade za cíl systém 
zjednodušit a zpřehlednit. Město bude rozděleno pouze 
na tři zóny. Regulace má platit jen v pracovní dny a na většině 
území pouze v noci. Dělení na rezidenty a abonenty zůstává, 
předplatné na parkování bude dostupné i pro návštěvníky.

Brno bude od září rozděleno pouze na tři zóny. Zdroj: MMB
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E-shop zaměřený na boj proti graffiti 

Profesionální ODSTRAŇOVAČE GRAFFITI 

Preventivní ANTIGRAFFITI NÁTĚRY 

Vše skladem | Osobní odběr v Brně 
www.envistore.cz |  775 571 591 

#musthave
Funky Donuts  

koblihy na Kobližné 1O!

facebook.com/FunkyDonutsBrno pocketbrno.cz     Brno v kapse 
MĚSTO | KULTURA | GASTRONOMIE
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V Česku slaví týden pro rodinu,  
v Brně celý měsíc

Po celý květen a ještě na začátku června 
bude Brno dějištěm zástupu akcí, jejichž 
pozornost se upírá na děti, jejich rodiče 
i prarodiče. Brno se tímto způsobem připojí 
k celorepublikovému Týdnu pro rodinu. 
„Oddělení prorodinné politiky Magistrá-
tu města Brna oslovilo řadu brněnských 
organizací, mezi kterými myšlenka Týdne pro 
rodinu našla veliký ohlas. Rozhodly se ji pro-
to podpořit řadou různorodých aktivit, které 
jsou nakonec pro velký počet rozvrženy 
do několika týdnů. Květen tak bude v Brně 
doslova měsícem rodiny,“ popsala vedou-
cí oddělení prorodinné politiky Eva Rossi.

Hned několik akcí si připravila například 
Knihovna Jiřího Mahena. 13. května zahájí 
Týden pro rodinu programem Čtení s tetou 
Bětou, která plete nejen šály, ale taky pohád-
ky. Čtvero čtení mezi 11. a 17. hodinou bude 
provázet i pátrací hra v dětském oddělení. 
Město při příležitosti Týdne pro rodinu již 
podruhé organizuje Veletrh prorodinných 
a seniorských organizací. Ty se budou 
prezentovat 28. května od 10 do 17 hodin 
na Moravském náměstí. „Jde o mezige-
nerační akci, kde si každý přijde na své. 
Na pódiu se odehrají kulturní vystoupení 
i přednášky, děti se zabaví ve výtvarné 

dílně nebo na skákacím hradě, chybět 
nebude ani oblíbené malování na obličej. 
Dospělí ocení možnost nechat si změřit 
zrak nebo krevní tlak, zjistit budou moci 
i to, jestli netrpí intolerancí na některou 
z potravin,“ vyjmenovala referentka pro 
rodinu Drahomíra Tesařová.
Kulaté narozeniny oslaví brněnský koncept  
Family Pointů. První byl otevřen v Josefské  
symbolicky na Mezinárodní den rodiny –  
15. května – přesně před 10 lety. Od té doby  
se myšlenka těchto prostor, kde se dá jednak  
v klidu nakrmit a přebalit dítě, jednak načerpat  
inspiraci nebo informace, rozšířila do více než  
40 měst. V samotném Brně už jich najdeme  
přes třicet. Oslava první dekády jejich fungo- 
vání, na které nebude chybět ani dort, se 
v centru na Josefské uskuteční 17. května 
od 10 hodin. 
Kompletní program najdete 
na www.brno-prorodiny.cz.

Radka Loukotová 
redaktorka

Výlety, přednášky, workshopy, dny otevřených dveří 
a řadu dalších akcí přinese květnový Týden pro rodinu. 
Letos bude tradiční nabídka událostí obohacená o jednu 
významnou narozeninovou oslavu – celé desetiletí 
fungování má za sebou první brněnský Family Point.

Veletrh prorodinných a seniorských organizací se letos koná 28. května od 10 do 17 hodin na Moravském náměstí. Foto: M. Kreuzerová
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Údolní se otevřela.  
S novou kanalizací i zastávkami

Projekt zahrnoval například rekonstrukci 
vodovodů a kanalizace, odhlučnění tramva-
jové trati, umístění trakčních stožárů, které 
slouží také pro uchycení veřejného osvětle-
ní, úpravu zastávek nebo obnovu chodníků 
a povrchů silnice včetně jejich odvodnění. 
Stavba je v předčasném užívání od začátku 
května, město ji převezme v červenci.
První jízdu tramvajové linky číslo 4 se Do-
pravní podnik města Brna rozhodl ozvlášt-
nit. Protože trasa vede k hvězdárně, svezli 
se lidé speciálně vyzdobenou tramvají. 

Kromě vesmírných dekorací se objevil také 
kosmonaut.
Spoluinvestorem stavby byl dopravní podnik,  
který spojil plánovanou městskou opravu 
kanalizace a vodovodu s rekonstrukcí 
tramvajové trati. Na úseku o délce bezmála 
kilometr vyměnili dělníci kolejnice, bokov-
nice, velkoplošné panely i trolejové vedení. 
Instalovali také nové trakční stožáry. Za-
stávky Všetičkova a Heinrichova přeměnili 
na bezbariérové. Zejména pro lidi s pohybo-
vými potížemi, seniory, ale i maminky  

s kočárky se tak zvýšil komfort při cestování 
touto lokalitou. 
Lidé bydlící na Údolní ocení také tišší provoz  
tramvají. „Při rekonstrukcích jsou využívány  
nejmodernější postupy přispívající k odhluč- 
nění tramvajových tratí. V případě projektu 
Údolní II se použily antivibrační rohože, 
které omezují pronikání vibrací a hluku 
do okolí,“ uvedl generální ředitel Dopravní-
ho podniku města Brna Miloš Havránek. 
Stavební práce na Údolní začaly loni 
na jaře. Dopravní podnik stály opravy 
81,3 milionu korun, město zaplatilo 87,5 mili-
onu a dalších 10,6 milionu korun za chodní-
ky a parkovací místa. Do ledna 2020 budou 
trvat přidružené opravy na Lerchově. Už 
nyní se plánuje rekonstrukce další části 
Údolní směrem k Husově, začne ale nejdří-
ve za dva roky.
 

Anna Dudková 
redaktorka

Nové bezbariérové zastávky, tišší tramvaje a také průjezdná  
ulice Údolní jsou lidem k dispozici od konce dubna. Po rok 
trvajících opravách se ulice otevřela. Poprvé se cestující 
svezli tramvajovou linkou číslo 4 na Kraví horu 28. dubna. 
První květnový den se do ulice vrátila auta. Na opravě 
spolupracovalo město a dopravní podnik.

V dubnu na náměstí Míru na Kraví hoře ještě jezdily stavební stroje, teď už tramvaje a auta. Foto: Z. Kolařík

    magistrát informuje
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Kvůli úsporám se dočasně 
omezí doprava
Šetrnost k životnímu prostředí a úspora pro odběratele. 
To jsou hlavní výhody horkovodů, které instalují Teplárny Brno  
namísto starých parovodů. Další etapa výměny začala 
v březnu, hotovo pro tento rok by mělo být v říjnu.

V létě se modernizace dotkne černovických ulic Řehořova, Húskova, 
Kneslova, Zvěřinova, Klíčova a Olomoucká. V oblasti Řehořova, Húskova 
a Kneslova by se práce měly obejít bez úplných dopravních uzavírek, 
je však nutné počítat s dočasným omezením parkování a dopravy. 
Částečně uzavřeny budou ulice Zvěřinova a Spojka, naopak obousměrná  
bude ulice Stinná. Objízdné trasy povedou ulicemi Olomoucká, Tržní, 
Klíčova, E. Krásnohorské a Stinná. Na čas ubude parkovacích míst.
V centrální části Brna je od dubna zcela uzavřená ulice Körnerova. 
Objízdné trasy vedou přes Bratislavskou a Cejl. Omezení v dopravě 
nevyžadují práce v oblasti Vodní – částečně je uzavřený pouze úsek 
ulice Jircháře. 
Dopravu ovlivnily práce v okolí Hvězdové. Neprůjezdné jsou části ulic 
Černopolní a Spolková i jízdní pruh ulice Hvězdová, která je jednosměr-
ná od Bratislavské směrem k Francouzské. Pravý jízdní pruh ulice 
Milady Horákové je místně omezen v délce cca 10 metrů u Černopolní. 
Doprava vede přes Francouzskou, Přadláckou a Bratislavskou. Dočas-
ná omezení se dotknou i desítek parkovacích míst. 
Aktuální informace najdete na stránkách www.kopemezabrno.cz 
a www.teplarny.cz. 
  (and)

Brno podpoří MotoGP 
15 miliony korun
Město Brno dá na letošní ročník Velké ceny silničních 
motocyklů více peněz než loni. Zastupitelé v dubnu 
schválili zvýšení dotace na 15 milionů korun, tedy 
o polovinu více, než tomu bylo v předchozích letech. 

Letošní závody budou už čtvrtým ročníkem Grand Prix České republiky,  
který bude pořádat Spolek pro GP ČR Brno. Ten založilo město 
společně s krajem a kromě nich jsou jeho členy také TIC Brno a Cent-
rála cestovního ruchu – Jižní Morava. 
„Letošní ročník podpoří město Brno 15 miliony korun, Jihomoravský kraj  
dá na pořádání závodů 25 milionů,“ potvrdil tajemník Spolku pro 
GP ČR Brno Adam Svoboda. Závody se uskuteční na Masaryko-
vě okruhu od 2. do 4. srpna.
Vedení města i kraje tím reaguje také na skutečnost, že loňský 
závod skončil ve ztrátě 31 milionů korun. „Ministerstvo školství 
jsme žádali o stomilionovou podporu, nakonec jsme dostali 
39 milionů,“ doplnil Svoboda. Letos ministerstvo školství nepošle 
do Brna na závody žádnou dotaci. Představitelé spolku tak jednají 
s ministerstvem pro místní rozvoj, které přislíbilo 65 milionů korun. 
Schválit to však musí ještě vláda.  
Kvůli pozdním platbám za loňský rok je mistrovství světa silničních 
motocyklů v Brně do budoucna ohroženo. Spolek má uzavře-
nou promotérskou smlouvu na pořádání závodů se společností 
Dorna Sports do roku 2020. O jejím prodloužení se bude jednat.
 (gak)

Jakub Kornfeil (na snímku) při loňské Velké ceně na Masarykově okruhu 
potěšil fanoušky bronzem v závodě třídy Moto3. Foto: M. Schmerková

Poznat, kterou stavbu dělá město, bude pro Brňany jednodušší díky 
reflexním vestám. Jako první je oblékli zaměstnanci tepláren, kteří 
od března pracují na Cejlu. Foto: M. Schmerková



19

magistrát informuje        

Sociology zajímá bydlení v Brně
Podmínky bydlení v Brně se v současnosti dynamicky mění. Ceny 
bytů vzrostly za únosnou mez, což je dáno mj. zpřísňováním 
hypoték i převisem poptávky vyplývajícím z ekonomického růstu 
a atraktivity města. S tím pak souvisí otázka (ne)dostatečnosti 
ploch k bydlení a forem bydlení obecně.
O tématu se tedy hojně diskutuje, ale reprezentativní sociologický 
výzkum postojů obyvatel spojených s bydlením v jihomoravské me-
tropoli chybí. Magistrát města Brna proto zadal provedení výzku-
mu, sběr dat bude probíhat v domácnostech od poloviny května 
do konce června. Pokud budete tazatelem osloveni, prosíme 
o vstřícnost a ochotu dotazník vyplnit. Výsledky šetření by měly být 
známé na podzim. (zug)

BrnoID boduje u občanů i odborníků
Jízdenky na MHD či platbu za odpad v Brně je možné vyřídit on-line,  
klidně přes mobilní telefon cestou do školy nebo práce. Přes e-shop  
BrnoID si ale také můžete pořídit či dobít čipové hodinky pro vstup 
do bazénů, wellness, posiloven či kluzišť a koupit turistickou kartu 
Brnopas se vstupy zdarma a slevami nebo zážitkový program 
v zoo, který umožní stát se na několik hodin třeba ošetřovatelem 
šelem. 
Elektronický účet města brnoid.cz usnadňuje život téměř 95 tisícům  
Brňanů a Brno díky němu v dubnu zvítězilo ve 21. ročníku soutěže 
Zlatý erb, jejímž cílem je podpora rozvoje internetových služeb 
ve městech a obcích. (zug)

Město prodává zahrady 
v Pisárkách a dům 
ve Štefánikově
Město Brno vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemků 
o celkové výměře 1 140 m2 v katastrálním území Pisárky při 
ulicích Hlinky a Lipová. Jedná se o pozemky s parcelním 
číslem 272 (zahrada) o výměře 632 m2 a parcelním číslem 
273 (zahrada) o výměře 508 m2.

Minimální kupní cena nemovitostí činí 7 980 000 Kč (včetně DPH) 
za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.
Dále město Brno nabízí k prodeji pozemek parcelní číslo 383/5 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 144 m2, jehož součástí je 
rodinný dům Štefánikova 600/66a, a pozemek parcelní číslo 383/6 
(ostatní plocha) o výměře 141 m2 v katastrálním území Ponava. 
Minimální kupní cena nemovitých věcí je 3 200 000 Kč za podmínky 
splatnosti před podpisem kupní smlouvy. Prohlídka objektu Štefá-
nikova 66a se koná 9. května v 9 hodin na místě samém.
Zájemci mohou předat své nabídky osobně na Majetkový odbor 
Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 2. patro, dve-
ře číslo 216 nebo 217, dne 15. května od 9 do 15 hodin, 17. května 
od 9 do 12 hodin nebo 20. května od 9 do 15 hodin. K později doru-
čeným nabídkám nebude přihlíženo.
Na majetkovém odboru nebo na internetových stránkách 
www.brno.cz v části Prodej majetku města lze získat memorandum 
s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky.  
 (zug)

Jak se může město rozvíjet, 
ukáže instalace na Pohořelci
Zabydlet nevyužitý prostor a ukázat tak principy 
strategie #brno2050 v praxi. Takový je plán s Pohořelcem, 
prostranstvím poblíž obchodního domu Centrum, 
od 25. května do 16. června. Lidé se tu seznámí s hodnotami, 
na kterých Brno staví své budoucí cíle, a hlavně s praktickými 
ukázkami oživení veřejného prostoru, adaptačních opatření 
na klimatické změny nebo využití obnovitelných zdrojů.

Hodnoty strategie #brno2050, dlouhodobé vize, kterou chce město  
postupně naplňovat, představí veřejnosti výstava, přednášky, 
workshopy i tematické procházky. 
„Strategii #brno2050 vytvořilo město ve spolupráci s řadou 
institucí i Brňanů. Rádi bychom takto ukázali, že přispět k naplnění 
našich cílů můžeme všichni. Chtěli bychom občanům předvést, že 
kromě toho, že na úřadě řeknou ‚město by mohlo něco udělat s…‘, 
mají možnost některé věci vyřešit třeba i za podpory města sami,“ 
vysvětlil vedoucí oddělení strategického plánování brněnského 
magistrátu Jan Holeček. V praxi už takto fungují například dotační 
tituly na oživení nábřeží a vnitrobloků.
Dějištěm programu nebude jen Pohořelec. „V plánu máme několik  
procházek a exkurzí, abychom zájemcům přiblížili konkrétní tema-
tiku přímo na místě. Vydáme se třeba do SAKO, Brněnských vo-
dáren a kanalizací či Otevřené zahrady, v ulicích si ukážeme, jak 
působí vizuální smog,“ vyjmenoval Holeček.
Kompletní program najdete na www.brno2050.cz. (ral)

Školky dostaly dotaci. A teď i reflexní vesty

V některých městských částech se díky nové zástavbě zvyšuje počet  
obyvatel, a v místních školkách tak řeší stálý nedostatek míst. Proto 
se – pokud to okolnosti a finance dovolí – školní objekty opravují 
a přistavují. V aktuálním programovém období získaly dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního programu přístavba mateřské školy 
v Jehnicích, rekonstrukce a vznik dvou tříd v Žebětíně, rozšíření školky 
na Pastvinách, výstavba dvou tříd na Přemyslově náměstí a nová 
šestitřídní školka na Kamechách. Jako poděkování za ukončené 
projekty město Brno jako zadavatel v dubnu rozdalo těmto školkám 
700 reflexních vest pro děti. Připomenou jim nové prostory pro hraní 
a zároveň zvýší jejich bezpečnost při procházkách venku. (zug)

Rozdávání vest skončilo na Kamechách. Školka pro zhruba 220 dětí 
v Říčanské ulici funguje druhým rokem. Foto: Z. Kolařík
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Na úřad na vozíčku nebo 
s kočárkem? Videoprůvodce 
ukazuje pohodlnou cestu
Parkovací místa, rampy, výtahy, toalety, upravené přepážky 
a mnohé další vychytávky představují videa, která vznikají 
díky projektu HandMedia. Tým působící pod ParaCentrem 
Fenix přibližuje ve spotech nejen handicapovaným, ale 
také třeba starším lidem nebo rodičům s kočárky, jak se 
co nejpohodlněji pohybovat na různých místech v Brně.

Videoprůvodců vzniká díky projektu HandMedia několik ročně. Snahou 
je pokrýt široké spektrum lokalit. 
Na www.handmedia.cz/bezbarierova-videa už lidé najdou návod, 
jak se pohybovat po nemocničních zařízeních, úřadech, muzeích, 
divadle nebo třeba Tyršově parku. 
„Konkrétní místa vybíráme ve spolupráci s Poradním sborem Rady 
města Brna pro bezbariérové Brno. Při natáčení máme dva cíle: 
ukázat, jak se tam lidé dostanou, a zároveň jim říct, proč by se tam 
měli vydat,“ popisuje za tým HandMedia Alena Jankotová.
Projekt finančně podporuje vedle soukromých sponzorů i město 
Brno. Za jeho letošní příspěvek 150 tisíc korun se natočí sedm nových 
spotů. Členové poradního sboru již vybrali, kam nás videa tentokrát 
zavedou: s určitostí do Björnsonova sadu, Divadla Polárka, HaDivadla,  
Moravského zemského muzea, jednat se ještě bude o přístavišti  
na Brněnské přehradě. „Organizačně už připravujeme natáčení přístup-
nosti úřadu práce práce na Křenové a budovy magistrátu na Kounico-
vě, kde se vyřizují řidičské průkazy,“ doplnila výčet Jankotová. (ral)

Jeden z videoprůvodců zavede zájemce do budovy magistrátu v Husově 5. 
Tady se vyřizují pasy nebo občanské průkazy. Foto: HandMedia

Pojízdná laboratoř FabLab 
Experience vyjela do škol
Mobilní laboratoř nazvaná FabLab Experience od února 
cestuje po jihomoravských školách. Jde o speciálně 
upravený návěs, vybavený laserovou řezačkou, 3D 
tiskárnami, robotickým ramenem a dalšími přístroji, 
který je svého druhu největší na světě. Žáci si zde mohou 
vyzkoušet postupy a technologie, k nimž by se jinak 
dostávali jen obtížně.

Digitální dílna pro veřejnost FabLab funguje v Jihomoravském 
inovačním centru v Purkyňově ulici. Je součástí celosvětového 
hnutí, jehož principem je vytváření sdílených dílen určených veřej-
nosti. Označení FabLab mohou nést laboratoře, které mají určité 
vybavení (např. 3D tiskárny), sdílejí s komunitou svoje know-how 
a zpřístupňují své prostory všem zájemcům po splnění několika 
jednoduchých podmínek.
Brněnský FabLab je oblíbený mezi školami, které zde často pořádaly  
prohlídky a workshopy. Právě proto vznikla varianta „na kolech“, 
která jezdí přímo do škol. „Na pilotní půlrok se nám přihlásilo 
64 škol, což je dvojnásobek naší kapacity. V plánu je také účast 
na festivalech a veletrzích,“ řekl manažer FabLabu Tomáš Mejzlík.
Nyní FabLab Experience navštíví Brno 20. května a do konce měsíce  
zůstane v Lískovci. V sobotu 25. května ale přijede na oslavu 120 let  
Vysokého učení technického a v neděli 26. května na Dětský den  
s Rodinnými pasy. Bližší informace o projektu najdete 
na www.fablabexperience.cz. (mad)

Speciálně upravený návěs je vybavený laserovou řezačkou, 3D tiskárnami, 
robotickým ramenem a dalšími přístroji. Foto: Z. Kolařík
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Přehradu i letos rozzáří 
soutěž ohňostrojů
Dvaadvacátý ročník festivalu Ignis Brunensis odstartuje 
24. května. Ohňostrojnou show slibuje zástupce z Asie, 
festival ale připomene také jubilea univerzit či městské 
hromadné dopravy. 

Divácky nejatraktivnější část festivalu Ignis Brunensis – mezinárodní  
soutěž ohňostrojů – zahájí v pátek 24. května prelude nad Špilberkem  
věnované 150. výročí městské hromadné dopravy. Epilog o tři týdny 
později připomene výročí brněnských univerzit. 
Mezitím se na přehradě vždy v sobotu a ve středu utkají soutěžní 
týmy. „Pro evropské diváky bývají vždy velkým lákadlem asijské 
ohňostroje. Proto je nám velkou ctí, že do Brna letos přijedou 
o hlavní cenu Ignis Brunensis bojovat s portugalským a norským 
týmem ohňostrůjci z ostrovních Filipín z jihovýchodní Asie,“ odtajnil 
účastníky technický ředitel přehlídky Jaroslav Štolba.
Soutěžní ohňostroje začnou vždy ve 22.30 hodin. Potrvají minimálně  
17 minut včetně povinné dvouminutové skladby The Charleston.
Výročí MHD připomene také Dopravní nostalgie (14.–16. června) 
na náměstí Svobody. Dopravní podnik navíc 15. června zpřístupní 
vozovnu v Husovicích.   
Sportovní výročí připomene výstava Branky Body Brno, která 
začne v polovině května na Špilberku. Chybět na festivalu ale ne-
bude ani sportovní zápolení – poběží se pro hospic, hala Vodova 
pak bude hostit gymnastickou Grand Prix. Více informací najdete 
na webu www.ignisbrunensis.cz. (gak)

Ohňostrojné prelude se letos koná 24. května, soutěžní show 1., 5., 8. 
a 12. června a epilog 15. června. Foto: M. Schmerková

Odpočinek v centru. Otevřely 
se další Kapucínské terasy
Po rekonstrukci se v dubnu pro veřejnost otevřely další 
z Kapucínských teras pod katedrálou na Petrově. Lidé 
se na terasy dostanou poprvé po mnoha letech. 

Kapucínské terasy mohou Brňané využít k odpočinku vždy od začátku  
března do konce října každý den mezi 7. a 18. hodinou, a to na zá-
kladě dohody s řádem kapucínů. 
Projektanti se při úpravách rozhodli navrátit terasám podobu, která  
alespoň zčásti připomíná charakter původní klášterní zahrady. 
Lidé tak mohou sedět na lavičkách vedle starých, tradičních 
odrůd jabloní, kochat se méně známými ovocnými keři, které se 
v zahradách vysazovaly po staletí, jako je například muchovník 
a mišpule. Nechybí ani vinná réva a kvetoucí rostliny, travnaté plo-
chy nebo vodní prvky. Na spodní terase je pak záhon s bylinkami.
Terasy byly kvůli špatnému stavu pro veřejnost uzavřené 
od 90. let, například se tu propadal terén. Při opravách došlo 
i na nečekané objevy. V hloubce několika metrů byla objevena 
středověká pec na vápno, vybudovaná pravděpodobně ještě 
před otevřením blízkého kláštera v roce 1645. 
Rekonstrukce zahrad stála bezmála 35 milionů korun. Na projektu 
se pracuje od roku 2014, samotná úprava teras začala loni. Jde 
o místo s bohatou historií, které dříve využíval řád kapucínů jako 
zahradu. Ve vlastnictví řádu zůstávají terasy i nadále, město je má 
vypůjčené podle smlouvy do roku 2064. (and)Nově otevřená část bývalé kapucínské zahrady pod Petrovem.  

Foto: Z. Kolařík
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Co si myslí Brňané?
První z řady ohňostrojů v rámci soutěže Ignis Brunensis začne 24. května.  
Máte rádi tyto ohňostrojné show? Chodíte se na ně dívat na přehradu nebo jinam?

Chcete se také zapojit do anket v Brněnském metropolitanu? Sledujte Facebook 
či Twitter BRNOmycity, diskutujte a dejte nám vědět, co si myslíte. Zajímá nás to!

@brnomycity

Zdenek Vrbka
Úžasná akce a tradice, chodíval jsem už 
jako student a teď zajdu občas. Děkuji všem 
organizátorům za jejich práci a doufám, že 
ohňostroje budou i nadále.

Petr Sysel
Já myslím, že to trvá už příliš dlouho. Ovšem je to 
super příležitost, kdy mohou děti chlastat, hulit 
a pářit se přímo na Priglu pod širým nebem… 
v tomhle je to bomba.

Ján Brotan
Mám ohňostroje rád! Je to super akce a určitě 
se jich při Ignis Brunensis zúčastním. Pokud vyjde 
počasí, je tam na Prýglu vždy skvělá atmosféra. 
A úplně nejlepší bylo, když tam byl zároveň 
i RegioJet Fest.

Antonín Páter Kopčil
Ano, ohňostroje se mi líbí a rád se na ně dívám!

honza_n.o
Super akce. Brno potřebuje takové soutěže 
na světové úrovni. Chodím každý rok. Letos beru 
poprvé i dceru.

mira_nofunny
Podle mě zbytečný vyhazování peněz daňových 
poplatníků.

Filip Staněk
Jasně, že je máme rádi. Je to vždy super podívaná 
a navíc výborná příležitost, jak si zpestřit pár jarních 
večerů s přáteli.

honzaohar
Jako vše, tak tato pěkná akce se stala akcí 
alkoholu, aut, uzavírek, jídla…

Josef Krob
Nechodím. Nedívám. Bezohledná, zbytečná věc. 
Čumilové se sjíždějí k požárům, a když zrovna nikde 
nehoří, dělají si ohňostroje. Pochybná estetika je 
stavěna nad stres zvěře a ptactva.

Jan Verner
Jenom bordel, smrad, hluk a světelný smog. 
Chudák fauna.
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Mluví se o tom, že by měla být teorie 
na univerzitách více spjata s praxí. 
Univerzity ale nejsou „továrnou 
na vzdělaný personál továren“, 
jejich náplní je i výzkum. Co si 
o požadavcích podniků myslíte?
Potřebujeme lidi obojího typu. Jedna část  
absolventů jsou lidé, kteří se ve firmách 
budou podílet na plánování a realizaci 
výroby nebo opravách. Druhá část se 
uplatní ve výzkumných strukturách, bu-
dou sledovat, co se v jejich oboru děje, 
ale také to aktivně rozvíjet a dotvářet. 
Nevíme, jaké požadavky budou na od-
borníky za 20–30 let. Výchova na zakáz-
ku motivovaná aktuálními potřebami 
společnosti by byla podceněním role 
vysoké školy pro budoucnost.

Ke studiu technických oborů by 
mohla uchazeče lákat velmi dobrá 

    rozhovor

Třeba z VUT 
jednou vzejde 
nobelista

Bylo první českou technickou vysokou školou 
na Moravě, vzniklo ještě za „císaře pána“ v září roku 
1899. Letos si tedy Vysoké učení technické v Brně 
připomíná 120 let od svého založení, což je příležitost 
k oslavě i bilanci. Slaví se na všech fakultách 
techniky po celý rok, bilancovali jsme s rektorem 
Petrem Štěpánkem. Řeč byla o historii, ale především 
současnosti technického vzdělávání.

Oslavy v lednu zahájilo odhalení 
bronzové podobizny českého 
historika a politika Antonína Rezka, 
který se v roce 1899 zasloužil o vznik 
VUT v Brně. Podobizna zdobí dvoranu 
rektorátu v Antonínské ulici, vlevo 
rektor Petr Štěpánek. Foto: I. Šefr
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perspektiva na trhu práce, na druhou 
stranu je studium obtížné, VUT 
dokončí jen 64 % studentů. Jak zvýšit 
zájem o studium na vaší škole, aniž by 
byla ohrožena kvalita výuky?
Technické a přírodovědné disciplíny jsou 
poměrně těžké, jsou založeny na matema-
tice, fyzice, na tom, že člověk je schopen 
logicky myslet a dávat věci do souvislostí. 
Výchova na základních a někdy střed-
ních školách občas schopnost tvořivého 
myšlení nepodporuje. Špatně placený, 
unavený a málo nadšený učitel matematiky 
nadělá velkou škodu. Rukama mu prochá-
zí velké množství dětí, které si vypěstují 
strach z matematiky, z logického myšlení. 
Zkoušíme ho překonat například projektem 
Technické školky, kde děti stavěly mosty, 
sestavovaly autíčka, zapojili se i rodiče, kteří 
přinášeli další nápady, úlohy, materiál. 

Zaměřujete se podobně jako další 
univerzity na transfer technologií, 
tedy aby firmy vyráběly produkty 
a technologie, které akademická sféra 
vyvine. Máte příklad úspěšného výsledku 
spolupráce VUT a soukromého sektoru?
V Brně se vyrábí asi 30 procent celosvětové  
produkce elektronových mikroskopů a naši 
vědci se velice aktivně podílejí na jejich 
vývoji. Další oblastí je opětovné využití od-
padových materiálů, jako je výroba plastů 
z použitého fritovacího oleje. Naši kolegové 
se také podílí na vyhodnocování doprav-
ních situací, oblastí je celá řada. S radostí 
můžu říct, že na každé technické fakultě 
existuje výsledek, který praxe cení. 

VUT je nejstarší dosud existující vysoká 
škola v Brně. Čím to, že zrovna technika 
byla první a na rozdíl od Masarykovy či 
Mendelovy univerzity vznikla o generaci 
dřív, ještě za Rakouska-Uherska?
To byste se asi měla zeptat předků, já vám 
můžu říct jen svůj názor. Region, ve kterém 
žijeme, byl odjakživa průmyslový. Už o 50 let 
dřív než VUT vzniklo německé učiliště, kte-
ré bylo základem toho, že se v Brně začaly 

vyučovat technické disciplíny, zejména sta-
vařina. Ovšem v německém jazyce. Až v roce 
1899 se podařilo zahájit výuku technických 
předmětů v češtině, i když zde zpočátku bylo 
velmi málo profesorů a necelá padesátka 
studentů. V regionu vznikla potřeba tohoto 
vzdělávání, Brno bylo v té době velice blízké 
Vídni a dokázalo vytvořit pro školu podmínky.

Jaké osobnosti z dlouhé historie 
univerzity byste vyzdvihl? 
Jsem stavař, technik, proto mohu mít 
zkreslený pohled. VUT přispělo v posled-
ních 30–40 letech například k metodě 
konečných prvků. Dnes je tato metoda 
nástrojem k tomu, aby se řešilo chování 
konstrukcí, elektrických systémů, použí-
vá se v lékařství, kde se navrhují kloubní 
náhrady, a podobně. Samozřejmě můžeme 
hovořit o Kaplanovi (učil na německé tech-
nice, ale VUT se k jeho odkazu hlásí a jmé-
no Viktora Kaplana nese odbor fluidního 
inženýrství na Fakultě strojního inženýrství 
VUT v Brně – pozn. red.), máme profesory, 
kteří jsou v současné době v oblasti vod-
ních turbín světovou špičkou. 

Když jste se v roce 2014 ujal funkce 
rektora, chtěl jste, aby se začalo 
pracovat na nových projektech 

ve vědě a výzkumu. Jaké se vám 
podařilo nastartovat?
Za jeden z hlavních úspěchů považuji, že 
jsme dostavěli a rozjeli Středoevropský 
technologický institut CEITEC, který dnes 
patří mezi minimálně evropsky, spíš svě-
tově známé projekty a proslaví naši školu 
i Brno. Od té doby jsme získali dva prestižní 
ERC granty (grant od Evropské výzkumné 
rady se ročně podaří získat jen cca 10 pro-
centům uchazečů z celého světa – pozn. 
red.), což dokumentuje, že škola jde správ-
nou cestou a že věda a výzkum nejsou po-
pelkou. Ale v žádném případě nelze říct, že je 
to úspěch rektora, spíš lidí, kteří se nenechali 
otrávit např. administrativou a táhnou školu 
kupředu. Těm je třeba poděkovat. Úlohou 
vedení je pro ně vytvářet podmínky.

S jakou vizí jste šel do svého druhého 
funkčního období začátkem roku 2018? 
Zlepšit firemní kulturu, abychom byli schopni  
spolu komunikovat i o negativních věcech. 
Druhé předsevzetí je zvýšení mezinárodní-
ho povědomí o VUT. Také mám sen – který 
by se mohl jako reálný jevit v nejbližších 
50 letech, pokud budeme mít kvalitní 
infrastrukturu –, že by z VUT vzešel třeba 
nositel Nobelovy ceny, což by nám v ně-
které oblasti mohlo otevřít dveře do světo-
vého výzkumu. Asi se toho nedožiju, je to 
ambiciózní sen, ale třeba se pro to povede 
nastavit podmínky. A jedno soukromé 
přání – přežít to vše ve zdraví.

Zuzana Gregorová 
editorka

 
 prof. RNDr. Ing.  

Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
Absolvoval Fakultu stavební (FAST) 
VUT v Brně a Přírodovědeckou 
fakultu Masarykovy univerzity. 
Specializuje se na betonové a zděné 
konstrukce. V letech 2003 až 2010 
byl děkanem FAST, od roku 2014 
působí jako rektor Vysokého učení 
technického v Brně. Ve volném čase 
navštěvuje koncerty vážné hudby, 
rád hraje tenis nebo basketbal.

Foto: M. Schmerková

120 LET VUT V BRNĚ – KVĚTEN
  Den sportu na VUT (15. 5.) – fakultní štafeta na 1 899 metrů, turistické pochody 

a doplňkové aktivity
  Pojďme slavit spolu (25. 5.) – společný den s hudebním programem a světelnou 

show pro absolventy, studenty a zaměstnance na prostranství u areálu 
Technická 12, den otevřených dveří na fakultách, ve sportovním areálu 
Pod Palackého vrchem a na pracovištích univerzity

  Zlatá promoce absolventů VUT (25. 5.) – slavnostní akademický obřad 
po 50 letech od promoce pro absolventy tří fakult (FSI, FAST a FEKT)
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Odjíždíme-li kamkoliv, všichni na začátku doufáme, že 
se zase v pořádku dostaneme domů. Ať už nasedáme 
do auta, použijeme městskou hromadnou dopravu, jedeme 
vlakem nebo letíme letadlem, nikdy si nepřipouštíme, že 
právě tato naše cesta by nemusela mít dobrý konec. 
Stát se ale může cokoliv a dubnová nehoda trolejbusu 
a tramvaje na Křenové je toho velmi smutným důkazem.

Dovolte, abych i touto cestou vyjádřila svoji 
účast všem, do jejichž životů toto neštěstí  
zasáhlo. Až budou definitivní výsledky vyšet-
řování, určitě si je spolu s představiteli doprav- 
ního podniku podrobně prostudujeme. 
Dohlédneme na to, aby byla přijata opatření,  
která zopakování podobné tragédie pokud 
možno zabrání nebo toto riziko alespoň vý-
razně omezí. Bohužel, všichni dobře víme, 
že ne vše dokážeme ovlivnit… 

    slovo primátorky

O smutných koncích cest 
a lepších začátcích

Markéta Vaňková 
primátorka města Brna

ODS

Městský soud v Brně zakázal společnosti Czechcity omezování přístupu i vybírání peněz u vjezdu 
do areálu Bobycentra a na parkovišti u hokejových hal. Foto: Z. Kolařík

Ještě jednou chci také všechny účastníky 
této nehody ujistit, že v případě nějakých 
následných problémů se z pozice města 
pokusíme udělat vše, abychom jim pomohli,  
bude-li to v našich silách.   
Z lepších zpráv: Zastupitelé odsouhlasili 
náš projekt zaměřený na rovný přístup 
ke vzdělání, který by usnadnil start do živo-
ta stovkám dětí. Školy i školky, které spádo-
vě pokrývají sociálně vyloučené lokality,  

i další vzdělávací zařízení, kam chodí větší 
počet žáků ze znevýhodněného prostředí,  
by tak mohly získat peníze na to, aby zajistily  
doučování vybraných dětí, jejich neformální 
vzdělávání, důležité učební pomůcky či 
zřídily další místa školních asistentů, koordi-
nátorů a specializovaných metodiků. Důleži-
tým aspektem se stane také možnost 
více spolupracovat s rodiči, což bývá často 
hodně obtížné. Dvouletý program má být 
spuštěn v roce 2020 a z potřebných 100 mi-
lionů na jeho zajištění by město mohlo 
získat 95 % od ministerstva školství. 
Vleklý spor s podnikatelem Liborem 
Procházkou kolem pozemků za Lužánkami 
postoupil do další fáze. S potěšením jsem 
kvitovala rozhodnutí Městského soudu 
v Brně, který zakázal společnosti Czechcity 
a dalším dvěma právnickým osobám ome-
zování přístupu i vybírání peněz u vjezdu 
do areálu Bobycentra a na parkovišti u ho-
kejových hal. 
Město Brno už podalo žalobu na určení 
vlastnictví nemovitostí v této oblasti. Stále 
však věřím, že bychom se mohli s protistra-
nou pokusit o hledání smírného řešení, kte-
ré by ušetřilo čas i peníze a urychlilo rozvoj 
této části Brna. 
Na druhé straně ale mohu pana Procházku  
ujistit, že skončí-li kauza u soudu, Brno 
bude prostřednictvím svých právních 
zástupců nadále naplno hájit zájmy svých 
občanů a činit všechny kroky pro ochranu 
svých vlastnických práv.
Milé Brňanky, milí Brňané, obsah tohoto 
sloupku vzniká kvůli uzávěrce vždy tak 
brzy, že musí být víc ohlédnutím než nejis-
tým výhledem. Určitě se ale shodneme, že 
květen bývá jedním z nejhezčích měsíců 
v roce a snad pouze pověrčiví svatebčané 
se mu vyhýbají. Brno rozkvétá a není to 
myšleno jen obrazně. Užijte si sluníčka 
a jarní přírody. 
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Od podzimu bude v Brně fungovat 
nový systém rezidentního parkování. 
Bude jednoduchý, srozumitelný, 
uživatelsky příjemný a přitom účinný. 
Šlo o to, aby se dosáhlo požadované 
obrátkovosti zaparkovaných vozidel 
a přitom aby se Brňáci omezovali co 
nejméně.

Jsem přesvědčený, že nový systém v podobě,  
jak jej současná Rada města Brna schválila, 
bude funkční a pro občany Brna skutečným  
přínosem. Co ale je samozřejmě problém, 
je absence odstavných parkovišť a par-
kovišť typu Park and Ride (P + R). V této 
oblasti bohužel je velký dluh z minulosti, 
který není možné přes noc napravit. 
Každému je jasné, že postavit parkovací 
dům je i s potřebnými povoleními bohužel 
práce na roky. Ale přesto. Určitá naděje 
na velmi rychlé řešení existuje. Naproti ho-
telu Holiday Inn totiž již stojí parkovací dům, 
který je v současné době ve vlastnictví sou-
kromé osoby. Společnost Veletrhy Brno, 
které patří pozemky, na nichž parkovací 
dům stojí, má právo budovu parkovacího 
domu odkoupit (přičemž cenu již v podsta-
tě zaplatila v nájmu). 
Jsem přesvědčený, že by parkovací dům 
Veletrhy Brno měly nabýt do svého vlast-
nictví a co nejdříve v něm začít provozovat 
skutečný P + R. Parkovací dům má totiž 
ideální polohu přímo za sjezdem z dálnice 
na velkém městském okruhu. Podmínkou 
samozřejmě je, aby ho obsluhovala nová 
linka MHD tak, aby se řidiči do pár minut 
mohli dostat do centra města a na hlavní 
dopravní uzly (hlavní nádraží, Mendlovo 
náměstí). Ideální by samozřejmě bylo, aby 
parkovací lístek platil jako jízdné na MHD. 
To je totiž pravá podoba P + R. 
Další parkovací domy bude město postup-
ně budovat. Za několik let by tak současná 
Achillova pata města – tedy parkování – 
mohla být naopak jeho chloubou.  

P + R  
především

Jedná se o jeden z krásných příběhů, 
který se začal psát ještě v minulém 
funkčním období. Letos v březnu bylo 
v areálu sportovního klubu Hroch 
otevřeno první workoutové hřiště pro 
handicapované sportovce v Brně. Tedy 
nejen pro ně, mohou na něm cvičit 
všichni, díky výšce i děti.

Příběh začal tím, že mne a náměstka 
Petra Hladíka označil v příspěvku na spo-
lečenské síti Facebook kolega z Nadační-
ho fondu Emil, který sdílel otevření prvního 
zařízení tohoto druhu v Hluboké nad Vltavou 
a položil otázku, zda by bylo možné o něčem 
podobném uvažovat v Brně. 
Slovo dalo slovo, do Hluboké jsme si zajeli 
a vrátili se s jistotou, že najdeme-li vhodné  
umístění, můžeme se o to pokusit. Násled-
ně jsme prosadili peníze do rozpočtu měs-
ta Brna. Dlouho to vypadalo, že v krátko-
dobém výhledu osadíme „pouze“ tu a tam 
bezbariérové prvky k již existujícím hřištím. 
Avšak při probírání rozvoje sportovního 
areálu Hroch jsme zjistili, že mají v plánu 
plnohodnotné workoutové hřiště, a tedy 
plochu, kterou potřebujeme. 
V březnu tohoto roku byla otevřena jeho 
první část, zastupitelstvo pak schválilo při-
dělení dotace na část druhou. Pro úplnost 
dodávám, že bezbariérové prvky byly insta-
lovány také k již existujícímu hřišti na Vino-
hradech. Další hřiště plánujeme, na dopo-
ručení poradního sboru pro bezbariérové 
město, v městské části Brno-jih.
Protože je řeč o handicapovaných sportov-
cích, dovolím si vás touto cestou pozvat 
na Evropské hry handicapované mládeže, 
které se v Brně konají 12.–16. června. Handi-
capovaným sportovcům můžete pomoct 
i vy. V kohoutovickém aquaparku je za tím-
to účelem speciální kasička anebo můžete  
přispět tak, že si na koupališti v Zábrdovicích  
koupíte zmrzlinu.
Každopádně si přijďte zacvičit. Na viděnou 
u Hrocha. 

Aneb co to znamená, když se domluvíme,  
že se domluvíme.

V tiskové zprávě, kterou vydalo město Brno 
18. února tohoto roku, jsme se mohli dočíst,  
že město Brno udělalo významný krok 
k přiblížení se realizaci výstavby nového 
kulturního sálu. 
Město Brno mělo přímo prostřednictvím 
paní primátorky vyjednat podmínky, za kte-
rých Atelier M1 stáhne žalobu na město, 
a bude se moci okamžitě po dopracování 
projektu žádat o stavební povolení. Tak to 
bylo alespoň uvedeno v oficiálním tiskovém 
servisu města a tak jsme si tuto informaci  
mohli také přečíst převzatou mnoha deníky  
a médii. 
Když jsem se ale oficiálně zeptal na posledním  
zasedání ZMB, jaké jsou tedy ty konkrétní 
podmínky a kdy bude žaloba stažena, 
dozvěděl jsem se z úst paní primátorky, 
že situace není tak jednoduchá, radní 
nejsou dostatečnými odborníky, aby se 
ve složitostech projektové přípravy dosta-
tečně orientovali, a že teď musí zasednout 
ke stolu projektanti a dohodnout se mezi 
sebou. 
Pro mě opravdu velmi překvapivá informace  
a neměla by býti překvapivou pouze pro 
mě, ale měla by být především varováním 
pro občany Brna před tím, jak si bude počí-
nat ve správě města koalice vedená ODS. 
Podmínky pokračování jsou totiž už dávno 
jasné. Bez změny územního rozhodnutí se 
kvalitní sál postavit nedá, protože tak, jak 
byl původně navržen, nebude fungovat 
nejenom akusticky, ale ani technicky. Navíc 
postavení Atelieru M1 v případném soud-
ním sporu není vůbec pevné. 
Jsem zvědav, co se ještě od vedení města 
dozvíme a co z toho bude pravda. 

První brněnské 
workoutové hřiště 
pro handicapované

Janáčkovo 
kulturní centrum

Jiří Oliva 
zastupitel, ČSSD

Marek Janíček
zastupitel, ANO 2011

Jaroslav Suchý 
radní, KDU-ČSL
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Taky řídím. Stejně jako ostatní 
popojíždím v poslední době krokem, 
zasekávám se v kolonách a ztrácím 
čas i nervy. Brno stojí a na naši hlavu 
padá spravedlivý hněv všech, kteří – 
aniž by mnohdy věděli proč – právě 
někde bezmocně trčí ve snaze dojet 
domů, do práce nebo na schůzku. 

Slibovali jsme, že Brno rozjedeme. Zatím to 
tak ale nevypadá. Děláme sice, co můžeme,  
jenže sklízíme, co zaseli ti před námi. A situace  
byla horší, než jsme čekali. Nikde se samo-
zřejmě nekope zbytečně, udělat se ty věci 
musí, je ale potřeba sladit je dohromady. 
Naším prvním krokem tak bylo zřízení sku-
piny Koordinátor oprav a uzavírek, protože 
posouzením provázanosti staveb se nikdo 
podrobně nezabýval a i v dopravě fungu-
je efekt motýlích křídel. Zavřete-li silnici 
na jednom konci, zkolabuje provoz úplně 
jinde. 
Zatímco v dalším roce by termíny jednotlivých  
staveb měly být poskládány tak, aby omezení  
dopravy byla co nejmenší, letos s nimi 
vzhledem k podepsaným smlouvám hnout 
nešlo. Stejně marné by bylo chtít zastavit 
raketu. Proto se snažíme alespoň využít 
všech dostupných možností a informo-
vat, kde se kope a proč či kudy se vydat. 
Třeba prostřednictvím aplikace Brněn-
ských komunikací, kterou najdete na webu 
www.doprava-brno.cz. Jsou tu aktuální 
zprávy o vytíženosti komunikací, aby bylo 
možné naplánovat co nejprůjezdnější 
cestu. Či formou spotů o dopravní situaci 
v rádiích Krokodýl a Beat. Novinkou budou 
cedule u staveb velkého městského okru-
hu, z nichž se dozvíte, jaký efekt výstavba 
přinese: více jízdních pruhů, opravený most 
i protihlukové zábrany či nová lávka pro 
chodce, aby auta projížděla plynule. Jako 
radní vím, že odvádíme maximum možné-
ho. Za volantem nadávám jako vy. Ale pro-
sím, mějte ještě trpělivost. Děkujeme.  

Nadáváme jako vy.  
Ale prosíme 
o trpělivost

Postup ve sporu 
o vlastnictví 
na Ponavě

Město Brno postoupilo v řešení 
majetkoprávních sporů v lokalitě Ponava.  
Na konci března podalo žalobu na určení  
vlastnictví komunikací a podniklo další 
kroky k ochraně svých vlastnických práv. 
Soud předběžně zakázal společnosti 
Czechcity, a. s., výběr poplatků 
a omezování přístupu na parkoviště.

Jádrem soudního sporu je otázka, zda pan 
Hrstka na základě své stavební činnosti při 
budování Bobycentra získal pozemní komu-
nikace do svého vlastnictví, zda je převedl 
na společnost Czechcity a zda vůbec dané 
komunikace mohou být vlastnicky odděle-
ny od pozemků, na nichž se nacházejí. 
V žalobě město upozorňuje na dlouhole-
tou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která 
nepovažuje účelové komunikace za samo-
statný předmět právních vztahů. Podstat-
ná je i okolnost, že v 90. letech, kdy probí-
haly stavební aktivity pana Hrstky v této 
lokalitě, došlo pouze k opravám a úpravám 
již existujících účelových komunikací, zbu-
dovaných městem převážně v 50. letech 
při stavbě stadionu. 
Město Brno usiluje o zlepšení stavu celé  
lokality a plánuje modernizaci ulic Drobného  
a Sportovní. Těmto snahám však brání aktivi-
ty pana Procházky (majitele Czechcity, a. s.), 
jenž podává námitky ve stavebních řízeních. 
Správní orgány přerušily v reakci na podané  
námitky řízení a vyzvaly město Brno i Czech- 
city k podání žaloby na určení vlastnictví. 
Není známo, že by výzvu k podání určovací 
žaloby naplnila i společnost Czechcity, 
místo toho podala proti městu dvě žaloby 
na placení bezdůvodného obohacení 
z titulu veřejného užívání ploch občany 
města Brna. 
Je přitom paradoxní, že společnost Czech- 
city tvrdí, že má na pozemcích města 
umístěny komunikace a další plochy, aniž 
by k tomu měla nájemní smlouvu a aniž by 
za to městu cokoli platila. 

Brno, metropole jižní Moravy, je 
městem, které chce být moderní, jít 
s dobou a nabízet svým obyvatelům 
a návštěvníkům služby, které jim život  
a pobyt v tomto městě zpříjemní. 
Jednou z možností, jak toho dosáhnout,  
je širší zapojení chytrých řešení 
do různých oblastí života našeho města.

Brno má velký potenciál stát se „chytrým“ 
městem. Máme k tomu potřebné předpo-
klady. Potkávají se tu významné domácí 
i mezinárodní společnosti působící v ob-
lasti informačních technologií a současně 
také v Brně působí univerzity, které výbor-
ně připravují část svých posluchačů, aby 
v těchto společnostech zaujali zajímavé 
a současně také dobře placené pracovní 
pozice. 
Tyto technologické společnosti mají 
k tomu, aby působily v Brně, ještě jeden 
velmi dobrý důvod. Náklady tu nejsou v po-
rovnání s Prahou a s městy v zahraničí za-
tím příliš vysoké. Proto je v Brně stále ještě 
další prostor pro rozvoj tohoto dynamicky 
rostoucího sektoru. 
Máme tedy v Brně možnost stát se jakousi 
laboratoří pro uplatňování nových techno-
logií, které mohou přinést efektivnější řízení 
města na základě implementace těch 
nejmodernějších technologií pro přenosy 
a správu dat v reálném čase. 
Oblastí, ve kterých je možné „smart“ 
technologie uplatnit, je celá řada. Mezi ně 
patří např. odpadové hospodářství, optima-
lizace osvětlení ulic, další digitalizace agen-
dy správy města, zjednodušení přístupu 
občanů při styku s úřady i oblast dopravy 
a bezpečnost. 
Brno má připravenou strategii pro implementaci  
chytrých řešení. Pro jejich rychlejší realizaci by 
možná stálo za to zvážit vytvoření prostředí  
pro podporu dlouhodobé spolupráce rele-
vantních brněnských univerzit a IT firem při 
naplňování vytčených cílů. 

Smart City – 
za Brno chytřejší

Ivan Fencl 
zastupitel, SPD

Robert Kerndl 
náměstek primátorky  

ODS

Tomáš Koláčný 
náměstek primátorky 

Piráti
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Před 60 lety – v červnu 1959 – patřili 
k nejspokojenějším obyvatelům brněnské 
zoo medvědi brtníci Váňa a Duňa. Ti se 
už v roce 1953 předváděli prvním návštěv-
níkům právě založené zoo v maringotce 
zrušeného cirkusu Kludský a v roce 1956 
tady přivedli na svět i první mládě. Teď se 
konečně mohli přestěhovat do většího.  
Zahrada se rozvíjela a mezi stavbami, které 
vyrostly v jejím areálu na Mniší hoře, byl 
také nový medvědinec, považovaný tehdy 
za největší a nejmodernější v Českosloven-
sku. Vyprojektoval ho architekt Otto Eisler, 
který se zoo spolupracoval i na jiných 
objektech. 
Medvědi se tak dostali do přirozenějšího 
prostředí, které tvořil velký výběh bez 
mříží umístěný na skalnatém ostrohu. 
Vydovádět se zvířata mohla i ve vodní ná-
drži a nechyběla samozřejmě ubikace. 
Do větší expozice byly umístěny ještě další 
dvě samice a jednu dobu se tu proháněla 
i čtyři mláďata brtníka. Není divu, že se 
tehdy medvěd stal symbolem zahrady. 
A bohužel také neukázněnosti návštěvníků, 
kteří medvědy zásobovali pamlsky. Zaměst- 
nanci zoo vyzkoumali, že medvědi v té 
době sežrali zhruba osm kilo cukru denně.

    historie

Medvědům 
se v Brně daří, 
bez ohledu 
na barvu srsti

Ačkoliv je na jihu Moravy stále tepleji, v brněnské zoo – 
zdá se – toto ovzduší velmi svědčí huňáčům,  
hnědým i bílým. Hnědí brtníci byli oblíbenou součástí 
expozice už v počátcích zoo a v roce 1959 pak dostali 
nejmodernější medvědinec na našem území.  
O pět let později se v zoo objevili i medvědi lední. 
Jejich současný příbytek, který vznikl úpravou 
původního medvědince, nyní projde rekonstrukcí.

Noria v dočasném německém domově. 
Do Brna by se mohla jednou vrátit.  
Foto: archiv Zoo Rostock



Markéta Žáková
redaktorka

 historie        
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Na slavnostní otevření medvědince se  
přišlo podívat 10 tisíc lidí. Tento návštěvnický  
rekord byl překonán až po více než čty-
řiceti letech při otevření Centra služeb, 
které v roce 2002 vzniklo přestavbou staré 
správní budovy.
V roce 1959 byl postaven také nový vstupní 
prostor do zoo. Původní sedmisetmetrová  
návštěvnická trasa se o kilometr prodloužila  
a vedla až k novému medvědinci.

Brněnským rodákem 
je i lední medvěd
V roce 1964 dostali medvědi hnědí nové 
nájemníky – Zoo Brno pořídila první pár 
ledních medvědů, a protože pro ně neměla 
speciální expozici, žili společně s medvědy 
hnědými a střídali se s nimi ve výběhu. 
Tento způsob soužití však nebyl ideální, 
a proto byli lední medvědi po roce přemís-
těni do bratislavské zoo. 
Další mladý pár ledních medvědů Turul 
a Severka, dovezený z tehdejšího Sovět- 
ského svazu, se už v roce 1966 mohl na- 
stěhovat do vlastní expozice, která vznikla 
úpravou starého lvince rozšířeného o ba-
zén. Pár tady žil přes deset let, ale problém 
byl, že toto prostředí neumožňovalo ani 
přirozený odchov mláďat, ani jejich bezpeč-
né odebrání. 
Ačkoliv se Severce každoročně narodila 
mláďata a Turul měl v expozici svoji ubikaci 
a zamezený přístup do části výběhu s ba-
zénem, podařilo se z deseti porodů mláďa-
ta odebrat jen dvakrát. Poprvé osmidenní 
dvojčata uhynula kvůli celkové bakteriální 
infekci, podruhé – v roce 1976 – se medvíďat 
ujal veterinář zoo Karel Tilč a jedno z nich 
společně s manželkou Lenkou, která 
v zoo pracovala jako chovatelka, „vypiplali“ 
ve svém bytě. 
Medvídě Arktis, kterému všichni začali říkat 
domáčtěji Kukulín, nadělalo manželům 
Tilčovým dost starostí. Jakmile vyměnilo 
inkubátor za dětskou postýlku, začalo také 
více zkoumat a zároveň devastovat jedi-
nou místnost, kterou se svými pěstouny 
v pavlačovém domě obývalo. Ani najít op-
timální složení stravy pro medvídka nebylo 
vůbec jednoduché. Když se ale po třech 
měsících vracel do zoo, bylo po něm prý 
manželům Tilčovým hodně smutno.
Kukulín, který se dožil sedmi let, byl teprve 
čtvrtý uměle odchovaný lední medvěd 
na světě.   

Cora, zasloužilá matka
Na tento úspěch se brněnské zoo podařilo  
navázat ve velkém stylu. V letech 1999–2000 
získala dva mladé lední medvědy – samce 
Umcu ze Zoo Almata a poté samici Coru 
ze Zoo Petrohrad. Ti nejdříve obývali trochu 

stísněný výběh pro lvy, který byl v roce 1971 
postaven jako součást veterinární ošetřovny  
současně se sousední expozicí lachtanů. 
V roce 2006 však zahrada ukončila chov brt-
níků a Cora s Umcou se mohli přestěhovat 
do velkého přírodního výběhu původního 
medvědince z roku 1959. Páru se tady zalíbi-
lo natolik, že se začal úspěšně rozmnožovat. 
V listopadu 2007 Cora porodila dvě zdravá 
mláďata – samečky Billa a Toma –, která 
přijala a začala se o ně starat. I když byl při-
praven také krizový plán umělého odchovu 
mláďat v inkubátoru, Cora svou mateřskou 
roli zvládla. Celý proces porodu a odchovu 
mláďat monitorovali zoologové a prostřed-
nictvím webové kamery také veřejnost. 
Po více než roce, kdy se mladí samečci stali 
miláčky návštěvníků zahrady – návštěvnost 
se zvýšila o 12 tisíc osob měsíčně –, odešli 
posílit chovy do Zoo Praha a Zoo Gelsenkir-
chen v Německu.
Stejně dobře pak Cora odchovala v roce 
2012 další dvojčata, samičku Kometu, která 
teď žije v Zoo Rostov na Donu, a samečka  
Nanuka, ten už má v novém domově 
v Zoo Nikolajev i partnerku Zefiru.
A také poslední Cořino mládě, samička 
Noria narozená v roce 2015, se už osm mě-
síců prohání v německé Zoo Rostock. Byla 
tam však pouze zapůjčena, aby se případ-
ně mohla vrátit jako pokračovatelka rodu 
brněnských ledních medvědů.

Nový samec a zrenovovaný 
příbytek
V srpnu 2018 Umca, otec všech pěti mláďat,  
uhynul, a zoo se snaží najít pro Coru nové-
ho partnera. Současně hodlá opravit celou 
expozici, a proto již začala se zkušebními 
vrty ve zdejší skále, které odhalí, jak bude 
rekonstrukce náročná. „Rozhodli jsme se 
pro variantu, která bude znamenat v první 
řadě zvětšení odstavného výběhu, kam se 
poté Cora přesune. Následovat by měla 
úprava hlavní expozice,“ vysvětlil ředitel 
Zoo Brno Martin Hovorka. 
Od roku 2003 buduje zoo expoziční soubor 
Beringie, představující severskou faunu, 
kde přírodu Kamčatky reprezentují také 
hnědí medvědi kamčatští. I oni v roce 2012 
přivedli na svět dvojčata. V Beringii by mělo 
žít asi 75 živočišných druhů a rozkládá 
se přibližně mezi expozicí s kamčatskými 
medvědy a zrekonstruovanou expozicí 
medvědů ledních. 

Brtníci Váňa a Duňa pobývali v době založení zoo v bývalé maringotce cirkusu Kludský a v roce 1956 
tady přivedli na svět i první mládě. Foto: M. Budík
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    kultura

Martin Glaser. Foto: Národní divadlo v Brně

Jubilejní 10. ročník festivalu Divadelní 
svět Brno spojuje téma Evropský sen 
nahlížené z mnoha úhlů. Už popáté se 
produkce festivalu, který získává stále 
větší renomé doma i ve světě, ujalo 
Národní divadlo Brno. „Ve spolupráci 
s dalšími brněnskými scénami jsme 
připravili více než 55 představení 
i z tak exotických destinací, jako jsou 
Martinik či Jihoafrická republika,“ říká 
ředitel NdB Martin Glaser.

Letos máte v logu festivalu 
všeobjímající výraz Vítejte. Je to apel?
Téma letošního ročníku jsme pojmenovali 
jako Evropský sen, protože si připomínáme 
30 let od chvíle, kdy se naše společnost 
začala vyvíjet svobodně, kdy jsme mohli 
začít naplňovat své sny. A jedním z klíčo-
vých snů v roce 1989 byl návrat do Evropy. 
Dnes jsme součástí té Evropy, o které sní 
zase sen další lidé. Ale sní ho i lidé uvnitř 
Evropy. Shodou okolností se festival koná 
i v době voleb do Evropského parlamentu, 
takže téma bude společností rezonovat. 
Potěšilo mě, že brněnské vedení se rozhod-
lo aspirovat na to, aby Brno bylo evropským 
hlavním městem kultury. Budeme tady chtít 
přivítat všechny Evropany a tohle může být 
„zkušební balonek“, jestli vítat umíme a jestli 
jsme se zase nedostali do situace, kdy 
máme strach říct: Vítáme vás. 

Evropský sen se zhmotní 
na jevišti (Divadelního) světa

Exotická bude festivalová linie, kterou 
jste nazvali Evropa mimo Evropu.
Lucie Němečková, která přišla s touto 
ideou, se dlouhodobě zabývá divadlem 
v pro nás velmi exotických zemích. Zdá se 
nám zajímavé pozvat do Brna zástupce 
divadelních kultur, o kterých málem ani ne-
tušíme, že existují. Ale mají buď velkou vaz-
bu k Evropě, protože jsou to třeba bývalé 
evropské kolonie, nebo jsou to právě země, 
kde lidé sní o Evropě. Většinou o nich 
máme jenom zprostředkované informace 
z knih, filmů, ze zpravodajství, a najednou 
máme šanci poznat, že jsou to lidé, kteří 
vytvářejí hodnotu, již má smysl sdílet. 

Takže Martinik, Madagaskar. Máte 
vy nějaké představení, na které se 
zvláště těšíte?
Já jsem velmi zvědavý na představení 
z Jihoafrické republiky nazvané Rekviem 
za Ravelovo Bolero. Bude to úžasné taneční 
představení nabité neuvěřitelnou energií. 
A pro nás, kteří jsme zvyklí na určitý typ ta-
nečního divadla, konfrontace s úplně jiným 

pojetím, úplně jinou energií, která ale může 
být úžasná.

Vymysleli jste originální zatěžkávací  
zkoušku pro opravené Janáčkovo divadlo,  
ale možná i pro diváky. Jak to bude 
s lokomotivou na scéně v představení 
Krzysztofa Warlikowského Francouzi?
Tohle je přesně taková ta vlajková loď, typické  
festivalové představení v režii jednoho z nej-
žádanějších evropských divadelních režisérů. 
Jeho inscenace je inspirovaná Proustovým 
Hledáním ztraceného času a přináší výjimeč-
ný zážitek, který je samozřejmě technicky 
velmi náročný. Čeká nás několikadenní stav-
ba, zkoušky. Diváci budou sedět přímo na je-
višti, to znamená, že budou mít zase jinou 
zkušenost. Jedná se o skutečně exkluzivní 
záležitost, díky které festival získává i další 
kredit u odborné obce. Přijedou se podívat 
třeba i kolegové z jiných divadel a pobudou 
v Brně, což je to, co má festival dělat – aby 
sem přijížděli lidé, které my srdečně vítáme. 
A oni z toho mají radost a zažívají úžasnou 
atmosféru našeho města. 

Každý rok se snažíte zavést publikum  
také na netradiční scény, do nových 
prostor. Letos je to šapitó na Kraví hoře 
a Löw-Beerova vila, kde to bude taky 
trochu experiment.
Heda Gablerová je představení, které norští 
divadelníci dělají v nepravidelném, nediva-
delním prostoru. My jsme jim nabídli několik 
možností a jim se velmi líbila Löw-Beerova 
vila. Pracují s metodou, která je dnes velmi 
populární, kdy divadlo už není ohraničeno 
zlatými nebo černými portály a vydává se 
tam, kde lidé žijí. Pracuje se s autentickým 
prostorem. Myslím, že festival by měl začít 
obecně víc „vystrkovat tykadla“ mimo diva-
delní budovy. Byť právě to, že Brno má tolik 
úžasných scén, přináší obrovský potenciál 
pro rozvoj festivalu.

Markéta Žáková, redaktorka

Divadelní svět Brno 2019 (23.–28. května)
Jubilejní 10. ročník nabízí více než 55 představení na 15 různých místech.
Více informací na www.divadelnisvet.cz.
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Kulturní tipy na květen
  Koncerty
24/5
Rock in Riviera aneb  
nazpátek do devadesátek!  
Zažijte megamejdan nejpopulárněj-
ších brněnských kapel 90.let,  
který se nebude opakovat.  
Koupaliště Riviéra
www.gregory.cz

29/5
Czech Ensemble Baroque – 
Richter Gala u Minoritů
Kantátu Super Flumina Babylonis 
od F. X. Richtera si vyslechnete 
spolu s cembalovým koncertem 
v krásných barokních kulisách 
kostela u Minoritů.
Kostel sv. Janů (U Minoritů), Brno
www.ebcz.eu

31/5 19:30
Creedence Clearwater  
Revived (UK)
Do ČR se vrací Creedence Clearwa-
ter Revived, kteří už řadu let  
šíří odkaz slavného bandu 
Johna Fogertyho. Přijďte si užít 
muziku z časů Woodstocku.
Sono Centrum Brno
www.brnokoncert.cz

  Výstavy
25/5
Výstava Militaria Brno
Výstava historického i moderního 
vojenství je ideální sobotní výlet 
pro celou rodinu. Zbraně, výstroj, 
občerstvení, děti do 12 let vstup 
zdarma.
Pavilon Z, Výstaviště Brno
www.militaria-brno.cz

18/5 18.00
Muzejní noc na Špilberku
Lidé si užijí program zaměřený 
na slavné špilberské vězně 
od barona Trencka přes italského 
básníka Pellica až po loupežníka 
Babinského.
Hrad Špilberk
www.spilberk.cz

15/5 od 16.00
Jen pro ten dnešní den
Nechte se unést do časů 
prvorepublikových a vychutnejte 
si oživené prohlídky vily Stiassni 
„jen pro ten dnešní den” obohacené  
tancem, zpěvem i šermem. 
Národní památkový ústav, 
vila Stiassni
www.vila-stiassni.cz

 Divadlo
9/5
Klíště
Zavítejte do divadelního klubu, kde 
se setkávají dva bývalí kohouti, staří 
přátelé a zároveň tak trochu soko-
vé a soutěživí muži plní svého ega.
Divadlo Bolka Polívky
www.divadlobolkapolivky.cz 

12/5
Pravidla bincárny
Hra, která má v květnu premiéru, 
vznikla podle nekorektních textů 
z kultovního internetového blogu 
anonymní brněnské partičky  
KKRD Boys.
Divadlo Husa na provázku
www.provazek.cz
 
20/5
Před východem slunce
Ewald Palmetshofer přebásnil 
klasické německé sociální drama 
Gerharta Hauptmanna z roku 1889 
a režisér Thomas Zielinski jej  
převedl na jeviště Reduty.
Národní divadlo Brno – Reduta
www.ndbrno.cz

  Ostatní
10–26/5
Přehlídka vozů Porsche
Šlápněte na plyn a přijeďte  
do Olympie Brno. Od 10. do 26. května 
na vás přímo v pasáži čeká  
obrovská přehlídka vozů legendární 
značky PORSCHE.
Olympia Brno
www.olympia-centrum.cz

23–25/5
Euro Bike Fest
Festival pro všechny příznivce  
silných strojů a dobré hudby.  
Můžete se těšit na koncerty, 
workshopy i besedy  
se známými cestovateli.
ATC Merkur Pasovhlávky
www.eurobikefest.cz

29/5
Zkuste to poslepu
Osvětová a zážitková akce promění 
centrum města v místo, kde si kaž-
dý bude moci vyzkoušet, jaké to je 
pohybovat se v ulicích poslepu.
Náměstí Svobody, Brno
www.fb.com/nebojseme

HUDBA

Filharmonie oslaví 
beethovenovské výročí

Originální projekty s hudbou, kterou prověřila  
staletí. Čerstvá držitelka Grammy Laurie Ander- 
son na pódiu Besedního domu. To je nová 
filharmonická sezona, která se začne prodá-
vat 20. května. „Elizabeth Leonskaja provede 
všech pět Beethovenových klavírních kon-
certů. Unikátním počinem je také uvedení 
všech jeho violoncellových sonát a variací 
v podání našich cellistů, za klavírního dopro- 
vodu šéfdirigenta,“ upozornila ředitelka 
filharmonie Marie Kučerová.

www.filharmonie-brno.cz

VÝSTAVAVÝSTAVA

Výstava historického 
i moderního vojenství

Panenky v Letohrádku 
Mitrovských

Zajímáte se o zbraně a vojenskou techniku?  
Nebo jen přemýšlíte, kam vyrazit s rodinou  
na sobotní výlet? Pak pro vás máme skvělý  
tip. 25. května se totiž na brněnském výstavišti  
bude konat unikátní výstava Militaria Brno. 
Na ploše více než 9 000 m² naleznete histo- 
rické i moderní zbraně, výstroj a mnoho 
dalšího. Děti do 12 let mají vstup zdarma, 
na místě budou také stánky s občerstvením.  
Výstava je zároveň největší burzou militárií 
ve střední Evropě, můžete si tedy vystavené  
kousky i zakoupit.
www.militaria-brno.cz

Letohrádek Mitrovských v Brně od začátku  
května do konce června představí exkluzivní  
ukázky historických domečků a pokojíčků  
pro panenky od 80. let 19. století až po dome-
ček pro Barbie z 90. let 20. století. Tři desítky 
domečků jsou zapůjčeny ze sbírky manželů 
Pecháčkových z Rychnova nad Kněžnou. 
V České republice ojedinělá kolekce vyniká 
nejen stářím a originální autenticitou, ale 
i množstvím detailních doplňků, kterými jsou 
domečky a salónky pro panenky zařízeny.

www.letohradekbrno.cz
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BYDLENÍ

Domy Ledce u Brna

V klidném vinařském kraji jen 15 minut na jih 
od Brna roste 12 moderních rodinných 
domů se zahradou a parkováním. Domy 
Ledce jsou ideálním domovem pro všechny, 
kteří chtějí uniknout před ruchem velkoměsta  
na romantické místo v harmonii s přírodou. 
Díky přímému napojení na dálnici to však 
budete mít do Brna kousek. Dispozice 4+kk  
až 6+kk nabízí dvě koupelny i vysoký standard  
vybavení včetně velkoformátových oken, 
krbových kamen a klimatizace.

www.domyledce.cz

Pro české fanoušky je závod ještě atraktivnější  
díky účasti českých závodníků, kteří jsou 
hlavními favority na vítězství. Tým pražské 
Scuderie, jenž se šampionátu účastní v iko-
nických vozech Ferrari, je po dvou úvodních 
závodních víkendech stoprocentní – vyhrál 
jak v italském Mugellu, tak v belgickém Spa.
„Myslím, že úvodní dva podniky této série 
jsou ideální pozvánkou na závod na Masary-
kově okruhu,“ okomentovala návrat závodní 
série výkonná ředitelka Automotodromu Brno  
Ivana Ulmanová. Za Scuderii startují piloti 
Josef Král a Jiří Písařík.
Vytrvalostní závod je atraktivní především 
díky velkému množství napínavých momentů.  
Závodní týmy se během 12 hodin musí potý-
kat s celou řadou událostí. Od dotankování 
vozu přes střídání závodníků za volantem 
až po nutnost řešit nečekané technické 
problémy extrémně rychle.

www.automotodrombrno.cz

Atraktivní bude také výstava historické 
vojenské techniky, kterou pořádá  
Veteran Vehicle Club Březník. Těšit se 
můžete i na výstavu k 155 letům profesio-
nálních hasičů v Brně. Skvělou podívanou 
nabídne soutěž v disciplínách TFA o pohár 
prezídia Moravské hasičské jednoty.
Otevřeny budou i všechny expozice  
veletrhů PYROS a ISET v pavilonu F.  
Ukázky vojenské, hasičské a policejní tech-
niky v akci uvidíte na venkovní volné ploše.  
V pavilonu P budou přístupné také expozi-
ce Ministerstva obrany a Armády ČR, které 
nabídnou pohled na zajímavé vojenské 
exponáty. Výstaviště nabídne v sobotu 
1. června opravdu mnoho zábavy. Jedná se 
tak o ideální plán, jak s rodinou strávit  
Mezinárodní den dětí. Vstupné pro děti 
do 15 let je zdarma. Více informací  
naleznete na webových stránkách.

www.pyros.cz

SPORT

VOLNÝ ČAS

Automobilová vřava na Masarykově okruhu

Záchranáři dětem na brněnském výstavišti

Po dvouleté odmlce se na dráhu 
Masarykova okruhu vrací populární 
závod šampionátu 24H Series. 
Piloti silných závodních aut se 
v Brně představí 24. a 25. května. 
Návštěvníci se mohou těšit na celkem 
dvanáctihodinovou bitvu, při které 
není nouze o dramatické momenty.

V sobotu 1. června se na brněnském 
výstavišti uskuteční akce 
Den bezpečnosti – Záchranáři dětem. 
Zábava je připravena pro celou rodinu. 
Děti si vyzkouší práci hasičů, policistů 
či záchranářů. Hlavní část programu 
se uskuteční v pavilonu Z.
 

SLUŽBY

Se školou smyku  
vás nic nepřekvapí

Základem kurzů bezpečné jízdy na Polygonu 
Brno je škola smyku, při které se intenzivním 
praktickým tréninkem připravíte na hrozící 
krizové situace v běžném silničním provozu. 
Víte, co dělat, když dostanete přetáčivý 
smyk? Ve vteřině musíte udělat tolik věcí 
správně! Součástí kurzů jsou různé typy 
kluzných ploch, vodní trysky pro simulaci 
nečekaných překážek nebo vana pro nácvik 
zvládnutí aquaplanningu. Škola bezpečné  
jízdy na Polygonu Brno je odstupňovaná 
podle řidičských schopností účastníka.
www.polygonbrno.cz
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Cestami romských muzikantů
Výstava Lavutara: Cestami romských 
muzikantů a jejich písní v Muzeu romské 
kultury mapuje široký záběr romské hudby 
od šlechtických dvorů až po prestižní  
světová pódia a zachycuje rozmanitost  
jejích podob, žánrů a druhů pro ni charakte- 
ristických. Vernisáž proběhne 7. května 
od 17 hodin.
www.rommuz.cz

Hudební festival Znojmo
Hudbu králů uslyšíte ve Znojmě od 
11. do 28. 7. Řada koncertů netradičně 
oslaví pád železné opony. Přátelská  
nálada historického města v kombinaci  
se špičkovými interprety a místními víny 
činí z Hudebního festivalu Znojmo  
nezapomenutelnou letní událost pro 
všechny věkové kategorie. 
www.hudbaznojmo.cz

Koncert Czech Virtuosi
Ochrestr Czech Virtuosi se do Kostela 
Povýšení sv. Kříže v Dobravníku vrací již 
10. 6. v 18:30. Těšit se můžete na známého 
sólového houslistu Jiřího Pospíchala,  
belgického dirigenta Erica Laderhandlera  
a strhující hudbu J. Brahmse  
či F. Mendelssohn-Barthodyho.

www.czechvirtuosi.cz

Extrem food  a travel festival 
Užijte si exotickou kuchyni z celého světa, 
extrémní jídla, hmyzí dobroty nebo netra-
diční ovoce. Na stadionu za Lužánkami 
se v rámci festivalu budou konat také 
cestovatelské přednášky a workshopy, 
vyzkoušet si můžete netradiční sporty 
a soutěže nebo si udělat pohodový piknik.

www.extremfood.cz

FESTIVAL

Za vínem a chřestem pěšky i na kole
Výlet vede mezi vinohrady z Moravských Bránic  
do Dolních Kounic a kolem řeky jako 
vystřižené z Rozmarného léta do Ivančic. 
Poznáte, jak vypadá chřest i místní vína. 
Gourmeti zamíří na Slavnosti chřestu 
a vína do Ivančic 17.–19. května. Popis výletu 
s mapkou najdete na webu.
www.gofrombrno.cz
www.slavnostichrestu.cz

VOLNÝ ČAS

MŠ Sluníčko-Montessori
Hledáte pro své dítě místo ve školce? 
MŠ Sluníčko-Montessori na Náměstí 28. října 16  
v Brně nabízí volná místa ve třídě s bilingvální  
výukou angličtiny. S touto školkou navíc 
můžete svou ratolest poslat i na letní 
příměstské tábory. 

www.slunicko-montessori.cz

SLUŽBY

VÝSTAVA HUDBA

HUDBA

JÍDLO–PITÍ

Slavnosti dobrého jídla

Slavnosti dobrého jídla opět na náměstí Svo- 
body v termínu 15.–18. května. Kromě stálých  
a známých prodejců, jako jsou Dr. Indy food 
truck, Hot-dog-house, Bistro NO či Fresh Fries,  
tu najdete i spoustu nových tváří – Chilli Táta,  
Hotel Žabčice, tradiční španělskou kuchyni 
nebo pralinky od Lenky. Novinkou jarního 
termínu akce Slavnosti dobrého jídla je spo-
lupráce s Culinary Clubem ČR, který bude 
mít každý den ve vybranou hodinu  speciál-
ní show na téma ryby a mořské plody.

www.bpoint.cz

SLUŽBY

Služby a pomůcky  
pro seniory

Jak ulehčit život seniorům a nemocným? 
Například zajištěním doprovodu do nemoc-
nice, dovážkou obědů či větších nákupů, 
pomocí s domácími pracemi, venčením 
mazlíčků. Jednou ze služeb, které portál 
nabízí Pomoc nemocným nabízí, je BODY ID 
náramek, na kterém máte napsané  
ty nejdůležitější informace o své osobě  
a případně ta usnadníte pomoc záchra-
nářům. Je možné jej také napojit na online 
zdravotní profil s kompletní anamnézou.

www.pomocnemocnym.cz

INTERNET

Sledujte Pocket media 
na sociálních sítích

Zajímá vás, jak vznikají brněnské časopisy 
KAM a FOOD DRINK BRNO? Chcete rozhod-
nout o tom, jak bude vypadat obálka příštího  
vydání? Sledujte instagramový a facebooko-
vý profil Pocketmedia! Najdete zde fotky 
a videa ze zákulisí redakce. Zároveň můžete 
sledovat i profily Pocketbrno, kde pro vás 
zveřejňujeme fotky Brna a života v něm. Po-
radíme také, co podniknout o víkendu a jaké 
akce byste si v rozhodně neměli nechat ujít. 
Poznejte s námi Brno ze všech stran.
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Spojovačka

Kvíz

Letní prázdniny jsou tu už za chvíli, kdopak letos pojede k moři? Ale ouha, nějak se nám to zamotalo!  
Poznáš, která hlavička a nožičky k sobě patří? Najdi správné řešení a nezapomeň si obrázek vybarvit. Ilustrace: Ivana Lévková

Odpovědi ověříte v květnovém vydání kulturního magazínu KAM v Brně. Kromě nich se na stránkách časopisu dozvíte další zajímavosti 
o procházce Kolištěm, jaké kavárny či čajovny po cestě navštívit i jaké architektonické zajímavosti ulice skrývá.

Znáte Koliště, jednu z řidiči nejméně oblíbených ulic v Brně?

„Vystup z řady”. Tuto zprávu předává projíždějícím nápis 
u viaduktu na konci Koliště. Kdo je autorem nápisu i okolního 
street artu, zobecňujícího princip vydělení ze společnosti 
na základě tématu segregace ve školství?

Název Koliště vznikl od slovesa „koliti“, na místě dnešní ulice 
a parku totiž stály v dobách obléhání Brna hradby, u kterých 
probíhaly líté boje. Na čí rozkaz byla vnější část hradeb roku 1809 
zbořena?

    zábava
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Křížovka o ceny
Tři vybraní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 20. května 2019 do formuláře na adrese 
www.brno.cz/krizovka, zašlete poštou (či doneste) na adresu redakce Husova 12, Brno, či pošlete SMS na číslo 602 770 466. Vícekrát 
zaslané tajenky vyřazujeme. Se správnou odpovědí z minulého čísla (Před sto lety se vesnice připojily k Brnu) byli vybráni: Josef Jalový, 
Roman Pospíšil, Danka Šimková.
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    volný čas

Karel Plášek. Foto: M. Eger

Hokejová Kometa na historický zlatý 
hattrick sice nedosáhla, přesto má 
za sebou důstojnou sezónu. Pozitivní 
dojem na odborníky i fanoušky 
udělaly výkony teprve osmnáctiletého 
útočníka Karla Pláška, který odehrál 
svou první extraligovou sezónu 
a v současnosti se chystá na draft 
do prestižní zámořské soutěže NHL. 

Letos jste se zabydlel v áčku Komety. 
Jak tuto přelomovou sezónu hodnotíte?
Po mojí stránce myslím byla docela solidní. 
Co se týmu týče, určitě jsme chtěli vyhrát 
titul, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.

V říjnu jste uvedl, že si na nejvyšší soutěž 
teprve zvykáte. Už jste se aklimatizoval?
Určitě. Ze začátku to pro mě bylo nové, ale 
postupem času jsem si zvykl a pak už to 
bylo úplně v pohodě.

Do Komety jste přestupoval v šestnácti  
letech. Jaká to byla změna jak 
po hokejové, tak po životní stránce?
Po životní stránce jsem si musel zvykat žít  
sám, poradit si bez rodičů, ale vůbec to pro 
mě nebyl problém. Po hokejové stránce, v Pře-
rově byla první liga dorostu, takže jsem musel 
přejít do extraligy. Myslím ale, že jsem mezi 
kluky zapadl super. Bylo to pro mě určitě lepší. 

Karel Plášek:  
Potřebuju hlavně zesílit

Co bylo na přechodu z mládežnického 
hokeje nejobtížnější?
Pro mě určitě to, že hokej byl silovější, to byl 
hlavní aspekt. Bylo to i rychlejší, ale to mi ne-
vadilo, problém byl hlavně v silové stránce.

Co na vaši průlomovou sezónu říká 
váš otec, bývalý vynikající hokejista, 
diskutoval jste o tom s ním?
Ještě pořádně ne, zrovna dneska (rozho-
vor se uskutečnil v půli dubna – pozn. red.) 
jedu domů, takže to zhodnotíme a uvidíme.

Do play-off jste nastupoval až na sérii 
s Libercem. Jak těžké bylo naskočit 
do rozjeté vyřazovací části?
Měl jsem z toho popravdě trošku strach, ale  
nakonec jsem byl spokojený, jak se mi první 
play-off povedlo. Čekal jsem to mnohem horší.

Zahrál jste si v jedné lajně s Eratem, 
Plekancem… Co vás naučili?
Já jsem se od nich snažil učit v podstatě  
všechno, jak trénují, jak regenerují. Bylo pro 
mě úžasné, že jsem s nimi mohl nastupovat.  
Průměrného ligového hráče předčí tihle 
hokejisté třeba v chytrosti, v soubojích, 
v myšlení a čtení hry.

Na čem podle vás musíte pro dosažení 
úplné špičky nejvíc pracovat?
Na všem se dá vždycky pracovat, ale já 
hlavně potřebuju nabrat nějaká kila a zesílit. 

Letos se vaše jméno možná objeví 
na draftu NHL. Jaká máte očekávání?
Určitě bych chtěl být draftován, ale žádnou 
konkrétnější představu, třeba v kterém kole 
bych chtěl jít, nemám.

Máte nějaký oblíbený klub nebo kluby, 
jejichž pozornost by vás potěšila? 
Ano, od malička jsem fandil Washingtonu 
Capitals.

V minulosti jste zmínil, že máte 
radši širší led. Dokážete si zvyknout 
i na úzká zámořská kluziště?
Už jsem na pár stadionech, kde bylo užší 
kluziště, hrál, a zase takový rozdíl to taky 
nebyl. Takže určitě dokážu.

Jaké máte teď po sezóně plány? Čeká 
vás dovolená?
Určitě bych si chtěl někde odpočinout, 
dovolená by byla super. Zatím ale nic nemám. 
Za dva týdny se ale už budu připravovat 
na další sezónu.

Marek Dvořák, redaktor

JABLKO U STROMU
Hlavně zkušenější fanoušci hokeje si jistě vzpomenou na Karla Pláška staršího, 
talentovaného otce možná ještě talentovanějšího syna. Karel Plášek starší strávil 
největší část kariéry ve Znojmě, kde také vybojoval ligový bronz, zahrál si ale i v Písku 
či třeba ve Vítkovicích. V minulé sezóně si se svým synem splnili sen a společně 
nastoupili v dresu Přerova. Starší Plášek se v tomto zápase trefil jednou, mladší 
dvakrát. Navzdory svým 45 rokům ještě odehrál letošní sezónu za šumperské Draky, 
kterým pomohl do semifinále druholigového play-off. 
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SBĚRATEL s.r.o. • Pekařská 41a • Brno
• otevřeno každé pondělí 10-16 h.

• telefon 605 883 277

VYKUPUJEME MECHANICKÉ NÁRAMKOVÉ A KAPESNÍ 
HODINKY, MINCE, BANKOVKY, ODZNAKY, VYZNAMENÁNÍ 

A DEKRETY, ZBRANĚ, VOJENSKÉ FOTOGRAFIE, DOKUMENTY, 
HRAČKY, FOTOAPARÁTY, ZLATO A STŘÍBRO

7 000 Kč a víc 25 000 Kč a víc 30 000 Kč a víc

6 000 Kč a víc800 Kč a víc 2 000 Kč a víc

Vážná onemocnění Češi stále podceňují
Vyplynulo to z  průzkumu, který si 
nechala zpracovat pojišťovna Koo-
perativa. Životní pojištění to-
tiž mnoho lidí stále chápe 
jako úrazové pojištění 
se spořením. Daleko 
důležitější je ale mít 
pojištěny události, 
které nás mohou 
existenčně ohrozit. 
„Když nás totiž po-
stihne vážná nemoc, 
případně invalidita, rá-
zem se dlouhodobě ocitne-
me bez svého obvyklého příjmu. Na 
tuto situaci není připravena téměř 
polovina Čechů,“ odhaluje závažné 
zjištění Filip Král, člen představen-
stva v Kooperativě. 

Jak vybrat rizika v životním pojiš-
tění, aby co nejlépe splnilo účel?
Je to podobné jako s  pojištěním 
domu nebo bytu. Také si nepojiš-
ťujeme rychlovarnou konvici, ale je 
důležité mít dobře pojištěnou ce-
lou domácnost nebo dům. Často se 
setkáváme s  tím, že klientům stačí 
získat z pojistky peníze za zlomenou 
nohu nebo za dvoutýdenní nescho-
penku. To samozřejmě lze, ale je to 
vlastně nadstandard, za který si při-
platíme. Tyto věci jsou nepříjemné, 

ale nikoho finančně nepoloží. Daleko 
důležitější je mít pojištěné události, 

které nás mohou existenčně 
ohrozit. Když nás postihne 

vážná nemoc, můžeme 
se ocitnout na dlou-
hou dobu bez svého 
obvyklého příjmu. 
A  kdybychom po vy-
léčení nemohli zpátky 

do práce, výrazně nám 
poklesne životní úro-

veň. Z  našeho průzkumu 
vyplynulo, že téměř polovi-

na Čechů (42 %) není na možnost 
invalidity připravena a  nemá žádný 
„záložní plán“. 

Většina lidí je asi přesvědčena, že 
i takovou situaci nějak zvládne…  
Bohužel, průzkum nám ukázal, že 
když už Češi o  invaliditě přemýšlí, 
dvě třetiny z nich netuší, o kolik by 
jim snížila měsíční příjem. Průměrný 
čistý příjem v  Česku vychází okolo 
23 tisíc korun. Ale výše nemocenské 
je jen asi 14 tisíc korun. To je propad 
o  9 tisíc. První měsíc to většinou 
nějak zvládneme, ale jsme-li doma 
tři měsíce, začíná už jít do tuhého. 
A když se nemoc komplikuje a sta-
neme se invalidním, příjem klesne 
trvale. 

Předpokládám, že významné vý-
daje si vyžádá i  případná úprava 
bydlení nebo vozidla? 
Invalidita výrazně zasáhne nejen do 
života jednotlivce, ale většinou i  do 
finanční situace celé rodiny. Jen po-
čáteční náklady například na úpravu 
bydlení nebo automobilu, případně 
na nákup invalidního vozíku lehce 
přesáhnou částku 800 tisíc Kč. Kaž- 
dý měsíc chybí zmíněných devět 
tisíc korun, a  to často až do konce 
pracovního života. To mohou být už 
miliony. Dobře nastavené životní po-
jištění v  takových případech téměř 
dorovná náš původní příjem. A to je 
jeho nejdůležitější vlastnost.

Je to typická situace pro český trh, 
nebo jsou v  zahraničí podobné 
problémy? 
Na vyspělejších trzích, například 
v sousedním Německu, má pojištění 
kryjící případné problémy s  invalidi-
tou téměř každý. Dále jsou trhy, kte-
ré jsou zaměřeny více například na 
vážné onemocnění, typickým je ka-
nadský trh. Také tam se pojišťují sko-
ro všichni. Lidé v západních zemích 
chápou mnohem více než u nás, že 
když vážně onemocní a  nebudou 
pojištěni, tak se mohou dostat do 
existenčních problémů. Díky pojiště-

ní invalidity jsou tam proto mnohem 
lépe chráněni.

Přesto se stále setkáváme s  tím, 
že klienti některá vážná rizika 
podceňují, je nějaká cesta, jak je 
přesvědčit? 
Co se týče životního pojištění, sys-
tematicky učíme poradce, aby klien-
tům vysvětlovali a  nabízeli zejména 
pojištění pro vážné situace, tedy zá-
važné onemocnění, invaliditu, smrt 
živitele rodiny, případně dlouhodo-
bou pracovní neschopnost. V  tom 
jim pomáhá i náš software pro sjed-
návání pojištění, tzv. PRŮVODCE. 
Velmi účelně nastavuje dialog po-
radce s  klientem při zjišťování jeho 
situace a  potřeb, umí tyto potřeby 
analyzovat a následně vypracuje do-
poručenou pojistnou ochranu klien-
ta. Pokud si klient sjedná pojistnou 
smlouvu podle navržených paramet-
rů, má jistotu, že je kvalitně pojištěn. 
A  také se snažíme ta nejzávažnější 
rizika nějak zvýhodnit. Například 
těm, kteří si do 30. června 2019 sjed-
nají pojištění invalidity v rámci FLEXI 
nebo FLEXI JUNIOR nebo si ho přidají 
do stávajícího pojištění a v budouc-
nu se stanou invalidními 3. stupně, 
vyplatíme dvojnásobek sjednané po-
jistné částky. 
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Vypracuji odhad nemovitosti (např. pro dědické řízení) 

Ing. Kamil Jelínek
RE/MAX Alfa
nejlepší kancelář RE/MAX 
v ČR za rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2017 a 2018

GSM  774 006 863
E-mail  kamil.jelinek@re-max.cz
Web  www.kamiljelinek.cz
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