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Víte, že...

 Mirka Topinková Knapková

… životní styl v Brně je podle
prestižního britského ekonomického magazínu fDi šestý nejlepší
v Evropě? V konkurenci zhruba
pěti stovek měst se tak Brnu
povedlo obhájit výborné postavení, které získalo už v roce 2016.
Tehdy se město umístilo ve své
kategorii středně velkých měst
dokonce na čtvrtém místě. Kromě
toho se jihomoravská metropole
dostala také do souhrnného žebříčku deseti východoevropských
měst budoucnosti.
red

Pamatuji, že jsem mohla bruslit až do Bítýšky

Jihomoravská
metropole ocenila
osobnosti
Cenu města Brna si letos odneslo
15 významných osobností. Mezi nimi
například Radim Chmelík, který ocenění získal za svůj přínos technickým
vědám.
více na straně 4

Kde v přeplněném
městě zaparkovat?

Rozhovor na stranách 8–9

Tématem číslo jedna je teď v Brně
parkování. Nabízíme proto přehledný
souhrn míst v centru, kde zaparkujete za méně než 60 korun za hodinu.
více na stranách 6–7

 Inzerujte
Inzerce v našem
časopise oslovuje
nejširší okruh
čtenářů z Brna!
Volejte:
724 274 181

Brno – Veslařka, olympijská
vítězka, novopečená maminka.
Šestatřicetiletá sportovkyně
Mirka Topinková Knapková je
jednoznačně nejúspěšnější českou veslařkou. Na letních olympijských hrách v Londýně v roce
2012 se jí podařilo vybojovat zlatou medaili. Je také několikanásobná medailistka ze světových
šampionátů nebo česká mistry-

ně ve své disciplíně. Loni v září
navíc brněnská rodačka porodila dceru Adélu a sportovní kariéra musela jít trochu stranou. „Už
jsem byla i běhat. Sportuji celý
život, tak to moje tělo potřebuje
a dělá mi to dobře. Ale jsem hodně nevyspalá a vyčerpaná, tak
se na skutečné trénování ještě
necítím,“ říká Knapková Topinková v rozhovoru pro Brněnský

zpravodaj. Ke své sportovní kariéře se ale rozhodně vrátit chce.
„Ideálně bych chtěla zkusit ještě
letos závodit. Ale je možné, že se
to nepovede a nechám to až na
příští sezonu. Byla jsem hodně
zvyklá si všechno plánovat, ale
teď s miminkem to moc nejde,“
usmívá se veslařka, která sice
žije v Praze, ale do rodného Brna
red
se stále ráda vrací.

Nový titul pro vás: Brněnský zpravodaj
Noviny všech Brňáků. Brněnský zpravodaj jsou lokální noviny, které si dávají za cíl informovat obyvatele Brna o novinkách v našem skvělém městě, o místních drbech a událostech. Noviny, které si píšete
vy sami. Brněnský zpravodaj je otevřený každému, kdo má zájem o dění v Brně. Přispívat o událostech
může každý, editoři vyberou nejzajímavější události a odborně zpracují. Naše noviny tak mají vysokou
čtenost a navazují na skvělou tradici Brněnského metropolitanu nebo Starobrněnských novin. Brněnský zpravodaj je sousedský časopis, kde si přečtete příběh vaší ulice. Žijeme Brnem!

Inzerce
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Aktuální zpravodajství z Brna

U nás v Brně
Lenka Zemanová
vedoucí vydání
redakce@brnozprava.cz
Vyznat se v Brně je pro mě náročné i za normální situace.
Přesto, že v Brně žiji už víc než
sedm let, město můj orientační nesmysl neustále překvapuje a já nestačím žasnout, kam
se ulice, kterou zrovna hledám, najednou přesunula.
Nedokážu si proto představit, jak budu schopná vyznat
se v centru Brna ve chvíli, kdy
odstartuje plánovaná uzavírka
Plotní ulice a žádná šalina ani
autobus nepojede po mně důvěrně známé trase.
Uzavírka ale potrvá až do roku
2020, takže budu mít dost
času, abych si na změny zvykla.
A nakonec se s tím určitě nějak
vypořádám. Budu muset, protože jinou cestu do centra ze svého domova bych stejně nebyla
schopná najít. Možná mi k tomu
napomůže i článek v našem novém měsíčníku Brněnský zpravodaj, ve kterém shrnujeme
všechny podstatné informace,
které se uzavírky týkají.
Nabízíme ale i další informace
pro vás, kterých se uzavírka
Plotní ulice nedotkne. Možná oceníte téma o parkování
v Brně, ve kterém vám poradíme, kde i po zdražení parkovného zaparkujete za staré
ceny. Nebo si s chutí přečtete
zajímavý rozhovor s veslařkou
Mirkou Knapkovou Topinkovou, která se nedávno stala maminkou malé Adélky.
V každém čísle vám budeme
také nabízet tipy na nejrůznější zajímavé akce, které se
v Brně konají.
Ať už vás zaujme to, či ono,
dejte nám vědět. Rádi se dozvíme, jaká témata podle vás
hýbou jihomoravskou metropolí i jaký je váš názor na aktuální dění ve městě.
Ať jsou vaše cesty po Brně co
nejméně komplikované a vždy
bez problémů najdete tu, která vede k vytouženému cíli!
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Dopravní kolaps: Dornych se v březnu
uzavře, opravy potrvají do roku 2020
 Dlouho plánovaná uzavírka ulice Dornych blízko Zvonařky začíná již 12. března.
Stavbou neprojede ani hromadná doprava.
Zuzana Valíková

Brno-jih – Až do roku 2020 budou řidiče i cestující hromadnou
dopravou obtěžovat uzavírky
a omezení spojené se stavbou
nové tramvajové trati a rozšířením silnice v okolí Zvonařky.
Uzavírka Dornychu začíná už
12. března.
Řidiči objedou uzavřenou ulici
přes Plotní. „Vždycky jsem tam
dlouho stála u Vaňkovky, než
jsem se napojila na Dornych. To
teď už asi nebude problém, když
bude zavřený. Zase se určitě zdržím na světlech u Zvonařky. Jsem
zvědavá, jak silný provoz tam nakonec bude,“ popsala svou cestu
autem do centra Brna Alena Kovářová.
Lidé se na silnici vrátí za víc než rok.
Promění se za tu dobu k nepoznání.
„Zrekonstruujeme všechny inženýrské sítě a postavíme novou silnici se dvěma pruhy každým směrem,“ sdělil na diskuzi k projektu

PO DORNYCHU se rok neprojedeme. Foto: MMB



na brněnské radnici stavbyvedoucí
Jak pojede městská
Jan Štipčák z IMOS Brno.
Po dokončení silnice a jejím ote- hromadná doprava?
vření se práce na další rok pře- Tramvaj 12 – končí ve smyčce
sunou na Plotní. Tam stavaři vy- Zvonařka, nahradí ji autobus x12.
budují úplně novou tramvajovou Do Komárova se cestující dostanou
trať, která dosud vede právě po
i pravidelnými linkami 40, 48, 63.
Dornychu.
Přestavba ulic na dva a půl roku Linka 50 – prodlouží se z Komázkomplikuje lidem dopravu rova stejnou trasou na Úzkou,
u autobusového nádraží a ob- zastávky Kovářská a Svatopetrská
chodního centra. Na její dokon- autobusy vynechají.
čení se ale většina z nich těší.
„Čtyřproudová silnice tomu dí. Tak dlouhá uzavírka bude ale
místu hrozně prospěje. Plotní je hodně otravná,“ okomentoval
plná výmolů a špatně po ní jez- Karel Rozsypal.

V samotném městě a okolí vybrali koledníci přes dva miliony
Brno – Dva miliony čtyři sta tisíc korun vybrali koledníci během Tříkrálové sbírky v Brně a v sousedních obcích. „Oproti loňsku je to o přibližně čtyři sta tisíc korun
více,“ uvedla vedoucí oddělení kontaktů s veřejností z brněnské diecézní charity Ivana Němcová Reutin. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou kampaní u nás. Pořádá ji Charita ČR a peníze použije na dobročinné účely.

Každoročně se koná v prvních dvou lednových týdnech.
V Brně budou směřovat vybrané prostředky na rekonstrukci Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem v Žabovřeské ulici, na rozvoj domácí
hospicové péče Brňanů s nevyléčitelným onemocněním
v jejich domácím prostředí a na rekonstrukci budovy
red
střediska Celsuz pomáhajícího lidem.

Zachránění se potkali se svými zachránci
Brno – Na půdě ředitelství Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje se na konci ledna uskutečnilo netradiční setkání dvou
mužů se svými zachránci. Oba dva muže museli hasiči resuscitovat,
dokud nepřijela posádka záchranné služby. Včasný zásah se vyplatil a požárníci tak výrazně přispěli k záchraně života obou mužů.
„V obou případech zachráněným pomohla okamžitá pomoc a nasazered
ní deﬁbrilátoru,“ upozornil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Kniha radí, jak poznat pravdu
Brno – S fenoménem, o kterém
se hodně mluví, ale zdaleka ne
každý mu rozumí, seznamuje
čtenáře nová kniha vzniklá na
Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jmenuje se Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích

a manipulacích!!! a pod vedením
svých pedagogů Miloše Gregora
a Petry Vejvodové ji napsali studenti sdružení v projektu Zvol si
info. Publikace ukazuje, jak nepodlehnout manipulacím, které
se denně objevují v médiích a na
red
sociálních sítích.

Zemřel bývalý
primátor Podsedník
Brno – Ve věku nedožitých
86 let zemřel 31. ledna 2018
první nekomunistický polistopadový primátor Brna Pavel
Podsedník. V čele města stál
člen Československé strany socialistické Pavel Podsedník od
25. dubna 1990 do 7. prosince 1990, kdy ho vystřídal Václav Mencl. Ve svém funkčním
období se zabýval výstavbou
brněnského oblastního vodovodu a přivaděče tepla z Jaderné elektrárny Dukovany. V budově Bílého domu také otevřel
dětskou polikliniku a zdravotlen
nickou školu.
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Číslo vydání

5,05 %
je aktuální nezaměstnanost za
leden 2018 v Brně. Celkem je
v Brně 13 297 nezaměstnaných
lidí. To je pouze o jednoho člověka víc než v prosinci 2018. red

 Krátce 
Děti dopoledne
bruslí zdarma
Brno-střed – Zdarma mohou ledovou plochu Brusláku
na Moravském náměstí pod
sochou Jošta využívat děti ze
základních a mateřských škol
zřizovaných městskou částí
Brno-střed. Bezplatný vstup je
s provozovateli kluziště domluvený na dopolední hodiny. red

Lvice vychovává
samce a samici
Brno-Bystrc – Na sklonku loňského roku se v brněnské zoo narodila dvě lvíčata. Až dosud nebylo jasné, jakého pohlaví zvířata
jsou. Při první prohlídce teď veterinář zjistil, že se jedná o samce
a samici. „Kivu se o ně skvěle
stará, i když rodila poprvé,“ řekla
kurátorka chovu savců Zoo Brno
red
Dorota Gremlicová.

Aktuální zpravodajství z Brna

Město opět ocenilo významné
osobnosti. Dostaly cenu města
 Celkem patnáct osobností na konci letošního ledna
z rukou prvního náměstka
brněnského primátora Petra
Hladíka (KDU-ČSL) převzalo
Cenu města Brna. Po čtyřech
letech se také rozrostla řada
brněnských čestných občanů. Přibyl k nim generálmajor
Emil Boček a sochař Václav
Hynek Mach in memoriam.
Lenka Zemanová

VÝZNAMNÍ BRŇANÉ si přezali na radnici cenu. Foto: MMB

Brno – Patnáct nových laureátů
Ceny města Brna se sešlo na slavnostním večeru ve sněmovním sále
Nové radnice. Kromě Cen města

Brna se letos navíc předávalo i nejvyšší brněnské ocenění, tedy čestné občanství. Zastupitelé jej udělují
pouze jednou za celé své čtyřleté

Kdo letos dostal cenu města



doc. PhDr. Alena Blažejovská – žurnalistika a publicistika
PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. – společenské vědy
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. – technické vědy
Miroslav Kasáček – zásluhy o svobodu a demokracii
Věra Lejsková – hudba
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – přírodní vědy
prof. Mgr. Zoja Mikotová – dramatické umění
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. – mezinárodní spolupráce města Brna
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – architektura a urbanismus
Rudolf Potsch – sport
prof. PhDr. Sylvie Richterová – literární činnost
Jan Steklík in memoriam – výtvarné umění a design
Ladislav Vácha – in memoriam
JUDr. Milada Váňová – mimořádný přínos městu Brnu
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC. – lékařské vědy a farmacie

funkční období. Novými čestnými
občany jihomoravské metropole se
tak stali generálmajor Emil Boček,
který za války působil u československé 310. stíhací perutě RAF
a absolvoval 26 operačních letů,
a Václav Hynek Mach, in memoriam. K dílům tohoto meziválečného
sochaře patří například nepřehlédnutelná výzdoba polikliniky v Zahradníkově ulici.

Lidé navrhli na ocenění
65 osobností
Ceny města Brna předával laureátům první náměstek primátora
Petr Hladík (KDU-ČSL). „Budoucí nositelé brněnských ocenění dali
společnosti a městu své myšlenky,
nápady, nasazovali vlastní životy ve
jménu svobody,“ podotkl v úvodním proslovu Petr Hladík. „Naše
město chce nyní ukázat, jak hluboce si jich za to váží,“ doplnil.

SC-380329/01
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Město zlepší lidem přístup ke Svratce i ke Svitavě
Zprůchodnění břehů brněnských řek Svitavy a Svratky je
na obzoru. Brněnští radní počítají s tím, že zatraktivní přístup
Brňanů k řekám hned na dvou
místech, v Komíně i Husovicích.
Lenka Zemanová

Brno-Komín, Brno-sever – Pohodlnější přístup k řece i příjemná vycházková trasa. Taková jsou očekávání, která mají obyvatelé brněnské
městské části Komín od projektu,
který schválili radní jihomoravské
metropole. Podle plánu by mělo dojít
ke zprůchodnění břehů řeky Svratky
v úseku od lávky u sokolovny směrem k Letenské lávce u Bystrce.
„Na některých, komplikovaných
a málo bezpečných úsecích budou
umístěné lávky. Bude na každém,
zda dá přednost náročnějšímu
přelézání skalnatého výběžku,
nebo pohodlně přejde po lávce nad
hladinou vody,“ popsala starostka

VIZUALIZACE OBNOVY Tyršova parku s novými přístupy k vodě. Zdroj: MMB

Komína Milada Blatná (Zelení).
Cílem je, aby se na procházku podél řeky mohli vydat i důchodci
nebo rodiče s kočárky.
Součástí projektu bude v Komíně
také umístění malého mola bezprostředně za lávkou u sokolovny, díky kterému budou mít lidé
přístup k vodě. A například v úseku areálu Tesly a zahrádek by

mělo dojít ke kultivaci přebujelé
zeleně a rekonstrukci rozpadajících se schodů. Většina stezky se
ale výrazněji nezmění a zůstane
v současné podobě. Podél stezky budou na vhodných místech
umístěny lavičky.
Po celé délce stezky je tedy dohromady dvanáct míst, která projdou
úpravami. Revitalizace bude stát

ZOO pořádá příměstské tábory. Přihlašování startuje v březnu
Brno-Bystrc – Krmení tygrů, medvědů, lemurů
nebo žiraf je hlavním lákadlem, které tradičně nabízí letní příměstský tábor pořádaný brněnskou zoologickou zahradou. Přihlašování na něj letos startuje
dřív než v minulosti. Rodiče mohou své děti zapsat
už prvního března. Dosud je na týdenní pobyt na
Mniší hoře přihlašovali na začátku května.
Zoologická zahrada se snaží vyjít vstříc rodičům,
kteří si dřívější přihlašování přáli. „Hodně rodičů
nás prosilo o dřívější termín, aby mohli s předsti-

hem naplánovat program na celé prázdniny. Snažili
jsme se jim vyhovět, takže letos spustíme přihlášení
na letní příměstské tábory už 1. března v 8 hodin na
našem webu,” vysvětlila vedoucí útvaru praktického vzdělávání Zoo Brno Zuzana Sommerová.
Týdenní turnusy začínají 9. července a poběží až do
konce prázdnin. Končí týdnem od 27. do 31. srpna. Příměstské tábory jsou otevřené pro děti ve věku 7–11 let.
Je nutné, aby dítě mělo po absolvování první třídy záred
kladní školy. Cena za jedno dítě je 3000 korun.

Zelný trh zná již nyní své letošní prodejce
Brno-střed – Už teď je jasné, kdo
bude v letošní sezóně prodávat na
oblíbených brněnských trzích na
Zelném trhu. Obsazených je už dokonce víc než sto prodejních míst
z celkových sto třiceti. Zbývající

místa pak v průběhu roku obsadí
příležitostní prodejci, drobní trhovci nebo obchodníci s lokálními
nebo jinak jedinečnými produkty,
kteří si chtějí prodej na oblíbeném
Zelňáku pouze vyzkoušet.

TRHY V CENTRU MĚSTA Brňané vyhledávají často. Foto: archiv

Vedle stálých prodejců v kategorii zemědělec přibude i jeden nováček. Celkem se na Zelném trhu
objeví 32 zemědělců. Jeden nový
prodejce se objevil také v kategorii obchodník, která bude zastoupena 19 stánky.
„Koncepce trhu zůstává pro letošní rok stejná, ve spodní části
budou mít svá tržní místa zemědělci, ve střední a vrchní části
potom další prodejci a odlišný
sortiment, jako jsou například
oblíbený Božský kopeček, Mada
ice cream, Dobrokáva, farmářské produkty – jako sýry, uzeniny, a podobně,“ popsala za městskou část Brno-střed Kateřina
Dobešová.
Brňané se už na trhy na oblíbeném Zelňáku těší. „Nakupujeme
tam s rodinou rádi. Vždycky tam
seženeme kvalitní farmářskou
zeleninu,“ uvedl například Radek
len
Brožek.

zhruba patnáct milionů korun a hotová by měla být v příštím roce.
Na pravém břehu řeky Svitavy
v brněnských Husovicích pak
znovu vznikne Tyršův sad s kašnou, lavičkami a novými přístupy
k vodě. Stávající veřejné osvětlení
pak nahradí nové s kvalitnějším
světelným zdrojem, minimalizující světelné znečištění. Náklady
na realizaci všech úprav se odhadují na devět a půl milionu korun.
Hotovo bude do dvou let
„Brno leží na soutoku dvou řek.
Potenciál ploch podél jejich břehů
je ve městě nedocenitelný. Řeky
a jejich nábřeží jsou vždy vyhledávanými místy odpočinku a volnočasového vyžití. Můžou sloužit
k rekreaci, stát se prostorem pro
pohyb pěších i cyklistů. Město proto dlouhodobě pracuje na postupné
regeneraci ploch v okolí řek. Letos
pro Brňany připravíme další dva
projekty zlepšení přístupů k vodě
– u Svratky v Komíně i u Svitavy
v Husovicích,“ podotkl náměstek
primátora pro oblast rozvoje města
Martin Ander (Zelení).

 Krátce 
Pošta mění
otevírací dobu
Brno-sever – Podle toho, jak ji
lidé skutečně navštěvují, upraví svou otevírací dobu pobočka
České pošty v brněnské Zeiberlichově ulici v městské části Brno-sever. Změny začnou platit
od 1. března a vycházejí z vyhodnocení pilotního provozu
otevírací doby zavedené loni
v září. Kromě středy tak bude
mít pošta každý všední den
otevřeno do 16:30 hodin. red

V Králově Poli
žehlili mistři
Brno-Královo Pole – V nelítostném závodě v žehlení se
v Nákupním centru Královo
Pole poslední únorovou sobotu
utkalo hned několik týmů, konal se tam totiž už čtvrtý ročník
mistrovství v žehlení. Účastníci z řad veřejnosti mohli poměřit své síly v soutěži týmů,
dvojic a jednotlivců. Hlavní závod se zaměřil na žehlení košil
na čas. Zvítězila Veronika Matoušková, která si jako cenu odnesla parní generátor. Podařilo
se jí pokořit rekord z roku 2014.
„Mám natrénováno,“ zdůvodred
nila svou výhru.

6

 Anketa 
Co si myslíte o zavedení
rezidentního parkování
v centru města?
Lukáš Svoboda,
35 let, stavbyvedoucí
Pro mě jako Pražáka
to nebude výhodné,
nebudu mít kde zaparkovat. Pro
místní to bude ale asi dobré. Když
jsem tady třeba přes noc a mám
platit 60 korun krát čtyřiadvacet
hodin, tak mě to vyjde dráž než
ubytování.
Marie Pospíšilová,
59 let, referentka
Chápu, že je potřeba
mít kde zaparkovat.
Ale devět set korun za
roční parkování se mi zdá moc,
kdyby to bylo přibližně pět set, to
by stačilo.
Josef Koubek,
20 let, kuchař
Jelikož pracuji tady
v centru Brna, tak je to
pro mě docela nevhodné. Ale pro ty, co tady bydlí, tak
je to výhoda. Nedivím se jim, že
chtějí zaparkovat blízko domu. Já
ale v centru pracuji, tak jsem proti
zavedení rezidentního parkování.
Michaela Kašparová, 29 let, prodejce
Já nemám auto, takže
mi to je jedno, ale jde
spíše o naše zákazníky. Je to fajn pro lidi, co mají
v místě bydliště problém s parkováním. Představa, že hledám
třeba dvě hodiny parkovací místo
u domu, je šílená. Ceny za parkování ale nejsou tak hrozné, aby
lidé nemohli parkovat v parkovacích domech, které jsou k tomu
určené.
Adam Volný, 17 let,
student
Vzhledem k tomu, že
sem často jezdíme, jsem
rád, když se tu parkuje
zdarma, takže bych to nechal tak,
jak to je. Až to zavedou, tak to bude
zajímavé.
Michaela Bartáková, 40 let, podnikatelka
Myslím, že ti, co tady
bydlí, by měli mít přístup k parkovacím místům. Ostatní mohou parkovat mimo centrum.
Myslím si, že tak je to správné,
protože je tady hodně památek
a kulturních míst, k tomu by mělo
být přihlédnuto.

Téma, které hýbe Brnem

Brno se chystá zavést
rezidentní parkování
 Parkovací místa už Brňanům nestačí, proto je potřeba vytvořit systém, díky
kterému budou mít lidé možnost zaparkovat nedaleko svého bydliště. Problematické je především centrum. Brněnští radní proto plánují rezidentní parkování.
Lenka Zemanová

Vedení města Brna dlouhodobě
připravuje rezidentní parkování.
Důvod je jednoduchý. Podle průzkumu je v současnosti v jihomoravské metropoli zhruba 138 tisíc legálních parkovacích stání.
Vzhledem k tomu, že Brno je velká spádová oblast, kam do práce,
do školy nebo za službami dojíždí
celkem 150 tisíc lidí, minimálně
100 tisíc parkovacích stání proto
chybí. Od zavedení rezidentního
parkování si město slibuje regulaci a zlepšení dopravy v místech,
kde není možné budovat další
parkovací místa. V první fázi se
rezidentní parkování dotkne historického centra města a několika
přilehlých ulic. Spuštění rezidentního parkování je tam naplánované na letošní podzim.
„Občané by se neměli obávat
plošného zavedení placení za parkování ve všech ulicích. Klíčové
je nastavení tzv. režimů, které
speciﬁkují, kdo a v jakou dobu
může daná parkovací stání využívat. O jednotlivých režimech
rozhodují městské části, protože ZAPARKOVAT V BRNĚ někdy trvá i hodinu. Pomoci má rezidentní parkování. Foto: archiv
nejlépe znají místní situaci. Předpokládáme, že na většině dotčených ulic v Brně bude parkování
regulováno pouze ve večerních
a nočních hodinách, kdy je nutné
zajistit parkování rezidentům,“
nastínil náměstek primátora pro
dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).

Lidé hledají parkovací místo
poblíž domova i hodinu
Nový systém bude zaveden nejdříve v historickém jádru Brna
a v nejvíce přetížených lokalitách
v centru města. „Když přijedu
z práce domů později než ve čtyři
hodiny odpoledne, hledám místo
na zaparkování jen těžko. Pravidelně musím okolí projíždět třeba hodinu. Rezidentní parkování
by mohlo tenhle můj problém
vyřešit,“ postěžoval si například
Brňan Miroslav Sova. Zavedení
systému se ovšem setkává i s kritikou. Spolek Brno autem varuje,
že systém je příliš složitý a ve své
podstatě nic neřeší.
Rezidentní parkování je postavené na principu tří režimů.

Základní dokumenty si můžete stáhnout
na webu města Brna na adrese
www.brno.cz/rezidentniparkovani

V rezidentním režimu se nachází
fyzická osoba, která má místo
trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené
oblasti. Rezidentní karta platí
v oblasti, kde osoba bydlí, ale
rovněž v okolních oblastech.
V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“.
Abonentní režim platí pro právnické nebo fyzické osoby, které
provozují vozidlo za účelem podnikání. Předpokladem je, že mají
sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Abonentní oprávnění platí v oblasti sídla nebo
provozovny, ale také v okolních
oblastech. V dalších částech měs-

ta pro majitele karty platí status
„návštěvníka“.
V návštěvnickém režimu je každý, kdo nemá v dané oblasti
a okolních oblastech právo parkovat na rezidentní nebo abonentní
oprávnění.
„V systému se pamatuje i na potřeby rezidentů, pokud k nim přijede návštěvník nebo řemeslník.
K rezidentnímu oprávnění bude
příslušet určitý počet hodin, které lidé budou mít možnost takovým návštěvám poskytnout,“ dodal náměstek Hollan (Žít Brno).
Pokud jde o ceny, ty zatím Rada
města Brna neprojednávala, vyčkává na závěr diskuzí s jednotlivými městskými částmi.

Téma, které hýbe Brnem
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Doba hájení skončila. Strážníci se zaměří na nepoctivé řidiče
Místo třiceti korun za hodinu
zaplatí řidiči za parkování v brněnském historickém centru
dvojnásobek. Město chce zaplnit
parkovací domy, kde ceny zůstaly
poloviční.
Od začátku roku platí ve vybraných ulicích v historickém jádru
Brna nový ceník parkování. Brněnští strážníci v prvních týdnech
mapovali, jak si řidiči na nové ceny
a časy, podle kterých se ve vybraných ulicích platí za parkování,
zvykli. Zároveň se zaměřili i na
noční hodiny a výsledky kontrol
prokázaly, že pravidla nerespektují desítky řidičů. Začali proto postupně jejich dodržování vymáhat,
aby splnila svůj účel. Tím je zvýšení podílu vozidel odstavených
v parkovacích domech a uvolnění
kapacit v ulicích pro rezidenty.
„Nový ceník parkovného v centru
má přispět právě k tomu, aby pro
návštěvníky Brna bylo výhodnější
odstavit auto v parkovacím domě
než na ulici. Proto v parkovacích
domech zůstaly ceny na dosavadní výši. Zároveň nechceme, aby
historické jádro města zejména
v nočních hodinách sloužilo jako
neplacené parkoviště. Parkování
na ulicích by se takto mělo více
zpřístupnit pro rezidenty,“ doplnil
náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan (Žít Brno).
Hlídky městské policie odhalily
jen v deseti dnech namátkových
kontrol 360 dopravních přestupků
souvisejících s úhradou parkovné-



60
Kč
za hodinu
nová cena parkování v městské památkové rezervaci

PARKOVACÍ AUTOMATY budou nově přijímat bankovky a karty. Foto: archiv

ho. Ve výrazné většině případů řidiči za stání nezaplatili, podstatně
menší část z nich překročila uhrazenou dobu odstavení automobilu. Více než stovka přestupků se
vztahuje k nočním hodinám.
Mnozí řidiči si však stěžují, že
parkovací automaty berou jen
mince. „Chápu, že za parkování
v centru musím zaplatit, ale uvítal bych, kdyby automaty braly
kreditky. Případně kdyby šlo parkování zaplatit SMSkou,“ řekl jeden z řidičů Jiří Zemek.
Město na tyto výtky už zareagovalo. „Na základě podnětů veřejnosti
připravujeme nákup nových par-

kovacích automatů, v nichž bude
možné hradit parkovné bankovkami a kartami. Předpokládám,
že se tyto automaty v ulicích objeví

Kde zaparkujete levněji

Roman Onderka
– ČSSD
Poslanec za Jihomoravský kraj
Rozhodně ulehčí
a speciálně u nás
na jižní Moravě! Podpořil jsem
proto jednoznačně zásadní věc
– zákon o liniových stavbách,
který je pro řešení nezbytný.
Nás 16 poslanců tento společný
návrh podepsalo a 7. února jej
podpořila i vláda. Jaké dopravní
průšvihy v našem okolí to pomůže řešit? Mezi důležité stavby na jižní Moravě patří mimo
jiné R 52 Brno–Vídeň, R 43
Brno–Svitavy a samozřejmě
rekonstrukce D1 Brno–Praha.
Přijetím této novely jsme schop-

ni urychlit výstavbu stěžejních
dopravních staveb až o 30 %.
Podobná legislativa funguje už
v Německu a na Slovensku. Protože i premiér začátkem února
prohlásil, že tato novelizace je
jednou s priorit vlády, tak jsem
opravdu rád. A to myslím přátelé
bez sebemenší ironie!

Vylidňuje se nám
okolí Brna?
Lucie Šafránková
– SPD
Poslankyně za
Jihomoravský kraj
Stále více lidí se
naopak stěhuje
z Brna do okolních obcí, takže na
první pohled to vypadá, že naše
vesnice vzkvétají. Ve skutečnosti
je to ale jen důsledek neuspokojivé bytové politiky, kdy většina
lidí zdaleka nedosáhne na astro-



Domini Park (Husova) – 30 Kč/hodinu – 357 parkovacích míst
Pinki Park (Kopečná) – 30 Kč/hodinu – 88 parkovacích míst
Parking u Janáčkova divadla – 30 Kč/hodinu – 390 parkovacích míst
P+R u Ústředního hřbitova – prvních 24 hodin zdarma – 177 parkovacích míst
Parkoviště Veveří – 10 Kč/hodinu – 139 parkovacích míst
Parkovací dům Rozmarýn (Kounicova) – 30 Kč/hodinu – 208 parkovacích míst

Brněnský zpravodaj se ptá poslanců

Novela o liniových
stavbách:
ulehčí Brnu?

v dubnu či květnu letošního roku,“
dodal Hollan (Žít Brno).
Pokud by se ovšem během prvních
týdnů ukázalo, že řidiči ani nadále nevzali nový režim parkování
dostatečně na vědomí, je městská
policie připravená ve spolupráci
s pracovníky Brněnských komunikací přidat do ulic jednu hlídku
navíc. Věnovala by se prioritně
parkovacím automatům, stejně
jako je tomu již nyní přes den. len

Dětské nemocnice
 Uvznikne
parkovací

nomické ceny bytů v Brně. Obce
a vesnice v okolí Brna se tak
fakticky stávají noclehárnami
bez občanské vybavenosti a bez
možnosti rozumného pracovního uplatnění. Díky špatné zemědělské a hospodářské politice
a díky neefektivnímu dotačnímu
systému naši občané tráví hodiny popojížděním v kolonách,
aby mohli celý den sedět v kancelářích nadnárodních korporací v centrech měst a není nikdo,
kdo by se věnoval udržitelnému
rozvoji naší krajiny a našeho venkova. Pokud to nezměníme, za
několik desítek let budou okolí
Brna tvořit jen předotované lány
řepky a oplocená satelitní městečka. Jako poslankyni za hnutí
SPD Tomio Okamura mě takový
vývoj velmi znepokojuje. Chci
podpořit ochranu našeho venkova, kde budou moci bezpečně žít
a pracovat ti, kteří svým umem
a dřinou tato místa vybudovali,
ale i naše děti a děti našich dětí!

dům pro 300 aut
Nekonečné hledání parkovacího
místa ve chvíli, kdy rodiče spěchají se svým potomkem na pohotovost, bude minulostí. V areálu Dětské nemocnice vznikne
nový parkovací dům.
Vedení Brna se proto na výstavbě parkovacího domu domluvilo s ministrem zdravotnictví
Vojtěchem Adamem (nestraník
za ANO). „Dětská nemocnice
je zařízení, které využívají lidé
z celého kraje. Situace v okolí nemocnice je v současné chvíli nelehká a rodiče, kteří jedou s dětmi
k lékaři, musejí mnohdy dlouze
hledat místo, kde zaparkují. Jsem
proto rád, že jsme se na setkání
s ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem dohodli na zřízení parkovacího domu,“ upřesnil
náměstek brněnského primátora
Petr Hladík (KDU-ČSL).
Parkovací dům pro 300 aut přes
den využijí návštěvníci nemocnice,
v noci pak pacienti i rezidenti. len
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Veslařka Mirka Topinková Knapková:
I s pětiměsíční dcerou
se zlatá veslařka snaží dostat zpátky do formy. Už
v březnu jede na soustředění. Jestli bude už letos
závodit, ale neví. Adélka je
prý náročné miminko.

ru. A byla jsem už i běhat. Sportuji celý život, tak to moje tělo
potřebuje a dělá mi to dobře. Ale
jsem hodně nevyspaná a vyčerpaná, tak na skutečné trénování se
ještě necítím.
Kdy plánujete poprvé sednout do
skifu? Už na jaře?
V polovině března bych chtěla jet
na soustředění do Itálie a tam uvidím, jak mi to půjde a jak rychle
se dostanu zpátky do formy. Ideálně bych chtěla zkusit ještě letos
závodit. Ale je možné, že se to
nepovede a nechám to až na příští
sezonu. Byla jsem hodně zvyklá
si všechno plánovat, ale teď s miminkem to moc nejde.

Zuzana Valíková

V září se vám narodila holčička
Adélka. Jak teď vypadá váš život?
Všechno se samozřejmě změnilo.
Ona je ještě malinká, je jí teprve
pět měsíců, takže se vše točí jen
kolem ní. Je to hodně náročné,
protože ještě v noci moc nespí,
nemá svůj režim. Vždy, když už si
myslím, že začíná mít nějaký řád,
tak se zas všechno změní. Musíme být pořád v pohotovosti.

Můžeme se těšit, že vás uvidíme
na příští olympiádě?
Uvidíme. Samozřejmě bych ráda.
Chtěla bych navázat, kde jsem
skončila, ale je to náročné. Znám
spoustu sportovkyň, které se vrátily tam, kde byly před porodem.
Ale co jsem se třeba ptala kolegyň z jiných sportů, tak neměly
problém jako já, že by jim dítě
v noci nespalo. Tak bude záležet
i jak bude dcera spát a jak bude
vyžadovat moc péče. Protože ona
je teď moje priorita a nechci ji někam jen odkládat, abych mohla
sportovat. Nejradši bych obojí
vhodně skloubila.

Pomáhá vám aspoň s péčí někdo?
Abyste si trochu odpočinula?
Hodně za námi z Brna jezdí moje
maminka, která už je v důchodu.
Chodí třeba venku s kočárkem
a já si pak můžu něco zařídit, zasportovat si nebo si odpočinout.
To je obrovská pomoc. Jsem hrozně ráda, že tu příležitost mám.
Co tatínek Adélky?
Manžel se snaží do péče o dceru
také co nejvíc zapojovat, když má
možnost. Protože samozřejmě chodí normálně do práce a teď toho má
zrovna hodně. Chodí s ní ven, přebaluje, koupá,...Také vaří a chodí nakupovat, ale to dělal už před porodem.

MIROSLAVA TOPINKOVÁ KNAPKOVÁ je olympijskou vítězkou ve skifu z roku 2012.

vůbec příjemné. Vozili mi ji jen
na kojení a to jsem o ni měla spíš
strach. Sice jsem se vyspala, ale
moc jsem se těšila, až mi ji vrátí.

„Rádi fandíme českým sportovcům,
protože olympiáda je samozřejmě něco
extra. Jen jednou za čtyři roky. Nejvíc se
zajímám o biatlon.“
Máte pocit, že vás mateřství změnilo?
Myslím, že ani ne. Možná se jen
chovám trochu jinak, že jsem se
přestala starat jen o sebe a mám
tu malou. Ale hodnoty mám pořád stejné. Vždy pro mě byla důležitá rodina, přátelé a samozřejmě
práce, kterou jsem dělala.
Kdy jste byla od porodu sama poprvé bez dcery?
Sama bez ní jsem byla už v porodnici, protože měla žloutenku
a museli na ni svítit. Ale to nebylo

Říkala jste, že už chodíte trochu
sportovat. Snažíte se tedy už pomalu dostat do formy?
Chtěla jsem s cvičením začít až po
šestinedělí, ale v té době jsem alespoň chodila ven na dlouhé procházky s kočárkem. Občas jsem
cvičila jógu nebo pilates na protažení. Potom jsem začala lehce
jezdit na kole a teď už se občas
projedu i na veslařském trenaže-

Sledovala jste teď v únoru i zimní
olympiádu alespoň v televizi?
Rozhodně. Rádi fandíme českým
sportovcům, protože olympiáda
je samozřejmě něco extra. Jen
jednou za čtyři roky. Nejvíc se
zajímám o biatlon, ale sledovali
jsme všechno, kde se Češi účastnili. Je to úplně jiné, když člověk
nemusí závodit a jen se dívá. Vím
jaké to je – ty nervy a tlak. Tak se
na to ráda dívám a vzpomínám.
Byli jsme se dokonce v Brně podívat na Olympijském festivalu.

A kdy jste poprvé od porodu vyrazila někam ven?
Na začátku října jsme měli
s manželem výročí svatby. To
jsem byla ještě v šestinedělí a šli
jsme tady kousek od nás do restaurace na večeři a mamka hlídala. Ale bylo to ještě moc brzy,
pořád jsem myslela na to, že bych
se už měla vrátit. Pak později
jsem ještě jednou vyrazila mezi
ostatní veslaře a to už bylo super.
Užila jsem si, že jsem chvíli mezi
jinými lidmi a že jsem přišla na S VESLOVÁNÍM ZAČALA Topinková Knapková v devatenácti letech. Předtím se
věnovala atletice. Foto: 3x archiv Miroslavy Topinkové Knapkové
jiné myšlenky.
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mohla jsem bruslit až do Bítýšky
V Brně jste se narodila. Máte tu
rodiče. Žijete ale v Praze. Jezdíte
zpátky často?
Určitě ano. Mám tu ještě i trvalé
bydliště, tak jsem přijela i kvůli
prezidentským volbám. Zrovna
jsem při volbě manželovi ukázala,
kam jsem chodila na základní školu, protože tam byla i volební místnost. Ráda si tam zavzpomínám.
Měla jsem moc pěkné dětství, tak
když se do těch míst vrátím, je to
moc příjemné. Chodila jsem na základní školu Vejrostova v Bystrci.

KNAPKOVÁ SE CHCE k závodění v dohledné době vrátit.

„Když jsem byla malá, tak byly ještě
opravdové zimy, že celá přehrada zamrzla
a dalo se bruslit až do Veverské Bítýšky.“

Já s dcerou ven moc nechodím. Ze
začátku hodně plakala, tak jsem
se s ní neodvážila ani do obchodu
a nakupoval manžel. Do města
s ní moc nechodím. Když si potřebuji něco zařídit, jezdím bez
ní a nechávám ji u své maminky.
Třeba do nějaké dětské kavárny
s jinými maminkami jsem s ní také
nevyrazila. Ještě je malinká.

Víte, že...



Miroslava Topinková Knapková, dívčím jménem Knapková, se narodila
19. září 1980 v Brně. Je to česká
veslařka, která na olympijských
hrách v Londýně v roce 2012 získala ve skifu zlatou medaili. Je také
mistryní světa z roku 2011 a několikanásobnou mistryní Evropy. V roce
2002 a 2009 také ovládla Světový
pohár ve své disciplíně. S veslováním začala v devatenácti letech,
předtím se věnovala atletice. Oba
její rodiče reprezentovali Československo ve veslování.
Miroslava Topinková Knapková je
vdaná a má několikaměsíční dceru
Adélu.

Kam v Brně ještě ráda zamíříte?
Na Brněnskou přehradu, protože
jsem tam chodila veslovat já i můj
táta, který byl veslař. Jako malá
jsem tam vyrůstala. Asi od pěti
let jsem tam trávila hodně času.
I v létě jsme se tam pak chodili
koupat, v zimě zase bruslit. Když
jsem byla malá, tak byly ještě
opravdové zimy, že celá přehrada
zamrzla a dalo se bruslit až do Veverské Bítýšky. Takže nejvíc jsem
se pohybovala tam. A celou Bystrc mám z Brna asi nejraději.
Můžete srovnat život s miminkem
v Praze a v Brně?
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Festival chutí
1.–3. 3., Výstaviště Brno
Festival chutí nabídne dokonalý zážitek
pro všechny milovníky dobrého jídla
a pití. Hlavní součástí je festival minipivovarů, kde se představí přes 50 českých
a moravských minipivovarů. Na jednom
místě tak ochutnáte desítky jedinečných
pivních speciálů. Chybět nebude ani
řada dalších stánků s kvalitními pochutinami, takže své chuťové buňky potěší
opravdu každý. Těšit se můžete také na
hudební doprovodný program.
Festival otrlého diváka
9. 3., kino Scala, Moravské
náměstí 3
Festival otrlého diváka nabízí divákům
od roku 2004 unikátní ﬁlmové zážitky.
Vyhýbá se pouze masově zaměřené
produkci, která je běžně dostupná
v televizi a kinech. Letošní ročník tak
nabídne nejen moderní, klasické i zapomenuté horory nebo krváky proslulé
svou šokantností či působivostí, ale
také brak všeho druhu v jeho nejbláznivějších i nejambicióznějších podobách.
Playstation Noc reklamožroutů
2018, 8. 3. – 19:00, Fléda Club,
Štefánikova 24
Světová reklamní show PLASTATION
NOC REKLAMOŽROUTŮ opět zaví-

Tipy na zajímavé akce

Co by vám nemělo v Brně ujít?
tá do České republiky. V nejnovější
kolekci je přes 300 reklam z více než
50 zemí světa. Je to výběr toho nejlepšího z minulých let, reklamy na známé
i neznámé světové značky, reklamy se
světovými celebritami i exotické spoty
s neherci, reklamy originální, dramatické, vtipné i dojemné. Noc reklamožroutů je světová reklamní show plná
reklamy a hudby s dlouholetou tradicí.
Show probíhá ve více než 135 městech 40 zemí celého světa.
Týden výtvarné kultury
5.–11. 3., Brno
Týden výtvarné kultury vytváří prostor
pro poznávání, dialog i vlastní tvorbu
na půdě brněnských kulturních institucí. Již po deváté budete mít možnost
vybrat si z bohatého programu zahrnujícího výstavy, komentované prohlídky,
přednášky, výtvarné dílny i akce v ulicích města, které vychází vstříc všem
věkovým kategoriím. Součástí Týdne
výtvarné kultury je již tradičně i výtvarná soutěž pro studenty středních škol.
Tématem letošního ročníku je „IDENTITA“, kterou budou programy reﬂektovat z mnoha různých úhlů pohledu.
Motosalon 2018
8.–11. 3., Výstaviště Brno
MOTOSALON je největší prezen-

tací ve střední Evropě, jako jediný
motocyklový veletrh s gescí Svazu
dovozců automobilů (SDA) – motocyklová sekce. Od roku 2010 se
veletrh MOTOSALON střídavě koná
v Brně a Praze. Devátý ročník veletrhu MOTOSALON se tak po roční
pauze opět uskuteční na brněnském výstavišti. Veletrh předvede
reprezentativní zastoupení významných značek dostupných na českém
trhu s nejaktuálnějšími novinkami
a nabídne návštěvníkovi přehlídku
všeho, co s motocyklem souvisí
včetně atraktivních doprovodných
programů.
1. běh pro hospic
24. 3. – 9:00, Hospic sv. Alžběty,
Kamenná 36
Na trať s délkou 6,1 km zve Hospic
sv. Alžběty a Duckbar jak výkonnostní běžce, tak i úplné amatéry.
Start i konec závodu bude v areálu
zahrady hospice a bude měřen profesionální časomírou. Trasa závodu
je mírně členitá a obklopena zelení
a zajímavou architekturou. Výtěžek, včetně celého startovného,
poputuje na podporu brněnského
hospice. Registrovat se je možné
na webu: www.behyprohospice.cz.
Počet běžců je omezen.


Úplně poslední komentovaná prohlídka výstavy Jeden kmen, opravdu, 17. 3. – 15:30, hrad Špilberk
Skřetí výstavou JEDEN KMEN vás
naposledy provede kurátor Ctibor
Ostrý. Nenechte si jeho vyprávění ujít, nechystá se už žádná další
komentovaná prohlídka ani prodloužení výstavy. V sobotu 17. března
se dozvíte, co stálo v pozadí výstavy a co nového vás v rámci projektu Jeden kmen čeká. Naturalisticky
ztvárněná výstava plná fotograﬁí,
rekvizit i zvuků nadchne všechny
milovníky fantasy a sci-ﬁ literatury
nebo her a larpů.
Mucha + Nauzea Orchestra, Brno
8. 3. – 20:00, Eleven club, Dominikánská 11
Po roce se do Brna vrací pravý
brněnský femipunk – koncert kapely Mucha. Frontwoman Nikola se
s ničím moc nepáře. Pro ostrý slova
nechodí daleko a je tak nějak čím dál
víc od rány. Zpívá pěkně narovinu, co
si myslí, a nejeden to občas neustojí.
Možná doslova pak neustojí. Před ní
vystoupí kapela Nauzea Orchestra
hrající „noise-trash“. Co to je, nemusíme mít ponětí, důležitější snad je,
že jsou z tvrdýho severu – Ústí nad
Labem.

SC-380293/01
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Po Brňákovi Machovi je pojmenovaná i veličina
Otec fyzikální veličiny rychlosti Mach je brněnský rodák Ernst
Mach. Na jeho vizionářských a inženýry stále používaných pracích
se staví dodnes. Z jeho elaborátů
vycházel i Albert Einstein, který si
s oblibou četl Machovy knihy. Mach
při svém zkoumání na brněnské
univerzitě objevil a označil rychlost
zvuku, dnes již deﬁnovanou podle

jeho příjmení jeden Mach. Jednotka se používá zejména v letectví
a raketovém inženýrství. Dnes již
moderní stroje dosahují rychlosti
hned několika Machů. Překročení
této rychlosti se projevuje sonickým třeskem, který je doprovázen
velkou ránou, kdy letadlo či jiný letící objekt v daném okamžiku překoná rychlost zvuku.

Brňáci se hrnó
na gábl. Znáte
hantec?

Na výstavišti se promenádovali psi

Ernst Mach se narodil v Chrlicích,
tedy dnešní brněnské městské části. V devíti letech šel studovat na vídeňské gymnázium, kde byl pedagogy označen jako nestudijní typ,
který by se raději měl vyučit řemeslu. Mach nakonec vystudoval
gymnázium v Kroměříži. V letech
1867 až 1879 při svém působení
v Brně jako přednosta Fyzikální-

Na začátku února se uskutečnila na brněnském výstavišti soutěžní
přehlídka psů. Návštěvníci mohli zhlédnout psy i feny v pěti kategoriích, třída štěňat, dorostenců, mladých, ověřená a veteránů.
Nejvíce zaujala třída mladých fen, kde hned první dvě místa obsadily feny z vrhu chovatele Pavla Jirečka, jehož fena Ember Lynn mini
Sherak se umístila na druhém místě a její sestra Elodie Belle mini
Sherak, s kterou soutěžil chovatel Honza Šlapeta, zaujala první místo
v třídě mladých. Obě tak získaly ocenění V – výborný, CAJC – Čekatel českého junior šampiona. Znovu se šampioni sejdou 12. května na
len
klubové výstavě bulteriérů v Choceradech.

Hantec je druh brněnské volné
mluvy vycházející z hanáckých nářečí a němčiny brněnských Němců. Například slovo šalina označující tramvaj vychází z německého
výrazu Elektrische Linie. Hantec
je spíše slang než brněnská mluva
výrazně ovlivněná stěhováním lidí
mezi Brnem a Vídní. Z vídeňského
nářečí pochází třeba hokna, práce, a z toho i hoknit jako pracovat.
Také se to podepsalo na označení
míst, třeba Augec pro Lužánky,
které je také české označení vídeňského parku Augarten. Hantec ale
vychází z více jazyků, u spousty
slov se jejich původ nedá určit, dvě
třetiny jsou zkomoleniny německých a českých slov, dále pak hantec vychází ze slovenštiny, maďarštiny, polštiny, ruštiny a ojediněle
také i z francouzštiny a italštiny.
Hantec je tedy svým způsobem
velmi kosmopolitní slang, na který
většina Brňanů nedá dopusti. jn EMBER LYNN skončila na krásném druhém místě. Foto: Jaroslav Novák



Zuřivý reportér informuje



Na Šilingrově náměstí přistáli orli a supi

NA NÁMĚSTÍ V SRDCI BRNA přiletěli bronzoví ptáci Michala Gabriela.
Foto: Jaroslav Novák

Hejno kříženců orlů a supů, tak
deﬁnoval umělec Michal Gabriel své bronzové sochy stojící
v hejnu devíti ptáků na brněnském Šilingrově náměstí. „Není
to žádný konkrétní druh ptáka.
Podle Michala je to něco mezi
supem a orlem,“ říká kurátor
Martin Dostál. Sousoší nepředstavuje žádnou metaforu ani nic
jiného, jedná se pouze o hezké
umělecké dílo, které má zdobit
veřejný prostor v centru města.
Samotného autora zajímají pouze reakce okolí. Na Šilingrově
náměstí budou v průběhu roku
vystavovat i další renomovaní
umělci, začínající sochaři i studenti fakulty výtvarných umění.
jn
Je tedy na co se těšit!

ho ústavu univerzity započal svá
převratná zkoumání rázových vln,
zde také přišel s novou fyzikální veličinou vyjadřující rychlost zvuku.
Překonání rychlosti zvuku se však
nedožil, zemřel v roce 1916 den po
dni svých narozenin v 78 letech.
Rychlost zvuku pak byla poprvé
překonána až v roce 1947 letadlem
jn
s raketovým motorem.



Kde si v Brně
pochutnáte?



Būcheck nabízí
poctivé jídlo
z okénka auta
Street food je rychlé, dobré,
levné jídlo, které koupíte i sníte na ulici cestou domů nebo
do práce. Poslední dobou se
v Brně stále častěji objevují stánky, ve kterých kuchaři
vědí, že z okénka se nemusí
podávat jenom smažák nebo
párek v rohlíku. Přesně takovým případem je foodtruck
Būcheck, který pravidelně stojí vedle nové tržnice na Zelném
trhu. A každý den ho tam nedočkavě vyhlížejí desítky lidí.
Hranolky smažené na sádle
nebo trhané vepřové maso se
už totiž stalo legendou.
Za celým konceptem foodtrucku stojí dva mladí Slováci Peter a Zuzana. Společně každý
den kromě pondělí a neděle
lidem v centru města nabízejí
perfektní hranolky, burgery
nebo dezerty. A každý, kdo
jejich jídlo jednou ochutná, je
pevně rozhodnutý, že se k nim
zase brzo vrátí. „Chodím okolo stánku často, pracuji totiž
nedaleko. Ale dlouho jsem neměla příležitost nic ochutnat.
Jednou jsem pospíchala zpátky do kanceláře, takže jsem si
koupila oběd s sebou do ruky
právě u Būchecka. Jakmile
jsem ochutnala, bylo mi jasné,
že do normální restaurace už
se v dobách polední pauzy jen
tak nevrátím,“ svěřila se například Michaela Novotná, která
u stánku obědvá často.
Stánek, který otevírá o půl dvanácté, zůstává na Zelném trhu
až do vyprodání. Někdy se ale
po jídle jenom zapráší, takže čím
dřív přijdete, tím větší je šance,
len
že na vás něco zbude.



Būcheck
Zelný trh 18, Brno
Úterý až sobota od 11:30
do vyprodání

Brněnský speciál
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Z policejních
svodek

 Kam na pivo? Rovnou do pivovaru!

Žena chtěla
investovat do másla
V půli února přišla do prodejny
na Starém Brně sedmašedesátiletá žena a na pokladně nahlásila, že má u sebe osm kusů másla.
Žena pokračovala do prodejny,
kde si másla vyměnila za stejná,
ale vzala si o jedno víc v domnění
že si trošku polepší. Prošla pokladnou bez placení a byla zadržena pracovníkem bezpečnostní
služby, který přivolal policii.
Paní s hlídkou odmítala komunikovat a nechtěla prokázat
svoji totožnost. Následně po
policistech začala plivat. Policisté ženu zpaciﬁkovali a převezli na služebnu. Na stanici se
zjistilo, že žena je nesvéprávná,
a tak ji policisté předali její dceři, která si ji odvezla.
Původně ani nešlo o to ukrást jedno máslo navíc. Žena si osm másel totiž koupila hned ve vedlejší
prodejně, následně, když zjistila,
že v druhém obchodě mají stejná
másla, jen s delším datem spotřeby, rozhodla se másla vyměnit
a prodloužit tak možnost másla
skladovat, přeci jenom máslo je
komodita, jehož cena roste a je
vhodným produktem ke zhodnocení ﬁnancí v poslední době. Její
chyba nakonec byla jen, že spoléhala na to, že personál prodejny
přehlédne to jedno máslo navíc,
jinak by jí to nejspíše prošlo. jn



Pivovar Hauskrecht patří mezi
moje oblíbené. Rád jsem proto
nakoukl pod pokličku a vyzvěděl
od tamního sládka, jak se vaří
pravé brněnské pivo.
Jaroslav Novák

Navštívil jsem brněnský parní pivovar Hauskrecht, který patří mezi
malé pivovary lokálního charakteru. Proč parní? Přibližně 97 %
pivovarů má ohřev párou, takže
nic neobvyklého, a tak se zakladatel pivovaru a vrchní sládek Petr
Hauskrecht, jenž je vyobrazený na
etiketě piva, rozhodl zahrnout slovo
parní do názvu a vzbudit tak v lidech
zvědavost a přiblížit jim tak piva.
Jeho pivovar je neustále otevřený
pro zvídavé návštěvníky, kteří se
chtějí dozvědět o vaření piva více
a ochutnat tekutý chléb národa
našeho přímo v pivovaru. Doménou pivovaru a přilehlých výčepů
se stává svěží Brněnská 11° se svou
hustou smetanovou pěnou.
Hauskrecht dále vaří nepasterizovanou a neﬁltrovanou 12°, která je
díky tomu dobrým zdrojem vitamínů a minerálů, u které se používá čerstvě natrhaný chmel. Také
můžete zkusit každý měsíc jiný
speciál. V březnu se může Brno těšit na velikonoční karamelový speciál PH 13° Marcen, od 8. března
13° St. Patrik barvený mořskými
řasami a na konci března se ještě
dočkáme 13° Black Flek, černého
speciálu bavorského typu, a na ča-

V PIVOVARU HAUSKRECHT vaří pivo od roku 2014. Už se jim ale podařilo získat
si srdce většiny Brňáků. Foto: Josef Novák

rodějnice si pak pivovar nachystal Na závěr jsem položil vrchnímu
dubnový speciál PH 13° Magic ko- sládkovi Hauskrechtovi často spekulovanou otázku, jak má být správřeněný zázvorem.
ně natočené jeho pivo. „Každému
Mladý, ale oblíbený pivovar
může chutnat pivo jinak natočené,
Pivovar má krátkou, ale už bo- ale na stěnách skla nesmí být bubhatou historii. Vznikl v listopadu linky, to by znamenalo, že sklenice
2014 v prostoru bývalých jatek nebyla řádně opláchnutá nebo se
Na Porážce a hned v úvodu oslovil nerozpadla včas pěna. To může být
Brňany. V roce 2015 Hauskrecht způsobené špatným dezinfekčním
pro pivní výstavy Žít pivo mapující přípravkem, který se používá do
vývoj brněnských hostinců a pi- Spülboye. Nedej bože, aby se pouvovarů uvařil Výstavní brněnskou žíval jar, který jednak nechává stopy
desítku chmelenou Žateckým v chuti a jednak narušuje povrchové
poloraným červeňákem. A proto- napětí pěny. Ta pěna má nějaký svůj
že Špilberk 10° byla návštěvníky tonus a jakákoliv mastnota, sklenice
označena za nejlepší brněnské pivo po limonádě nebo jar tento tonus
a těšila se velké oblibě, rozhodli se narušují, pěna jde do velkých bubv pivovaru uvařit tuto desítku pro linek a rychle padá,“ popsal vrchní
nás Brňáky i na letošní léto.
sládek Petr Hauskrecht.



Kam v Brně do přírody?

Obora Holedná láká na daňky i divočáky. I prasata
Obora Holedná, myslivecké zařízení rozkládající se přibližně
na ploše tří kilometrů čtverečních, je neodmyslitelnou součástí města. Návštěvníci tam
mohou při procházce narazit
na volně pobíhající a divoce žijící daňky, muﬂony nebo jeleny.
Ti jsou zvyklí na ruch i dětský
křik, takže se klidně přiblíží i na
dosah ruky a někteří se nechají
i pohladit.
Obora je protkaná schůdnými
cestami i asfaltovou cestou, která je vhodná i pro kočárky. Na
výlet za zvířaty tak proto často
míří rodiče s dětmi nebo cyklisté. V oboře jsou pro ně také vybudované altány a lavičky k relaxaci a odpočinku.
Součástí obory je oddělená menší obora s divočáky, které mohou
návštěvníci krmit jablky, mrkví,

JELENI, DAŇCI I MUFLONI se procházejí venku za jakého- V OBOŘE HOLEDNÁ návštěvníci potkají divoká prasata.
Foto: 2x Jaroslav Novák
koliv počasí.

suchým chlebem, houbami nebo
kaštany. Tato menší obora už ale
není kvůli bezpečnosti průchozí. Divoká prasata sice působí
spokojeně a mírumilovně, ale

přesto jsou to stále silná zvířata
dosahující váhy několik stovek
kilogramů a nebývají vůči člověku tak ostýchavá jako jejich plaší
sousedé.

V jezírku u divočáků se pak usídlily kachny, nejrůznější druhy
obojživelníků a ryb, nad hlavou
návštěvníkům poletují datli,
jn
strakapoudi nebo žluvy.

Volný čas v Brně

Národní divadlo Brno míří do šapitó

Brno – Aby Národní divadlo Brno
nemuselo omezovat představení,
nebo dokonce vynechat celou jednu
sezónu, rozhodlo se vytvořit si úplně novou a nevšední divadelní scénu
– v cirkusovém stanu uprostřed nejznámějšího městského parku. Od
konce února zde představí nastudování klasické české novely Vladislava Vančury Rozmarné léto.
„Chceme nabídnout nový výklad
barvitého vypravování slavné české klasiky a naplno pak využít výzvy, kterou prostor cirkusového



Četba na
volné chvíle



TIC vydal průvodce

 Návštěvníci lužáneckého
parku jen těžko přehlédnou
obří červenožlutý cirkusový stan, který tam vyrostl.
Národní divadlo Brno tímto
originálním způsobem vyřešilo skutečnost, že jsou celou
sezónu bez hlavní divadelní
scény – budova Janáčkova
divadla totiž prochází kompletní rekonstrukcí.
Lenka Zemanová
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NÁRODNÍ DIVADLO BRNO se na čas přesunulo do cirkusového stanu v Lužánkách. Foto: FB Národní divadlo Brno

šapitó nabízí. Uvedení inscenace
v tak výjimečném prostoru bude
pro diváky, a neméně také pro
herce činohry, něco zcela nového
a neobvyklého,“ uvedla tisková
mluvčí Národního divadla Brno
Zuzana Žáková – Klimplová.
V hlavních rolích se pod režijním
vedením Jakuba Nvoty představí
Petr Halberstadt, Martin Sláma
a Michal Bumbálek.
Šapitó však nebude sloužit jen
divadelním představením, na-

bídne i ojedinělá cirkusová
představení. Do Brna tak z Německa zavítají Gogol & Max,
dvojice proslulých klaunů, kteří
využívají svých akrobatických
i hudebních dovedností, díky
kterým zvládají i hru na dvacet
hudebních nástrojů. Dalšími
hosty bude americko-kanadské
kouzelnické duo Strange Comedy nebo divadelně-cirkusově-folklorní cirkus Younak vyprávějící příběh Jury Jánošíka.

Milovníci historie a aktivit na čerstvém vzduchu mají nyní příležitost vypravit se na vycházku ve
vybrané společnosti. Doprovodí
je při tom Průvodce po Ústředním hřbitově – nová publikace,
kterou ve spolupráci s Muzeem
města Brna vydal TIC Brno.
Průvodce je součástí projektu,
který mapuje místa posledního odpočinku osobností, které
psaly dějiny města. Je doplněný
o přehlednou mapku a odkazy
na podrobnější informace v Internetové encyklopedii dějin
Brna. Praktická kapesní knížka
je zdarma k dostání v infocentrech v Panenské 1, Radniční 8
a na Špilberku. Digitální verzi
je možné stáhnout z webových
stránek na portálu Go to Brno.
Kromě osobností pochovaných
právě na brněnské „centrálce“
má průvodce upozornit na projekt, který dlouhodobě mapuje,
kdo tam byl skutečně pohřben.
Jeho aktuální stav a aplikaci
s mapou čítající přes 500 historicky potvrzených pochovaných zájemci najdou na adrese
red
hrbitovy.brno.cz.

INZERCE

Nechte se rozmazlovat a hýčkat. Udělejte si čas sama na sebe.
Hosté: Olga Lounová, Vesna a Zuzana Gamboa

Pro všechny ženy po celý den zdarma:
Produkty a dárky Poradenství uLékaře.cz Konzultace s odborníky Služby vizážistek a kadeřnic
Alternativní terapie Workshopy se známými osobnostmi Nutriční poradenství
Tipy pro zdravý život Ochutnávky a testování Akční slevy

SC-380334/01

www.denkdysebudumitrada.cz

Pro naše čtenáře
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Horoskopy

 Beran

mení. Ty čekají nové příležitosti, jak v podnikání,
Beranům narozeným okolo 16. dubna se může tak i ve vztazích. Lvi narození okolo 16. srpna by
obrátit život naruby, mohou přijít k příležitosti. mohli přehlédnout důležitou věc, která by jim
Naopak opatrnější ve svém konání by měli být mohla způsobit nejednu nepříjemnost.
Berani narození okolo 12. dubna. Změny by se
 Panna
nemusely vyplatit.
Panny by si měly dávat v první půlce března ještě
 Býk
pozor na svou tělesnou schránku a nepřehánět
První půle března bude pro Býky ještě po- to s aktivitami. Pokud budete cestovat do exoticměrně klidná a odpočinková. Druhá půlka kých zemí, je vhodné mít očkování nebo aspoň
měsíce už Býky přeci jen trošku probere z le- dobrou lékárničku. Druhá půle měsíce Pannám
targie a i oni se mohou k ledasčemu odvážit. energii do žil a i pracovní záležitosti se mohou
To ovšem neplatí pro Býky narozené okolo řešit lépe. Stejně tak mohou Panny v druhé půl12. května, ti mohou stále ještě řadu týdnů se- ce měsíce zabodovat i v milostné oblasti.
trvávat v „prázdninovém“ režimu.

 Váhy

 Blíženci
Blíženci by měli v březnu aspoň trochu odpočívat. Mnozí se léčí nebo ještě mohou léčit
z chřipky. Méně je někdy více, platí zvláště pro
Blížence narozené okolo 5. června, zejména co
se týče zdraví.

 Rak
Březen Rakům vyloženě přeje. Je vhodný pro
kulturní a umělecké zážitky, pro tvorbu plánu do budoucna, pro rozbíhání projektů, pro
získávání dobrých kontaktů a zejména pro
vztahy a příjemné zážitky. Jejich srdce bude
naplněno láskou a duše porozuměním.

 Lev

Šetřete energií, protože konec měsíce může
být opravdu náročný. Upusťte od svého perfekcionismu, dělejte jen nejnutnější věci a najděte
i chvíli na odpočinek. Předejdete případným
chybám z vyčerpání. Pozorujte, kde vás co
nebo kdo omezuje, ale nedělejte unáhlené kroky. Čas na změnu ještě přijde.

 Štír
Štíři budou mít do půlky března pohodové období a mnozí vyrazí i do společnosti či za kulturou.
Je to období plné zážitků. Dokonce Štíři mohou
mít pocit, že je vede nějaká „vyšší“ síla. Mohou
mnohé objevit, co je pro druhé skryté, realizovat
své sny a vyrazit třeba na exotickou dovolenou.

Většina Lvů si v březnu může na chvíli oddych-  Střelec
nout. Mnohem dynamičtější to bude pravděpo- Aktivnější budou i Střelci, zejména narození
dobně pro Lvi narozené v poslední třetině zna- v druhé půli znamení. Ovšem pozor na eufo-

rii a cesty „ke hvězdám“, hezky rychle by vás
mohla do reality vrátit viróza či chřipka.

 Kozoroh
Kozorohové se na chvíli vymaní ze své pesimistické vlny a mohou aspoň na chvíli rozjímat
a snít o lepších zítřcích. Konec března a začátek
dubna bude opět vyžadovat plnou koncentraci
energie, neboť nedořešené úkoly nepočkají.

 Vodnář
Mnoho Vodnářů, zejména narozených v druhé půli znamení, může v březnu zaznamenat
opět jakousi nechuť vyvíjet přílišnou aktivitu. Je to v pořádku. Březen je období odpočinku, a když to nejde, tak to nejde.

 Ryby
Konečně budou Ryby ve svém živlu. Množství
podnětů a aktivit ale mohou mnohé upoutat
počátkem března ještě na lůžko s chřipkou,
pokud se tomu již nestalo minulý měsíc.
Ostatní si mohou užívat období plné euforie,
vše půjde doslova samo, zejména u Ryb narozených v poslední třetině znamení.
S nadhledem do hloubky

Ing. Jitka PEŠK
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INZERCE

5. DUBNA
BOBYCENTRUM

(ISR)

generální partner

hlavní partner

generální mediální partner



Kontakt na inzerci

SC-380341/01

VSTUPENKY NA
WWW.JAZZFESTBRNO.CZ
A V BĚŽNÝCH PŘEDPRODEJÍCH



Vážení klienti, uzávěrka inzerce do DUBNOVÉHO VYDÁNÍ BRNĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE JIŽ 15. 3. 2018.
Máte-li zájem o umístění inzerce, prosím, volejte nebo pište na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka: Iveta Šavelová, mobil: +420 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

Z redakční pošty





Ptáte se nás
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INZERCE

Jen co se po Brně rozkřiklo, že
začne vycházet nový měsíčník
Brněnský zpravodaj, obrátili
se na redakci obyvatelé města
a budoucí čtenáři, aby vyzvěděli, jaký názor má na zásadní brněnská témata redakce nového
měsíčníku.

SC-372144/12

budou hlasovat brněnští zastupitelé 27. února. Deﬁnitivní
slovo ale bude mít vláda, která
se zavázala k názoru zastupitelů
přihlédnout. V některém z příštích čísel Brněnského zpravodaje se určitě budeme hlavnímu
brněnskému nádraží věnovat
a našim čtenářům poskytneme
Tématem, které čtenáře nejčastěji komplexní informace.
zajímalo, bylo parkování. „Máte
nějaké tipy, kde v centru zaparko- Brňany také zajímalo, zda
vat za méně než šedesát korun za máme v redakci nějaké oblíbené
hodinu?“ ptali se Brňané.
restaurace nebo kavárny, které
Ano, máme. Na tuto otázku pravidelně navštěvujeme.
jsme odpověděli v tématu čísla Máme. A máme jich spoustu.
na stránkách 6 a 7. Levněji je Chceme se o tipy na příjemné
možné zaparkovat v parkova- restaurace, hospody, bistra
cích domech v centru. Jejich a kavárny podělit s našimi čteseznam najdete v přehledné ta- náři, proto jsme zavedli pravibulce uvnitř časopisu.
delnou rubriku Kde si v Brně
pochutnáte?, ve které budeme
„Jak to vypadá s brněnským nabízet tipy na naše oblíbené
hlavním nádražím? Přesune brněnské podniky, do kterých
se?“ To byl další častý dotaz, se často vracíme. V aktuálním
který nám lidé pokládali.
čísle doporučujeme ochutnat
Odpověď není snadná ani jed- skvělý pulled pork z foodtrucku
noznačná. O poloze nádraží Būcheck na Zelném trhu.

SC-380320/01

OLMAN SERVICE s. r. o. přijme šikovné
pracovníky osoby se zdravotním
omezením na pozici UKLÍZEČKA na HPP
Pracoviště: Brno-střed, Bohunice, Černovice
Volejte: 730 186 797, 734 360 001 nebo e-mail: nabor@olman.cz
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U nás s jarem
nerostou ceny,
ale YDĢHVSRNRMHQRVW.
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VÁCLAV NOID BÁRTA — MICHAELA NOSKOVÁ — ROMAN TOMEŠ
ˇ — PETR KUTHEIL A DALŠÍ
PETR RYŠAVÝ — TOMÁŠ SMICKA

CENTROPOL ENERGY, a.s.
Bratislavská 184/2a
602 00 Brno

478 575 555
www.centropol.cz
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SC-380342/01

VSTUPENKY
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Zákaznická linka

WWW.MADAGASKAR—MUZIKAL.CZ
PAR TNEŘI
MUZIKÁLU

S námi
jednoduše
WʂGVɸȜVGК

VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

T OUR 2 0

Na jaře 2018

V březnu
po 17:00
vstupné
190 Kč

otevíráme novou
unikátní venkovní zónu!
Nejšťastnější děti najdete u nás
Rodiče u nás vstupné neplatí
Otevřeno každý den a za každého počasí

5RGLéH1DWRKOHMVWHéHNDOL
www.BrunoFamilyPark.cz

SC-380336/01

BRuNO family park I Kigginsova 2 I Brno-Slatina (u Kauﬂandu) I tel. 515 535 570

