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Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
ke květnu – jak název káže – rostlinné téma 
patří. Pokud za květy a květinami chodíte do 
botanické zahrady na Kotlářské ulici, třeba vás 
bude zajímat její historie, letos jubilejní, stole-
tá. O poněkud trnitých začátcích, nezdolných 
kaktusech a  sklenících, které už nejsou ze 
skla, vypráví na stranách 12–15 vedoucí za-
hrady Magdaléna Chytrá.
Rozkvétají i břehy brněnských řek, mezi nimi 
také Staré Ponávky, která propojuje dva zná-
mější toky – Svitavu a  Svratku. O  dokonče-
ných i  plánovaných úpravách koryta a  okolí 
této říčky si přečtete na straně 5.
Symbolického rozkvětu se možná časem do-
čkají smutní svědkové starých časů neboli 
brněnské brownfieldy. Ve fotoreportáži na 
stranách 27–29 vás zavedeme na místa, která 
už mají svou slávu za sebou a čekají na nové 
využití – je to například budova zimních lázní 
v  Zábrdovicích, cihelna na pomezí Řečkovic 
a Medlánek nebo rekreační středisko Družba 
neboli Přehrada. Ukážeme ale i jednu úspěš-
nou proměnu – vyhořelou vojenskou jídelnu 
na úpatí Kraví hory loni nahradil park.
A  kvete i  partnerství mezi Brnem a  Brati-
slavou, které trvá 10 let a patří oboustranně 
k těm nejživějším. Spolupráci měst v květnu 
připomene série akcí, která zahrnuje třeba 
literární čtení, folklorní vystoupení, výstavu 
slovenské keramiky nebo degustaci slovenské 
kuchyně. Více se dozvíte na straně 8.
Dovidenia ■
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Tiráž

4 | Magistrát informuje
Riviéra v pohybu: bude  
se běhat, jógovat i zorbovat

11 | Významné projekty v Brně
Výstavbě Janáčkova kulturního 
centra konečně nic nebrání

16 | Aktuálně
Univerzita třetího věku  
pomáhá udržovat aktivní mysl 

18 | Téma
Brno 2050. Město, kde mají lidé 
blízko ke službám i k sobě

27 | Fotoreportáž
Brownfieldy: Kdo rozveselí 
smutné svědky starých časů?

36 | Kultura
Muzea lákají na noc plnou  
zábavy pro dospělé i děti

Informační magazín občanů města Brna,  
květen 2022
Periodický tisk územního samosprávného celku
Editorka: Z. Gregorová 
Redaktoři: M. Žáková, M. Dvořák, R. Loukotová, 
K. Gardoňová, A. Dudková, J. Vašíčková, R. Burián, 
F. Poňuchálek, Z. Obalilová
Vydavatel: statutární město Brno, 
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, IČ: 44992785
Redakce: Magistrát města Brna, Tiskové středisko, 
Husova 12, 601 67 Brno, tel.: 542 172 064, 
e-mail: tis@brno.cz

Redakce neodpovídá za obsah názorových rubrik.
Periodicita: 11× ročně (s výjimkou srpna), 
17. ročník, MK ČR E 21747
Místo vydávání: Brno
Dáno do tisku: 22. 4. 2022, distribuce: do 2. 5. 2022, 
poté je magazín k dispozici v budovách Magistrátu 
města Brna a v tramvajích DPMB a na dalších místech
Inzerce: Regionální vydavatelství, s. r. o.,
K Žižkovu 282/9, Praha 9, 190 00, IČO 27846717
Havel Mouka, 602 557 777, mouka@regvyd.cz 
Karel Marek, 606 740 730, k.marek@regvyd.cz
Michal Novák, 739 724 774, novak@regvyd.cz

Tištěný náklad: 210 000 ks
Distribuce: Česká distribuční
Foto na titulní straně: archiv MMB

www.brno.cz
Najdete nás na: @brnomycity

Aktuálně | V Paláci šlechtičen mají domov 
loutky a tradiční kultura

Kultura | Divadlo může být vším, na co si 
diváci vzpomenou



4 

Magistrát informuje

Mladí lidé se 
mohou hlásit o pět 
startovacích bytů 
Pět jednopokojových bytů se sníženým ná-
jemným je právě k dispozici pro mladé páry 
nebo rodiny. O  startovací bydlení se mohou 
hlásit do 12. května. Jedná se o tři garsonky na 
Tržní a Vlhké, 1 + 1 na Plynárenské a mezone-
tový byt 1 + 1 na Tržní. Podmínky a vzor žádos-
ti najdete na www.brno.cz/startovacibyty. ■
 (tis)

Jak nacvičit pomoc? 
Nebojte se, vše  
se dozvíte
Kladli jste si někdy otázku, jak vlastně správ-
ně pomoci člověku se zrakovým postižením? 
Nejste sami, vypravte se proto 25. května na 
náměstí Svobody, kde bude od 10 do 18 ho-
din probíhat osvětová akce Neboj se (mě). 
Cestou osobního zážitku se seznámíte s ná-
strahami, které na zrakově postižené číhají. 
Poznáte na vlastní kůži, jaké to je chodit s bí-
lou holí nebo s  vidícím průvodcem. Zjistíte 
také, jakým způsobem nejlépe nabídnout 
pomoc a jak ji správně poskytnout.  ■
 (zob) | foto: archiv MMB

Lidé mohou podávat 
návrhy na zlepšení 
života v Brně
Úspěšný participativní rozpočet Dáme 
na vás doplní občanské návrhy. 

Ty dávají lidem možnost předložit vedení 
města k projednání podněty na zlepšení ži-
vota v  Brně. Musí jít o  veřejně prospěšné 
nápady a  musí být v  kompetenci městské 
samosprávy. Navrhovatelé nemusí mít trvalý 
pobyt v Brně a nejsou omezeni stanoveným 
rozpočtem. Každý podaný návrh bude po-
souzen, zda splňuje kritéria, a poté zveřejněn 
na webu navrhy.damenavas.cz, který by měl 
být spuštěn na konci dubna. Námětům lze na 
webu udělovat kladné nebo záporné hlasy. 
Pokud získají 10 tisíc podporujících, projedná 
je Rada města Brna. ■

(zug)

Roztoč to! 
s ParaCentrem Fenix 
v Björnsonově sadu
Po loňském úspěchu akce Roztoč to! na ná-
městí Svobody se uskuteční další ročník ve 
spolupráci ParaCentra Fenix, spolku Dnes 
pomáhám a Odboru zdraví Magistrátu města 
Brna. Tentokrát se bude konat 11. května od 
10 do 18 hodin v krásném prostředí Björnso-
nova sadu. 
ParaCentrum Fenix už 18 let pomáhá lidem 
po poranění míchy, kteří zůstali na vozíku. 
Roztoč to! přinese osvětu o  těchto zraně-
ních i životě po úrazu. Na akci se seznámíte, 
s  jakými úskalími se vozíčkáři vypořádávají. 
Zároveň si budete moci vyzkoušet pohyb na 
vozíku na zážitkové překážkové dráze. Při-
pravena bude i soutěž na speciálních posilo-
vacích strojích pro handicapované nebo auto 
s ručním řízením. Přímo s lidmi na vozíku po 
úrazu a také s odborníky z ParaCentra Fenix 
si budete moci promluvit v několika blocích 
během celého dne.  ■
 (zob) | foto: archiv ParaCentra Fenix

Riviéra v pohybu:  
bude se běhat,  
jógovat i zorbovat
Na Riviéře je živo nejen v  létě. 21. května 
se tam koná jarní festival pohybu a zábavy 
Den na krev. Jde o nejnovější aktivitu měst-
ské kampaně na podporu bezpříspěvkového 
dárcovství krve, která běží už dva roky.
Od 14 do 18 hodin se budou na koupališ-
ti konat běžecké závody pro děti i  dospělé 
a také turnaj v plážovém volejbalu, na kte-
rý se bude možné od 1. května registrovat 
na webu darujmekrev.brno.cz/den-na-krev. 
Soutěže doplní koncerty a  zábavní aktivity 
jako bodyzorbing, horolezecká stěna, jóga, 
seniorský parkour nebo tvořivé dílny. Při-
praveno bude také bezplatné orientační ur-
čování krevních skupin a měření složení těla, 
průchodnosti cév a stresové odolnosti. ■
 (zug)

Velký zájem vyvolaly začátkem roku 
prohlídky sálu Rady na Nové radnici. 
S příběhem běžně nepřístupných 
prostor, ve kterých se vystřídal soudní 
tribunál nebo lidová vývařovna a které 
v uplynulých dvou letech prošly 
nákladnou rekonstrukcí a teď tam opět 
zasedají brněnští radní, se můžete 
seznámit i z pohodlí domova díky nové 
aplikaci na webu brno.cz/sal-rady. 
 (ral) | foto: Marie Schmerková
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Významné projekty v Brně

Svitavský náhon, Svitavská strouha, 
Ponávka, Stará Ponávka – to jsou 
názvy umělého vodního toku, který 
tvoří vedlejší rameno řeky Svitavy 
a spojuje ji se Svratkou. Říčka teče 
od Zábrdovic přes Trnitou až do 
Komárova. Co se děje na zdánlivě 
nevýznamném toku nyní?

Současná Stará Ponávka je dlouhá přibližně 
3,7 kilometru a  protéká od jezu na Svitavě 
v blízkosti Tkalcovské ulice. Dále se její tok 
vine kolem tepláren. Prochází, často zatrub-
něná, několika průmyslovými areály, ale od 
ulice Mlýnské teče už zcela po povrchu až do 
Komárova, kde se vlévá do Svratky. Snažit se 
porozumět historii této říčky není snadné – 
brněnské řeky prošly během staletí několika 
regulacemi, při nichž byly jejich toky změně-
ny, a naopak nová ramena byla vytvořena. 
Stará Ponávka, jak ji známe nyní, nabyla svůj 
ráz až v 19. a 20. století. Původně byla vyu-
žívána průmyslovými areály, kolem nichž 
tekla. Nyní jsou krásné meandry říčky v již-
ní části na mnoha místech zpustlé a neudr-
žované. To se však postupně mění. Od roku 
2019 probíhá velká revitalizace, jejímž cílem 
je přivést k říčce opět lidi, aby u ní mohli trá-
vit čas ať už aktivně sportem, nebo v tišinách 
toku v klidu nasávat atmosféru. 

V anketě zvítězila Mariacela
Revitalizace Staré Ponávky patří mezi stra-
tegické projekty města Brna a  jejím cílem 

je obnovit krajinu kolem říčky a  zapojit ji 
do městského prostředí. Plán, který vychá-
zí z mezinárodního projektu REURIS: Revi-
talizace řek a  jejich okolí v  urbanizovaném 
území měst, v  roce 2010 navrhl řešení, jak 
zlepšit samotný tok i jeho okolí. Studie počí-
tá s 11 etapami (z nichž několik je rozděleno 
na dílčí části). Samotná obnova začala v roce 
2017 a postupně se daří začleňovat vodní tok 
do městského života a vytvořit kvalitní veřej-
ný prostor.
Práce postupují proti proudu řeky. Začalo 
se oblastí u soutoku se Svratkou. Tady bylo 
hlavním úkolem zlepšit hydrologické a  pří-
rodní podmínky. Největší proměnou prošla 
spodní část koryta, kde vznikla nová patka 
z lomového kamene, která lépe odolá měnící 
se výšce hladiny. Celé koryto v blízkosti kon-
ce říčky prošlo sanací stejně jako její okolí. 
Další etapy jsou pro Brňany přece jenom vi-
ditelnější. V  roce 2020 byly dokončeny dvě 
a jejich výsledkem je nový park při ulici Ka-
lově. O jeho jméně rozhodli Brňané v anke-
tě a vyhrála Mariacela. Místo nevzhledného 
parkoviště si tak můžou obyvatelé komárov-
ského sídliště užívat novou přírodní plochu. 
Říčka je přístupná po pobytových schodech 
a k návštěvě zve i molo, prohlédnete si tak 
zblízka vodní rostliny zakomponované do 
neregulovaného toku. Vznikly zde také nové 
lávky, které zlepšily přístupnost ze Svato-
petrské ulice. Parku vévodí centrální louka, 
kolem níž si odpočinete na dřevěných lehát-
kách a lavičkách. 

Co se ještě chystá
Během letošního roku vypukne realizace 
etapy Rybářská stezka. Ta navazuje na nový 
park, ale sledujeme na ní meandrující říčku 
protékající mezi stromy. Koryto bude i v této 
části obloženo lomovým kamenem a  upra-
vena bude také okolní zeleň. Nejen rybáři se 
můžou těšit na posezení. 
Dále se připravuje nový park u ulice Škrobá-
renské. Zde Brno spolupracuje s majitelem 
některých začleněných pozemků, společ-
ností CTP Ponávka Business Park. Místo 
náletové zeleně vznikne park s  terénními 
modelacemi, jezírkem a  pobytovým molem 
včetně herních prvků pro děti i dospělé. Rea-
lizace by mohla začít na přelomu roku.  ■
 Zdeňka Obalilová | foto: archiv MMB

Stará 
Ponávka 
v novém 
hávu. 
Obnova říčky 
pokračuje

Obnova Staré Ponávky začala v roce 2017. 
Nejviditelnější je zatím proměna parkoviště 
u ulice Kalové na park Mariacela. Lidé tu 
mohou posedět na schodech a z mola 
pozorovat vodní rostliny, opodál si 
odpočinou na dřevěných lehátkách 
a lavičkách. Další park se připravuje u ulice 
Škrobárenské.
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Město pokračuje 
v pomoci ukrajinským 
uprchlíkům
V dubnu brněnští radní schválili Potravino-
vé bance pro Brno a Jihomoravský kraj bez-
platné využití nebytových prostor na Cejlu 
75 do konce roku. Banka tu má malou vý-
robnu studené kuchyně, kde pro lidi v nouzi 
připravuje bagety. A  rada rovněž souhlasi-
la s úpravou smlouvy o výpůjčce domu na 
Ptašínského 13 uzavřené se spolkem Na-
děje. Spolek tu plánuje rozsáhlejší úpravy, 
ale ne letos. Do konce roku by se tak mohlo 
šest zdejších bytů využívat pro humanitární 
ubytování žen a dětí prchajících z válečného 
území.  ■

(zug)

Dotazník mezi studenty ukazuje, 
jak jsou pro Brno důležití

Kolik v Brně utratí studenti? Jakou částku vydají za 
bydlení a jak tráví volný čas? Na tyto a řadu dalších 
otázek odpovídá dotazníkové šetření, které mezi 
českými i zahraničními studenty provedlo město Brno. 

Když se řekne Brno, většina lidí si vybaví přídomek studentské 
město. A to zcela právem, neboť v jihomoravské metropoli studu-
je okolo 65 tisíc vysokoškoláků. I proto se město rozhodlo navázat 
na předchozí čtyři vlny výzkumu a na přelomu roku 2021 a 2022 
rozeslalo dotazník, na který odpovědělo téměř 2 500 studentů 
(z toho 75 zahraničních respondentů mimo Slováky).
Přestože oslovený vzorek není reprezentativní, mohou výsledky 
poskytnout představu o ekonomickém vlivu studentů na město 
a jejich socioekonomickém chování. Z dat například vyplývá, že se 
zvýšil podíl studentů, kteří do Brna přijíždí autem nebo využívají 
spolujízdu, oproti roku 2018 se snížila obliba dopravy autobusem. 
Využívání MHD u studentů pokleslo. Více z nich dává oproti mi-
nulému sběru dat přednost pěší chůzi či dopravě vlastním autem. 
Nicméně téměř každý dotázaný cizinec pro pohyb po městě volí 
právě městskou hromadnou dopravu. Ve srovnání s  uvedeným 
rokem více vysokoškoláků bydlí na kolejích (28 %), převažuje ale 
i nadále pronájem bytu či pokoje.
Výzkum přišel také s poměrně zásadním zjištěním – čeští a slo-
venští studenti ve městě utratí průměrně 8 752 korun za měsíc, 
hodnota mediánu se pohybuje okolo osmi tisíc. Náklady tak za 
poslední tři roky stouply o zhruba 1 700 korun, přičemž největší 
položku tvoří náklady na bydlení. Češi a Slováci za něj utratí prů-
měrně 3 715 korun měsíčně, cizinci pak o 2 500 korun víc.
Další zajímavá data z  výzkumu najdete v  Aktualitách na webu 
data.brno.cz.  ■

Kateřina Gardoňová | graf: MMB

Nábytková banka, 
která pomáhá vy-
bavit ubytovací ka-
pacity pro uprch-
líky z Ukrajiny, 
ukončila provoz na 
výstavišti a je nyní 
otevřena v areá-
lu SAKO Brno na 
Černovické 15 ve 
čtvrtek od 8 do 
14 hodin, zejména 
pro instituce na 
výdej. 

Buďte u založení 
nové tradice. Měs-
to poprvé pořádá 
oslavu Dne parků, 
který připadá na 
24. května. Za 
zábavním odpoled-
nem zamiřte tento 
den do Lužánek.

Od dubna si lidé 
v Brně mohou 
půjčit sdílená kola 
dvakrát denně na 
30 minut zdarma. 
Město, které tuto 
službu pomůže fi-
nancovat, tak chce 
podpořit cyklistic-
kou dopravu. 

Oslavte, že jste rodina. 
Týden pro rodinu 
potrvá celý měsíc

Měsíc od 7. května do 7. června bude 
v Brně ve znamení rodin. 

Na ty se totiž zaměřuje program u příleži-
tosti Mezinárodního dne rodiny, který si 
připomínáme 15. května. Připravené jsou 
procházky za poznáním, výlety, přednášky 
i webináře, kterých se může zúčastnit celá 
rodina od nejmenších po seniory. Vše za-
končí 7. června celodenní Veletrh prorodin-
ných a  seniorských organizací, které svoji 
činnost představí v  parku na Kraví hoře. 
Bližší informace hledejte na webových 
stránkách zdravi.brno.cz.  ■

(and)

Číslo měsíce

107 879 
Zatímco v roce 2011 bydlelo v Brně 
79 591 (25 %) vysokoškolsky vzdělaných 
lidí, v roce 2021 už jich bylo 107 879 
(32 %). Naopak o 4 % (na 31 454) ubylo 
lidí se základním vzděláním.
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Jedním z vítězných projektů předchozích ročníků Dáme na 
vás jsou Včely do Brna. Na Špilberku, v Lužánkách a v Tyršově 
sadu přibydou domečky pro čmeláky a včely samotářky, 
nezapomene se ani na výsadbu pylodárných rostlin nebo 
hmyzí pítka.

Nepropásněte šanci přihlásit  
svůj nápad do Dáme na vás
Chybí vám něco ve vašem okolí? Máte nápad, co a jak v Brně zlep-
šit? Pokud ho chcete od myšlenky dotáhnout do skutečné podoby, 
označte si v kalendáři termín 15. května. To je totiž poslední den, 
kdy mohou lidé podávat své projekty do participativního rozpoč-
tu Dáme na vás. Využít k tomu mohou web damenavas.brno.cz, 
případně osobní návštěvu koordinátorek. Na tomtéž webu jsou 
všechny důležité informace. Letos je nově maximální částka na 
jeden projekt stanovena na pět milionů korun (dříve tři). Realizace 
by se mělo dočkat minimálně sedm návrhů. ■

(and) | foto: Zdeněk Kolařík

Město poskytne pozemek, 
na kterém si lidé postaví dům
Situaci s  předraženým bydlením se snaží řešit i  město Brno. Od 
15. dubna běží půlroční lhůta, ve které se zájemci mohou hlásit do 
nového projektu spolkového bydlení. V něm město poskytne bezplat-
ně na 99 let pozemek, na kterém si lidé do 45 let sdružení do spolku 
postaví za vlastní peníze bytový dům. Po 99 letech budou vlastnické 
vztahy vyřešeny v souladu se zákonem. Město pro tento nový koncept 
vytipovalo stavební pozemek v bezprostřední blízkosti připravované 
městské čtvrti Nová Zbrojovka. Podmínky, které musí zájemci splňo-
vat, a další podrobnosti najdete na webu bydleni.brno.cz. ■

(zug)

Parkour není jen pro děti.  
Naučí padat i seniory
Jak předejít pádu nebo ho aspoň přijatelně zvládnout? To se budou 
učit děti a senioři v kurzech parkouru připravených v rámci květno-
vé kampaně Brněnské dny bez úrazu. Informace o přihlašování do 
seniorských kurzů budou dostupné od 10. května na zdravi.brno.cz. 
K výukovým programům vzniknou edukační brožury a videa, které 
budou na zmíněném webu umístěny trvale.  ■

(zug)

Hurá do vodojemů! Zčásti 
na podzim, naplno v roce 2024
V oploceném areálu poblíž Masarykova onkologického 
ústavu začalo být rušno. Dělníci se pustili do první fáze 
plnohodnotného zpřístupnění historických vodojemů na 
Žlutém kopci, do nichž veřejnost krátce nahlédla už dříve. 

Lidé se procházejí upraveným parkem, zájemci o  prohlídku vo-
dojemů míří k bývalému domku hlídače. Tam si koupí vstupenky 
a  podzemními chodbami přicházejí do někdejších nádrží z  kon-
ce 19. století. Poslední skupinou návštěvníků tu ale dnes provoz 
nekončí, večer podzemní prostor opět ožije lidmi, kteří přišli na 
koncert. Takhle nějak by to mělo v areálu na Žlutém kopci vypadat 
v roce 2024. Do realizace téhle představy město Brno investuje 
téměř 133 milionů korun.
Do první etapy zpřístupnění podzemního labyrintu už se dělníci 
pustili. V rámci ní během pěti měsíců zrekonstruují dva vodojemy. 
Ty se tak veřejnosti plnohodnotně otevřou už letos na podzim. 
Následovat bude druhá etapa – práce na ní už budou probíhat za 
návštěvnického provozu. Co do objemu prací bude náročnější, její 
součástí totiž bude kromě zpřístupnění třetího vodojemu vybu-
dování návštěvnického zázemí. To nahradí bývalý domek hlídače. 
Jeho statický stav nedovoluje památku jednoduše opravit – bude 
proto řemeslně rozebrána, na místě vznikne suterén i s podzem-
ními chodbami vedoucími do vodojemů. Do suterénu se lidé do-
stanou jak po schodišti, tak výtahem. Díky tomu získají vodojemy 
bezbariérový přístup. 
Nad tímto prostorem bude znovu vybudována replika domku 
a  místo v  ní najde recepce a  pokladna. Přistavěny budou také 
toalety. 
Proměna čeká i  okolí – chystá se úprava nynějšího parkoviště, 
nová příjezdová komunikace, venkovní osvětlení a podobně. Mo-
mentálně neopečovávaná a uzavřená zahrada bude jako upravený 
park otevřena veřejnosti.
Aktuální stav projektu sledujte na webu cobude.brno.cz. ■

Radka Loukotová
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V novém parku si přijdou na své i milovníci romantického 
posezení u táboráku. Stylové ohniště už čeká, vůně buřtů 
i zvuky kytary se vznáší ve vzduchu. 

Kamenný vrch prokoukl.  
Je bohatší o nový park
Rozhýbat tělo a pořádně si zacvičit nebo si jen posedět, potěšit 
smysly, opéct si špekáčky, to vše obyvatelům Nového Lískovce od 
poloviny dubna umožňuje nový park na Kamenném vrchu, který 
vznikl díky participativnímu rozpočtu. 
Místo zarostlých a  neudržovaných zahrádek teď nad ulicí Petra 
Křivky najdou workoutové hřiště, dvě zastřešená místa k poseze-
ní i ohniště a pohodlně tam dojdou po rampě a upravených přírod-
ních cestách. Zvelebení parku vyšlo na necelé tři miliony korun. ■

(mak) | foto: Filip Poňuchálek

České členství v unii slaví  
plnoletost. Co přineslo Brnu?
Digitální tabule s odjezdy spojů na zastávkách MHD, rekonstrukce 
vily Tugendhat nebo modernizace centra popálenin v  bohunické 
nemocnici. Co mají společného? Ve všech případech jde o akce fi-
nancované Evropskou unií. Výstavu představující zhruba dvacet 
dalších podobných projektů z Brna a Jihomoravského kraje si lidé 
u příležitosti Dne Evropy (9. květen) prohlédnou u Jošta na Morav- 
ském náměstí od 9. do 22.  května. Během zahajovacího dne se 
na místě odehraje i doprovodný program zahrnující třeba koncert 
Městského divadla Brno. Přesnější informace budou před akcí k dis-
pozici na www.brno.cz.  ■

(ral)

Máte nápad, jak popřát Mendelovi? 
Získejte na něj 50 tisíc
Oslavy 200. narozenin zakladatele genetiky G. J. Mendela jsou v pl-
ném proudu. Kdo by se k nim chtěl připojit se svým nápadem či akcí, 
mohl by na ně získat městský grant až 50 tisíc korun. Může jít třeba 
o gastronomii, humor, street art, předměty nebo publikace či jejich 
překlady. Uzávěrky jsou do konce května a do konce června, více se 
dozvíte na mendel.brno.cz. ■

(zug)

Brno a Bratislava  
se od sebe učí deset let
V Bratislavě mají centra, kam lidé odevzdají starší, ale 
stále funkční nábytek a vybavení domácnosti a jiní lidé 
si zase vyberou, co potřebují. Zdá se vám to povědomé? 
Bodejť by ne, RE-USE projekty se Bratislava inspirovala 
v Brně. Za deset let partnerství tato dvě města příkladů 
dobré praxe sdílela mnohem víc. 

Dekádu partnerské spolupráce mezi Brnem a Bratislavou připo-
mene v květnu série akcí, která zahrnuje třeba literární čtení slo-
venských autorů, výstavu slovenské keramiky v  Knihovně Jiřího 
Mahena nebo přednášku Obce Slováků v Brně o spisovateli Pavolu 
Országhovi Hviezdoslavovi, jehož jméno nese ulice ve Slatině. 
Hned na dvou místech, v budově spořitelny na Jánské a v Kině Art, 
se lidé seznámí s  „art brut“, výtvarnými díly, která v Brně nebo 
Bratislavě vytvořili lidé s psychickými problémy nebo duševními 
poruchami. Chybět nebude ani symbolická ochutnávka ze sloven-
ského folkloru i opravdová degustace slovenské kuchyně. Podrob-
nosti o akcích hledejte na www.brno.cz.
Dohodu o spolupráci mezi Brnem a Bratislavou podepsali primá-
toři obou měst 21. května 2012. Díky tomu, že jsou sídla podob-
ně velká a mají obdobnou historickou a společenskou zkušenost, 
mohou úspěšně sdílet poznatky v oblasti místní správy. 
Brněnští se byli v Bratislavě podívat například na to, jak slovenská 
metropole řeší parkování nebo bikesharing, zkušenosti se předá-
vají i v oblasti bezpečnosti ve městě nebo třeba péče o seniory. 
„Spolupráca s Brnom je momentálne najaktívnejšou a prakticky 
najvyužiteľnejšou v rámci medzinárodnej spolupráce Bratislavy,“ 
hodnotí slovenská strana.  ■

Radka Loukotová

Magistrát informuje
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Magistrát informuje

Rezidentní parkování začne  
platit v oblasti kolem Erbenovy

Od května se opět rozšíří systém rezidentního parkování 
v Brně. V roce 2022 se nově zavede v sedmi oblastech, 
zejména v městské části Brno-sever. Schválený je 
i harmonogram na příští rok.

Jako první se od 16. května do systému rezidentního parkování za-
řadí oblast 4-01 (Erbenova). O měsíc později, 13. června, začnou 
modré čáry platit v oblasti 4-02 (Francouzská). Poté se 18. červen-
ce přidá oblast 4-03 (Jugoslávská). Následovat bude 5. září oblast 
4-04 (Dukelská třída) a 10. října oblast 4-05 (náměstí SNP). Posled-
ní dvě lokality, kde letos začnou platit pravidla rezidentního parko-
vání, patří do Králova Pole a přidat se mají 21. listopadu. Jde o oblas-
ti 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). 
Všechny budou patřit do návštěvnické zóny C. Parkování pro ty, kte-
ří nemají rezidentní ani abonentní oprávnění, tak bude zpoplatněno 
pouze v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Hodina stání vyjde na 20 ko-
run, přičemž jedna hodina denně je zdarma. Rezidenti a abonenti 
si musí vyřídit příslušná oprávnění buď online přes webový portál 
www.parkovanivbrne.cz, nebo osobně na Zvonařce 5. 
Nedávno brněnští radní také odsouhlasili harmonogram pro rok 
2023. Ten počítá se čtyřmi termíny: 5. června se připojí oblasti 
1-22 (Červený kopec), 1-23 (Polní) a 1-24 (Jílová), následovat je bude 
14. srpna oblast 1-17 (Lerchova). 9. října se modré čáry objeví v ob-
lastech 1-18 (Rezkova), 1-19 (Neumannova) a  1-20 (Žlutý kopec). 
Posledními oblastmi příštího roku budou od 30. října 1-26 (Pšeník) 
a 1-27 (Dvorského). ■

Anna Dudková | foto: Zdeněk Kolařík

Město chce přispět  
k revitalizaci části Husovic
Město chce ve spolupráci s městskou částí Brno-sever 
nastartovat proměnu části Husovic, opomíjeného 
území nepříliš vzdáleného od centra. Vést k tomu mají 
postupné kroky – zmapování a pochopení současného 
stavu a pojmenování problémů, návrh řešení v podobě 
jednotlivých opatření a jejich realizace. 

Řešená lokalita je ohraničena z  východu řekou Svitavou, ze se-
veru ulicí Provazníkovou, ze západu Tišnovskou a  z  jihu Cejlem 
a Vranovskou. 
Díky systematické práci se budou lépe hledat možnosti provedení 
změn včetně jejich financování. Přinese to také kvalitnější koordi-
naci místních aktérů a provázanost jednotlivých projektů. Zásahy 
do území budou navrhovány na základě znalosti místních problémů 
a ve spolupráci s obyvateli a samosprávou městské části. 
Hlavní problémy nastínila dvě setkání v roce 2021. Patří mezi ně roz-
pad komunity, odchod starousedlíků, nedostupnost bydlení a s tím 
související „obchod s chudobou“ a nevhodná skladba bytového fon-
du města, v níž převažují startovací a sociální byty. Dále je to parko-
vání na úkor chodců, prostorové bariéry v podobě řeky, brownfieldů 
a  velkého městského okruhu nebo také nedostatečný kamerový 
systém, malý počet policistů i strážníků v lokalitě a kriminalita. 
Na hledání řešení se budou podílet pracovní skupiny složené ze zá-
stupců magistrátu a úřadu městské části. Významnou roli bude mít 
místní podpůrná skupina – širší uskupení tvořené místními aktéry, 
institucemi a zástupci obyvatel. Samotná realizace návrhů pak bude 
záviset nejen na rozhodnutí města Brna, ale i na zájmu ostatních za-
pojených subjektů. Pokud se zvolený postup osvědčí, lze ho rozšířit 
i na další lokality ohrožené sociálním vyloučením, případně jinými 
problémy.  ■

Roman Burián | foto: Zdeněk Kolařík
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Významné projekty v Brně

Garáže se připravovaly od roku 2013 a sta-
věly se v  letech 2015–2018. Už v této době 
projekt budil nebývalou pozornost. Archeo-
logové na místě našli unikátní zbytky středo-
věkého hradebního opevnění a měšťanských 
domů. A  deklaraci na podporu vzniku sálu 
podepsaly i  významné kulturní osobnosti, 
které se narodily v  Brně a  proslavily se po 
celém světě: operní pěvkyně Magdalena Ko-
žená a spisovatel Milan Kundera. 
V  květnu 2017 pak byla do základů stavby 
umístěna pamětní schránka obsahující zmi-
ňovaný dokument, hrst na místě nalezené 
třetihorní zeminy nebo partituru skladby 
tehdejšího studenta brněnské konzervatoře 
Jiřího Dvořáka k  poctě Leoše Janáčka. Sa-
motné garáže nebyly otevřeny, aby provoz 
neovlivnil další plánované práce. Proto zatím 
nejsou instalovány technologie, nemůže tak 
dojít k jejich poškození a zbytečně neběží zá-
ruční lhůty.

Projektanti se dohodli s architekty,  
město s vlastníkem hotelu
Stavbu nadzemní části na podzim roku 2018 
zkomplikovala žaloba vítěze architektonické 
soutěže. Ten měl za to, že vybraný projekční 

tým Tomasz Konior (generální projektant), 
Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša 
(projektant stavební části), který zajišťoval 
dokumentaci pro stavební povolení, zasaho-
val do autorských práv vítěze. Vše o rok poz-
ději vyřešila vzájemná dohoda. 
Komplikované bylo i  povolování budovy 
v  ideální navržené podobě, tedy s  techno-
logickým zázemím vně objektu, což elimi-
nuje riziko vibrací, se zachováním 200 míst 
v podzemních garážích a s novým náměstím 
pojmenovaným podle prvního rektora JAMU 
Ludvíka Kundery, což navrhl jeho syn Milan 
Kundera s manželkou Věrou. 
Shodu s  vlastníkem sousedního hotelu In-
ternational se podařilo po několika letech 
nalézt a Zastupitelstvo města Brna tak moh-
lo 5. dubna schválit klíčové smlouvy. Stavba 
by mohla začít na podzim poté, co proběhne 
výběrové řízení na zhotovitele. 
Sál Janáčkova kulturního centra má mít ka-
pacitu 1 200 míst, což je oproti Besednímu 
domu, kde Filharmonie Brno převážně vystu-
puje, téměř trojnásobek. Více než stočlenný 
orchestr bude moci konečně koncertovat ve 
svém domovském městě v plném obsazení, 
navíc ve špičkových akustických podmín-
kách, které tým akustika Yasuhisy Toyoty 
ze společnosti Nagata Acoustics testoval na 
modelu v měřítku 1 : 10 umístěném na br-
něnském výstavišti. V sále vzniknou na míru 
nové varhany, na jejichž pořízení právě pro-
bíhá sbírka.
Další informace jsou k dispozici na webových 
stránkách cobude.brno.cz a salprobrno.cz. ■
 Roman Burián | vizualizace: Architekti  

Hrůša & spol., Ateliér Brno

Výstavbě koncertního sálu 
konečně nic nebrání

Janáčkovo kulturní centrum má stát necelé 
2 miliardy korun. 
Na financování se mají podílet:
• město Brno – 964 milionů Kč
• Ministerstvo kultury ČR – 600 milionů Kč
• Brněnské komunikace – 332 milionů Kč
• Jihomoravský kraj – 100 milionů Kč

O novém koncertním sále se v Brně 
mluví už skoro 100 let. V plánované 
podobě nese název Janáčkovo 
kulturní centrum a má být domácí 
scénou Filharmonie Brno. Počátkem 
dubna padly poslední překážky 
formálního rázu, které bránily 
výstavbě této moderní budovy se 
špičkovou akustikou na novém 
náměstí Ludvíka Kundery.

První zmínka o potřebě nové síně pro sym-
fonické a kantátové koncerty je v Pazdírkově 
hudebním slovníku z roku 1929. Postupně se 
uvažovalo o  místě dnešního Bílého domu, 
o Šumavské, kde dnes stojí výškové budovy, 
o Údolní, kde sídlí ombudsman, a na sklonku 
80. let o prostranství mezi Besední a Vese-
lou, což už je definitivní lokalita. 
Novodobá historie sálu pro Brno se začala 
psát v letech 2002–2004, kdy proběhla urba-
nisticko-architektonická soutěž, v níž uspěla 
společnost Atelier M1 architekti. Samotná 
realizace byla z finančních důvodů rozdělena 
na dvě etapy – podzemní část s parkováním 
a nadzemní se sálem. 
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Rozhovor

Botanická zahrada  
je muzeum plné života,  
i když má sto let

Těšíte se na jaro? Je to období, kdy je 
i vaše zahrada nejkrásnější?
Na jaro se samozřejmě těšíme, naše zahra-
da je nejhezčí v  květnu a  červnu. Teď (na 
začátku dubna, kdy rozhovor vznikl – pozn. 
red.) ale toužebně očekáváme déšť, tedy 
jaro, které bude trochu vlhčí. Už na podzim 
bylo sucho a na rostlinách je to znát – nevy-
padají moc svěže. Naše ekologické nádrže 
na zachytávání srážkové vody, kterou zalé-
váme, máme tři měsíce prázdné.

Botanická zahrada vznikla na místě bý-
valé zahrady tzv. zaopatřovacího ústa-
vu. Za jakých okolností?
Po vzniku Československé republiky se 
v  Brně začala uskutečňovat Masaryko-
va idea o  založení druhé české univerzity. 
Chyběly ale prostory, kam by se nejen naše 
fakulta, ale i ty ostatní umístily. Takže více-
méně násilím vystěhovali různé brněnské 
sociální ústavy. Lidi z  toho „našeho“ zao-
patřovacího ústavu přestěhovali do sběr-
ného lágru ve Svatobořicích-Mistříně. Pa-
mátník připomínající tento lágr, který se do 
naší historie neblaze zapsal i za 2. světové 
války, je tam dodnes. Je to trochu skvrna 
na počátcích naší fakulty. Pozemek, který 
k ústavu patřil a na kterém začal profesor 
Podpěra budovat botanickou zahradu, se 
tehdy nacházel na okraji Brna a nejednalo 
se o okrasnou, ale pícninářskou nebo pas-
tevní zahradu. Ta měla zajistit potravu pro 
drobné zvířectvo, jež se tehdy hojně chova-
lo i ve městech. Na dobových fotografiích je 

Když před sto lety začal profesor Josef Podpěra budovat jako součást Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity botanickou zahradu na Kotlářské, vtiskl jí charakter „živého muzea rostlin 
pro vědecké i osvětové účely, tedy pro studenty, odborníky i laické návštěvníky“. V podobném 
duchu, obohaceném o ekologický a kulturně-společenský rozměr, se snaží zahradu rozvíjet i její 
současní správci v čele s vedoucí Magdalénou Chytrou. 

Byli jsme první česká botanická 
zahrada, kde se po revoluci 
skleníky rekonstruovaly a stavěly 
se z polykarbonátu, který byl pro 
nás tehdy neznámým materiálem, 
ale osvědčil se. 

vidět, jak je zahrada rozdělená na čtverce, 
kde se možná ta zvířata pásla nebo se pro 
ně pěstovala píce. Zdejší cestní síť byla za-
chována i po vybudování botanické zahrady 
a  zůstala dodnes. Byla tady jedna jediná 
oplocená zahrádka, kde nejspíš měli něja-
kou zeleninu. Na jejím místě vznikl první 
bazén, respektive skleník, ve kterém se už 
ve 20. letech objevila naše perla – viktorie 
královská. Dnes je tam bazén s pověstnou 
plastikou žáby.

Jak profesor Podpěra zahradu kon-
cipoval? Počítal už tehdy s  běžnými 
návštěvníky?
Bylo to takové živé muzeum rostlin pro vě-
decké i  osvětové účely, tedy pro studenty, 
odborníky i  laické návštěvníky. Podpěra 
tady chtěl soustředit hlavně jihomorav-
skou flóru a  vegetaci. Před skleníky vznikl 
velký systém rostlin, které jsou uspořáda-
né na pravidelných záhonech podle čeledí. 
Je tam více než 85 čeledí a celkem asi přes 
1 500  taxonů rostlin se zaměřením přede-
vším na domácí druhy. Roste tam spousta 
vytrvalých rostlin, ale i jednoletých a dvou-
letých, které musíme každý rok znovu vy-
sévat a pěstovat. Teď je právě období, kdy 
zahradnice s  botaničkou jsou neustále 
na záhonech a  vysévají plné krabice nej-
různějších druhů, od kopřiv přes kokošku 
pastuší tobolku až po starobylé obilí a po-
dobně. Další část jsou vegetační skupiny, 
kde můžeme najít například ukázku dnešní 
Pálavy, ale taky druhy mírného pásma Asie 
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a Ameriky. V parcích dnes totiž máme běžně 
americké nebo asijské druhy dřevin, keřů, 
spousta druhů trvalek je amerických. Lidé je 
pěstují na zahrádkách, chodí si je k nám ur-
čovat a chtějí vědět, kam je nejlépe umístit. 

Nebojujete při tom množství rostlin 
s nedostatkem prostoru?
Naše zahrada je malá. Od začátku byla brá-
na jako provizorium, celé roky se pro ni hle-
dalo nové místo, mimo jiné třeba i na Mniší 
hoře, kde je dnes zoo, ale nevyšlo to. Máme 
vlastně jenom 1,5 hektaru vlastní zahrady, 
celkově má náš areál asi 4,5 hektaru a stá-
le nám prostor ubírají novými stavbami. Za 
těch 100 let byla postavena aula, knihov-
na – to byla největší část zahrady, o kterou 
jsme přišli – a postupně se přistavovaly ga-
ráže a další provozní budovy. Dnes jsme na-
víc úplně v centru a nemáme se kam rozví-
jet, ale na druhou stranu to má i své výhody, 
třeba dopravní. Chodí k nám školy a mají to 
blízko. Když není covid, přijde sem ročně asi 
dva a půl tisíce žáků a studentů na exkurze. 
A  teď sem chodí hodně lidí i na univerzitu 
třetího věku. 

Botanická zahrada se neobejde bez skle-
níků. Jak náročné bylo jejich budování?
První skleníky byly zahloubené do země, 
vstupovalo se do nich po několika schodech 
jako do sklepa. Okolní zemina sloužila jako 
izolace, skleněná střecha ležela na zemi. 
Vypadal tak i první tropický skleník, ve kte-
rém se muselo topit uhlím nebo dřevem, 
v zimě ve dne i v noci, protože tropické rost-
liny potřebují 20 stupňů. Další skleníky se 
stavěly z  pařeništních oken poskládaných 
na konstrukci. Skleníky, které byly původně 
na místě těch současných, se budovaly na 
etapy od 30. let. Jeden z posledních vznikl 
až v 80. letech. Byly proto takové poslepo-
vané, bez nějakého plánu. Když se někde 
něco zbouralo, tak se materiál použil na je-
jich stavbu. 

Do dnešní doby prošly skleníky výraz-
nou modernizací. V čem se nejvíc liší od 
těch původních?
Staré skleníky se v 90. letech ve dvou eta-
pách zbouraly a  postavily se nové, poly-
karbonátové. Tři roky jsme museli jezdit 
obhospodařovat naše rostliny v  pronaja-
tých prostorách v  zahradnictví v  Medlán-
kách a  v  arboretu Mendelovy univerzity. 
Rostliny byly taky zčásti napěchované 

tam, kde se nebouralo. Nejzajímavější byly 
kaktusy, v původním skleníku vysázené ve 
volné půdě. Ty se prostě uřízly a nechaly se 
dva roky ležet pod stolem, nezakořeněné. 
Potom jsme je zase nasázeli zpátky, ony 
zakořenily a od té doby rostou dál. Už jsou 
dvakrát větší. Byli jsme první česká botanic-
ká zahrada, kde se po revoluci skleníky re-
konstruovaly a stavěly se z polykarbonátu, 
který byl pro nás tehdy neznámým materiá-
lem, ale osvědčil se a jsme s ním spokojení. 
Původní životnost byla plánována na 12 let, 
ale už slouží dvojnásobně dlouho. Navíc se 
nerozbíjí, a  je tedy bezpečnější. Propouští 
trochu méně světla, což ale rostlinám ne-
vadí, protože to světlo je rozptýlené. Dnes 
už se skleníky ze skla prakticky nestaví. 
Skla máme jen nad viktorií, protože vyžadu-
je přímé světlo. Musí být ale bezpečnostní 
a jsou velmi drahá. 

Viktorie královská je stále jedna z  nej-
větších atrakcí zahrady. Čím si zasluhuje 
takovou pozornost? 
Je to tropický leknín, který má obrovské 
listy. Když je dobrá sezona, velmi teplé slu-
nečné léto, mohou mít listy až 1,5 metru 
v průměru. Do bazénu se pak vejdou třeba 
jen čtyři a už vylézají přes okraje ven. Pů-
vodní viktorii královskou – dnes se už ale 
pěstuje viktorie Cruzova – objevil na řece 
Mamoré v Amazonii lékař a botanik Tadeáš 
Haenke, Němec z Děčína. Její pěstování vy-
žaduje velmi vysoké teploty vody, je to tedy 
energeticky náročné. Viktorie je v  tropech 
rostlina vytrvalá, my ji musíme každý rok 
vypěstovat ze semene novou. Na podzim, 
kdy má kvůli nedostatku světla stále menší 
a zdeformované listy, ji vyhodíme na kom-
post, vypustíme bazén, vyměníme substrát 
v  bedně, kde je zasazená, nasypeme tam 
kýbl živin a 8. března – na MDŽ, abychom 
si to dobře zapamatovali – vyséváme nové 
viktorky. Jednu si necháme a zbylé pak roz-
dáváme dalším zahradám. Rostlinu v  plné 
kráse je u nás možné vidět pouze v létě. 

A máte tady naopak nějakou neprávem 
opomíjenou rostlinu, o  které lidé moc 
neví?
Ráda bych zmínila mandloně. Ty se tady pěs-
tovaly v 50. letech, kdy se na základě pavě-
decké teorie lysenkismu prosazovala myš-
lenka, že země sovětského bloku musejí být 
ve všem soběstačné, takže by měly šlechtit 
a  pěstovat třeba i  rýži či jiné teplomilné 

plodiny. Odborníci, jako byl třeba profesor 
Podpěra, věděli, že je to nesmysl, ale museli 
tomu trochu vyhovět. Takže si řekli, že zkusí 
pěstovat mandloně, které mají pro jižní Mo-
ravu určitý potenciál. Je tady teplo, rostou 
tady meruňky a  broskve, které jsou man-
dloním blízce příbuzné. Z  těchto snah pak 
vznikly dnešní mandloňové sady u  Husto-
pečí, které jsou dnes renovované spíše jako 
atrakce pro turisty. A my tady máme ještě 
pozůstatek té původní mandloně z 50. let. 
Je to už jen torzo. Mandloně byly vysázené 
podél celé ulice Veveří. Na konci 80. let tady 
byly ještě čtyři vzrostlé. Máme pařez jedné 
z těch posledních a z něj vyrůstá výmladek, 
který tam necháváme. A  pak tady rostou 
dva semenáče vypěstované z  pecek těch 
původních rostlin. Jeden je před skleníky 
a druhý vzadu na zahradě. 

Návštěvníci si také oblíbili bazének s žá-
bou. Kdy vznikl?
Bazén se skleníkem, kde rostla viktorie, tam 
byl už před válkou. Skleník se pak rozebral, 
bazén tam zůstal. Žábu vytvořil z betonu na 
konci 40. let akademický sochař František 
Knaifl podle vzoru skutečného druhu ame-
rického skokana volského neboli tzv. žáby 
řvavé, která je velká a v době páření vydá-
vá velmi hlasité zvuky. Dnes je invazním 
druhem a jenom se čeká, kdy se dostane až 
k nám. Sochu jsme zrestaurovali, má nový 
nátěr, spravili jsme jí ulámané betonové 
drápy a zavedli jsme do ní vodu, která pro-
střednictvím čerpadla cirkuluje, abychom 
šetřili. Nejedná se o žádné velké umělecké 
dílo, ale návštěvníci mají k té fontáně vztah, 
znají ji od dětství a  vzpomínají na to, jak 
sem s rodiči chodili.

Jak získáváte semena zvláště exotických 
rostlin a co je to Index seminum?
Prostřednictvím Indexu seminum si za-
hrady po celém světě už 150 let vyměňují 
mezi sebou zdarma semena. Jsou to se-
mena sesbíraná jak v  zahradě, tak v  teré-
nu. A  z  každoročního sběru se pak vytváří 
seznamy semen, která můžete nabídnout 
jiným zahradám. Od letošního roku ale platí 
nová pravidla, nejenom celní, ale i  rostli-
nolékařská, která jsou velice přísná. Takže 
jsme museli omezit to, co prostřednictvím 
indexu nabízíme, a  také si už nemůžeme 
objednávat ze třetích zemí mimo Evropskou 
unii. Musíme spoléhat na to, co si vyprodu-
kujeme sami. Osobně si myslím, že bychom 
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měli rostliny chránit tam, kde mají svůj pů-
vodní výskyt, dbát na jejich pestré složení 
a  takhle je představovat návštěvníkům 
a exkurzím. A spojit to s ekologií, geografií, 
fyziologií. 

Část plochy zahrady byla už od počátku 
věnována také prezentaci Mendelových 
pokusů k zákonům dědičnosti. Od naro-
zení G. J. Mendela letos uplyne 200 let, 
vy jste vznikli před 100 lety. Spojíte 
oslavy obou jubileí?
Dříve se tady, jak zmiňujete, vysazovala 
ukázka Mendelova křížení. Bylo to před vál-
kou, po válce, kdy Mendel i  jeho teorie dě-
dičnosti upadli u komunistů v nemilost, se 
to nesmělo. V roce 1965 se konal kongres, 
na který se do Brna sjeli genetikové z celé-
ho světa a Mendela rehabilitovali. A při té 
příležitosti se tady znovu začal sázet záhon 
červených a bílých voskovek, kde jsme uka-
zovali, na co Mendel vlastně přišel, když kří-
žil hrachy. Po sametové revoluci a různých 
peripetiích se s tím zase přestalo. Rozhodli 
jsme se, že tradici letos k výročí obnovíme. 
A  15. července v  botanické zahradě pro-
běhne Mendel festival s  komentovanými 
prohlídkami skleníků. K našemu stoletému 
výročí jsme vydali i brožuru, výroční turis-
tickou známku a pohlednici a máme putovní 
výstavu. Ta bude v  květnu v  knihovně Pří-
rodovědecké fakulty, která je ve všední dny 
volně přístupná, a v létě by měla být k vidě-
ní v botanické zahradě. ■
 Markéta Žáková | fota: Zdeněk Kolařík

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2

Je otevřena celoročně a nabízí velké množství výukových programů školám, pro návštěvníky má při- 
pravenou řadu doprovodných programů a oblíbených akcí. 
„Každý měsíc pořádáme výstavu, tradiční už je výstava masožravých rostlin, letos v trochu dřívějším 
termínu v květnu, protože máme nové vystavovatele. V létě se chystáme na naši velkou a oblíbenou 
akci – jazzový večer spojený s rozkvetlou viktorií. Koná se první čtvrtek v srpnu a letos by to mělo být 
v souvislosti s výročím v duchu 20. let minulého století. Dobové klobouky a módu tady budou předvádět 
modelky, ale ani kreativitě návštěvníků meze neklademe. A celé léto tady zase budeme mít sochy, což je 
taky velmi oblíbený počin. Spolupracujeme se sochařským ateliérem pod vedením Michala Gabriela na 
VUT. Jeho studenti nám každý rok poskytnou svoje sochy, převažují lidské postavy, a jednu dodá i sám 
Michal Gabriel,“ láká k návštěvě zahrady Magdaléna Chytrá. 
Více informací lze získat na stránkách www.sci.muni.cz/bot_zahr.
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Lodě se vrátily na 
hladinu Brněnské 
přehrady
Počátkem dubna si první cestující vychut-
nali plavbu po Brněnské přehradě. „Celko-
vá plavební dráha je necelých 10 kilome-
trů dlouhá a  lodě ji ujedou za 70 minut. 
Flotila Dopravního podniku města Brna, 
pro kterou je charakteristický elektrický 
pohon, se skládá ze sedmi lodí. Letošní 
ceny za plavbu zůstávají stejné jako loni,“ 
uvedla tisková mluvčí DPMB Barbora 
Doležalová. 
Město Brno společně s  dopravním pod-
nikem plánují zatraktivnění Brněnské 
přehrady dalšími grilovacími místy nebo 
zlepšením dopravní dostupnosti oblasti. ■

(java)

V Paláci šlechtičen mají domov 
loutky a tradiční kultura

Do Paláce šlechtičen na Kobližné se vrátil život. 
V prosinci 2017 se uzavřel kvůli opravám a budování 
dvou nových stálých expozic, ty se slavnostně otevřely 
22. dubna. Přístupná je nyní také zrekonstruovaná kaple.

Historickým kostýmovaným průvodem s hudbou a tancem a ko-
mentovanými prohlídkami nových stálých expozic zahájilo Morav-
ské zemské muzeum novou etapu Paláce šlechtičen. V průvodu 
kráčely také schovanky nadačního ústavu hraběnky Magnisové 
a sama šlechtična. Muzeum tak chtělo vyzdvihnout roli hraběnky 
jako iniciátorky stavby paláce.
Hraběnka Johanka Francisca Prisca jako poslední příslušnice 
strážnické větve hrabat Magnisů zesnula v roce 1655. Zanechala 
závěť, v níž založila nadační ústav pro výchovu a zaopatření ne-
majetných a osiřelých dívek šlechtického i měšťanského původu 
žijících převážně na území Moravy.
Palác šlechtičen byl jako sídlo tohoto ústavu vybudován v letech 
1674 až 1679 brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. Jeho 
součástí byla také kaple Očišťování Panny Marie s freskovou vý-
malbou Josefa Sterna, která sloužila církevním účelům až do polo-
viny 20. století. V roce 1961 chátrající budovu včetně kaple získalo 
Moravské zemské muzeum pro umístění Etnografického ústavu. 
Palác muzeum opravilo, ale kaple zůstala pro velký objem restau-
rátorských prací v původním stavu. To se nyní změnilo a kaple je 
v restaurované podobě přístupná návštěvníkům.
V Paláci šlechtičen jsou otevřené dvě nové stálé expozice. První 
představuje unikátní kolekci loutek a  dekorací mnoha předních 
loutkářských rodů a druhá tradiční kulturu na Moravě. ■

Zuzana Gregorová | foto: Jan Cága

Stavba tramvajové 
trati ke kampusu 
jde do finále. Děl-
níci v dubnu začali 
pokládat koleje 
v tunelu, který 
je s 619 metry 
nejdelším v Česku. 
První tramvaje na 
novou trať vyjedou 
na konci roku.

Komplexní nabíd-
ka služeb, které 
pomohou ukrajin-
ským žákům hlá-
sícím se na střední 
školy, je dostupná 
na webu www. 
vyberskoly.cz/ua.

Do 30. června bude 
částečně uzavřena 
Bauerova v úseku 
mezi ulicemi Kříž-
kovského a Poříčí. 
Řidiči neprojedou 
jedním jízdním 
pruhem podél řeky. 
Polovina vozovky 
podél břehu zůsta-
ne zavřená také 
na Poříčí v úseku 
Bauerova–Vídeň-
ská. 

Univerzita třetího 
věku pomáhá udržovat 
aktivní mysl 
Masarykova univerzita od 2. května 
přijímá přihlášky na Univerzitu třetího 
věku.

Pro akademický rok 2022/2023 jsou připra-
veny dva tříleté kurzy: všeobecně zaměřený 
a  specializovaný na umělecká díla. Dále je 
možné se zapsat do jednoletých kurzů Kul-
turní dědictví a památková péče na Moravě 
nebo U3V a  Moravské zemské muzeum. 
V  nabídce nechybí ani krátkodobé kurzy. 
Přihlášky ke studiu se přijímají od 2. květ-
na do 30. června elektronicky nebo osobně 
na Komenského nám. 2. Více se dozvíte na 
webu www.u3v.muni.cz. ■

(zug)

Zoo Brno pořádá v létě pro děti od 7 do 
13 let Lesní kluby. Čeká je týden nabitý 
poznáváním jednotlivých kontinentů, 
pozorováním zvířat a seznamováním 
s tábornickými dovednostmi. Rezervace 
je dostupná na webu zoobrno.cz.
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Aktuálně

Vydejte se  
s Mendelem 
za pokladem
SVČ Lužánky a  Jihomoravský kraj připravi-
ly interaktivní hru k 200. narozeninám G. J. 
Mendela. Vydejte se do parku Špilberk, 
zkuste vyluštit rébusy, objevte poklad a za-
chraňte klášter. Mapa tříkilometrové trasy 
a  další informace jsou na webových strán-
kách mendel.luzanky.cz. ■
 (java)

Procházka kolem 
Svratky bude 
bezpečnější
Zprůchodnění pravého břehu Svratky mezi 
Komínskou a  Letenskou lávkou je hotovo. 
Zhotovitel předal stavbu městu, zbývá ko-
laudace. Cílem bylo stezku zpřístupnit a zvý-
šit její bezpečnost, pěší tak mohou využívat 
opačný břeh než cyklisté.
Za posledních devět měsíců byly provedeny 
terénní úpravy včetně zpevnění cest a osaze-
no několik různých prvků jako lávka nad hla-
dinou vody, odpočinkový altán nebo schody 
umožňující přístup k vodní hladině. V Komí-
ně pak navíc vzniklo rekreační molo navrže-
né v  rámci participativního rozpočtu Dáme 
na vás. Celkové náklady činily 8,72 milionu 
korun bez DPH.  ■
 (rob) | fota: Zdeněk Kolařík

V Brně vzniklo 
kontaktní místo pro 
online návštěvy vězňů
Asociace organizací v oblasti vězeňství 
spolu s Vězeňskou službou ČR rozšířily 
projekt kontaktních míst pro online 
návštěvy odsouzených i do Brna. 

Na Novobranské 14 mohou lidé každé úterý 
od 9 do 11 hodin a středu od 13 do 15 hodin 
navštívit své blízké online skrze Skype. Kon-
taktní místa jsou určena těm, kteří doma 
nemají potřebné vybavení pro online komu-
nikaci či je pro ně cesta na osobní návštěvu 
z  různých důvodů nereálná, nebo pro děti, 
které by mohly být návštěvou vězení trau-
matizovány. Více informací najdete na webu 
aoov.cz/projekty.  ■

(gak)

Jarní prohlídky zvou  
na výstaviště  
i po stopách odboje
TIC Brno pravidelně pořádá autenTICké 
prohlídky města s průvodci. V letošní sezo-
ně zve na zcela nové trasy, které se budou 
věnovat brněnskému výstavišti či třetímu 
odboji, nechybí ale ani prohlídky pro rodiče 
s dětmi.
Trasa nazvaná Brněnské výstaviště od Áčka 
po Zetko (14. 5., 4. a 18. 6.) seznámí účastní-
ky s historií a stavebním vývojem veletržní-
ho komplexu, do jeho neznámých koutů pak 
zavede prohlídka určená pro fajnšmekry 
(5. a 12. 5., 2. a 16. 6.). Sportovci se dočkají 
i běžecké trasy (31. 5. a 14. 6.). Místa spoje-
ná s odbojem, ať už v 50. letech, nebo v roce 
1968, mapují prohlídky z cyklu Stezky třetí-
ho odboje (15. 5., 19. 6.). 
Všechny zmíněné i další prohlídky lze rezer-
vovat na autenticke-prohlidky-brno.cz.  ■
 (gak) | foto: Michal Růžička Prozkoumejte v květnu místa, kam se 

běžně nedostanete. V rámci festivalu 
Open House Brno se otevře mimo jiné 
budova Českého rozhlasu (na snímku) 
nebo areál bývalých městských jatek 
na Masné, kde dnes sídlí Brněnské 
komunikace. Tyto a další zajímavé 
objekty si prohlédnete o víkendu 
28. a 29. května. Pro registraci 
a další informace navštivte web 
openhousebrno.cz. 
 (and) | foto: archiv pořadatele
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Brno o generaci později: Město, kde 
mají lidé blízko ke službám i k sobě

Petr přijíždí na nové, moderní hlavní nádraží. I když má na výběr z různých forem dopravy, od MHD 
přes sdílené kolo, rozhodne se to do centra vzít procházkou po širokém bulváru Trnitá. Má čas, koncert 
v Janáčkově kulturním centru začíná až za hodinu. Hudba budoucnosti, myslí si teď čtenář, a má ostatně 
pravdu. Nejde ale o snové vize bez ostrých kontur – Brno má svůj cíl, kam chce v následujících 30 letech 
dojít, a čerstvě i plán s konkrétními projekty, které jej k tomuto cíli společně dovedou.

„Jaké Brno byste si přáli v roce 2050?“ zeptali 
jsme se svých sledujících na sociální síti In-
stagram. Čisté, zelené, moderní, přátelské 
k cyklistům, centrum moderních technologií, 
ale stále to naše Brníčko, kde se všichni tak 
trochu znají a všude je to kousek, žádné davy 
turistů, žádné obří aglomerace – tak ně-
jak by se daly shrnout odpovědi, které nám 
přicházely.
Podobně se před pár lety ptal tým lidí, kte-
ří začali připravovat strategický dokument 
#brno2050. A dotazoval se nejen veřejnosti, 
ale také odborníků – z univerzit, vědecko-vý-
zkumných center, ale i firem nebo nezisko-
vých organizací. „Chtěli jsme vytvořit ne stra-
tegii úřadu, ale opravdu města – tedy jeho asi 
400 tisíc obyvatel a dalších víc než 100 tisíc 
lidí, kteří sem denně dojíždějí za prací,“ popi-
suje vedoucí magistrátního oddělení strate-
gického plánování Martina Pacasová. 
Od doby, kdy museli lidem vysvětlovat úplně 
základní smysl a  účel strategického doku-
mentu (ten totiž – na rozdíl třeba od územní-
ho plánu – není povinný; pokud se však město 
nemá rozvíjet jen na základě ad hoc rozhod-
nutí, ale má se ubírat jasným směrem, bez 
strategie se neobejde), se teď dostali k mil-
níku – schválení prvního akčního plánu. To je 
seznam konkrétních projektů, které mohou 
počítat s  politickou podporou města při své 
realizaci, protože právě ony byly vyhodnoce-
ny jako ty, jež z Brna pomohou udělat město 
atraktivní, rozvíjející se, živé, harmonické, 
udržitelné a dobře spravované. To jsou totiž 
hodnoty, ke kterým má Brno směřovat.

První brněnská „desetiletka“
Plán na dekádu 2021+ zahrnuje velké inves-
tice do infrastruktury, mezi nimiž nemůže 
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chybět nové nádraží nebo čtvrť Trnitá, 
sportovně-rekreační areál za Anthroposem 
nebo Janáčkovo kulturní centrum. 
Připravuje se bytová výstavba, která má po-
moci s dostupností bydlení zvláště pro mla-
dé lidi; s přechodem na obnovitelné zdroje 
se pojí vybudování další spalovenské linky 
na komunální odpad v  areálu SAKO Brno; 
v  dopravě se počítá s  dostavbou velkého 
městského okruhu, v rámci podpory udrži-
telnosti ale i nových úseků cyklostezek. 
Vedle „betonových“ projektů se v  plánu 
objevuje i celá řada tzv. měkkých, které se 
orientují například na digitalizaci ve správě, 
na vzdělávání nebo na usnadňování účasti 
běžných občanů na veřejném životě (jinými 
slovy na participaci, kterou Brno v posled-
ních letech podporuje každoročním partici-
pativním rozpočtem Dáme na vás a již nově 
rozšířilo o možnost tzv. občanských návrhů, 
viz článek na s. 4). 
„Na význam měkkých projektů pro rozvoj 
a  fungování města se občas zapomíná, ale 
pro posun myšlení a  chování lidí ve městě 
jsou velmi důležité. Jako příklad může po-
sloužit projekt Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Brna, který ve školách 
podporuje environmentální výchovu a  se-
znamuje děti s  tím, jak šetřit energií, proč 
je ve městě důležitá zeleň a  jak se celkově 
ohleduplně chovat k přírodě,“ uvedl vedoucí 
Odboru strategického rozvoje a spolupráce 
MMB František Kubeš. 
Kromě projektů, za kterými stojí přímo 
město (případně městské části nebo měst-
ské společnosti či příspěvkové organizace), 
zahrnuje dokument i plány dalších subjek-
tů – třeba univerzit nebo soukromých firem 
a investorů. 

„Tenhle široký záběr je do velké míry brněn-
ské specifikum. Strategii mají v  podstatě 
všechna velká města i  řada menších obcí, 
ale často se dotýká jen projektů, za kterými 
stojí právě samotná municipalita. My jsme 
ale od začátku chtěli zapojit všechny, kdo 
se podílejí na rozvoji města a utvářejí jeho 
budoucnost. Firmy, neziskovky, univerzi-
ty, vědecko-výzkumná centra a další insti-
tuce tak stály už u zrodu dlouhodobé vize 
i střednědobého plánu, přirozeně jsou tedy 
jejich projekty součástí i krátkodobého ak- 
čního plánu,“ podotýká Martina Pacasová.
V akčním plánu se tak objevuje třeba Národ-
ní ústav pro výzkum rakoviny, což je konsor-
ciální projektový záměr rozpracovávaný ve 
spolupráci Masarykovy univerzity, Karlovy 
univerzity, Univerzity Palackého, Akademie 
věd, fakultních nemocnic a dalších partnerů 
– jen z tohoto výčtu je patrné, o jak důležitý 
projekt a s jak velkým dosahem jde. 
Vedle toho se tu ovšem nachází čistě tech-
nické záměry, jako rekonstrukce železnič-
ních stanic (pod taktovkou Správy železnic) 
nebo jezů na Svitavě (Povodí Moravy), a na 
druhé straně i volnočasověji zaměřené pro-
jekty jako rekreační les (jehož vytvoření na 
Hádech a v blízkosti Zaječího potoka navrhu-
je školní lesní podnik Mendelovy univerzity). 
„To, že je projekt zařazený do akčního plánu, 
mu nezaručuje finanční podporu od města. 
Nefinanční benefity mu to ale přináší – 
může mu to pomoci například při žádosti 
o dotaci. Deklaruje to, že jeho realizace má 
politickou podporu,“ vysvětluje František 
Kubeš. „Kromě toho se setkání pracovních 
skupin ukázala jako funkční nástroj, jak 
sdílet, koordinovat a  smysluplně propo-
jovat aktivity mnoha různých subjektů. →
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Na jiné platformě by se v této pestrosti jen 
těžko potkaly,“ dodává.

Co ano a co ne?
O  zařazení do akčního plánu se ucházelo 
celkem 250 projektů. Do výsledného sezna-
mu se probojovala asi polovička. Základním 
kritériem bylo, aby odpovídaly hodnotám 
stanoveným ve strategii, posuzoval se také 
dopad projektu, jeho inovativnost nebo tře-
ba míra připravenosti. 
Na základě toho vznikly čtyři kategorie – 
vlajkové (klíčové, s  celoměstským nebo 
i  přesahujícím dopadem a  s  velkou mírou 
inovativnosti – například kreativní centrum 
v  někdejší káznici na Bratislavské), velké 
(s celoměstským dopadem, jejichž smyslem 
je vyřešit dlouhodobý problém, bez ambice 
na inovaci – například velký městský okruh), 
inovativní (v tuto chvíli s menším dosahem, 
ale když se osvědčí, je možné je replikovat 
ve větších lokalitách nebo s  větším rozsa-
hem – například instalace solárních panelů 
na městské budovy) a  nezařazené (spíše 
údržbové – například rekonstrukce plyno-
vých kotelen).
V  akčním plánu jsou zařazeny projekty, 
které jsou v  pokročilejší fázi příprav nebo 
se už přímo realizují. Ty, které jsou zatím 
ve stadiu idejí nebo záměrů, vytvořily tzv. 
zásobník. Protože je akční plán živý doku-
ment, který se bude průběžně aktualizovat, 

Věděli jste, že…
… jestli je Brno pro lidi atraktivní, 
dobře spravované nebo harmonické, se 
dá měřit? Město si zadalo už několik 
sociologických průzkumů, které na 
reprezentativním vzorku 1 000 Brňanů 
tato data přinesly. Další průzkum zase 
pravidelně sleduje, jaký je obraz Brna 
u obyvatel zbytku republiky. Šetření 
probíhá každé čtyři roky, loňský běh 
byl kvůli covidu odložen a připravuje se 
letos. Jeho výsledky najdete během léta 
na portálu data.brno.cz, do té doby se 
můžete seznámit s těmi staršími z let 
2009, 2013 a 2017.

Podrobnější informace 
o nejvýznamnějších 
projektech, které město 
chystá (třeba i o chytré čtvrti 
Špitálka na vizualizaci), 
zveřejňujeme na webu 
cobude.brno.cz. 

můžou se v dalších fázích přípravy do jeho 
seznamu ještě dostat.

Vidět i za obzor jednoho  
volebního období
Smyslem strategických dokumentů je na-
stavit kurz, ve kterém se bude město pohy-
bovat po delší dobu, než dovoluje čtyřleté 
volební období. Možná i to, že se do vzniku 
všech částí Strategie #brno2050 zapojilo ši-
roké spektrum tvůrců, vedlo k tomu, že pro 
akční plán zvedli ruku zastupitelé napříč ko-
alicí i opozicí. Zdrželi se pouze zástupci klu-
bu SPD, jejichž předseda Ivan Fencl však na 
naše dotazy, proč tak učinili, do odevzdání 
článku do tisku neodpověděl. 
Oslovení zastupitelé se shodli, že základní 
směřování města dané strategií je správ-
né, byť může v  čase vyžadovat drobnější 
korekce. Význam strategií obecně pro ak-
tuální rozhodování volených orgánů města 
podtrhla například zastupitelka Karin Ka-
rasová (ANO 2011), podle níž by stanovisko 
Odboru strategického rozvoje a spolupráce 
mělo být součástí podkladů, které mají za-
stupitelé k dispozici na svém zasedání. „Pak 
by se možná nestávalo, že ač máme ve Stra-
tegii bydlení schválenou minimální hranici 
15 % obecních bytů z celkového počtu bytů 
v Brně, bytové domy se nadále rozprodáva-
jí, přestože v dnešní době už město vlastní 
méně než těchto 15 %,“ doplnila.
Projekty týkající se dostupnosti bydlení 
mimochodem označili za ty nejzásadnější 
v  přijatém plánu vedle Karasové nezávisle 
na sobě i Jiří Oliva (ČSSD) a Tomáš Koláčný 
(Piráti), který připojil: „Z pohledu aktuální-
ho dění považuji pro město za klíčový pro-
jekt integrace cizinců a  dále též projekty 
centrálního zásobování teplem z  dřevní 
štěpky či akumulační systémy pro omezení 
závislosti na ruském plynu v případě brněn-
ských tepláren.“ 
Strategii #brno2050 i  popsaný akční plán 
a  další související informace najdete na 
webu brno2050.cz. ■

Radka Loukotová | vizualizace na straně 18: nové  

hlavní nádraží, Benthem Crouwel Architects;  

na straně 20: A8000 – architektonický atelier;  

na straně 21: RANGHERKA 5, s. r. o.
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Projektům mimoměstských 
subjektů přináší zařazení do 
akčního plánu jen nefinanční 
benefity, zato městské projekty 
se díky tomu můžou dostat do 
závazného plánu investic (laicky 
řečeno bude se s nimi počítat 
v rozpočtu). Zatímco sociálně- 
-zdravotní komplex na Červeném 
kopci (na vizualizaci) v něm už je, 
projekt Červený kopec: Jihlavská–
Vídeňská (dopravní napojení, které 
by umožnilo rozvoj celé lokality) na 
to ještě čeká. 
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5.–7. 5.
Leitnerku oživí Festival Plácek
Festival projektů studentů z pěti 
středních uměleckých škol 
nabídne workshopy, debaty, 
koncerty a další. 
www.facebook.com/ 
festivalplacek

so 7. 5. 
Oslava studentského života 
vyvrcholí Brněnským 
Majálesem na výstavišti
Marek Ztracený, Mirai, Kapitán 
Demo a řada dalších včetně 
studentských kapel vystoupí na 
Brněnském Majálesu. 
brno.majales.cz

so 14. 5. | 9–13 hod. 
V Medlánkách se představí 
lokální výrobci a farmáři
Více než dvacítka prodejců z on-
line tržiště fler.cz nabídne své 
výrobky před Sýpkou v Medlán-
kách. Zároveň se tam uskuteční 
farmářský trh.
fler.cz/kalendar

ne 15. 5. | 10–16 hod. 
Poznejte život s roztroušenou 
sklerózou
Akce Trousíme se na Špilberk se 
koná na Mezinárodní den roz-
troušené sklerózy. Připravena 
je módní přehlídka, ochutnávka 
zdravých jídel a další program.
roska-bm.cz

19.–21. 5. 
Uměleckoprůmyslové muzeum 
otevře vzdělávací prostor 
Designlab 
K návštěvě zvou také unikát-
ní robotická kavárna, módní 
přehlídka Liběny Rochové nebo 
workshopy o upcyclu.
moravska-galerie.cz

20.–22. 5. 
Animefest přiláká fanoušky 
mangy a anime 
Brněnské výstaviště přivítá nej-
starší a největší con svého druhu 
u nás. Připraveny jsou soutěže, 
přednášky, workshopy.
www.animefest.cz

20.–30. 5. | 9–17 hod. 
Jarní sezonu v botanické 
zahradě uzavřou kvetoucí 
kosatce 
Botanická zahrada a arboretum 
Mendelovy univerzity v Brně 
letos chystá čtyři speciální výsta-
vy. První představí kosatce.
mendelu.cz

pá 20. 5.
Filmový festival informatiků 
ukáže svět Z jiné perspektivy
To je motto filmové přehlídky 
Fakulty informatiky MU, která se 
bude konat v Univerzitním kině 
Scala a na fakultě.
festival.fi.muni.cz

do podzimu |  
po–ne 9–20 hod. 
Nahlédněte do hrobky 
Tutanchamona na výstavišti
K vidění jsou pohřební komory 
a poklady samotného faraona 
přesně tak, jak je před 100 lety 
objevil Howard Carter.
tut-brno.cz

27.–28. 5.
Výstaviště hostí konferenci 
Game Access
Týká se nejnovějších technik 
a trendů v herním průmyslu 
a účastní se jí vývojářští veteráni 
z celého světa.
game-access.com

víkendy až do června
Co dělat se starými kovy? 
Prozradí pokusy ve VIDA! 
science centru
V dílnách Na šrot se děti naučí 
tavit kovy, seznámí se s elek-
trickými vodiči a vytvoří si svítící 
čelenku.
vida.cz

do 31. 5. 
Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity vás 
přenese Na východ od Brna 
Dvacítka černobílých fotografií 
Jaroslava Pulicara z Ukrajiny, 
Polska, Rumunska a dalších zemí 
je k vidění v čítárně na FF MU.
phil.muni.cz 

Akce v Brně — květen 2022

Na brněnský okruh se o víkendu 13.–15. května 
sjedou historické vozy. Na rakouském šampio-
nátu Histo Cup budou mít fanoušci rychlých aut 
jedinečnou příležitost vidět v  ostré akci slavné 
závodní automobily, které kralovaly okruhům 
v  druhé polovině 20. století, například repli-
ku Jaguaru XJS z  roku 1984 nebo BMW 635 CSi  
Weissengruber. Pro návštěvníky bude o  závod-
ním víkendu otevřená přírodní tribuna C, seda-
dlové tribuny v prostoru startu a cíle i paddock. 
Více na www.automotodrombrno.cz.  ■

(gak) | foto: Automotodrom Brno

Centrum Kociánka se opět otevře veřejnosti. Tra-
diční multižánrový festival Dobrý den Kociánko se 
uskuteční 26. května a stejně jako v předchozích le-
tech se ponese v duchu lidských hodnot – letos je té-
matem elán. Na akci se představí alternativně-folk- 
lorní Babské ucho a energičtí Helemese či malí roc-
keři přímo z Kociánky Hustej Rock. Na své si přijdou 
také milovníci divadla – s Liškou Bystrouškou přijede 
Divadlo DNO. Chybět nebude ani Jarmark nezisko- 
vých organizací Jihomoravského kraje a mnoho dal-
šího. Program na www.dobrydenkocianko.cz. ■

(gak) | foto: Tereza Ikon

Na květen připravilo Divadlo Bolka Polívky festi-
val Ženy ženám, který nabídne řadu divadelních 
i  filmových představení, výstav nebo diskusí. 
Podtitulem letošního ročníku je Žena-matka 
a mateřství. Program je nabitý – například v Uni-
verzitním kině Scala bude 20 let po premiéře ke 
zhlédnutí Amélie z Montmartru a poslední květ-
novou sobotu se uskuteční v  dnešní době oblí-
bený swap a bazar, jehož výtěžek bude věnován 
Ženskému vzdělávacímu spolku Vesna. Více na 
divadlobolkapolivky.cz. ■

(gak) | foto: Divadlo Bolka Polívky

Masarykův okruh rozburácí 
historické závodní vozy 

Načerpejte elán na festivalu 
v královopolské Kociánce 

Ženy ženám se v různorodém 
programu zaměří na mateřství 
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Inzerce

KAM NEMŮŽE POVODEŇ, 
TAM DOSÁHNE VICHŘICE

Nárok na dárek vzniká sjednáním a zaplacením připojištění KALAMITA a udělením souhlasu 
se zasíláním nabídek třetích stran. Akce platí do vyčerpání zásob.

již od299 Kč + dárek

Připojištění KALAMITA ochrání 
vaše auto proti povodni, 
záplavě a vichřici

CPP220006 Jarni kampan - KALAMITA inzerce 93x125 Brnensky metropolitan V01.indd   1PP220006 Jarni kampan - KALAMITA inzerce 93x125 Brnensky metropolitan V01.indd   1 31.03.2022   11:3031.03.2022   11:30
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Nenabízíme � nanční službu, nabízíme radost ze života – časté otázky o Rentě z nemovitosti
■ Když se s  našimi potenciálními kli-
enty bavíme o  možnostech poskytnutí 
Renty z  nemovitosti, setkáváme se 
s mnoha otázkami. Na ty nejčastější na-
leznete odpovědi v následujícím textu.

Kolik dostanu peněz a na jakých úda-
jích je kalkulace založena?

Výše konkrétní částky se odvíjí od 
následujících parametrů: 1. Od vašeho 
věku, případně od věku mladšího z man-
želů (pokud jste manželský pár). Čím 
jste starší, tím je vyplacená částka vyšší. 
2. Od odhadované ceny vaší nemovitos-
ti. Čím vyšší je odhadovaná cena nemo-
vitosti, tím vyšší je vyplacená částka. 

Existuje riziko, že o nemovitost 
přijdu?

Toho se obávat nemusíte. Tím, že 
zůstáváte majitelem své nemovitos-
ti, nehrozí, že o ni přijdete. Renta z ne-
movitosti je hypoteční úvěr zastavený 

▪ získáte peníze na cokoli (najednou 
či postupně)

▪ za vašeho života nemusíte nic splá-
cet a nikdy se nesplácí více než cena 
nemovitosti

▪ zůstáváte bydlet doma a jste nadále 
vlastník svého bytu či domu

▪ můžete žít důstojněji a život si více 
užívat

Výhody Renty z nemovitosti

▪ Další informace o Rentě z nemovi-
tosti najdete na webu: 
www.rentaznemovitosti.cz 
Můžete zde také požádat o vlastní 
orientační kalkulaci a seznámit se 
s příběhy klientů 

▪ Můžete také zavolat 
na 233 321 850

▪ Máme licenci ČNB

Chcete vědět víc?

nemovitostí. Nejde tedy o prodej nemo-
vitosti s právem dožití. 

Kdy a jak bude Renta z nemovitosti 
splacena?

Renta z  nemovitosti je jediný úvěr 
v  ČR, který za svého života nemusí-
te splácet. Ke splacení úvěru dojde 

v  případě, že se senior ze své nemovi-
tosti odstěhuje, nemovitost prodá nebo 
zemře. Obvykle pak majitel nebo dědic 
(v  případě úmrtí majitele) nemovitost 
prodá a  z  utržených peněz splatí úvěr 
a zbylé peníze si ponechá. Úvěr z Renty 
z nemovitosti však lze splatit samozřej-
mě také kdykoli předčasně.

Komu lze tedy Rentu z nemovitosti 
doporučit? 

Seniorům nad 60 let vlastnícím ne-
movitost v hodnotě vyšší než jeden mi-
lion korun, kterou nechtějí prodávat, 
a nevadí jim, že na jejich dědice nezbyde 
celá hodnota nemovitosti. 

Napadají Vás další otázky? Renta 
z  nemovitosti Vás zaujala a  chcete vě-
dět víc? Zavolejte nám na telefon 233 
321 850 nebo se podívejte na náš web 
www.rentaznemovitosti.cz. 
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602 557 777
mouka@regvyd.cz

Havel MOUKA

606 740 730
k.marek@regvyd.cz

Karel MAREK

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL

602 557 777
mouka@regvyd.cz

Havel MOUKA

606 740 730
k.marek@regvyd.cz

Karel MAREK

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL

INZERCI V BRNĚNSKÉM METROPOLITANU PRO VÁS ZAJISTÍ:
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www.dobryandel.cz

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Monička, 5 let  
Od října 2020 se 

potýká s leukémií.

Během 10 let pomohli dárci  
více než 2 400 onkologicky  
nemocným dětem. 

0405-2021_DA_Monicka_195x135.indd   10405-2021_DA_Monicka_195x135.indd   1 21.03.2022   11:0621.03.2022   11:06
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Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 
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Inzerce

ÚŽASNÝ 
PARK 
MĚSTA
BRNA

Připravujeme                                                                       .  
a nabízíme všem, kteří v Brně provozují zajímavou aktivitu 

vhodnou i pod širé nebe, aby se ho zúčastnili 
a představili svůj spolek nebo činnost veřejnosti.

Více informací a možnost přihlášení najdete na 

24. 5. 2022 OD 13:00 
PARK LUŽÁNKY

upmb.brno.cz

první ročník Evropského dne parků  

UPmB_22__inz_Den parku_190x253.indd   1UPmB_22__inz_Den parku_190x253.indd   1 21/04/2022   11:5621/04/2022   11:56
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Brno pomáhá Ukrajině

Aktuální informace na

ukrajina.brno.cz

ASISTENČNÍ CENTRUM
POMOCI
PAVILON B

BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ
OTEVŘENO NONSTOP

INFORMAČNÍ LINKA MVČR
PRO OBČANY UKRAJINY

+420 974 801 802
Děkujeme všem, kteří pomáhají!

BRNO pomáhá UKRAJINĚ
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Kdo rozveselí smutné  
svědky starých časů?

Návštěvníci hudebního festivalu 
TrutnOFF BrnoON tuhle část Brna 
znají. Najdeme ji za Anthroposem, 
nad cyklostezkou podél Svratky. 
A do budoucna by právě sportovní 
a rekreační funkci tento areál měl plnit. 
Od 2. světové války lokalitu využívala 
armáda, dnes pozemky i tamní likusáky 
vlastní město a pronajímá je drobným 
firmám. Plánují se tu především 
sportoviště, první část by mohla být 
hotová příští rok. 
 Foto: MMB

�

Pojem brownfield (v překladu 
hnědé pole) označuje místo či 
stavbu ve městě, které ztratily 
svou funkci, jsou opuštěné nebo 
málo využívané a chátrají. Často 
jde o někdejší fabriky, vojenské 
areály, zemědělská družstva. 
Jejich proměnu mnohdy kompli-
kují zamotané vlastnické vztahy, 
ale i ekologická rizika (třeba 
znečištěná půda). Brownfieldů na 
svém území město Brno eviduje 
108 o celkové rozloze 289 hek-
tarů, vzhledem k bohaté indust-
riální minulosti jde většinou 
o průmyslové areály. Ukažme 
si některé z nich, které hledají 
nové využití nebo už s úspěchem 
proměněny byly.

Zuzana Gregorová

Fotoreportáž
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Fotoreportáž

Textilní průmysl se neobejde bez 
vody, proto tyto továrny najdeme 
zpravidla u řeky. U Obřanského mostu 
přes Svitavu stojí Esslerova textilka 
s výraznou budovou přádelny z roku 
1922. Výroba tkanin tu skončila 
počátkem 90. let, soukromý vlastník 
celého areálu objekty postupně 
opravuje, ale hlavní budova zatím 
zůstává nevyužitá a chátrá. 
 Foto: RRA JM

Pestrobarevné primulky a macešky 
střídají svěže zelené rostlinky 
salátu a kedluben. Jarní sezona je 
v zahradnictví v Juliánově v plném 
proudu. Bývalý areál Státního 
statku Brno na Bělohorské je ale 
využit jen z poloviny a stále figuruje 
na seznamu brownfieldů. Majitel 
zahradnictví plánuje přestavět zdejší 
zahradnickou prodejnu, celek ale na 
revitalizaci zatím čeká. 
 Foto: RRA JM

Lázně v Zábrdovicích, dokončené v roce 
1932 podle návrhu architekta Bohuslava 
Fuchse, měly zvýšit hygienický standard 
širokých vrstev obyvatelstva. V zimní 
části (vpravo) se nacházely bazény, 
vanové lázně a sprchy, ale i masážní 
stoly, zařízení pro vodoléčbu a místnosti 
pro holiče. Venkovní plochy jsou 
zrekonstruované a slouží jako veřejné 
koupaliště, stav uzavřené budovy 
zimních lázní se ale stále zhoršuje. Celý 
areál patří městu. 
 Foto: Zdeněk Kolařík
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Cihelna na hranici Řečkovic a Medlánek 
se proslavila jako archeologická lokalita 
v roce 1905 (nález střepů zvoncovitých 
pohárů) a ve 30. letech (zbytky 
pohřebiště ze starší doby bronzové). 
Na jejím místě soukromý vlastník 
plánuje vystavět dům s byty a službami. 
Blízké plochy zeleně patří městu a jsou 
využívané jako zahrádky. Městská 
část zvažuje, že je ponechá a doplní je 
veřejně přístupným parkem a hřišti, 
na to téma si loni na podzim nechala 
vypracovat studii. 
 Foto: MMB

Starší ročníky si možná budou 
pamatovat název Družba, o něco 
mladší Přehrada. Šlo o rekreační 
středisko SSM postavené v roce 1977 
při ulici Hrázní u Brněnské přehrady. 
Dominantou byl hotel s výraznou 
trojúhelníkovou jídelnou, doplňovalo 
jej pět chatek rozčleněných na tři 
samostatné obytné jednotky. Dodnes 
se zachovala už jen jedna chatka. 
92 % pozemků vlastní soukromá 
firma, která tu plánovala hotelový 
komplex. Poslední zprávy o záměru 
však pochází z roku 2017. 
 Foto: RRA JM

Na závěr ukážeme příklad, jak by to 
mělo vypadat. Gigant nebo Kadetka 
– pod tímto názvem Brňané znali 
někdejší vojenskou jídelnu s kuchyní 
na úpatí Kraví hory na Žižkově ulici. 
Zdevastovaná a vyhořelá stavba šla 
přesně před rokem k zemi a už za 
pět měsíců na jejím místě radnice 
Brno-střed otevřela park s lavičkami, 
posilovacími prvky a dvěma veřejnými 
grily. Revitalizace tohoto brownfieldu 
stála 9,2 milionu korun. 
 Fota: MMB

Fotoreportáž
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Co vás zajímá

Blízko ulice Veveří 
vznikne parkovací 
dům i parkoviště

Proč Brno oživuje projekt zásobování 
teplem přes horkovod z Dukovan? 

Musíme snížit závislost na plynu a zajistit 
energetickou soběstačnost Brna s ohledem na 
životní prostředí. A to vše horkovod z Dukovan 
nabízí, i když počátky projektu spadají do 
80. let, kdy se jaderná elektrárna budovala. 
Hlavní překážka, kterou byly náklady na jeho 
výstavbu a provozování versus spotřeba tepla 
v Brně, teď padá. Aniž bych chtěla předjímat 
výsledek, k němuž dojde řešitelský tým, 
je možné, že půjde o zajímavou možnost 
ekonomicky i časově. S financováním by navíc 
mohly částečně pomoci dotace. 
Ideálně by horkovod mohl být dokončen do 

šesti osmi let, kdy už bude Brno kompletně 
zásobováno teplem přes horkovodní 
síť, což napojení usnadní. Máme studii 
proveditelnosti, ČEZ a Teplárny Brno jsou 
dohodnuty na spolupráci, trasa je vyblokovaná 
v krajských zásadách územního rozvoje, nutná 
zřejmě nebude EIA (posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí – pozn. red.). Projekt 
spolehlivého a čistého tepla pro Brno má také 
podporu vlády Petra Fialy. 
Dvaačtyřicet kilometrů horkovodu by za 
Brnem mělo vést hlavně pod zemí mimo 
komunikace a zástavbu. Teplo by mohly 
odebírat i obce po trase, s napojením na 
brněnskou soustavu se počítá v Bosonohách.  ■ 
 Markéta Vaňková

Milé Brňanky, milí Brňané, dopady 
Putinovy agrese dlouhodobě poškodí 
naši ekonomiku, problémy musíme řešit 
v energetice. A to nejen z celostátní 
úrovně. Pro Brno, které pro centrální 
vytápění spotřebuje nejvíc plynu 
z tuzemských měst, se jedná skoro 
o existenční otázku. Proto s odborníky 
zpracováváme nejrůznější možné scénáře, 
abychom byli připraveni. 

Přes napjatou finanční situaci se nám však 
dál daří pokračovat v projektech důležitých 
pro rozvoj města a řešit problémy, s nimiž se 
Brno dlouhodobě potýká, jako je parkování. 
Tím víc mne těší, že úlevou i pro motoristy 
se stane proměna, která čeká území kolem 
trojice výškových budov na Šumavské.
Projektovou dokumentaci pro první etapu 
úprav nároží před vysokoškolskými kolejemi 
na Kounicově, které tvoří nepříliš vábné pro-
stranství před zdejším supermarketem, už 
máme: praktický, komfortní mobiliář, nová 
výsadba, pracuje se na bezbariérovém pro-
pojení s horní terasou, kudy se chodí napří-
klad na magistrát. 
Teď hledáme zhotovitele, který zrevitalizuje 
zdejší lokalitu na protilehlé straně, u Veveří. 
A právě tady mimo jiné do dvou let vznikne 
parkovací dům s více než 400 místy a parko-
viště, kde bude dvě stě stání. Řešena budou 
v modelu rezidentního parkování, což zna-
mená navýšení současné modré kapacity.
Regulovat parkování se ukázalo nutné 
i v šesti ulicích Žabovřesk a Králova Pole. Vy-
užívali je ti, kteří nechtěli za parkování platit, 
zatímco místní nemohli najít místo. Do října 
2023 modré čáry uleví rovněž rezidentům 
v devíti oblastech Brna-střed.  ■

Markéta Vaňková
primátorka města Brna, ODS

Více než 80 absolventů, mimochodem opět převažovaly ženy, zdárně ukončilo XVI. roč-
ník Senior akademie. Jde o jeden z nejúspěšnějších a nejoceňovanějších projektů Měst-
ské policie Brno (která právě letos slaví třicetiny). Jejím cílem je naučit starší lidi vyvaro-
vat se možných rizik, aby se nestali snadnou obětí podvodníků, podomních obchodníků 
či agresorů. A bohužel, pořád je o čem přednášet. (mv) | foto: Marie Schmerková 

Snažíme se vás informovat o dění v Brně nejrůznějšími způsoby, ale přesto se zdá, že ne vše, co 
vás zajímá, se k vám také dostane. Ráda bych proto na tomto místě vždy zodpověděla některé 
z otázek, které mi posíláte nejčastěji.

Slovo primátorky
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Slovo náměstka

V červenci  
se začne stavět  
Dům pro Julii

Budoucí podoba Domu pro Julii. Vizualizace: ateliér Čtyřstěn

Dům pro Julii je skvělý projekt. 
S myšlenkou prvního dětského 
hospice v České republice, který nabízí 
komplexní péči dětem, mladistvým 
a jejich rodinám, za mnou přišla 
Radka Vernerová. Poslal ji za mnou 
Jan Zámečník, současný náměstek 
hejtmana. 

Společně jsme pro tento projekt našli vhod-
né místo v  areálu na Kociánce nedaleko 

domova pro seniory. Projektovou dokumen-
taci si nezisková organizace zhotovila sama 
za peníze dárců a  pak ji darovala městu. 
V loňském roce se pak město Brno připojilo 
k projektu i jako investor. 
Koncem března se podařilo zahájit výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby a v červenci 
letošního roku by se mělo začít stavět. Po-
kud vše půjde podle plánu, stavba se do-
končí v říjnu roku 2023.
Dům pro Julii bude nabízet tolik potřebnou 
péči pro rodiny s nevyléčitelně nemocnými 
dětmi. Dětská paliativní péče se na rozdíl 
od té pro dospělé nevěnuje pouze terminál-
nímu stadiu onemocnění. Se svými klien-
ty a  jejich rodinami tak sociální pracovníci 
a  zdravotníci budou v  kontaktu mnohdy 
dlouhá léta.

Jako doma, jen jinde
Kvalitní zázemí a možnost odpočinku, kte-
rou díky odlehčovacím lůžkům rodiny zís-
kají, jsou základem pro zvládání další péče. 
V případě, že dětští pacienti v terminální fázi 
svého onemocnění nemohou být doma, tak 
nebudou muset pobývat v nemocnici. 
Dům pro Julii bude ale nabízet takové služby, 
že domácí prostředí plně zastoupí. Součástí 

hospice bude denní stacionář a  nezisková 
organizace bude pokračovat i  v  terénní od-
lehčovací službě, kterou provozuje od roku 
2019. Zařízení bude nabízet zázemí nejen 
pro rodiče dětí, ale i  pro jejich sourozence 
a zajištěna bude také psychologická, sociální 
a duchovní pomoc.
Budova dětského hospice bude mít tři podla-
ží a vnitřní nádvoří. Bude zakomponována do 
okolní zahrady podle projektu architektonic-
kého ateliéru Čtyřstěn. Hospic bude obsaho-
vat deset samostatných pokojů, z nichž osm 
bude sloužit pro odlehčovací péči.
Jsem moc rád, že tenhle projekt si našel pod-
poru města i  veřejnosti. Je totiž nesmírně 
důležitý pro všechny rodiče, kteří prochází 
těžkým obdobím. Těší mě také, že se takový 
projekt vybuduje právě v Brně, protože zde 
dlouhodobě podporujeme paliativní a  hos-
picovou péči. V  roce 2017 jsme s  odborem 
zdraví a Hospicem sv. Alžběty poprvé uspo-
řádali regionální paliativní konferenci, čímž 
jsme otevřeli toto velmi důležité téma i  ši-
roké veřejnosti. Nyní je hospicová péče vní-
maná veřejností jako něco zcela přirozeného 
a nutného. Moc díky všem, kteří se na této 
záležitosti podílí.  ■

Petr Hladík
1. náměstek primátorky, KDU-ČSL
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Plánovaně na jednání nebo do školy. Ane-
bo jen tak, z okamžitého nápadu. I bez 
vlastního bicyklu. Od 11. dubna je možné 
si v Brně vypůjčit některé ze sdílených 
kol zdarma, a to dvakrát denně na třicet 
minut. 

Projekt, zavedený ve spolupráci se společ-
nostmi Nextbike a  Rekola, jsme podpořili 
dvěma miliony korun. Podle statistik větši-
nu jízd po městě zvládnou ti, kteří využívají 
kolo k dopravě, do čtvrt hodiny. Takže pořád 
budou mít dost času i na správné zaparko-
vání. V ulicích je dostatek stojanů, virtuál-
ních míst i  těch označených na vozovce. 
Samozřejmě je možné jet i déle, jen si rozdíl 
uživatelé doplatí. 
Získaná data navíc vyhodnotíme, abychom 
zjistili, na co a kde se zaměřit, aby se jízda 
na kole, která tvoří nedílnou součást dopra-
vy v  Brně, stávala bezpečnější a  komfort-
nější. I  proto například budovaný podjezd 
na Hladíkově umožní na kole bez ohrožení 
překonat čtyřproudovou silnici. Prověřu-
jeme také možnost podjezdu na Křeno-
vé, vzniknou podjezdy na Vídeňské nebo  
Renneské, v přípravě jsou další cyklopruhy 
a úpravy značení.
Kvalitní cyklistická infrastruktura je důleži-
tá i pro motoristy, protože eliminuje riziko 
střetů. Už v roce 2019 jsme zřídili pracovní 
skupinu pro cyklistickou dopravu, a  i  když 
to nejde tak rychle, jak bychom chtěli, pod-
něty, s  nimiž skupina přichází na základě 
doporučení městských částí i  Brňanů sa-
motných, zohledňujeme. 
Jako generální partner pro Brno v celostátní 
výzvě Do práce na kole budeme letos usilo-
vat o titul Cyklozaměstnavatel roku a Cyk-
loměsto. Bylo by nám ctí.  ■

Výstavbě nového koncertního sálu Ja-
náčkova kulturního centra v ideální verzi 
konečně nic nebrání. 

Zastupitelstvo města Brna totiž na dubno-
vém zasedání odsouhlasilo dlouho připra-
vované majetkoprávní vypořádání s  vlast-
níkem hotelu International (HIB). Zároveň 
schválilo i budoucí podobu náměstí Ludvíka 
Kundery. 
Město směnou získalo dva klíčové pozemky 
v těsném sousedství plánovaného Janáčko-
va kulturního centra, o které usilovalo mno-
ho let. Na jednom se nachází trafostanice 
hotelu, na druhém schodiště, které zajišťuje 
propojení z Veselé na Husovu. Oba pozemky 
se stanou součástí nového veřejného pro-
stranství. HIB za ně dostane nebytový dům 
na Starobrněnské 20 a  doplatí městu přes 
39 milionů korun.
Součástí dohody je i podmínka, že HIB vez-
me zpět odvolání proti nabytí právní moci 
dvou rozhodnutí stavebního úřadu Brno-
-střed, která povolovala stavbu ve finální 
podobě.
Dohodnutá směna umožní postavit koncert-
ní sál bez kompromisů a s akustikou na svě-
tové úrovni, jejíž parametry navrhl japonský 
mistr Yasuhisa Toyota. Janáčkovo kulturní 
centrum tak bude disponovat nejmoderněj-
ším koncertním sálem s  nejlepší akustikou 
v České republice a  střední Evropě a stane 
se domovskou scénou Filharmonie Brno.
Děkuji všem, kteří se na této transakci po-
díleli – zejména zaměstnancům Magistrátu 
města Brna, Kanceláře architekta města 
Brna, externím právníkům, architektům, 
ale také paní primátorce a  koaličním part-
nerům. Společným úsilím jsme došli ke ký-
ženému cíli a je mi velkou ctí, že jsem mohl 
přispět svým dílem. ■

Ze sociálních sítí mizí účty, jsou odstra-
ňovány politicky „nekorektní“ videa 
a v mainstreamových médiích jsou 
mazány „nevhodné“ diskusní příspěvky. 
Cenzura se stává znovu součástí našeho 
života. Demokracii v naší vlasti jsme si 
ale představovali v roce ´89 jinak. Bez 
svobody slova není demokracie. 

Kritickým hlasům není příliš přáno ani 
v Brně, a tak se bez většího ohlasu v tisku 
provádějí enormně nákladná protipovod-
ňová opatření, město zřejmě protne dál-
nice D43, uvažuje se o městské nemocnici 
na Kraví hoře (pak zase ne), má se přijmout 
kontroverzní územní plán a na Moravském 
náměstí se právě rekonstruuje podzemí bý-
valého Německého domu. Proč? Jako gesto 
usmíření?
Už před lety Vokřálovo vedení spolu s Holla-
nem vyházelo peníze města za maketu Ně-
meckého domu z lešenářských trubek. Teď 
vedení Brno-střed prosadilo neradostnou 
připomínku germanizace česky mluvících 
Brňanů rekonstrukcí sklepa Německého 
domu, a  to částečně z  peněz, které měla 
radnice původně vyhrazené pro údržbu by-
tového fondu. Tento krok radnici umožnilo 
Zastupitelstvo města Brna. 
Klub SPD se od tohoto záměru zcela distan-
coval. Za 77 let od války už s Němci smířeni 
jsme, většinou jsme jim už odpustili, ale ne-
radi vzpomínáme na utrpení z doby němec-
ké okupace, například na osm set Němci 
popravených u Kounicových kolejí.
SPD považuje za důležité, aby Brňané včas 
dostávali úplné a objektivní informace o bu-
doucím směřování svého města, protože 
dnes přijímaná rozhodnutí budou ovlivňo-
vat jejich život celá další desetiletí. ■

Sdílená kola můžete 
zkusit i zadarmo

Mise splněna. 
Janáčkovo kulturní 
centrum bude

Brno pro lidi

Názory

Ivan Fencl
zastupitel, SPD

Petr Kratochvíl
radní pro oblast dopravy, ODS

Róbert Čuma
radní pro oblast majetku, Piráti
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Tento název skrývá další městský web, 
kterým vedení města představuje brněn-
ské strategické projekty. 

Někdy je potřeba ohlédnout se zpět. Blíží se 
komunální volby, je zajímavé přečíst si člán-
ky uveřejněné v  Brněnském metropolitanu 
před čtyřmi lety. Tehdy část opozice ozna-
čila web „Brno, co není, je tady“ o strategic-
kých projektech za nepodařený vtip s tím, že 
není vhodné je zveřejňovat a  představovat 
občanům ve volebním roce. 
Poukazovali na neexistenci nového územ-
ního plánu, na neuskutečněnou výstavbu 
Janáčkova kulturního centra a multifunkční 
arény, chaos v dopravě a na mnoho údajně 
nereálných představ, vizí a maket staveb.
Ti stejní zastupitelé, nyní ve vedení měs-
ta, pro občany připravili projekt – web „Co 
bude, Brno?“. Zde kromě Strategie Brno 
2050 prezentují 34 významných brněnských 
projektů. Že to připomíná dobu před čtyřmi 
lety? 
A uvedené významné projekty? V uveřejně-
né anketě lidé znají většinou ty, které jsou 
z  minulého, či dokonce předminulého vo-
lebního období. Část je pro občany velkou 
neznámou. U některých projektů jsou zve-
řejněny termíny, o kterých se tuší, že nejsou 
reálné. Jiné jsou pro jistotu bez termínů. 
Přibylo maket, vizualizací a  slibů, koalice 
zadává projekty, vypisuje a někdy i  ruší ar-
chitektonické soutěže, vybírá dodavatele 
staveb a  zřizuje v  bankách kontokorenty, 
za které na poplatcích platí město miliony, 
i když peníze nejsou čerpány. 
Jsem optimistka, jsou vize, projekty – a třeba 
se v příštím volebním období něco postaví. 
A na webu uveřejněná Strategie Brno 2050? 
Přeji zastupitelům, kteří se tohoto roku doži-
jí, aby mohli konstatovat – byla k něčemu… ■

Spolkové bydlení je v zemích západní 
Evropy oblíbenou formou výstavby do-
stupných bytů. 

Baugruppe, jak se v  německy mluvících 
zemích spolkové bydlení označuje, je dal-
ší z modelů bytové výstavby, kdy staví jiný 
subjekt než developer, a byty jsou tedy po-
řízeny za nákladové ceny bez podnikatelské 
marže. 
A právě pilotní projekt spolkového bydlení 
nyní zahajujeme. Koncept se liší od druž-
stevního bydlení, které v  Brně intenzivně 
připravujeme a u kterého družstevníci při-
jdou takzvaně k  hotovému, neboť město 
a družstva zajistí vše od projektu, povolení 
a úvěru až po výstavbu. Pro baugruppe měs-
to poskytuje jen pozemek, na kterém zřídí 
pro spolek zájemců právo stavby, a spolek si 
budovu sám vyprojektuje a postaví. 
Zatímco družstevní výstavba je vhodná pro 
velké stavby o stovkách bytů, koncept bau-
gruppe je vhodný pro menší bytové domy. 
To je také důvod, proč – na rozdíl od druž-
stevní výstavby, pro niž město chystá šest 
lokalit – baugruppe zatím rozjíždíme v  pi-
lotním projektu jen na jedné stavební par-
cele, a to v bezprostřední blízkosti připravo-
vané nové městské čtvrti Nová Zbrojovka. 
Tato lokalita nyní možná nevypadá nijak 
vábně, ale v blízké budoucnosti se promění 
ve vyhledávané místo pro bydlení. 
Chceme zjistit zájem Brňáků o  takovou 
formu výstavby, a pokud se prokáže, budu 
chtít tento model rozjet i na dalších měst-
ských pozemcích. Od 15. dubna běží půlroč-
ní lhůta, ve které se mohou do projektu hlá-
sit zájemci. Podrobnosti najdete na webu 
www.bydleni.brno.cz. ■

Záleží nám na tom, jak nové projekty 
v Brně budou vypadat. Proto jsme se 
rozhodli pořádat v míře co možná největší 
architektonické a urbanistické soutěže, 
které mohou nabídnout nový náhled na ře-
šení konkrétních situací a přinést kvalitní 
architekturu a veřejný prostor do našeho 
města. 

Teď chystáme například soutěž na základní 
a mateřskou školu v  areálu Nové Zbrojovky 
včetně nového náměstí, budovy možné bu-
doucí radnice a sportovní haly. Jedná se o úze-
mí rozlehlého brownfieldu, které postupně 
proměňujeme v živý a hezký prostor s novými 
byty, zeleným nábřežím, službami i  místem 
pro rekreaci. Místo, které jistě ocení nejen ro-
diče malých dětí. 
Kousek odtud je zase v plánu most přes Svi-
tavu. Jeho podobu stanovila nedávná soutěž, 
kterou vyhráli architekti z  Londýna se svým 
elegantním návrhem. Ten částečně zachovává 
původní historický objekt Briessovy sladov-
ny včetně nezaměnitelného komínu a kromě 
vhodného dopravního řešení pro pěší, cyk-
listy i  auta navrhuje také kvalitní přístupné 
nábřeží. 
Největší soutěží byl projekt na nové hlavní ná-
draží, který je nyní v další fázi a postupnými 
kroky se blíží k realizaci. 
Z  hotových soutěží mohu zmínit třeba ná-
břeží řeky Svratky, hlavní vstup na Ústřední 
hřbitov, dostavbu a  úpravu náměstí Míru, 
chytrou čtvrť Špitálka nebo sociálně-zdravot-
ní komplex Červený kopec. Zároveň chystáme 
soutěž na novou ZŠ a MŠ včetně parku na Sa-
dové, park v Černovické pískovně a další.
Jsem velmi rád, že se díky tomu daří v Brně 
řešit nejen funkční, ale i  estetickou stránku. 
Díky této spolupráci vytváříme něco, co bude 
přínosem i pro další generace. ■

Co bude, Brno? Další forma 
dostupného bydlení – 
přijímáme přihlášky!

Architektonické 
soutěže proměňují 
Brno

Názory

Jiří Oliva
náměstek primátorky, ČSSD

Iva Kremitovská
zastupitelka, Nezávislí zastupitelé pro Brno

Filip Chvátal
radní pro územní plánování, KDU-ČSL
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Brněnský metropolitan

Adresa redakce:
• Husova 12, Brno

Telefon:
• 542 172 064

E-mail:
• tis@brno.cz

Distribuce v 1. půli roku 2022:
• květen – do 2. 5.
• červen – do 30. 5.
• červenec – do 27. 6.

Aktuality o dění v Brně si můžete přečíst také 
na webových stránkách brno.cz nebo 
sociálních sítích Facebook, Twitter
či Instagram BRNOmycity a poslechnout na 
Radiu Kiss (88,3 fm) každý pátek
po 9. hodině v pořadu Brněnské echo.

Přestože hnutí ANO zůstalo po vítězství 
ve volbách v roce 2018 v opozici, klub 
ANO již začátkem roku 2019 nabádal 
vedení města k zahájení výstavby atle-
tické haly, jejíž projekt jsme připravili již 
ve volebním období 2014–2018. Stavba 
byla nachystána a stačilo dát pokyn k její 
realizaci. To se ale nestalo. 

Nová koalice tehdy argumentovala, že je 
třeba vyčkat na dotaci. Od počátku byl náš 
názor, že stavba bude výrazně dražší a do-
tace je nejistá, zcela přehlížen. Překvapením 
bylo i  prohlášení vedení města na setká-
ní sportovních klubů s  Národní sportovní 
agenturou, že nabízená dotace 150 milionů 
od NSA je špatnou zprávou pro Brno! Ná-
sledně město požádalo o 300 milionů.
Následovalo přesně to, před čím jsme varo-
vali. Ceny stavebních prací vystoupaly tak 
vysoko, že ani dotace by nevyrovnala tento 
nárůst ceny. Úroky stouply o  několik pro-
cent a město dotaci, jak jsme se s definitiv-
ní platností v minulých týdnech dozvěděli, 
nezískalo.
Současná koalice tak nyní přemýšlí, jak na-
ložit s pozemkem, který zůstal ležet ladem. 
Halu se totiž stavět nechystá.
Obávám se, že podobný osud čeká řadu dal-
ších sportovišť. Například Anthropos, kde 
by měl vzniknout veřejný sportovní areál, 
jehož koncept je již z roku 2017! Navíc po-
zemek se minulému vedení města podařilo 
získat od státu bezúplatně, pouze s  pod-
mínkou dokončení stavby do roku 2023. Po-
kud se termín nestihne, bude město muset 
pozemek zaplatit. A stávající stav? Na stav-
bu nejsou ještě žádná povolení a financová-
ní je nejisté. ■

Sportovci, hala 
nebude!

Názory

René Černý
zastupitel, Klub ANO 2011
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Panelák 

Já se třeba těším, až se z evropských fondů na 
dopravu bude jednou modernizovat nádraží 
v centru nebo severojižní vlakový diametr či 
lehké metro 😉

Anketa

Co si myslí 
Brňané?
Letos to bude 18 let, co Česká 
republika vstoupila do Evropské unie. 
Plynou vám osobně z členství v EU 
výhody, nebo naopak? Vnímáte nějaké 
pozitivní nebo negativní dopady ve své 
čtvrti nebo v širším okolí?
 
Chcete se také zapojit do anket 
v Brněnském metropolitanu? Sledujte 
Facebook, Twitter či Instagram 
BRNOmycity, diskutujte a dejte nám 
vědět, co si myslíte. Zajímá nás to!

@brnomycity

anezka.korabova

Darwyr

klara_chrudinova

klemik.j

marekchladil

kubaotruba

verca_sterbova

Když pominu ty zbytečné vyhlášky typu 
„pomazánkové máslo“, je 100% vidět podpo-
ra památek a kultury.

Pouze samá negativa

Financované projekty v  oblasti vzdělávání, 
cestování

Bez Evropské unie bychom měli životní 
úroveň a  kvalitu života jako Bosna a  Her-
cegovina, Moldávie, Ukrajina a  další. To je 
hlavní argument.

Mně osobně svobodu cestovat, přístup 
na volný trh, možnost srovnávat a  hlavně 
spoustu přátel.

Podle mě plus, protože máme volný pohyb 
po skoro celé Evropě. V naší obci se z  roz-
počtu EU udělalo hodně věcí. Za mě fajn.

Jednodušší cestování

Pavel Adam 

Bohu díky, že jsme v EU a NATO. EU udělala 
mnoho pro tuto zem a město Brno, díky, EU.

michal.nicak

Naopak. Každý rok do zemí EU odtéká 
z České republiky přes 400 miliard korun ve 
formě zisků zahraničních firem, které tady 
působí. Od vodáren přes supermarkety až po 
výrobní závody nebo banky. Jsme jen levný 
protektorát pro zakladatele EU…

ondrapleva

…ehm, ale ty firmy tu platí daně 
a zaměstnávají lidi. Kdyby tu nepůsobi-
ly, asi by ti lidé neměli práci. Nebo jestli 
mají možnost lepší práce, tak ji mo-
hou změnit, ne? Krom toho ČR dostává 
z fondů EU více peněz, než posílá.



36 

Muzea lákají na noc 
plnou zábavy pro 
dospělé i děti
Brněnská muzejní noc nabídne výstavy, 
workshopy, komentované prohlídky, živou 
hudbu nebo program pro děti. Letos si noc 
plnou zábavy můžete užít 21. května od 
18 hodin do půlnoci, kdy bude možné navští-
vit 47 míst v Brně a okolí. Do akce se letos 
zapojila Moravská galerie, Knihovna Jiřího 
Mahena, Vašulka Kitchen Brno, Zetor Galle-
ry, Industra, Kino Art, Filharmonie Brno, 
VIDA! science centrum a  spousta dalších 
institucí. Podrobný program je na webových 
stránkách www.brnenskamuzejninoc.cz. ■
 (java)

Vydejte se na průzkum 
do tmavomodrého 
světa
Organizace TIC Brno připravila Tmavomodrý 
festival bořící neviditelnou bariéru mezi svě-
tem vidících a zrakově postižených. Program 
pro veřejnost se uskuteční 13. května v par-
ku vedle klubu Šelepka, kde je připraven hu-
dební i doprovodný program. Jeho vrcholem 
bude koncert nevidomých dětí a  zpěváka, 
klarinetisty, akordeonisty a  klavíristy Má-
ria Biháriho. Podrobný program zjistíte na 
www.gotobrno.cz/festival/tmavomodry-
-festival. Vstup je zdarma. ■
 (java)

Biskupský dvůr bude 
patřit open-air divadlu 
už od května
Program Léta na Biskupském dvoře 
zahájí světová premiéra historické 
fresky Eliška/Rejčka. 

Hra vypráví o touze po štěstí, lásce a moci, 
která je hnací silou života dvou žen, králov-
ny Elišky Přemyslovny a její rivalky, královny 
Elišky Rejčky. 
Dále pak Městské divadlo Brno uvede insce-
nace Světáci (na snímku), Zamilovaný Shake-
speare, O statečném kováři, Napoleon aneb 
Alchymie štěstí, Lakomec, Cyrano z  Berge-
racu, Noc na Karlštejně nebo Mendel aneb 
Vzpoura hrášků. Program najdete na webu 
www.mdb.cz. ■

(java) | foto: archiv MDB

Divadlo může být 
vším, na co si diváci 
vzpomenou
Po dvouletém covidovém „poloprovozu“ se 
mezinárodní přehlídka Divadelní svět Brno 
vrací v plné síle – s tuzemskými i zahranič-
ními soubory, s  několika novinkami a  hlav-
ně s ambicí vtáhnout diváky do centra dění 
a  udělat z  nich aktivní tvůrce divadelního 
světa v duchu motta Divadlo je… 
Od 24. do 29. května si tak každý návštěvník 
bude moci vybrat z několika programových 
linií, mezi nimiž je novinkou ta zaměřená 
na divadelní výlety a  site-specific projekty. 
Zavede diváky třeba do Křtin na inscenaci 
Santini (na snímku) skupiny JEDL. Brněnské 
soubory nově nabídnou své produkce s ang-
lickými titulky, připraven je online program. 
Více na adrese www.divadelnisvet.cz.  ■
 (mak) | foto: Zuzana Lazarová

Queer domina 
bojuje uměním za 
společenskou změnu
Konceptuální umělkyně a performerka Bar-
bora Kleinhamplová a dnes již zesnulá queer 
domina z Chicaga Mistress Velvet původem 
z  Ghany natočily před rokem vizuálně-po-
etický a  revolučně naladěný manifest Irre-
sistible, který neotřelým způsobem nahlíží 
fenomén BDSM. Film je spolu s dalšími te-
maticky spřízněnými díly, s  nimiž má „fun-
govat v  dialogu“, do 21. května k  vidění na 
výstavě nazvané I  já přetékám v Galerii TIC 
na Radnické 4. Více na webu galerie-tic.cz.  ■
 (mak)

Kultura

Bolf podává Minoritní 
zprávu o podstatné 
součásti tvorby
Je autorem výzdoby štítu zrekonstruované 
Jurkovičovy vily a  teď se sem „depresivní“ 
malíř Josef Bolf vrací na celý rok. Výstavu 
svých kreseb, skic, koláží a přípravného ma-
teriálu nazval s  odkazem na slavnou sci-fi 
povídku Minoritní zpráva a  naznačuje, že 
ony zdánlivé „čmáranice“, které ani nebyly 
původně určeny k prezentaci, rozhodně ne-
jsou jen minoritní součástí tvůrčího procesu. 
Návštěvníci nad tímto poselstvím, které jim 
v  Jurkovičově vile zprostředkuje Morav-
ská galerie, mohou dumat až do 26. března 
2023. ■
 (mak) | foto: archiv MG
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Skrytou tvář české literatury 
poznáte v Káznici na Cejlu

Představil byste nám cyklus Skrytá tvář 
české literatury blíže? 
Jedná se o  cyklus čtení poezie inspirovaný 
podobnými večery, které pořádal František 
Derfler v  Divadle U  stolu. Na jeho večery 
chceme navazovat. Název odkazuje na kníž-
ku Zdeňka Rotrekla Skrytá tvář české lite-
ratury, z níž jsme vybrali deset autorů. Je to 
devět básníků a jeden prozaik. 

Jak takový večer probíhá? Je to čistě před-
nes básní, nebo se snažíte autora divá-
kům také přiblížit?
Měla by to být méně formální setkání s poe- 
zií. Jsme tři přednašeči, kteří básně čteme. 
Doprovází nás hudba, která rytmizuje, pro-
kládá a dotváří atmosféru, a vždy máme po-
zvaného odborníka, pamětníka nebo přítele. 
Ten celému večeru udělá úvod, který obsáh-
ne informace o daném básníkovi – buď se tý-
kají jeho života, nebo díla a často jsou to také 
osobní imprese ze setkání s  autorem. To je 
vlastně formát vycházející z večerů Františka 
Derflera. Bylo nám hrozně líto, že jeho smr-
tí zaniklo Divadlo U stolu a zmizel tento typ 
kultury v Brně. Dále nás také přitahuje pro-
středí méně známých křesťanských básníků, 
které bychom takto rádi přiblížili. Ve třetí ro-
vině jsme herci a málokdy máme příležitost 
číst poezii nahlas. 

Je pro vás, herce, rozdíl připravovat se na 
čtení poezie a  na inscenaci? Má poezie 
nějaká specifika?
Každý na to půjde jinak. Je to dobrodružství, 
protože vnikáme do jiného světa. Jednak 
tematicky, jednak jazykově sledujeme, co 
s ním vlastně básník dělá. Poezie začne na-
jednou existovat. Slovo se stává tělem. Ta 

Během celého roku se můžete v Káznici na Cejlu nechat unášet duchovní poezií při večerech 
z cyklu Skrytá tvář české literatury, který pořádají herci Michal Bumbálek a Lukáš Rieger. 
S druhým jmenovaným jsme si povídali o jedinečných básnících i specifikách přednesu poezie. 
Další večer se bude konat 8. května a věnován bude dílu Jana Čepa. 

Rezonance s prostorem, již 
přinášejí jednotliví básníci, je 
výjimečná. Dalo by se říci, kde jinde 
tyto básně číst?

Kultura

zkušenost je odlišná, než když si text čtete 
pro sebe a můžete se k němu vracet a pře-
mýšlet o  jednotlivých slovech. Tady najed-
nou vše plyne. Básně se rozkrývají zvukoma-
lebně i rytmicky. Pořady se nereprízují a my 
to rovněž až během večera zažíváme poprvé. 
A taky nás láká setkávání s kolegy, kteří mají 
k poezii blízko – ať už to jsou herci Vladimír 
Krátký nebo Marie Durnová, muzikanti jako 
Josef Klíč nebo Pavel Čeněk Vaculík, nebo li-
terární odborníci Josef Mlejnek, Karel Komá-
rek a mnozí další.

Co stojí za výběrem autorů? Proč mají 
podle vás stále skrytou tvář?
Skrytá tvář je odkazem na název knihy. Vy-
brali jsme deset básníků, z nichž minimálně 
pět je očím běžného Čecha skryto, možná 
i všech deset. S poezií se mnohdy naposle-
dy setkáme na střední škole a o tom, co se 
neprobere tam, potom nevíme, že existuje. 
Můžou to být úplně odlišné světy od toho 
našeho, my ale žijeme v jejich dědictví a vů-
bec je neznáme. Historie se je pokusila vy-
mazat a teď je na nás, abychom na jejich dílo 
nezapomněli. Je to deset vynikajících autorů, 
a přesto nejsou všichni známí. V tom je určitá 
křivda. 

Dotkli jsme se toho, že to byli perzekvo-
vaní autoři. Mají něco společného ve své 
tvorbě? 
Celý výběr provází duchovní východisko. Jsou 
to křesťanští autoři. I když tam někdy spoji-
tost končí. Je potřeba si uvědomit, že každý 
tvoří dost odlišným způsobem. Křesťanská 
duchovní literatura může být dost rozsáhlé 
a  dramatické pole. Názorově i  esteticky to 
jsou rozdílní tvůrci.
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Večery se odehrávají v Káznici na Cejlu. 
Situovali jste je do těchto prostor zá-
měrně? Pro některé básníky je to forma 
návratu, Jan Zahradníček zde byl vězněn. 
Možností, které jsme zvažovali, bylo více. Ale 
tady v  Káznici máme dobré vztahy a  už se 
zde podobné pořady konaly a konají. Rezo-
nance s prostorem, již jednotliví básníci při-
nášejí, je výjimečná. Dalo by se říci, kde jinde 
tyto básně číst? Je skvělé v tomto prostoru 
pořádat kulturní akce a hrůzu místa promě-
ňovat a povyšovat plody lidí, kteří zde trpěli. 
Přeměnit kriminál v kulturní stánek – to vy-
padá, že žijeme ve zdravé společnosti. 

Mezi básníky máte i  jednoho prozaika. 
Jak se dostalo dílo Jana Čepa do výbě-
ru a  bude večer vypadat jinak než ty 
básnické?
Bude to stejný formát. Ty prózy jsou velmi 
lyrické a  krátké. Fungují trochu jako báseň 
v próze. V cyklu máme také dramatika, pro-
fesí je více. Jen u Čepa žádné básně nejdou 
najít, takže to budou prózičky. Nezařadit tak-
to stěžejní osobnost duchovní literatury do 
cyklu by byla škoda. 

Na kterého z autorů se nejvíce těšíte, kdo 
je vám nejbližší?
Nejvíc se těším, jak budu překvapován těmi, 
které ještě neznám. To se naposledy ukáza-
lo u Josefa Palivce. Krása jeho veršů opravdu 
vynikla, když se četly nahlas. Jsou úžasně 
rytmické a zvukomalebné. Jeho práce s češ-
tinou je také nesmírně zajímavá. Básníkem, 
kterého z nich znám nejvíce, je Jan Zahradní-
ček. S ním se setkáme na posledním večeru. 

Nejbližší plán pro cyklus je jaký?
Původně jsme měli představu, že bychom 
vzali každý měsíc jednoho autora. Plán nám 
trochu rozbil omikron. Začali jsme až v břez-
nu a teď do června doháníme, abychom byli 
v půlce. Po prázdninách budeme pokračovat 
dle plánu a skončíme v prosinci.

Chystáte něco do budoucna?
Pokud se bude dařit, vymyslíme další večery. 
Představoval bych si žijící brněnské duchovní 
básníky. Rovnou hop do moderní doby – na 
večer by mohli přijít přímo autoři a zároveň 
by to bylo krásně zasazené i do kontextu le-
tošního cyklu. ■
 Text a foto: Zdeňka Obalilová

Káznice na Cejlu

Areál najdete mezi Bratislavskou, Soudní a Cejlem. Stavba vznikla na konci 18. století jako trestnice pro 
celou Moravu. Čtyřkřídlá soustava budov byla dokončena v roce 1779 a součástí je i vězeňská kaple. 
Zprvu však areál sloužil jako sirotčinec, který spravovali brněnští jezuité. Poté byli do budov 
přestěhováni trestanci z katakomb na Špilberku. Po vzniku Československa byli do káznice umísťováni 
vězni s trestem do jednoho roku. Rozdělena byla na části pro muže, ženy, mladistvé a vazbu. K roku 1937 
měla kapacitu 39 cel a až 550 odsouzených. 
Po ustavení protektorátu působilo v areálu gestapo a německý zemský soud a sloužil jako přestupní 
stanice do dalších věznic a koncentračních táborů. V této době se tam také prokazatelně konaly popra-
vy. Na konci války byly části budov zasaženy bombardováním. 
Za komunismu se káznice stala krajskou soudní věznicí a byli v ní drženi političtí vězni, mezi nimi básníci 
Jan Zahradníček či Zdeněk Rotrekl. Komunisté tam do roku 1952 popravili 17 osob. Využívání káznice 
ukončila výstavba věznice v Bohunicích a budovy sloužily jako depozitáře. Nyní je objekt v majetku 
města Brna a slouží jako kulturní centrum. Navštívit ho můžete při bezplatných prohlídkách, které 
7. a 21. května ve 14 a 15 hodin pořádá TIC Brno.

Kultura
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Historie

Technologický park  
slaví 30 let

Peter Foggo. Cílem projektu bylo přiroze-
ně integrovat průmyslovou, technologic-
kou a  administrativní funkci do městské 
struktury, čehož by se mělo dosáhnout 
během čtyř fází budování. Technologický 
park stále vzniká a celkem by zde mělo vy-
růst komplexní zázemí pro vědce na ploše 
135 tisíc m². 
Stavba začala v  roce 1997 a  v  roce 2000 
dokonce začátek realizace jedné z  hal po-
světil poklepem princ Charles, který Brno 
navštívil, aniž by o  tom veřejnost věděla. 
Doposud bylo postaveno 13 budov, v nichž 
sídlí více než 30 společností, které zaměst-
návají na sedm tisíc lidí. Řada z nich se re-
krutovala z  blízkých vysokých škol. Právě 
tento aspekt je přidanou hodnotou techno-
logického parku, který tak neslouží jen jako 
pronajímatel obchodních, výzkumných, vě-
deckých a výrobních prostor. 

Františka Lampla  
věznili nacisté i komunisté
Technologický park by v  podobě, jak ho 
známe, nevznikl bez přispění jedné osoby. 
Tou je sir Frank Lampl, který na rodné Brno 

vzpomínal i  po dlouhých letech v  anglické 
emigraci. Jeho život by vydal na knihu či 
film. 
Narodil se v  roce 1926 v Brně do židovské 
rodiny, jeho otec byl významný právník. Po 
začátku 2. světové války byla celá rodina 
deportována do terezínského ghetta a ná-
sledně do koncentračních táborů Auschwitz 
a Dachau. Válku František přežil jako jediný 
z příbuzných. 
Po návratu do Brna začal studovat, ale záhy 
po roce 1948 byl odsouzen kvůli svému 
„buržoaznímu“ původu k  pěti letům věze-
ní, která strávil těžkou prací v  uranových 
dolech v  Jáchymově. Při rozsáhlé amnestii 
byl v roce 1953 propuštěn. Vrátil se opět do 
Brna a směl pracovat na dělnických pozicích 
na stavbách, při práci dálkově vystudoval 
Vysoké učení technické a stal se inženýrem. 
Události srpna 1968 donutily Františka 
Lampla s  rodinou k  emigraci do Velké Bri-
tánie, kam zdánlivě odjeli na návštěvu syna 
studujícího na Oxfordu. Tam začal pracovat 
jako stavbyvedoucí, ale velmi rychle se vy-
pracoval do čela stavební společnosti Bovis. 
Jeho vedení zajistilo podniku mnoho mezi-
národních úspěchů včetně stavby sporto-
višť pro letní olympijské hry v Atlantě. 
Po sametové revoluci navázal spolupráci 
s Brnem a byl klíčovou postavou při zrodu 
myšlenky vybudovat ve městě technologic-
ký park. Byl také předsedou nadace Prague 
Heritage Fund, do této pozice jej jmenovali 
princ Charles a Václav Havel. V roce 1990 jej 
královna Alžběta II. pasovala do rytířského 
stavu. Erb, který mu byl s  titulem udělen, 
má jako podklad znak města Brna.  ■

Zdeňka Obalilová | foto: Tomáš Malý

Co nyní vzniká v Technologickém 
parku Brno a jeho specializovaných 
pracovištích? Montují se zde například 
součásti kosmických raket – některé jsou 
již na oběžné dráze. Vyvíjí se tu výživa 
21. století s využitím hmyzích proteinů 
a sídlí zde největší centrum Linuxu na 
světě (Linux je operační systém, který 
využívají např. kritické infrastruktury 
a superpočítače). 

Město vědy, techniky a inovací, tak se 
Brno profiluje v posledních dekádách. 
Nebylo by tomu tak, kdyby na začátku 
90. let nezačal vznikat technologický 
park, který letos slaví 30. výročí. A jak 
se stalo, že na jeden ze základních 
kamenů klepal i britský princ Charles? 

Rozsáhlé pozemky na rozhraní Medlánek 
a Králova Pole jsou domovem vědecko-tech-
nického parku, jehož historie se začala psát 
téměř ihned po sametové revoluci. 
Memorandum o vzniku technologického par-
ku mezi městem Brnem, Vysokým učením 
technickým v Brně a britskou společností Bo-
vis bylo podepsáno 26. dubna 1991. Násled-
ně vznikla akciová společnost Technologický 
park Brno, v  níž polovinu akcií drželo Brno 
a  druhou nadnárodní společnost P&O Esta-
tes. Toto uspořádání se změnilo v roce 2020, 
kdy město odkoupilo celý její akciový podíl 
a stalo se tak téměř jediným vlastníkem spo-
lečnosti. Jednu akcii si drží VUT.
Urbanistickou koncepci budoucího Tech-
nologického parku Brno připravil architekt 
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Sport

V semifinále čekal na Žabiny Hradec Králové. Ten ale zle 
narazil. Brněnský tým ho smetl 3:0 na zápasy, každý z nich 
vyhrál nejméně o 15 bodů.

Žabiny zakončily sezonu  
stříbrem v domácí lize
Dlouhá jízda plná úspěchů. I tak by šla popsat letošní sezona bas-
ketbalistek z klubu Žabiny Brno, kterou zakončily ziskem stříbra 
v nejvyšší domácí soutěži. Nestačily pouze na zahraničními legio- 
nářkami posílený USK Praha. „Poslední zápas jsme si užily, jak jen 
se dalo. A za to jsem moc ráda. Jsem pyšná na náš tým, co v letoš-
ní sezoně dokázal,“ řekla křídelnice Michaela Vondráčková. Kromě 
tohoto úspěchu Žabiny ještě vyhrály domácí pohár a také meziná-
rodní soutěž EWBL. ■

(mad) | foto: Žabiny Brno

Nečas zabojuje o play-off,  
Vejmelka vychytal smlouvu
Letošní ročník NHL nyní přichází do vyřazovací části, je tak čas reka-
pitulovat, jak se sezona povedla Brňanům. Největším překvapením 
jsou pro mnoho odborníků i  fanoušků výkony bývalého brankáře 
Komety Karla Vejmelky, který často držel slaboučký tým Kojotů 
z Arizony nad vodou. Vejmelka za ně byl oceněn tříletou smlouvou, 
díky níž si vydělá 8,1 milionu dolarů. O Stanley Cup bude se silnou 
Carolinou bojovat Martin Nečas, který sice prožívá horší sezonu 
než loni, ale přesto hraje stabilně. Na větší šanci pak čeká další br-
něnský rodák Martin Kaut, který se v dresu Colorada postavil k šesti 
zápasům. ■

(mad)

Matěj Zábojník v bazénu  
překonává rekordy
Plavec brněnské Komety Matěj Zábojník má za sebou úspěšný du-
ben. Na mítinku Swim Open ve Stockholmu dokázal posunout svůj 
národní rekord na 200 metrů prsa až na 2:10,40, čímž získal krásné 
třetí místo. Rekord si připsal rovněž na 100 metrů prsa při Velké 
ceně Pardubic, a to časem 1:00,89.  ■

(mad)

Sokolové oslaví výročí  
sportem i průvodem
Česká obec sokolská je nejstarším tělovýchovným 
spolkem v naší republice. Letos oslaví již své 160. výročí. 
Součástí těchto oslav bude také akce Sokolské Brno 
2022, která se v jihomoravské metropoli uskuteční 
10.–12. června. 

Ve zdravém těle zdravý duch! Sokolové zanechávají v české his-
torii mnohem hlubší stopu než jen toto, byť s oblibou používané 
pořekadlo. Ačkoliv čelili mnohým potížím, například zákazu čin-
nosti v době protektorátu či v 50. letech, jejich vnitřní síla umož-
nila spolku letos slavit 160. narozeniny. A  to jeho kořeny sahají 
ještě hlouběji, až do 40. let 19. století. I v současnosti, kdy většina 
sportovních klubů musí o své členy tvrdě bojovat, se může Sokol 
pochlubit neuvěřitelnými 160 tisíci cvičenci působícími ve více 
než tisícovce obcí.
Takové výročí se samozřejmě musí důkladně oslavit. V jihomorav-
ské metropoli to bude zejména akcí Sokolské Brno 2022, která se 
uskuteční v rámci tradice zvané Sokolgym. V Brně se tento pro-
jekt konal už čtyřikrát a vždy byl podporován krajem i městem. 
„Cílem je představit veškeré činnosti Sokola – sport pro všechny, 
výkonnostní sport i  kulturu – a prezentovat sokolskou misi Ve-
deme Čechy k pohybu a společné aktivitě,“ říká Helena Ryšková 
z organizačního výboru akce. 
Na páteční odpoledne (10. června) budou pro předškolní děti při-
praveny soutěže a  hry, pro všechny pak komentované procház-
ky historickou částí Brna. Program v  sobotu 11. června nabídne 
například olympijský šplh v Olympii, plážový volejbal na hřišti na 
přehradě, horolezeckou stěnu, utkání v basketbalu a další. Akce 
vyvrcholí v neděli 12. června, kdy sokolský průvod projde městem 
na Kounicovu ulici a na hřišti Sokola Brno I  pak bude přehlídka 
hromadných skladeb. Vystoupí na ní sokolové od nejmenších dětí 
až po nejstarší veterány, takzvanou Věrnou gardu.
Podrobnější informace najdete na webu www.sokol.eu.  ■

Marek Dvořák
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Markéta Vechetová:  
Jsem ráda, že můžu běhat

Koncem března jste zvítězila v  Běhu 
Lužánkami. Jak tento svůj úspěch 
hodnotíte?
Mám z  něj samozřejmě radost, byl to moc 
pěkný závod. Předtím jsem nevěděla, co od 
něj mám očekávat, a taky jsem popravdě ne-
tušila, co můžu čekat sama od sebe. Vítězství 
mě také proto mile překvapilo.

Jaký byl návrat do sportovního režimu po 
rodičovské pauze?
Já jsem běhala pořád, i když jsem byla těhot-
ná. Ale teď to byl návrat do opravdového tré-
ninku. Sice mi to nepřipadalo jako až takový 
rozdíl, ale musela jsem najednou každý den 
vstávat a běhat taky každý den. Což je se tře-
mi malými dětmi dost náročné, i když ještě 
nechodím do práce. Měla jsem je po roce, 
nejmladší má rok a půl. 

Na jaké závody se momentálně chystáte?
V sobotu (9. dubna – pozn. red.) bych jela na 
půlmaraton, mistrovství České republiky, 
pokud mě tam tedy vezmou. Dál konkrétní 
plány nemám, uvidím, ale závodit rozhod-
ně budu. Chci využít toho, že jsem poctivě 
trénovala.

Mluvíte o  půlmaratonu, Běh Lužánkami 
byl podstatně kratší. Na jaké tratě se 
specializujete?
Na půlmaratonu bych si ráda zaběhla něja-
ký slušný čas, ale neřekla bych, že se na něj 
specializuji. Vlastně běhám cokoliv od pěti 
do jedenadvaceti kilometrů, tedy delší trasy. 
Půlmaraton je fajn v tom, že je sice rychlý, ale 
ne v takovém tempu jako pětka. Ta je ostrá, 
ale zase krátká, člověk to má rychle za sebou 

Věnovat se na vynikající úrovni sportu a při tom se starat o tři malé děti? Pro většinu z nás by byl 
takový scénář nejspíš sci-fi. Markéta Vechetová z klubu SK Meteor ale slovo „nejde“ nezná. Letos 
ovládla jeden z nejstarších a nejtradičnějších závodů v České republice Běh Lužánkami, který pro 
ni představoval triumfální návrat k aktivní kariéře.

Líbí se mi, když lidi u sportu vydrží. 
To bych taky moc ráda. Když vidím, 
že v sedmdesáti se lidi pořád 
hýbají, je to skvělé.

Sport

a odpočine si. Asi nemůžu říct, že bych něja-
kou délku měla nejradši.

Jak jste se k běhání dostala?
Už jako malá, snad od třinácti, jsem běha-
la závodně. Ve dvaadvaceti jsem měla delší 
pauzu. Ne že bych vůbec neběhala, to ne, 
ale nemůžu tomu říkat trénink, spíš jsem si 
tak nějak pobíhala. Teď jsem se zase vrátila. 
Oslovil mě kamarád, jestli bych to nechtěla 
zkusit, že si myslí, že u žen je menší konku-
rence než u mužů a že by to byla škoda, kdy-
bych nezávodila. Věděl, jak jsem na tom byla 
předtím, a věřil, že se můžu na nějaké úrovni 
vrátit.

Co považujete za svůj největší dosavadní 
úspěch?
Mám nějaké tituly, druhé místo v Česku na 
osm set metrů. Ale to jsou staré úspěchy. 
V současnosti jsem nejradši, když prostě za-
běhnu dobrý čas. Vidím, že teď je to všech-
no strašně vydřené. Kdyby někdo viděl, jaký 
mám režim, možná by se divil. Musím vstávat 
v pět, nachystat všem snídani a v půl šesté 
vybíhám. Do toho zima, ale nemůžu jít nikdy 
jindy, manžel jde do práce a přichází pozdě. 
Mám jen tento čas, musím to mít rozpočíta-
né na minuty, abych to stihla. Vážně to není 
jednoduché.

Vedete i děti k běhání?
Jo. Nebo spíš, obecně je vedeme ke sportu. 
Ale už jsme byli na pár závodech, kde si mů-
žou zaběhnout i menší děti. Bylo to moc fajn. 
Hlavně jsem nadšená, že z toho mají radost. 
Je to taková milá rodinná akce, a když se pak 
děti v cíli usmívají, je to moc hezké.
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Závodíte za Meteor Brno. Pokud jsem 
správně pochopil, je to spíše sdružení 
přátel než profesionální sportovní klub, 
je to tak? Jak se v  takové atmosféře 
trénuje?
Běhám za ně, ale Meteor dělá spoustu spor-
tů. Je závod v lukostřelbě, oni berou amatéry, 
takže se sbalíme a jedeme na lukostřelbu. To 
se mi hrozně líbí. Lidi kolem jsou fajn, jsou 
naladění na všechny sporty, ať je to atletika, 
nebo třeba lyžování, protože jsou původně 
lyžaři. 

Pochopil jsem správně, že vás trénuje váš 
manžel? Jak toto spojení funguje?
Ne, on je sice se mnou v oddílu, ale je lyžař, 
patří k  původním členům Meteoru. Trénu-
je mě Martin Kučera, což je celkem známý 
běžec, běhá půlmaratony a  desetikilome-
trové tratě. Mně hrozně vyhovuje, jak to 
s ním mám. Jsme kamarádi, řekla jsem mu, 
jaké mám možnosti, a on mi vychází vstříc. 
Je schopný mi trénink upravit, když nemůžu, 
na všem se domluvíme. Je to chlap, takže se 
s ním člověk domluví na rovinu, což mi vyho-
vuje. S trenérkou mi to tak nesedí. 

Nad čím přemýšlíte, když máte zrovna 
dlouhý trénink?
Hlavně nad tím, abych ho stihla včas do-
končit a vrátit se domů. Chci zvládnout čas, 
který jsem si vytyčila. A  hrozně často pře-
mýšlím jen nad tím, jak jsem hrozně ráda, že 
jsem venku a že můžu běhat. A když to řeknu 
hloupě, že dýchám. Běžím po louce a říkám 
si, jak je to krásné.

Máte nějaký sportovní vzor?
Úplně asi ne se přiznám. Ale líbí se mi, když 
lidi u sportu vydrží. To bych taky moc ráda. 
Když vidím, že v  sedmdesáti se lidi pořád 
hýbají, je to skvělé. Tahle filozofie je super. 
Samozřejmě, teďka bych ráda běhala, jak 
nejlépe to jde, ale hrozně ráda bych u toho 
vydržela co nejdéle. Snad to tělo zvládne.

Co vám udělá mimo běh v životě největší 
radost?
Kromě kávy, čokolády a sýru jsou to děti. Je 
to taková hloupá odpověď. Ale víte co? Taky 
mě těší, když mě někdo obejme a řekne mi, 
že mě má rád. ■
 Marek Dvořák | foto: Zdeněk Kolařík

Pozor, letí Meteor!

Sportovní klub Meteor Brno sám sebe definuje jako občanské sdružení přátel sportu a hlavně dobré 
zábavy. 
Ačkoliv byl založen především milovníky lyžování, jeho filozofií je vyzkoušet všechno. Klub se proto 
účastní turnajů, soutěží a závodů v mnoha různých disciplínách bez ohledu na to, zda jsou míčové či 
atletické, kolektivní či individuální nebo outdoorové či indoorové. Pyšný je také na bohatý kulturní 
program, který po jednotlivých akcích často následuje. 
Klub začal vznikat v roce 2007 a o rok později byl oficiálně zaregistrován. Pokud se chcete stát jeho 
členy či se blíže seznámit s jeho činností, veškeré informace včetně přihlášky najdete na webu  
www.meteorbrno.cz.

Sport
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Křížovka o ceny

Známá brněnská instituce letos slaví 100 
let existence. Která to je? Dozvíte se to 
v  tajence. Tři vylosovaní luštitelé od nás 
dostanou knihu akvarelů Zdeňka Blá-
hy Brno a  Brňané na počátku 21. století. 

Tajenku vložte do 17. května 2022 do for-
muláře na adrese www.brno.cz/krizovka, 
zašlete poštou nebo přineste do redakce 
Husova 12, Brno, či pošlete SMS na čís-
lo 602 770 466. Vícekrát zaslané tajenky 

vyřazujeme. Ze správných odpovědí z mi-
nulého čísla (Může prodloužit život) byli 
vylosováni: Marie Kopečková, Ludmila 
Vymětalová a Pavel Pelka. Výhry zasíláme 
poštou. ■

Zábava
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Inzerce

Při prodeji nemovitosti Vám garantuji
■ lidský přístup ■ videoprohlídku zdarma
■ profesionální přípravu nemovitosti k prodeji ■ 3D scan nemovitosti zdarma

Nabízíme okamžitý výkup 
Vaší nemovitosti za nejvyšší možnou cenu!  

Vyplatíme Vám až 500 000 Kč při podpisu kupní smlouvy

Telefon: 777 729 415 • e-mail: ivana.filousova@century21.cz •www.ivanafilousova.cz

Kupon na odhad tržní ceny nemovitosti zdarma

■ prodej nemovitosti
■ pro dědické řízení
■ pro majetkové vyrovnání

Neváhejte mě kontaktovat a svěřte mi svoji nemovitost k prodeji či pronájmu

✂ ✂

PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ             MUZIKÁL ZE VSI
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HLEDÁME 
KOLEGU

NA POZICI
Obsluha prodejny / 

eshopu - BRNO

www.kovoinox.cz 
info@kovoinox.cz

25-35 000 Kč
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& Ulrychovi, Javory Beat

26. 10.

J. Pavlica, Hradiš�an 

www.TOPKONCERTY.czwww.TOPKONCERTY.cz

BRNO - Špilberk, 27. 6.

BRNO - Sono music club

BEATLES LEGENDS
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www.chladservis.cz

Křenová 19, Brno 
tel.: 543 255 555

NA VYBRANÉ 

SPOTŘEBIČE AEG
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V rámci speciální nabídky  
inzerce pro místní firmy můžete  
v Metropolitanu inzerovat  
již od 3 000 Kč + DPH měsíčně.

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL

739 724 774
novak@regvyd.cz

Michal NOVÁK

INZERCI V BRNĚNSKÉM 
METROPOLITANU  
PRO VÁS ZAJISTÍ:

Lze INZERCI zahrnout do režimu 
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

Pro více 
informací nám napište na 
info@regionalnivydavatelstvi.cz

ANO!
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Inzerce
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Nejnovější filmy pro digitální planetária  
v brněnském planetáriu! 

Hvězdárna a planetárium Brno i tento rok orga-
nizuje přehlídku DigiFest 2022, která navazuje na 
oborový Fulldome Festival Brno 2022 – meziná-
rodní festival, kde se potkávají planetárníci ze všech 
koutů světa, aby spolu zhlédli ty nejnovější kousky na 
trhu. Pod jednou projekční plochou se potkají výrobci 
planetárií, producenti dokumentárních filmů a taky 
samotní zaměstnanci, kteří pak tyto filmy odvážejí do 
svých organizací.

Navzdory turbulentní době se na letošní akci přihlá-
silo přes 50 filmů, ze kterých bylo vybráno 36 kous-
ků ze 14 krajin. Promítnou všechny tyto filmy za sebou 
by zabralo 16 hodin! Jde přitom o produkci za poslední 
rok a brněnské planetárium je místem, kde se odehraje 
hned několika mezinárodních premiér.

Z těchto filmů pracovníci Hvězdárny a planetária 
Brno vyberou ty nejzajímavější, které naprosto výji-
mečně promítnou v původním znění v angličtině 
o víkendu 11. a 12. června na přehlídce DigiFest 2022. 
Například švédský VAST 3D – A Cosmic Journey Through 
Space and Time, se kterým se vydáte ven ze Sluneč-
ní soustavy až k Velkému třesku. Dětské představení 
DINOSAURS: A Story of Survival nebo Living Worlds 
z Californa Academy of Science v San Franciscu. V něm 
se připojíte k vypravěči Daveedu Diggsovi na cestě ves-
mírem a časem, abyste zjistili, jak vznikal život na Zemi, 
kde jinde by se dal najít ve vesmíru a jaké nové techno-
logie můžeme použít k jeho odhalení. Mnohé z těchto 
filmů budete moct vidět poprvé a možná také naposled! 
Přesný program a vstupenky naleznete na webových 
stránkách www.hvezdarna.cz
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NextGenerationEU

www.novazelenausporam.cz

Je to lehčí, než si myslíte

Řekněte si o dotaci až  50 %RODINNÝ
DŮM?

STAVÍTE NEBO
REKONSTRUUJETE
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