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Brněnský zpravodaj
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Víte, že...

  Znalec podzemí Aleš Svoboda 

…podle odborníků z personálních agentur si pracovníci některých oborů vydělají víc peněz
v Brně než v Praze? Vedoucí skladů, účetní manažer nebo obráběč
u nás může brát i o 15 tisíc korun
víc. A nejvíc zřetelné je to u pracovníků IT, u kterých jsou v Brně
nejvyšší platy v republice.
red

Hollywood bude ﬁlmovat na Žlutém kopci

Zahrádky dostaly
novou uniformu
Teplý duben přiměl hospodské,
aby vytáhli před své provozovny
stoly, židle a slunečníky a mohly
se naplno „rozjet“ zahrádky. Sezení před restauracemi je populární, ale provozovatelé se musí
řídit poměrně přísnou vyhláškou
památkářů.
více na straně 3

Doprava:
Opravujeme,
aby nebylo hůř
Ať pracujete a bydlíte přímo
v Brně, nebo sem do práce dojíždíte, asi po ránu zažíváte pěkné nervy. Mimobrněnští jsou
už otřeseni z kolon na dálnici,
zvláště pondělky jsou velmi těžké. Jenže po vjezdu do města je
to ještě šílenější. A ještě horší
stavy zažívají řidiči městské dopravy, u které je na některých
linkách, například u židenických kasáren, ranní zpoždění
zcela běžné.
více na straně 4

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

Článek na stranách 8–9
Brno-střed – Kostnice pod svatojakubským kostelem, labyrint sklepů pod Zelným rynkem, mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím. Ke třem vrcholům práce stavebního inženýra
Aleše Svobody, které jsou přístupné veřejnosti, přibude čtvrtý: vodojemy ve Žlutém kopci, ve ktered
rých chce točit mysteriózní seriál hollywoodská produkce. A hlásí se další ﬁlmaři.

Střelec měl přes čtyři promile
Brněnsko – Trojice mužů popíjejících na chatě v Rudce nedaleko Brna pod vlivem alkoholu
vymyslela nebezpečnou zábavu.
Z podomácku vyrobené zbraně
trefovali lahve a stříleli do stromů. Přivolaní policisté zjistili, že
pak se muži pohádali a začali se

o zbraň přetahovat. Ze zbraně
střílel třiačtyřicetiletý muž, který při dechové zkoušce nadýchal
závratných 4,41 promile. Poté,
co hlídka zbraň zajistila, se situace na místě uklidnila. Asi o dvě
hodiny později se ale rozhořel
další konﬂikt. Tentokrát verbální

a s fyzickým napadáním. Stejný
agresor, který tentokrát nadýchal „pouze“ přes tři promile,
pak putoval na záchytku. Majitel
zbraně je nyní stíhaný pro nedovolené ozbrojování. Střelec se
pak bude zodpovídat z přestupku
PČR
v oblasti zbraní a střeliva.

Inzerce

SC-380293/03
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Díky programu ŠKODA Plus
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů,
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů
s garancí prověřené historie a technického stavu.

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
NA PLUSY

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

SC-380432/02

IVACAR 2000
Krumlovská 30
664 91 Ivančice
Tel.: 546 211 804
www.ivacar2000.cz

Aktuální zpravodajství z Brna

Editorial
S Kometou na Mars
Když jsem v neděli 22. dubna seděl na Svoboďáku v jedné z restaurací, ptala se mě kamarádka, která sportu příliš neholduje,
co se to tady vlastně děje?
Vysvětlil jsem, že jde o třináctý
extraligový titul a Kometa se asi
stane mistrem. Záplava modrobílých šál a s časem atmosféra
houstla. Většina fanoušků byla
veselá. Věřila, že kluci nezklamou, že to vyjde.
Když začal zápas, vypravili jsme
se na Zelňák, který byl plný diváků. Sledovali jsme na velké obrazovce, jak jde tým krůček za
krůčkem, vteřinu po vteřině za
titulem. Už v první minutě visel
v bráně za třineckým gólmanem
puk, pak další. A ještě jeden. V tu
chvíli už nikdo nepochyboval.
A pak se ta ztráta pozornosti
nevyplatila. Třinec vpálil v padesáté minutě gól. Ne, to už
zvrátit nejde, to se nemůže
stát, mysleli si fanoušci jako
jeden muž. A pak padl komeťácký čtvrtý a Zelňák byl na
pokraji euforie.
Konec mače. Kluci zvedli nad
hlavu Masarykův pohár a sekt
začal téct proudem. We are the
champions zpívali jsme a cítili se skoro jako Queen. Nebo
spíš jako králové. Ti nejpravověrnější čekali, až se jejich zlatí
chlapci vrátí ze severu, aby jim
poděkovali.
Je to opojný pocit, když se splní
sen. A když se takhle zhmotní
potřinácté, nemá to prostě chybu. Slavilo celé Brno. Pravda,
dokonce tak hlasitě, že divadlo
Reduta na Zelném trhu muselo zrušit operu, protože pěvci by
prostě fanoušky nepřehlušili.
Snad se kvůli tomu nezlobí, je
to taky jednou za rok.
Dík, Kometo. Tahle cesta na
Mars opravdu stála za to.
A pak že je třináctka nešťastné číslo.
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz
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Zahrádky dostaly novou uniformu
 Teplý duben přiměl hospodské, aby vytáhli před své provozovny stoly, židle a slunečníky a mohly se naplno „rozjet“ zahrádky. Sezení před restauracemi je populární, ale provozovatelé se musí řídit poměrně přísnou vyhláškou památkářů.
Jan Matějovský

Brno-střed – V centru Brna se
otevřelo několik desítek zahrádek
a jejich vzhled je velmi podobný.
Má to jednoduchý důvod. Nová
směrnice památkářů říká, že barva
zastřešení zahrádky se musí blížit
barvě fasády, velké reklamy na slunečnících dovoleny nejsou vůbec.
Posuzuje se také jejich vzhled.
Celkově pak musí zahrádka být
na předepsané ploše, nesmí mít
neprůhledné ohrazení nebo vícebarevné zastínění. Také tam nesmí
být žádná reklama, zařízení k čepování nápojů či zmrzlinový stroj.

pravidla vzhledu a podest metodika, kterou vydal Odbor památkové
péče Magistrátu města Brna. Bez
potvrzení OPP MMB nemůžeme
zahrádku povolit. Loni platila pravidla nezávazně, restauratéři, kteří
je uplatnili, měli slevu za pronájem.
Letos jsou pravidla pro všechny
bez rozdílu závazná. „K povolení
se letos vyjadřuje zpravidla správce
komunikací – Brněnské komunikace a.s., ale také například Policie ČR,“ říká Kateřina Dobešová.
Právě radnice Brno-střed nakonec
podobu zahrádek schvaluje.

Pozor na sklon!

Pokud vede ulice z kopečka, povolili památkáři podestu. Ale až
Podle Kateřiny Dobešové, mluvčí od šestiprocentního sklonu. Poměstské části Brno-střed, určuje kud mají hospodští sklon 5,5 prov městské památkové rezervaci centa, musí podložit nohy stolů,

Loni nezávazně, letos naostro

Pravidla, podle kterých je možné otevřít zahrádku, najdete na
www.brno-stred.cz/modules/marwel/index.php?article=12432

Z orloje vypadnou komeťácké kuličky

Jak musí zahrádky
vypadat?



• Bez reklam i zmrzlinových strojů
• Provoz od března do listopadu
• Cena za den v historickém centru 4 Kč/m2
• Mimo historické centrum:
s podestou 4 Kč/m2, bez podesty 3 Kč/m2
• Počet schválených zahrádek – 79

aby se lidem nevylily nápoje nebo
polévka. „Tu hranici opět stanovil
odbor památkové péče ze svých
zkušeností i ze zkušeností z jiných měst ze zahraničí,“ uvedla
mluvčí Kateřina Dobešová.

A barva květináčů?
Majitelé hospod vyhlášku nechtějí komentovat, někteří jsou za
sjednocení pravidel rádi, ale další
si přece jen kritiku neodpustí. „Za
chvíli budeme muset mít i květináče v barvě fasády a ﬁremní štítky se budou zalepovat jak v televizi,“ povzdechl si jeden z majitelů
zahrádky na náměstí Svobody.
Podle památkářů jsou ale zahrádky v historickém prostředí a hospodští by to měli respektovat.



Z policejních
svodek



Hráli kontrolu
a okrádali seniory

Z ČASOSTROJE na náměstí Svobody padají koměťácké kuličky.

Foto: brno.cz, Z Kolařík

Brno-střed – Od 23. dubna vypouští časostroj na náměstí Svobody
kuličky s logem Komety, která je potřinácté vítězem extraligy. Kdo
nechytil hned tu první, má dalších 168 šancí do 5. května. Třináctkrát
denně, od jedenácti dopoledne do jedenácti večer vždy v celou hodinu
red
si na kuličku může zájemce počkat.

Nové kontejnery na starý textil
Brno – Na jaře v Brně přibude asi
180 nových kontejnerů. Společnost SAKO vymění současných
170 kontejnerů na textil za nové
a sběrnou síť v Brně tak rozšíří
o dalších 180 kontejnerů. Nové

nádoby se budou rovnoměrně
umísťovat vedle kontejnerů na
sběr plastu, papíru a skla. Stávající systém pak bude doplněn, aby
bylo třídění odpadu pro Brňany
red
snadnější.

Koncem dubna byla dopadena
čtveřice pachatelů, kteří se zaměřili na okrádání seniorů. Jedna
z pachatelek důchodce zabavila,
další prohledali obydlí a kradli
peníze a šperky. V Těšanech pod
záminkou provádění kontroly
soběstačnosti chtěla pachatelka vstoupit do domu. Další dvě
se dostaly do obydlí a ukradly
10.000 Kč. Osudným se partě
stala akce v Hajanech. Tam se
vloudili do domu důchodkyně,
kde sebrali více než deset tisíc korun. To už měli kriminalisté řadu
informací především o automobilu, kterým se pachatelé pohybují. Okamžité vyhlášení pátrání
po podezřelém vozidle přineslo
necelou hodinu po okradení seniora úspěšný výsledek. V Hostěradicích policisté kontrolovali
vůz s podezřelou osádkou. Tři
ženy, z nichž dvě byly v minulosti
za stejnou trestnou činnost trestané, měly navíc u sebe odcizené
ﬁnance. Následně kriminalisté
předložili důkazy, na jejichž základě partě prokázali pět případů
PČR
okradení seniorů.

Aktuální zpravodajství z Brna
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Číslo vydání

810
milionů
Brno hospodařilo podstatně
lépe, než předpokládal plán.
Příjmy dosáhly 13 144,6 milionu korun, což je oproti plánovanému rozpočtu téměř
o 810 milionů korun více, podle MMB zejména díky lepšímu výběru daní.

 Krátce 
Zpráva o stavu
Brna na portále
Brno – V Brně se narodilo nejvíc dětí za posledních 30 let.
Zrychlily se dojezdy hasičů
k zásahům. Ve městě roste počet dokončených bytů a klesá
kriminalita. Tyto informace
spolu s mnoha dalšími se zájemci dozvědí ve Zprávě o stavu
města 2018. Město ji publikovalo na městském datovém portáred
lu www.data.brno.cz.

Re:publika uvítá
v Brně epopej
Brno – Největší letošní událost v Brně, festival Re:publika,
vypukne už za měsíc. Jedním
z jeho lákadel bude i Slovanská
epopej. Ta se představí zcela
unikátně společně s Muchovými plakáty. Oslava sta let od
vzniku Československa a 90 let
od otevření výstaviště se tak
obohatí o mimořádně ucelenou prezentaci jednoho z nejoblíbenějších českých umělců.
Kromě toho se mohou lidé těšit
i na další speciální edici kuliček
red
v brněnském orloji.
Foto: brno.cz, M. Schnerková

Doprava: Minská byla poučením
 Ať pracujete a bydlíte přímo v Brně, nebo sem do práce
dojíždíte, asi po ránu zažíváte
pěkné nervy. Mimobrněnští
jsou už otřeseni z kolon na
dálnici, zvláště pondělky jsou
velmi těžké. Jenže po vjezdu
do města je to ještě šílenější.
Jan Matějovský

Brno – A ještě horší stavy zažívají
řidiči městské dopravy, u které je
na některých linkách, například
u kasáren, ranní zpoždění zcela
běžné. V ranních špičkách taky
mají problém zdravotničtí záchranáři, kteří se potýkají na objízdných trasách s dalšími uzavírkami. Hasiči se na problém dívají
s nadhledem: „Objízdné trasy volíme s ohledem na místní znalost
našich jednotek, které ve svých
hasebních obvodech mají zmapované aktuální problémy v dopravě. Existence objížděk a uzavírek
není nic nového a s touto skutečností pracujeme řadu let. K závažnějším událostem navíc vyjíždějí
jednotky z různých stanic, tudíž
jsou i příjezdové trasy různé,“ řekl
tiskový mluvčí brněnských hasičů
Jaroslav Mikoška.

Aby doprava nezkolabovala
Podle náměstka primátora pro
dopravu Richarda Mrázka je to
tím, že brněnská infrastruktura
má dlouhodobý vnitřní dluh. „Bez
toho, že budeme stavět a tuto situaci řešit, nedojde ke zlepšení.
Naopak, situace se bude zhoršovat. Když připomenu nedávnou
minulost, ulice Minská například
čekala na opravu tak dlouho, že
nakonec došlo k havárii kanalizace a řidiči museli ulici objíždět
mnohem delší dobu, než kdyby se

HORNÍ ČÁST ULICE ÚDOLNÍ čeká rekonstrukce, od 30. dubna se začalo pracovat na přípravě úvrati pro tramvaje u křižovatky s Úvozem. Práce na staveništi
začaly 2. května. Pracovat se bude v úseku od Úvozu po odbočku k bazénu na
Kraví hoře. Tato etapa potrvá 12 měsíců, pak se dělníci přesunou do ulic Klácelova, Kampelíkova a do dosud neopravené části Lerchovy ulice, jejichž oprava
technologicky souvisí s pracemi na Údolní. Podrobnosti o rekonstrukci ulice naFoto: brno.cz, Z. Kolařík
jdete na webu kopemezabrno.cz.

opravovalo včas,“ upozorňuje náměstek Richard Mrázek.
Velký dluh je podle jeho slov například na velkém městském okruhu
v oblasti Tomkovo náměstí – Rokytova. „Kromě toho, že intenzivně pracujeme na přípravě této
stavby, pracujeme i na budoucích
objízdných trasách, aby doprava
poté nezkolabovala. Proto se loni

stavělo na křižovatce Provazníkovy a Karlovy, nyní pokračujeme
na Valchařské a následovat bude
Zábrdovická. Pokud bychom neopravili Zábrdovickou a tamní
most, nastaly by potíže při jeho
větším zatížení objízdnými trasami. Snažíme se tedy předvídat
a řešit velké problémy a velký dluh
brněnské infrastruktury řešit.“

Kde najít dopravní info?



O velkých a zásadních uzavírkách v dopravě město Brno průběžně informuje na webu kopemezabrno.cz, řidiči si tam mohou přečíst i důvody jednotlivých prací. Již zahájené práce budou v květnu samozřejmě pokračovat
(Dornych, Valchařská, Koliště). Řidičům chce magistrát poděkovat za trpělivost, protože bez té se velké dopravní stavby neobejdou. Upozorňuje také na
dodržování dopravních předpisů, především na to, že není možné vjíždět do
křižovatek, pokud řidič nemůže dál pokračovat v jízdě. Zastaví-li v křižovatce, dochází k mnohem větším problémům a zdržením, než kdyby řidiči toto
pravidlo dodržovali. Toto pravidlo je ve spolupráci s Policií ČR připomínáno
informativními dopravními značkami u nejvíce problematických křižovatek.

Kamenný vrch: výstavba za miliardy
Nový Lískovec – Na Kamenném vrchu je unikátní chráněná krajinná oblast. Radní zde ale chtějí
vystavět hned vedle chráněných míst 35 bytových
domů s 550 byty a 135 rodinných domů. Znamená
to likvidaci velkého území s přírodou, které navazuje na chráněnou krajinnou oblast.
Stavba bude trvat od roku 2019 nejméně do roku
2027 a bude znamenat velký výskyt těžké techniky
a hluk po dlouhou dobu.

Odklon nepohodlných nájemníků?
Desetina z celkového počtu bytů bude sloužit jako
sociální bydlení, samospráva Nového Lískovce nebude rozhodovat, komu byt bude přidělen, rozhodne město. Jiné městské části zde tedy budou moci
odklánět nepohodlné nájemníky. Bude to znamenat
nárůst nepřizpůsobivých obyvatel.

Nový Lískovec je druhou plošně nejmenší městskou
částí Brna. Po dokončení výstavby bude, co se týče
hustoty obyvatel, nejlidnatější brněnskou částí.

Už za rok
Těžká technika by se měla zarýt do země už v lednu roku 2019. Město ale stále neudělalo informační
kampaň pro místní ani veřejnou vizualizaci projektu.
Někteří obyvatelé jsou tímto jednáním znepokojeni
a vyrazili dům od domu s peticí v ruce. Po sehnání
podpisů pod petici město snad vyhlásí referendum
pro obyvatele Nového Lískovce. Lidé tak budou moci
rozhodnout sami, jestli si výstavbu přejí, či ne. Aby
byla volba obyvatel uznána, musí se k referendu dostavit nejméně 35 % obyvatel Nového Lískovce. Jeho
konání je naplánováno spolu s komunálními volbami
jan
už tento rok v listopadu.

Aktuální zpravodajství z Brna
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Utíkají z nemocnic do zahraničí i vlastních praxí
Ředitel Úrazové nemocnice
Brno (ÚN) Zdeněk Buštík nebude cítit omezení práce ukrajinských lékařů bez atestu v našich nemocnicích nijak citelně.
Horší je to ale s nejmladší generací vycházející z lékařských
fakult a přetíženými a znechucenými doktory ve státní sféře.

i pokud bereme v úvahu demograﬁcký vývoj. „Zvyšuje se počet
pacientů ve zbývajících nemocnicích, lékaři jsou přetíženi a znechuceni z absence jasné vize.
Proto hledají cestu ven – do soukromých praxí, zahraničí nebo
i do práce mimo zdravotnictví,“
vysvětluje Zdeněk Buštík.

Absolventi nestačí

Jan Matějovský

Brno – Úrazová nemocnice je podle svého ředitele schopna personálně uspokojit jednotlivá oddělení
našimi lékaři či lékaři ze Slovenska
a necítí potřebu přejímat lékaře
z Ukrajiny. „Pilíři naší nemocnice jsou chirurgie, traumatologie,
ortopedie a urologie, tedy vesměs
operační obory, a zde problémy
s chybějícími lékaři nemáme. Složitější situace je získat lékaře z oborů
anesteziologie a resuscitace, radiodiagnostiky, gynekologie či neurologie,“ vypočítává Zdeněk Buštík.

LÉKAŘŮ JE u nás nedostatek, proto jsou
Foto: pixabay.com
nahrazováni cizinci.

nepřeje mravním principům. „Od
roku 1989 je to již 29 let. Mladá
generace tedy vyrůstala v prostředí zaměřeném jen na ekonomické aspekty a osobní proﬁt, na
morálku, etiku se důraz neklade
prakticky vůbec. Proto také nelze
očekávat téměř žádnou spontánní
loajalitu jen na základě vlídných,
ale nic neznamenajících slov,“
upozorňuje ředitel ÚN.
Přetížení a znechucení
Fakt, že lékařů je málo, je poPodle ředitele ÚN je největší pro- dle něj při pokračujícím rušení
blém v dnešní době, která příliš nemocnic opravdu alarmující,

Počet absolventů podle ředitele
ÚN nestačí nahradit odcházející
lékaře, krom toho musí začínat
od píky a trvá několik let, než se
stanou profesně plnohodnotnými. „Nábor lékařů ze zahraničí
není naší specialitou, i když je
dobře známo, že valná část lékařů pracujících ve veřejném zdravotnictví, např. v Británii, je zahraničních. Ani u nás se bez nich
neobejdeme. Ale musí splňovat
kvaliﬁkační podmínky platné
u nás. Jak toho dosáhnout, to není
snad nutno složitě vymýšlet. Stačí
modiﬁkovat zkušenosti ze zemí,
kde je tato praxe zavedena již
mnoho let,“ říká Zdeněk Buštík.
Personální krizi lze podle něj řešit pouze za předpokladů jasně
a pevně daných pravidel. „A není
to otázka jen 3 nebo 5 let, ale sys-

tematické práce všech odpovědných orgánů táhnoucích za jeden
provaz jedním směrem, jakkoli se
jednotlivé osoby budou měnit,“
uzavírá ředitel ÚN.



Po zkoušce mohou
k pacientovi

Z tisícovky každoročních tuzemských absolventů medicíny odchází
podle prezidenta České lékařské
komory Milana Kubka až pětina do
zahraničí. K nim se přidávají další
nejméně dvě stovky lékařů, kteří
už mají nějakou praxi. Částečně je
nahrazují mimounijní lékaři. V rámci
EU je vzdělávání lékařů standardizováno. Všechny lékařské fakulty
musí splňovat minimální požadavky na rozsah a kvalitu studia. Díky
tomu mohou absolventi medicíny
z jakékoliv členské země unie automaticky pracovat ve všech ostatních
členských státech. Stačí, pokud
umí jazyk. Lékaři ze států mimo
Evropskou unii musí nejprve složit
aprobační zkoušku, která je stejně
náročná jako závěrečné státnice na
našich lékařských fakultách. A stejně jako absolventi medicíny z unie
se pak mohou starat o pacienty.

INZERCE
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Jedním z hlavních problémů,
kterému pronajímatelé v případě nesolidního nájemce čelí, je
neplacení nájmu. Zkušenosti
s neplatiči má polovina pronajímatelů. Důvodem je zejména
nepříznivá finanční situace
nájemce. Potýká se s dluhy a na
úhradu nájmu mu nezbývají
potřebné finanční prostředky.
Dle výsledků prověřování
služby Ideální nájemce má 25,8
% osob záznam, s tím, že
zkušenosti s exekucí má šestina
prověřených osob (15,4 %).
Během posledního půlroku
přitom počet stoupnul.
Určité riziko představují také

potenciální nájemci s trvalým
bydlištěm na obecním úřadě.
Mnohdy se jedná o sociálně
slabé osoby, které mají problémy s placením a mohou poškozovat pronajatý byt.
1SPWÚĘFO¬ SJ[JLPWPTUJ PTPC TF
VĽOF[BOFEC W
Ideální nájemce za rok 2017
prověřil 13.863 osob. A celkově
zaznamenávají, že trend ohledně prověřování rizikovosti
osob má vzrůstající tendenci.
Oproti počtu prověření za
1. čtvrtletí 2017 mají za stejné
období roku 2018 20% nárůst.
Lidé si začínají více uvědomovat potřebu prověření bonity
zájemců a berou na vědomí
komplikace spojené s ubytováním rizikových osob.
Bezproblémové
nájemníky
v Brně zajistíte předchozím

důkladným prověřením, které
zajišťuje služba Ideální nájemce. Ta krom toho, že zájemce
o byt prověří v 6 nejdůležitějších registrech, má současně na
starost kompletní správu bytu,
garantuje majiteli pravidelnou
platbu nájemního a ručí za stav
zařízení i nemovitosti.
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Navštivte web:
www.idealninajemce.cz,
kde lze službu nezávazně
nacenit, nebo rovnou pro
zájem volejte:
+420 774 974 222
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Exekuce na krku, trvalé
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 Anketa  Nepřizpůsobiví v šalinách obtěžují
Co říkáte na to, že
ústavní soud zamítl
zrušení protikuřáckého
zákona?
Jíří Bažant,
27 let, dělník
Myslím si, že je to
nemilé. Je to diskriminace kuřáků.
Každej druhej Čech
potřebuje kouřit u piva, jinak si to
nevychutná, že ano.
Petr, 32 let,
skladník
Já jsem kuřák. To,
že je to zakázaný,
mi je jedno, protože s tím nic neudělám. Ale mohlo by to být aspoň
někde povolený.
Tereza, 24 let,
houslistka
I když jsem kuřačka, tak jsem celkem ráda, protože nemám ráda
zakouřený prostory. Na druhou
stranu mi docela vadí, když už je
vydán takový zákon, proč nedají popelníky před hospody. Před
hospodou to pak moc pěkně
nevypadá.
Tomáš Kučera,
25 let, student
práv
Já to vítám, jelikož
jsem nekuřák. Ale
jsem si vědom toho,
že na vesnicích to je těžký pro ty
provozovatele. Nicméně z obecného pohledu je to dobrý.
Vlastimil, 51 let,
obchodník, majitel antikvariátu
Jsem nekuřák. Su
názoru, že by to
mělo být stejné jako
v Rakousku. Tedy že v hospodě si
provozovatel udělá kuřáckou zónu
bez obsluhy, která je hermeticky
uzavřená.
Greg Itken,
44 let, pracovník
ekologických
nevládních organizací
Rozumím, že to
takhle musí být, ale myslím, že
by bylo lepší, kdyby byly nějaké
restaurace, kde by bylo povoleno
kouřit. Hlavně v hospodách, kde
se nevaří, chtějí lidé kouřit, tam by
to mělo být povoleno.
Text a foto: jan

V tramvajích a dalších městských dopravních prostředcích
bývá občas rušno. Nastoupí
tzv. nepřizpůsobiví občané a na
ostatní ohled neberou. Cestující
tak musí poslouchat, co slyšet
nechtějí, a mají až strach se
ozvat, protože neví, jestli se na
ně skupinka nezaměří a nevyřídí si to s nimi ručně.
Jan Matějovský

Brno – „Dělají bordel, ruší ostatní
a jezdí samozřejmě bez jízdenek,“
říká Tomáš H. „Ještě se mi teda nestalo, že by mě fyzicky napadli, ale
myslím, že kdybych byl starší, obavy
bych měl,“ pokračuje rozhořčeně.
Dopravní podnik města Brna
(DPMB) o problému podle své
mluvčí Barbory Doleželové dobře ví.
„Samozřejmě známe lokality, kde je
větší množství cestujících, kteří porušují smluvní přepravní podmínky.
Jedná se o místa, která nám pomohly určit jednotlivé brněnské městské
části, například Červený písek, drůbežárna Modřice, Cejl nebo Husovice,“ uvádí mluvčí.

Větší dohled
DPMB se problém podle své mluvčí
snaží řešit. „V těchto lokalitách probíhá intenzivnější dohled, ať už ze
strany preventistů, tak ze strany revizorů. Jedná se o preventivní akce.
Úkolem preventistů je zamezovat
přístupu do vozidel osobám bez
platného jízdního dokladu a osobám, které mohou ostatní cestující
obtěžovat. Mají stejné pravomoci
jako revizoři, ale neudělují pokuty.
Prochází také stejným školením
jako revizoři. Při větších akcích vykonávají i revizoři roli preventistů,“
pokračuje mluvčí.
Ačkoli revizoři zrovna nepatří
mezi oblíbence, v dotčených místech, kde různá individua ruší
nevhodným chováním cestování
ostatním, se na ně hledí se sympatiemi. A někteří řidiči také

CESTUJÍCÍM CHOVÁNÍ nepřizpůsobivých lidí vadí.

dokážou zasáhnout. „Jel jsem
v sobotu dopoledne šalinou přes
Cejl, nastoupila děcka, mohla mít
tak deset dvanáct let, byl jich celý
houf. Smála se, běhala po celé
šalině, občas i do někoho vrazila.
Lidi se tvářili, ale nikdo nic neřekl. Najednou mezi zastávkami řidič zastavil. Opustil svou kukaň,
doběhl k nim a chtěl vidět jízdenky. Ty samozřejmě neměla. Tak
se podíval, jestli nic nejede a otevřenými dveřmi je vyrazil ven. To
jsme teda zatleskali,“ říká Jarda
Malina, který bydlí v Husovicích.

Větší kontrola, větší zdržení
V jiných městech se podle mluvčí
DPMB podobné situace řeší tak,
že v dopravním prostředku řidič
umožňuje například nastupování
pouze předními dveřmi. A cestující se musí prokázat platným
jízdním dokladem. „Tato města jsou ale o poznání menší než
Brno a síť městské dopravy tam
není tak hustá jako u nás. S ohledem na počet cestujících by tak
vozy nabíraly několikaminutová
zpoždění,“ upozorňuje Barbora
Doležalová.
Řešení zde tedy je, ovšem za cenu
delší doby jízdy. Asi si pak každý
spočítá, jak dlouhá by byla cesta
jedničkou z Bystrce třeba na hlavní nádraží, kdyby tramvaj nabrala
na každé zastávce dvě minuty plus

Foto: archiv brno.cz

a na této trase zastavuje dvaadvacetkrát. Z půlhodinky by se stal
více než dvojnásobek a nespokojenců by patrně výrazně přibylo.

Co dělat?
Preventisté a revizoři nemohou
být třeba na Cejlu pořád. Mluvčí
Barbora Doležalová tedy cestujícím, kteří budou mít smůlu na
nepřizpůsobivce, radí, aby při
konfrontaci s jejich chováním
kontaktovali řidiče nebo volali
linku 156 – městskou policii. Řidič může zkontrolovat, zda má
cestující platný jízdní doklad.
A pokud porušuje přepravní
předpisy, může vykázat cestujícího z přepravy. Přes dispečink se
také může spojit s policií,“ uzavírá
mluvčí DPMB.

Víte, že...



Jste v dopravním prostředku
svědky obtěžujícího chování?
Obraťte se na řidiče nebo volejte
linku 156.
Když vás někdo slovně nebo
fyzicky napadne, musí být obrana vždycky přiměřená. Pokud je
to možné, měli bychom přivolat
hlídku policie. Brát právo a zákon
do svých rukou se nedoporučuje
a nejspíš ani nevyplatí.

Řidiči autobusu hrozí
až 10 let vězení
Brno – V prosinci 2016 se osobní auto srazilo s autobusem a dodávkou. Zranila se řidička i malé dítě, které
v autě vezla. Řidič autobusu nadýchal přes dvě promile. Kvůli čekání na výsledky znaleckých posudků
byla obžaloba podána až v dubnu 2018. Hlavní líčení
se bude konat v nejbližších měsících. Za těžké ublížení
na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové PŘI NEHODĚ V PLOTNÍ ULICI se zranila řidička a malé dítě,
red řidič autobusu nadýchal přes 2 promile. Foto: Hasiči JMK
látky může řidič jít do vězení až na deset let.



Horoskopy
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 Beran

společnost přátel, hodujte, veselte se. Pak se
Po hektickém měsíci si Berani konečně trochu ale raději běžte ještě aspoň na chvíli projít třeba
vydechnou. Odpočívejte, třeba na přehradě, do parku u Špilberku.
zmírňujte tempo, bude to mít blahodárný vliv jak
na vaši fyzickou stránku, tak na psychiku. Velmi  Panna
rozčílit vás mohou pouze nějaké resty z minula. Panny získají jistotu a energii a tento měsíc
mohou podávat skvělé a stabilní výkony, až se
 Býk
mohou samy sobě divit. Dokonce až tak, že by
Býci budou tento měsíc na koni. Konečně bu- si trouﬂy zorganizovat rekonstrukci hlavního
dou vybuzeni ze svého poklidného stereotypu brněnského nádraží a konečně už by bylo po
a začnou uskutečňovat svá dlouho plánovaná nekonečném rozhodování, kdeže vlastně Brzásadní rozhodnutí. Někteří možná změní ňané chtějí mít nové nádraží.
práci, někteří začnou stavět dům či pořídí nový
moderní byt třeba na Kociánce s luxusním vý-  Váhy
Váhy mohou stále řešit problémy někoho jinéhledem na Brno.
ho a stále je to může vyvádět z rovnováhy. Na
 Blíženci
klidnější období a pozitivní náladu si budete
Květen bude pro Blížence měsíc plný příjem- muset počkat na konec měsíce. Pak je ovšem
ných setkání a pohodových zážitků. Vychutná- skvělá příležitost navštívit nějakou kulturní či
vejte život všemi smysly. Možná vám dokonce společenskou akci. Co třeba zajít na brněnské
vaši rychlou cestu na kolečkových bruslích ko- výstaviště na Festival RE:PUBLIKA?
lem Svratky někdo zkříží.

 Rak

 Štír

nepotřebují, a mohou být znudění nabídkami
zábavy. Vyrazte raději do přírody.

 Kozoroh
Období tvrdé práce a potřeba výsledků stále
ještě pokračuje. Kozorohové podávají maximální výkony, které se na konci roku projeví
v jejich kasičce. Ostatní se ale už mohou těšit
na to, kdy to skončí, protože vydržet s nimi nyní
chce notnou dávku tolerance a porozumění.

 Vodnář
Vodnářům přijde tento měsíc energie navíc.
Mnozí mohou být po dlouhé řadě náročných
měsíců unaveni. Nyní mohou konečně najít
odvahu se situací něco udělat.

 Ryby
Klid, mír, rozjímání, nezištná pomoc, příjemná
dovolená, duchovní zážitky a mnoho dalšího mohou tento měsíc zažívat Ryby. Třeba se ocitnou
až na poutní cestě do Santiaga di Compostella.

Štíři si budou v květnu užívat pohody. Mnohé
Rakům se konečně po velmi napjatém začátku může oslovit nějaké studium, meditace či jóga.
jara velmi uleví a mohou se vést na romantické, Z jejich mystické pohody je může vyrušit pouaž zasněné vlně. Zejména umělecky ladění Raci ze jejich drahá polovička.
mohou čerpat inspiraci a mít příjemné vize.

 Lev

 Střelec

Střelci mohou přemýšlet, co s časem, mohou
Lvi mohou v květnu upadnout naopak do pa- hledat nové podněty. Na pořádný rozjezd ještě
sivity a nebude se jim nic chtít dělat. Užívejte ale není dobrá doba. Mohou utrácet za to, co

SC-380588/01
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Brněnské podzemí

Hollywoodská produkce bude natáčet
 Jako každé starobylé město skrývá i Brno ve svém podzemí nečekaná tajemství. Mnohá jsou díky
znalci těchto prostor Aleši Svobodovi již odkryta a zpřístupněna. Je to třeba labyrint pod Zelným trhem,
mincmistrovský sklep nebo kostnice pod svatým Jakubem.
Martin Ježek

Na Žlutém kopci jsou například
vodojemy, které vznikly z projektů v letech 1864 až 70. Jsou to
dvě cihelné nádrže zapuštěné ve
svahu. Ty byly o třicet let později
doplněny betonovými nádržemi.
„Když jedete kolem, vypadá to
jak zahrada nebo zelená pláň. Ale
kulatým otvorem lze slézt po žebříku do skutečného technického
zázraku. Přiznám se, že jsem
o něm také nevěděl, vzal mě tam
brněnský fotograf Libor Teplý,
když fotografoval pro Brněnské
vodárny a kanalizace všechny
městské vodojemy. Byl to pro mě
doslova šok. Ohromné stavby
50 x 50 a třikrát 50 x 70 metrů,
jsou tam zdi s průhledy, máte
dojem, že jste se ocitl v Pánovi
prstenů. Nedosvítíte baterkou na
konec, máte pocit nekonečnosti,“
popisuje Aleš Svoboda.

hlásit hollywoodské produkce,
že tam chtějí natáčet, ta poslední
tam chce ﬁlmovat dvanáctidílný
mysteriózní seriál od letošního
1. června. Dali dokonce sto tisíc
korun na projekt úpravy vchodu,
protože dnes musíte do vodojemů sestupovat dolů sedm metrů
dlouhým žebříkem. Realizovat
se bude v květnu a červnu, v červenci už tam chtějí natáčet. Jakmile ﬁlmaři tyto prostory opustí,
chceme tam udělat dny otevřených víkendů pro Brňany, což pro
ně bude určitě nezapomenutelný
zážitek,“ věří Aleš Svoboda.

Nic se neděje

Když byl na magistrátu zrušen
odbor technických sítí, který se
staral o údržbu a odkrývání brněnského podzemí, jeho agendu
převzal investiční odbor a ten si
s tím prý moc nevěděl rady. „Já
jsem se jim snažil nějak pomoct,
takže se nějaké průzkumy uděČtvrt milionu návštěv
laly. Ale v podstatě se dá říct, že
Vodojemy naposled fungovaprůzkum podzemí skomírá. My
ly v roce 1997 a od té doby jsou
jsme našli spoustu zajímavých
prázdné. A protože parcela je to
věcí, ale poslední nález byl učivelmi výhodná, je odtud výhled
něn na začátku roku 2017. Od té
na celé Brno, už tam podle jeho
doby se nic neděje. Skutečně si
slov začali kroužit developeři,
myslím, že si s tím na magistrátu
kteří by zcela jistě nechali kvůli
neví rady a nechtějí se tím zatěstavbě obchodního centra nebo
žovat. Investiční odbor musí řešit
nových bytů vodojemy zničit. „Já STARÉ BRNĚNSKÉ VODOJEMY – znovuobjevená technická krása
velké zakázky – nádraží, divadeljsem tam udělal pár snímků a ty
ní sál a další, podzemí je pro ně
jsem umístil na Facebook. Během lení. Lidé se začali ptát, co to je níky z magistrátu, pro památká- okrajová záležitost, na kterou jim
čtyř hodin jsem tam měl čtvrt mi- a že se to musí zachránit. Udělal ře a pro architekty a výtvarníky. prostě nezbývá kapacita a čas.“
lionu návštěv, několik tisíc sdí- jsem tam tři exkurze, pro úřed- Všichni byli šokovaní. A hned po
fotkách na FB byly u památkářů Jak se dostat
stavby přihlášeny k zpamátnění,
takže teď už jsou zachráněny, ni- do podzemí?
kdo na ně nesmí sáhnout,“ připo- Labyrint pod Zelným trhem
míná inženýr Svoboda.
Adresa: Brno, Zelný trh 21
Otevírací doba: úterý–neděle
Hollywood
9.00–18.00, pondělí zavřeno, proNa brněnském magistrátu, kte- hlídky po 60 minutách, červen až
rému stavby patří, se domlouval září o víkendu každých 30 minut,
na nějaké formě zpřístupnění, první prohlídka vždy v 9.30.
protože jej lidé neustále bombar- Pro velký zájem doporučujeme
dují žádostmi, že by tam chtěli vstupenky předem rezervovat.
jít. Vypracoval také patnáctiletý
plán, co by se tam všechno moh- Kostnice u sv. Jakuba
lo dít. „Vymysleli jsme přístav, Adresa: Brno, Jakubské náměstí
mohlo by se tam jezdit na lodích, Otevírací doba: úterý–neděle
nápadů bylo hodně. Pak mi zavo- 9.30–18.00, pondělí zavřeno.
lali z turistického a informačního
centra, že je v Brně lokátor z Ho- Mincmistrovský sklep
llywoodu, který by se rád podíval Adresa: Brno, Dominikánské
na nějaká místa, která viděl na nám. 1, vchod z Panenské ulice
Facebooku. Provedl jsem ho br- Otevírací doba: středa–pondělí
TECHNICKÝ SKVOST – interiér cihlového vodojemu skrývá brněnský Žlutý něnským podzemím a vzal ho do
9.30–18.00, poslední vstup
kopec. Po fotograﬁ ích na Facebooku přilákal i hollywoodské ﬁ lmaře, kteří zde vodojemů. Ztratil řeč, jak z toho
v 17.15, úterý zavřeno.
chtějí v červnu točit seriál. Navštívili jej „na vlastní pěst“ i mnozí Brňáci.
byl ohromen. Vzápětí se začaly
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v létě seriál na Žlutém kopci

MINCMISTROVSKÝ SKLEP

ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ Aleš Svoboda

Peníze na průzkumy jsou podle
jeho slov pravidelně vyčleňovány, ale věnují se opravám a údržbě odkrytých sklepů.

mistrovský sklep. Úředníci prostě podzemí přáli. Ale pokud tam
jsou dnes lidé, kteří se tím nechtějí
zatěžovat, nerozumí tomu a mají
navíc spoustu jiné práce, tak výzkum stojí. A stane se, co se stát
musí – podzemí se přihlásí samo.
A je průšvih. Už se to tady stalo
na Dominikánské ulici, začala se

trošičku iniciativnější, budeme
v průzkumech dál pokračovat. Na
počátku milénia se na magistrátu sešla naprosto skvělá sestava
lidí, kteří se o tuto problematiku
O lidech a průšvihu
zajímali, a my jsme měli skutečné
„Možná, že se průzkumy zase úspěchy: našli jsme část labyrintu
rozjedou, až přijde jejich čas. pod Zelným trhem, kostnici pod
Když tam budou lidé, kteří budou kostelem svatého Jakuba, minc-

tam propadat dlažba. Zavolali mi,
já byl tehdy mimo Brno a nakonec
to dopadlo tak, že kaverna byla
zalita betonem bez jakéhokoli
prozkoumání,“ krčí rameny inženýr Svoboda. Je tedy možné, že se
podzemí projeví znovu.
Foto: Libor Teplý, sdružení
Správným směrem, Martin Ježek

INZERCE

S NÁMI SEZONU
HRAVĚ ZVLÁDNETE.
JARNÍ SERVIS VOLKSWAGEN
PRO VOZY STARŠÍ 5 LET.
Využijte naši aktuální nabídku servisních úkonů pro vozy starší 5 let
s využitím Economy dílů Volkswagen®, letních pneumatik s bezplatnou
zárukou PneuGarance a možnost sezonní servisní prohlídky v našem
autorizovaném servisu Volkswagen. S naší zvýhodněnou nabídkou,
která platí do 31. 5. 2018, sezonu hravě zvládnete.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

Masná 418/20, 602 00 Brno
tel.: 543 424 211, e-mail: objednavky@autonova.cz, www.autonova.cz

SC-380632/01

Váš servisní partner Volkswagen Volkswagen AUTONOVA BRNO s.r.o.

Zajímavé akce
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Co by vám nemělo v Brně ujít?

Spirituál kvintet s Dagmar Peckovou – koncert
Brno, Semilasso, Palackého třída 126
4. 5. 2018 v 19:00 hod. (pátek)
Vstupné: od 690 Kč

170 hravých exponátů, novou výstavu
geometrických hlavolamů a také na
speciální voňavý a výtvarný program.
Burger festival Brno 2018
Brno – Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1
18. 5. 2018 (pátek) až 20. 5. 2018
(neděle)
Vstupné: zdarma
Chystá se na vás přes 40 burger
specialistů a gastro odborníků.

Celebrity s.r.o. – divadlo
Brno, Kulturní dům Rubín, Makovského náměstí
6. 5. 2018 v 19:00 hod. (neděle)
Vstupné: 390 Kč
Filharmonie na Stadioně: Na hrudi
obra obláček malý... – koncert
Brno, Kulturní centrum Babylon, Kounicova 685/20
10. 5. 2018 v 19:00 hod. (čtvrtek)
Vstupné: 500/450/400/250 Kč
Program: S. Rachmaninov – Útes,
symfonická báseň op. 7, R. Wagner
– Wesendonck Lieder , P. I. Čajkovskij – Symfonie č. 5 e moll op. 64

Muzejní noc na hradě Špilberk
Brno, Špilberk 1
19. 5. 2018 (sobota)
Muzejní noc bude v duchu 400. výročí začátku třicetileté války (Pražská
defenestrace) a 370. výročí podepsání vestfálského míru.
Bitva 3 vrchařů
Brno, Wilsonův les
26. 5. 2018 v 8:00 hod. (sobota)
Vstupné: 300 Kč
Čekají vás 3 km po 3 cestách s pozitivním převýšením 400 m. Na tratích
potkáte přes 300 schodů a závěrečných 160 m si okořeníte výběhem
brněnské sjezdovky!

Lužánecký Guláš Fest 2018
Brno, park Lužánky
12. 5. 2018 v 10:30 hod. (sobota)
Vstupné: 120 Kč
Den matek ve VIDA!
Brno, Křížkovského 554/12
13. 5. 2018 v 10:00 hod. (neděle)
Pro všechny maminky a babičky,
které dorazí s dětmi, je připravený
bezplatný vstup. Těšit se můžete na NEZAPOMĚNTE SI ZAJÍT na loď na přehradu. Plavební sezona už začala

Foto: DPMB

Vlasta Fialová (1928–1998) – výstava
Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Brno, Zelný trh 8
27. 5. 2018, poslední den výstavy.

INZERCE

Nabídka, které propadne každý
Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF
s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním
koženým volantem, zadními parkovacími senzory
a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth
a další neodolatelnou výbavou.

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

www.tednatomam.cz

*ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

SC-380661/01

Autocentrum ROS, a.s.
Poříčí 1c
603 00 Brno
Tel.: 530 501 222
www.rosauto.cz

Stalo se v kultuře
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Skončil mezinárodní festival divadelních škol
 Pět festivalových uznání
v podobě sošky Marta rozdělila porota při závěrečném
ceremoniálu Mezinárodního
festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2018, který
se odehrál v dubnu v brněnském Divadle Husa na provázku. Vyvrcholila tak jedinečná pětidenní nesoutěžní
přehlídka pořádaná Divadelní
fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Luboš Mareček

Brno – V hlavním programu se
letos představilo tucet divadelních souborů doslova z celého
světa. Podle pořadatelů o účast
na letošním ročníku ale usilovalo hned šestačtyřicet škol, což je
dosavadní rekord v historii této
ojedinělé přehlídky. „Očekávali
jsme, že uvidíme skvělé inscenace, a tak se i stalo,“ hodnotila celou přehlídku kupříkladu

společenském kontextu,“ zdůvodnil
Oslzlý svůj verdikt. Hodinové představení jmenované dvojice studentů
z The South African School of Motion Picture, Medium and Live Performance představilo drama z období apartheidu a bylo inspirováno
skutečným příběhem. Inscenace se
odehrávala v nepojmenovaném vězení na notoricky známém ostrově
Robben Island, kde byl po sedmadvacet let držen Nelson Mandela.

Porota odměňovala

LUNTU MASIZA z Jihoafrické republiky

slovinská režisérka Maša Pelko.
Student herectví ze State Theatrical Institute z ruského města
Jaroslavl Stanislav Burov zase
na celém podniku oceňuje, že
šlo o unikátní „setkání jazyků
i různých kultur, divadelních
jazyků i materiálů“. „Měli jsme
se tady krásně a celý festival byl
super,“ shrnula skotská režisérka Megan Valentine, která si za
svoji inscenaci The Words of
Others z Brna odvezla ocenění

The Swag, udělované studentskou porotou.

Drama z období apartheidu
Ředitel festivalu a rektor JAMU
profesor Petr Oslzlý své ocenění
udělil jihoafrickému studentovi
Luntu Masizovi za jeho výkon v inscenaci The Island. „Ocenil jsem
osobnostní herecký projev vypovídající v souhře s partnerem Siaonga
Mayola výrazný etický názor na totalitní tendence a rasismus v širším

MEGAN VALENTINE

Další uznání poroty získala autorka
scénograﬁe Tereza Gsöllhoferová,
která navrhla výpravu k inscenaci
Žranice, s níž do Brna přijela pražská
DAMU. Výtvarné řešení inscenace
It's not that way, it's over here v podání studentů z německé Academy of
Performing Arts Baden-Wuerttemberg také bodovalo. Porota ocenila
autory scénograﬁe Nele Bühler
a Luise Ehrenwerth a jejich scénické
řešení v inscenaci složené z jednoaktovek francouzsko-rumunského
autora Eugèna Ionesca. Poslední
festivalová soška Marta putovala do
Izraele za ženský herecký výkon Michal Uziel ve jmenovaném představení studentů z Yoram Loewenstein
acting School z Tel Avivu.

MICHAL UZIEL (uprostřed) přebírá sošku Marta

Fota: archiv

SC-380612/01

SC-372144/14

INZERCE
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Brněnský speciál

Světový fyzik a rodilý Brňák Georg Placzek
 Georg Placzek byl český teoretický fyzik a nejspíš jediný
občan Československa, který se na vedoucím místě zúčastnil
amerického projektu Manhattan, což byl krycí název pro utajený americký vývoj atomové bomby. Poznatky získané v projektu Manhattan byly využity při konstrukci atomových bomb,
které byly shozeny na japonská města Hirošima a Nagasaki.
ku-Uhersku. Spolu s Bohrem
a dalšími se podílel na objevu role
Brno – Placzek se narodil 9. října izotopu uranu U235, stěžejním
1905 v Brně v tehdejším Rakous- pro vývoj první atomové bomby
i jaderného reaktoru. Georg Placzek zemřel v padesáti letech ve
švýcarském Curychu za ne zcela
vyjasněných okolností.
Placzkovy práce z oblasti Ramanovy spektroskopie jsou klasické
a dodnes hojně citované. Významné práce vytvořil i v oblasti
fyziky neutronů a matematické
fyzice. Spolu s Frischem je spoluautorem přímého experimentálRODNÝ DŮM Georga Placzeka
ního důkazu jaderného štěpení.
Foto: Židovská obec Brno Spolu s Bohrem a dalšími se po-

Placzekovou, rozenou Andriesse,
exmanželkou fyzika Hanse von
Halbana.
Na brněnském náměstí Svobody
byla v roce 2005 Georgu Placzkovi na rodném domě odhalena
pamětní deska. V září téhož roku
se v Brně konalo mezinárodní
sympozium na jeho počest.

Jaroslav Novák

GEORG PLACZEK na dobové fotograﬁ i
Foto: archiv Jarmily Kocourkové a Aleše Gottvalda

dílel na objevu role izotopu uranu
U235, se závažnými důsledky pro
vývoj první atomové bomby i jaderného reaktoru.
Otcem Georga Placzka byl moravský textilní průmyslník Alfréd Placzek, syn moravského
zemského rabína Dr. Barucha
Placzka. Jeho matkou byla Marianne Placzek, rozená Pollack,
z brněnské průmyslnické rodiny GEORG PLACZEK má pamětní desku
Löw-Beerů. Od roku 1943 byl na brněnském náměstí Svobody
Georg ženatý s Holanďankou Els Foto: archiv Jarmily Kocourkové a Aleše Gottvalda

Letohrádek Mitrovských – desáté výročí činnosti
Brno-střed – Poslednímu letohrádku na Moravě hrozila ve 20. století
demolice a nyní se po deseti letech
obnoveného provozu těší skvělé
kondici.
Brněnský letohrádek byl postaven
Antonínem Arnoštem – příslušníkem hraběcího rodu Mitrovských
– na přelomu 80. a 90. let 18. století. Generálmajor Mitrovský přišel
v jedné z válečných akcí o nohu
a to bylo důvodem jeho předčasné vojenské penze. Tehdy si za své
sídelní město vybral Brno, kde se
usadil v rodinném paláci v centru
města. V hlavním městě Moravy se aktivně zapojil do zdejšího
společenského života. Koupil stavovskou usedlost se zahradou na
Starém Brně a k tomu ještě dva
soukromé pozemky, na kterých
v dalších letech vyrostla okouzlující budova letohrádku. Za ní vznikla menší francouzská zahrada
o třech parterech a větší přirozená anglická zahrada (ohraničená
vodním tokem Svrateckého náhonu) s oranžérií a skleníkem na
ananasy – prvním na Moravě. Na
vybudování zahrad i parkových
staveb měl účast liechtensteinský
inženýr Karl Rudczinský, který
se podílel především na realizaci
lednicko-valtického parku, a dále
sochař Johann Martin Fischer,
taktéž činný u Liechtensteinů.
Hrabě Mitrovský měl podíl na
tvorbě kulturního a uměleckého
obzoru, stal se například jedním z mecenášů vysokého učení a v neposlední řadě byl činný

NA STARÉM BRNĚ působí letohrádek Mitrovských téměř nepatřičně

v lóžích svobodných zednářů sálu byl Ignác Mayer ml., činný
„U vycházejícího slunce v Orien- u hraběcí rodiny Mitrovských.
tu“ a dále v lóži "U sjednocených
Významné návštěvy
přátel". Zemřel v roce 1813.
Jen málo historických objektů
Architektura a interiéry
se může pyšnit návštěvou hned
Stavební styl je nezvyklým přecho- dvou významných státníků podem mezi pozdně barokní a raně čátku 19. století – císaře Napoklasicistní architekturou. Styl leona Bonaparte a císaře FranLudvíka XVI., jak by se dala také tiška I. Zároveň se v letohrádku
stavba označit, se projevil zejména scházela brněnská aristokratická
v samotných interiérech, z nichž smetánka – v rámci oblíbených
vyniká námětově jedinečná fres- plesů a bálů, členové zednářských
ková výzdoba s pohledy do exo- lóží při tajných setkáních, ale i rotických krajin a cizokrajnými kvě- dinní příslušníci a přátelé Antonítinami, ptactvem a další faunou, na Arnošta Mitrovského během
ale i zednářskými symboly. Tyto odpočinku v překrásné zahradě.
výjevy jsou dokonale zakomponované do celkové výzdoby, proto je Příběh novodobý
návštěvník na první pohled neob- Od konce 19. století je letohrádek
jeví. Autorem výmalby hlavního v majetku města Brna. Dlouho

sloužil jako mateřská školka a po jejím vymístění v 60. letech minulého
století došlo vedení města k závěru
podmáčený letohrádek – jako zbytečný – zbořit a uvolnit tak místo
moderní výstavbě. To si nenechala
líbit uměnímilovná starobrněnská
obec a informovala francouzské
velvyslanectví, které se s ohledem
na úctu k císaři Napoleonovi za věc
postavilo a společně s francouzskou vládní komisí, která se vypravila do Brna, úmysl odvrátily.
V 80. letech proběhla generální
rekonstrukce a v současnosti letohrádek Mitrovských v Brně okouzlí každého milovníka historie,
cestování, architektury, ale i romantického dobového prostředí.
Jediný letohrádek na Moravě nabízí nádherné interiéry, množství
kulturních a společenských akcí,
ale třeba i možnost svatby v zámeckém stylu, aniž byste museli
opustit město. Před nedávnem se
dočkal obnovy i přilehlý park a svěží vzhled mu opravdu sluší!
V roce 2018 slaví letohrádek
10. výročí od znovuotevření pro
veřejnost. V lednu zahájila sezónu
dětská výstava pohádek Jana Wericha Fimfárum, na květen a červen
připravujeme retro výstavu Léto
v Brně o brněnských plovárnách,
letní módě a bicyklech. Na podzimní měsíce plánujeme velký výstavní
projekt Největší záhady a tajemství
světa a výročí uzavře tradiční výstava betlémů s premiérou velkého
dioráma Život Kristův.
Petr Lukas, produkční letohrádku

Volný čas v Brně
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Oslava fanoušků při výhře Komety v Třinci
Tolik Brňáků jako v neděli 22. dubna snad v Třinci ještě neviděli. Bylo jich tam tolik jako v Brně
samotném. „Modrobílí fanatici“ v tom nemohli takový kousek před vrcholem svoje kluky nechat.
A tak se jelo na sever a třinecká hala se třásla. Nakonec se vše povedlo a Kometa potřinácté přivezla na jih Moravy extraligový titul. Oslavovalo se pěkně až do rána. Takže kluci, čtrnáctka je taky
Foto: Vladimír Šmíd
pěkné číslo, jdeme za ní!

Kam
na pivo



Minipivovar
spolupracuje se
včelaři
Pivovar Richard je jedním z malých brněnských pivovarů, který vaří pro Brňáky své poctivé
pivo. Při jeho návštěvě zjistíte,
že prvenství ve vaření piva už
přešlo z Čech na Moravu.
Pivovar sídlí v Ríšově 12,
v malebné okrajové části Brna
Žebětín. Pokud preferujete
výlety na kole, doporučuji vám
tento pivovar navštívit a ochutnat pár „kousků“, které neochutnáte nikde jinde, protože
pivovar si vaří pivo pouze pro
sebe. Produkci zvedat nehodlá
a prostorami je taktéž omezený. Kapacita pivovaru je třicet
dva tisíc litrů a potrpí si spíš na
kvalitu než kvantitu.
Jistě vás po vyprahlém dni
osloví jemný osvěžující světlý
ležák. Dvanáctka je vybroušenou klasikou, pod kterou si
představíte tradiční chutné
a žízeň zahánějící pivo.
Pro gurmány tu ovšem má pivovar na výčepu přichystány
lahůdky jako medovou patnáctku, kde bylo na tisíc litrů
piva použito třicet kilo medu
od místních včelařů. Po mnoha
pokusech majitele Petra Kobzy je výsledkem velmi kvalitní
Text a foto: jan
pivní zážitek.

SLÁDEK PIVOVARU RICHARD Roman Trávníček

INZERCE

ELE
EGANCE
STY
YL
VÁŠ
ŠEŇ
INSPIRACE

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE

SC-380594/01

8.–10. 6. 2018

Kritika – reakce

14



Aréna názorů: Multikulturní fronta v Brně se podbízí islámu
JAN HRNČÍŘ,
poslanec PS Parlamentu ČR
za SPD

Koncem května proběhne festival Divadelní
svět Brno 2018, jehož součástí bude kontroverzní inscenace „Naše násilí a vaše násilí“,
ve které Ježíš znásilňuje muslimskou ženu.
Akci ﬁnančně podporuje multikulturní koalice v čele s ANO a Žít Brno s Piráty.
Tato kontroverzní inscenace budí oprávněně
nelibost u značné části veřejnosti. Ten podtext,
to poselství tohoto divadelního představení je
totiž zřejmé. Vylíčit islám jako mírumilovné
náboženství, které je utlačováno xenofobními
křesťany. Je to jen další kamínek do mozaiky
bizarních sociálních projektů, které tato vykutálená koalice podporuje. Naposled třeba
projekt na integraci imigrantů, se zvláštním
názvem „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“, pro
který magistrát shání arabsky mluvící úředníky. Není tak těžké si domyslet, které kultury
má asi projekt za cíl integrovat.
Odmítám, aby se takovéto útoky na křesťanské hodnoty a ve prospěch nepřátelských
a nepřizpůsobivých kultur platily z peněz daňových poplatníků.

FILIP POŇUCHÁLEK,
mluvčí Magistrátu
města Brna
Vedení města nebude zasahovat do dramaturgie festivalu Divadelní svět Brno. Politika by
neměla hodnotit a ovlivňovat umění. Festivalový program dává lidem na výběr různá představení a poskytuje divákům dostatečné množství
informací, aby se mohli svobodně rozhodnout,
zda představení navštívit, nebo ne.
MARTIN GLASER,
ředitel festivalu
Divadelní svět Brno
Festival Divadelní svět Brno je akcí, která letos
probíhá již podeváté. Národní divadlo Brno jej
organizuje z rozhodnutí Rady města Brna od
roku 2015. Finančními prostředky na tento festival přispívá dominantně město Brno (více než
polovinou), Jihomoravský kraj a velmi významně
i Ministerstvo kultury České republiky, které letos udělilo dvoumilionový grant na základě tématu i konkrétního programu. Část prostředků pochází i ze soukromých zdrojů. Vzhledem k tomu,
že se zatím ještě stále dodržují pravidla, na jejichž
základě si město zřizuje pro vykonávání kultur-



ních služeb samostatné příspěvkové organizace,
které zaměstnávají odborníky schopné konkrétní činnosti realizovat, je osočení vládnoucí městské koalice z toho, že je zodpovědná za program
festivalu, zcela absurdní. Politici mají formulovat vize směřování společnosti, určovat priority
a vytvářet podmínky pro fungování právnických
osob, které tyto vize a priority reálnou činností
naplní, podobně jako obstarávají základní služby, které si spojujeme s životem v demokratickém
státě. Stejně jako by se každý podivil, kdyby chtěl
zastupitel, radní, poslanec nebo ministr radit šéfovi dopravního podniku, kudy a v jakých časech
vést tramvajové linky, učiteli, jak učit chemii, lékaři, jak operovat, měli bychom s pozdviženým
obočím hodnotit snahy, kdy chtějí politici říkat,
jaké konkrétní inscenace se mají hrát v konkrétních divadlech nebo na konkrétních festivalech.
Jen díky nereformovanému právnímu prostředí
příspěvkových organizací je možné opakovaně
sledovat snahy zasahovat do činnosti divadel
a festivalů bez elementární erudice, bez jakékoliv
kvaliﬁkace a profesní zkušenosti. „Každý“ přeci
ví, jak má vypadat správné divadelní představení
(nebo kniha nebo ﬁlm), ale jen málokdo umí kvalitní divadelní představení opravdu realizovat.
Přenechejme tedy, prosím, i tuto práci lidem,
kteří své práci skutečně rozumí.
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RETRO VÝSTAVA


´ plovarnach
´ ´ ,
o brnenskych
´ ´ mode
´  a bicyklech
plazove

www.letohradekbrno.cz

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO ČERVNOVÉHO VYDÁNÍ

BRNĚNSKÉHO ZPRAVODAJE
JE JIŽ 15. 5. 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

Daniel Landa

Odkoupím veškeré staré
JTCɉM[MVGTȩXȡO\CDȭTCLȭ
OȭUVQPCRʡFɕPGDQXGUMNGRɕ
,UGOUDɕTCVGNRʉGXȡʰPɕFɕVUMȺEJ
XNȡɉMʡ2ʉKLGFWFQJQFPGOGEGPW
CǾKJPGFRNCVȭOЯ

6GN

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

SC-380584/01

KONTAKT
NA INZERCI

27. 10. 2018

Brno
d r fg ar é n a

WWW.LANDA50.CZ

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

POSLEDNÍ VSTUPENKY !!!

SC-380354/04

Letohrádek Mitrovských

SC-380549/01

5. kveten
- 24. cerven
18


 10 - 16 h.
úterý - nedele,

Zámecké

muzikálové noci

Koncertní verze písní z úspěšných muzikálů

24. 8.

29. 7.
28. 7.

zámek Valtice • červenec a srpen 2018
Valtice muzikalove noci 188x130 4_2018 ALL.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná

23. 8
23
8.
Vstupenky na www.ticketportal.cz
24.04.18 15:39

SC-380667/01

27. 7..

Práveˇ otevˇreno v Brneˇ

nových 4.200 m2 venkovního prostoru k řádění!
Nejmodernější a nejzábavnější rodinný park v ČR
Hodiny radosti a smíchu za každého počasí po celý rok

ŽIJEME ÚSMĚVEM

BRUNO CARD

Kigginsova 2

I

BrunoFamilyPark

BRuNO family park
Brno-Slatina (u Kauﬂandu)

I tel. 515 535 570

www.BrunoFamilyPark.cz

SC-380560/01

www.brunofamilypark.cz

nikdy nekončící zábava
každý den
parádní cena

