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Jste v obtížné životní situaci? Máte 
problém, se kterým si nevíte rady? 
Nebojte se nás zeptat. SIP vám 
zdarma poradí v oblasti: 

A ve spoustě dalších případech. Pro více informací 
volejte 800 140 800 nebo nás navštivte v naší kanceláři 
na adrese Koliště 19.

Nám už SIP poradil.
Nebojte se taky zeptat.

Zkuste 
SIP

800 140 800 
Socio Info Point

Bydlení v domovech pro seniory 
i v domovech s pečovatelskou službou, 
v pobytových zařízeních v případě sociální 
krize, obecní bydlení i podporované bydlení 
pro osoby s duševním onemocněním.

Sociální dávky ve formě příspěvku na dítě, 
bydlení, živobytí, porodné, zvláštní zdravotní 
pomůcku či mobilitu.

Důchod – starobní, invalidní, vdovský, 
vdovecký, sirotčí.

Průkazy TP, ZTP, ZTP/P a kompenzační 
pomůcky (např. naslouchátko, polohovací 
postel, madla do koupelny apod.).

www.zkusteSIP.cz
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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
Vánoce mají svou hmotnou podstatu (dětmi 
toužebně očekávanou a dospělými obávanou 
vzhledem k její nákladnosti) i tu nehmotnou. 
Může mít podobu setkávání s blízkými či přá-
teli, se sebou samým, někdo bilancuje celý 
rok, jiný celý život. 
Letos to na objíždění širokého příbuzenstva 
ze všech koutů republiky nevypadá. Ne-
čekaně nabytý volný čas lze strávit různě: 
hlubším ponorem do vlastní mysli, hraním 
her (třeba i počítačových) s vlastními dětmi, 
sebevzděláváním, doháněním restů. Co ale 
zkusit i něco nového, nezvyklého? 
Třeba si nechat nadělit pod stromeček kvalit-
ní termoprádlo a boty, do kterých nenateče, 
a vyrazit ven. Do přírody se může. Zimní po-
časí umí být nevlídné, ale kdo říká, že krás-
ná je výlučně procházka rozkvetlou loukou 
zalitou sluncem? Obyčejná mlha dokáže 
i z nenápadných míst vykouzlit neobyčejná. 
A všimli jste si, jak skvostná výtvarná díla umí 
vytvořit námraza? Kapky vody na pavučině? 
Dost možná venku prší nebo sněží, ale kdo 
nikdy nezmokl, nedocení zásadní hodnotu 
suchého trička a vyhřátého domova.
Začít se dá v  každém věku, což dokazuje 
třeba můj táta, který se na svou první túru 
s Vlastivědným klubem Petra Bezruče vydal 
krátce před sedmdesátkou. 
Do nového roku vám naše redakce přeje pev-
né zdraví a dobré lidi kolem sebe. ■

Zuzana Gregorová
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Online mapa zobrazuje 
dění v Brněnské 
metropolitní oblasti
Co se připravuje a co už dokonce realizuje 
v Brněnské metropolitní oblasti, tedy v Brně 
a dalších zhruba 180 obcích, najdete v ak-
tualizované mapě na metropolitni.brno.cz. 
Zjistíte, kde se plánují třeba cyklostezky 
nebo protipovodňová opatření. ■
 (ral)

Aplikace poslouží 
geodetům, stavebníkům 
i úředníkům
S novou aplikací, která usnadní komunikaci 
s  úřady zejména geodetům či investorům 
staveb, přišel magistrátní odbor městské 
informatiky. 
Po ukončení každé stavby musí stavebník 
předat tomuto útvaru geodetickou doku-
mentaci skutečného provedení stavby. Díky 
nové aplikaci ePřejímka to zvládne online 
bez nutnosti jít na úřad. Po registraci vloží 
do aplikace potřebné dokumenty a  získá 
potvrzení pro potřeby stavebního řízení. 
Předané dokumenty jsou pak používány 
k aktualizaci digitální mapy Brna. K aplika-
ci se dostanete přes portál brno.cz, přímý 
odkaz je gis.brno.cz/dtm/prejimka.  ■

(and)

Senioři budou mít nové 
bydlení. S výhledem 
na přehradu
Dům s  pečovatelskou službou s  desítka-
mi bytů plánuje město postavit při ulici 
Vejrostově v  Bystrci. Vítězové architekto- 
nické soutěže P. P. Architects kromě 67 by-
tových jednotek navrhli v  budově několik 
společenských prostor, aby dům obstál i ve 
funkci místa pro setkávání a aktivní trávení 
volného času. Senioři budou mít k  dispozi-
ci i  několik teras s  výhledem na přehradu 
a možností pěstovat třeba bylinky; zahrada 
vznikne také vedle domu. Se stavbou by se 
mohlo začít za dva roky.  ■ 

(ral) | vizualizace: P. P. Architects

Vysokoškoláci 
poradí s nevyužitými 
lokalitami v Brně
I v letošním roce se mohli studenti Masary-
kovy univerzity, VUT a Mendelovy univer-
zity přihlásit do meziuniverzitní soutěže 
MUNISS. Ti, kteří tak učinili, budou ve třech 
multioborových týmech složených napříč 
univerzitami i fakultami soutěžit o výhru až 
100 tisíc korun. Jejich úkolem je do června 
2021 zpracovat ideový návrh budoucí podo-
by a využití lokality za Zetorem. Studenti se 
tak nevyhnou problematice dopravní infra-
struktury či nevyřešených majetkoprávních 
struktur v dané lokalitě. 
Ryze brněnské téma zpracuje také tým za-
pojený do MUNISS+, který staví na spolu-
práci studentů a talentovaných absolventů 
této soutěže. Letošní tým se bude od pro-
since do dubna příštího roku zabývat ideo-
vým návrhem řešení městské a krajinné ze-
leně v lokalitě Červený kopec. Více čtěte na 
webu muniss.cz. ■
 (gak) | foto: MMB

Zakoupením dárků 
z ekologické kolekce 
pomohou lidé zeleni
Ekologickou kolekci suvenýrů, jejichž 
zakoupením lidé a  firmy přispějí na péči 
o městskou zeleň, nově prodává TIC Brno. 
Předměty od lokálních výrobců vznikly, aniž 
by zatížily životní prostředí, což je v soula-
du s probíhající městskou kampaní Připrav 
Brno bojující proti klimatické změně. 
Koupí vína z Bílých Karpat, kávy, čokolády, 
šálků s  motivem Petrova, speciálních 
kuliček z  orloje či meduňkové koupele zá-
jemci přispějí na konkrétní projekty Veřejné 
zeleně města Brna, které zlepšují životní 
prostředí ve městě. Nová kolekce dárků je 
k  dostání na www.darkyzbrna.cz i  v  info-
centrech.  ■ 

(gak)

Před dvěma lety odešel někdejší front-
man proslulých Synkop 61, brněnský 
zpěvák, hudebník a skladatel Oldřich Ve-
selý. Jeho ostatky byly nedávno uloženy 
na čestném pohřebišti na Ústředním 
hřbitově. Náhrobek za 150 tisíc korun 
zaplatilo město a navrhl jej brněnský 
sochař Adam Krhánek – převedl zvuk 
Veselého skladby Černý racek do 3D 
informace, která tvoří povrch náhrobní 
desky.  (zug) | foto: Adam Krhánek
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Citelný nedostatek dárců krve 
zaznamenaly v posledních měsících 
obě brněnské fakultní nemocnice. 
Tato životadárná tekutina je ale 
i nadále potřeba. Nemocnice proto 
prosí prvodárce, aby neváhali přijít. 
Město Brno navíc pro všechny dárce 
vyhlásilo soutěž v rámci kampaně 
Darujme krev pro Brno. 

K  nedostatku krevních dárců vedla samo-
zřejmě i jarní a aktuální vlna pandemie. „Ve 
Fakultní nemocnici u sv. Anny byl na začát-
ku pandemie nedostatek dárců krve citelný, 
v  nové situaci se mnozí lidé báli přijít. Po 
rozvolnění opatření byla paradoxně situa-
ce ještě horší, během letních měsíců a  po 
obnovení operativy stoupla spotřeba krve 
a  prožili jsme nelehké období,“ vysvětlila 
Jarmila Celerová, primářka Odběrového 
centra Krevní banky Fakultní nemocnice 
u  sv. Anny. Nakonec se však podařilo dár-
ce získat, zapojili se dobrovolníci ze svato- 
anenského DobroCentra, hokejisté a trenéři 
Komety, ale i jejich fanoušci, kteří sami při-
pravili kampaň na podporu dárcovství. 
Velmi slabý je ale příliv těch, kteří darují 
krev úplně poprvé. „Počet prvodárců nám 
meziročně klesl asi o  25 procent,“ uvedla 
primářka Transfuzního a tkáňového odděle-
ní Fakultní nemocnice Brno Hana Lejdarová. 
Nejen podpořit stávající dárce, ale také při-
lákat ty, kteří se k tomuto kroku teprve od-

Městská kampaň Darujme krev pro 
Brno podporuje bezpříspěvkové 
dárcovství krve a krevních složek 
a nábor dobrovolníků do registru dárců 
kostní dřeně ve FN Brno a FN u sv. Anny. 
Do 30. dubna 2021 probíhá dárcovská 
soutěž o ceny 4,5 dl pro život. Více na 
darujmekrev.brno.cz.

hodlávají, je úkolem letošní městské kam-
paně Darujme krev pro Brno. Díky ní mohli 
lidé v průběhu roku potkávat v ulicích měs-
ta tramvaj s grafikou kampaně, ale také pla-
káty s  bývalou tenisovou reprezentantkou 
Lucií Šafářovou a lezcem Adamem Ondrou, 
kteří se stali jejími ambasadory. 
V  rámci kampaně se v  září uskutečnil Běh 
na krev. Město se také rozhodlo bezpří-
spěvkovým dárcům krve s trvalým pobytem 
v Brně, kteří dosáhnou 40, 80, 120, 160 či 
250 odběrů, poděkovat svými benefity. Ti 
nejpilnější dárci tak v říjnu získali poukaz na 
roční šalinkartu a dárkový poukaz od měst-
ské společnosti Starez-Sport; během slav-
nostního večera pro ně byl připraven také 
koncert filmové hudby. 

Čtyři a půl deci pro život
Rovněž v říjnu odstartovala dárcovská sou-
těž 4,5 dl pro život, určená pro všechny, 
kteří až do konce dubna příštího roku absol-
vují bezpříspěvkový odběr krve či krevních 
složek. 
Účastníci se mohou registrovat do některé 
ze tří skupin – veřejnosprávní sektor, vy-
sokoškolský sektor a  ostatní veřejnost –, 
a to v rámci dvou kategorií (bezpříspěvkový 
dárce krve a bezpříspěvkový dárce některé 
z krevních složek). 
V první kategorii je navíc možno registrovat 
se do soutěže v  rámci skupiny prvodárců. 
Ve hře je celkem 90 dárkových poukazů 
správce sportovišť Starez-Sport v hodnotě 
500 korun a navíc dalších 10 v hodnotě tisíc 
korun pro prvodárce. Losování výherců je 
plánováno na květen 2021. 
Veškeré informace najdete na webových 
stránkách darujmekrev.brno.cz. 
Společně s lékaři tak Brno děkuje všem, kteří 
přišli a stále chodí darovat krev, a prosí, aby 
tak lidé činili i  nadále. „Každý může krev – 
zatím nenahraditelnou tekutinu – někdy po-
třebovat. Právě v této době je darování velmi 
důležité,“ uzavírá primářka Celerová. ■
 Kateřina Gardoňová | foto: FN Brno

Hrozí 
nedostatek 
krve. Město 
dárce odmění 
v soutěži
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Za brněnskými sochami  
a jejich historií vede  
i virtuální cesta

Bývalý areál Zbrojovky se 
může v budoucnu proměnit 
v živou čtvrť včetně nového 
nábřeží nebo základní 
školy. Umožní to změna 
územního plánu, kterou 
v listopadu schválili brněnští 
zastupitelé. 

Úřad v době  
covidu: funguje,  
ale s omezeními
Pokud se chystáte na přepážková 
pracoviště Magistrátu města Brna 
(občanky, řidičáky), naplánujte svou 
návštěvu na pondělí nebo středu  
od 8 do 13 hodin. 

Právě takové jsou aktuální úřední hodiny ce-
lého magistrátu. Jste-li na jakékoli pracovi-
ště elektronicky objednaní, váš termín platí 
(i pokud je mimo uvedený rozsah). Elektro-
nické objednávání je vzhledem k  naplně-
ným kapacitám výrazně omezeno. Pozor, 
na Živnostenském úřadu přijímají výhradně 
předem objednané klienty. Všechny infor-
mace najdete na www.brno.cz/kontakty.  ■

(ral)

Do konce roku by 
v bazénu za Lužán-
kami měli instalo-
vat UV lampu na 
čištění vody. UV 
záření efektivně 
a ekologicky ničí 
bakterie, houby 
i viry a snižuje spo-
třebu dezinfekč-
ních přípravků.

Radní v listopadu 
vybrali stavební 
firmu, která na 
Kraví hoře do 
půli roku 2023 za 
68 milionů korun 
vybuduje wellness 
centrum a rozšíří 
zázemí letního 
koupaliště.

V centru Brna 
přibudou parko-
vací místa pro 
rezidenty, neboť 
město omezí 
režim některých 
stání určených pro 
veřejné instituce. 
Vyhrazená budou 
jen ve všední dny 
od 7 do 17 hodin.

Nový magistrátní web Sochařské Brno mapuje 
historické a moderní sochy a další objekty drobné 
architektury. Přiblíží je tak lidem a umožní jim podívat 
se na ně z mnoha různých úhlů. 

Stejně jako v  jiných městech a  na jiných místech najdeme 
i v Brně řadu historických i soudobých soch, památníků, pamět-
ních desek, fontán, reliéfů a podobně. 
Usnadnit orientaci v tom, kde se tato díla nacházejí, kdo je stvo- 
řil, jak se o ně pečuje, jak vznikají nové umělecké objekty a co 
obnáší výtvarné soutěže, by měl nový web Sochařské Brno  
(www.socharske.brno.cz), jenž vznikl ve spolupráci Odboru 
kultury a oddělení GIS Odboru městské informatiky Magistrátu 
města Brna. Název projektu je inspirovaný knihou Sochařské 
Brno 1989–2019, kterou loni vydala Masarykova univerzita.
Součástí webového portálu je mapa evidující aktuálně přes 
700 objektů od křížů a soch svatých z 18. století až po nejnovější 
realizace, jako jsou socha pátera Středy nebo památník Adolfa 
Loose (na snímku) vytvořené v  rámci dlouhodobého projektu 
Sochy pro Brno. „Budeme rádi, když nám s  doplněním mapy 
pomůže i  veřejnost, pokud ví o zajímavém díle, které jsme za-
tím nezaznamenali,“ vyslovila prosbu iniciátorka webu Kateřina 
Havelková z odboru kultury.
Zájemci si mimo jiné mohou objekty na mapě filtrovat podle 
typu, městských částí, katastru nebo autora, najít si určitou 
oblast památkové rezervace, památkově chráněnou sochu nebo 
si vybraná díla zobrazit ve 3D. Navíc mají možnost vydat se 
i  na online procházku za Sochami pro Brno na webové adrese  
brno.cz/socharske-stezky. ■

Markéta Žáková | foto: Zdeněk Kolařík

Zahrada vedle  
schodů na Údolní  
je na prodej
Město Brno prodává pozemek o  výměře 
792 m2 vedle schodiště, které propojuje Údol-
ní s Helceletovou. Do roku 2015 sloužil jako 
zahrada a příjezd do dvora domu na Údolní 73. 
Jeho převážná část je ve svažitém terénu, ak-
tuálně je zarostlý a  nevyužívaný. Minimální 
nabídková cena činí 6 969 600 korun. Prohlíd-
ka pozemku je v plánu 12. ledna 2021 a nabíd-
ky s návrhem kupní ceny se přijímají – pokud 
to epidemiologická situace dovolí – 20. nebo 
22. ledna osobně na Malinovského náměstí 3. 
Podrobnosti najdete na www.brno.cz. ■

(zug)
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Dotace podpoří zeleň v Jundrově, 
Žabovřeskách i Černovicích
Tři „zelené“ projekty v Brně získaly v minulých týdnech dotace 
pokrývající až 85 procent nákladů. Na Přírodní zahradu v MŠ Ves-
lařská půjde bezmála půl milionu z Národního programu Životní 
prostředí. Za více než 587 tisíc korun tam vzniknou herní a di-
daktické přírodní prvky a budou vysazeny dřeviny. Díky podpoře 
zhruba 1,5 milionu korun z Operačního programu Životní prostře-
dí vzniknou trávníky, pročistí se koruny stromů a keřové porosty 
a dosadí se zeleň v okolí ulice Chládkovy v Žabovřeskách. A téměř 
1,9 milionu korun obdržela revitalizace zeleně spodního sídliště 
v Černovicích.  ■

(and)

Malba na mostě na Vlhké je jedním z děl v rámci projektu  
BRNOX II. Její autorkou je známá brněnská výtvarnice Kateři-
na Šedá.

Bronx oživí nápady  
výtvarnice Kateřiny Šedé
Od léta prochází tzv. brněnský Bronx proměnou. Výtvarnice 
Kateřina Šedá zde v  rámci projektu BRNOX II pomalovala most 
u ulice Vlhká, zajímavá kresba vznikla také u parčíku Pohoda nebo 
na obchodě na Hvězdové ulici. V  prostoru přibyl nový mobiliář. 
Nyní jdou práce do finále. Budou dokončeny malby, které dosta-
nou speciální antigraffiti nátěr, spuštěna bude i mobilní a webová 
aplikace. Na všechny etapy projektu přispělo město Brno přes 
1,2 milionu korun.   ■

(fpo) | foto: Zdeněk Kolařík

Vyhrajte s Brno iD šalinkartu, 
sportovní zážitek či plavbu
Lidé s plně ověřeným účtem Brno iD mohou ve vánoční 
akci vyhrát roční šalinkartu, rodinnou lodní jízdenku 
nebo třeba sportovní poukaz. E-shop nově nabízí 
i vstupenky do zoologické zahrady na Mniší hoře.

Patnáct šťastlivců se bude letos o Vánocích radovat z dárků od měs-
ta Brna. Lidé s tzv. full účtem Brno iD se mohou až do 20. prosince 
zapojit do vánoční akce e-shopu městských služeb. 
Plně ověřený účet je nutný například pro využívání nepřenosných 
elektronických předplatních jízdenek v brněnské MHD, pro možnost 
žádání o dotaci na roční šalinkartu, pro plně online ověření statusu 
studenta a celou řadu dalších modulů a služeb. Soutěžit lze po při-
hlášení do svého účtu. 
Po uplynutí dané lhůty budou vylosováni tři lidé, kteří získají roční 
elektronickou šalinkartu jednoho ze tří typů (základní, děti/studen-
ti/žáci, důchodci/invalidní důchodci/lidé starší 65 let). Pokud bude 
mít výherce aktuálně platnou předplatní jízdenku, může poukaz vy-
užít kdykoli později. Jeho platnost je jeden rok. 
Další tři soutěžící si odnesou poukaz na zpáteční rodinnou lodní jíz-
denku Dopravního podniku města Brna. S ní se budou moci plavit 
z Bystrce do Veverské Bítýšky a zpět. Tři vylosovaní pak dostanou 
voucher na služby společnosti Starez-Sport, která spravuje několik 
sportovišť, další trojice se bude radovat z poukázky na služby spor-
tovního a rekreačního areálu na Kraví hoře. Na poslední tři šťastlivce 
čeká rodinná vstupenka do Zoo Brno.
Nabídka e-shopu brnoid.cz se stále rozšiřuje. Lidé přes něj mohou 
zaplatit za odpady, prodloužit nájemné hrobových míst či registra-
ci v knihovně nebo třeba vyřídit rezidentní parkování. Nově je zde 
možné koupit například dárkové poukazy, permanentky nebo vstu-
penky do Zoo Brno. Lze tak online pořídit i zajímavý dárek pro své 
blízké. ■

Anna Dudková

Zastupitelé budou řešit  
rozpočet i připomínky občanů
V úterý 8. prosince budou brněnští zastupitelé schvalovat rozpo-
čet města na příští rok. Navržené daňové výnosy ve výši 9,6 mi-
liardy korun jsou proti letošnímu schválenému rozpočtu nižší 
o 2,2 miliardy, tedy téměř o 20 procent. Občané návrh najdou na 
webu www.brno.cz a mohou k němu na zasedání zastupitelstva 
vznést připomínky. ■
 (zug)
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Rozhovor

Štěstí není okamžitý pocit,  
ale bytostný stav, který trvá

V  jednom z  textů na svých webových 
stránkách jste prozradil, že na obvyklou 
otázku Jak se máš? odpovídáte Jsem šťast-
ný. Platí to pořád?
Platí. Sice jsem to psal před lety, ale pořád 
ano. Hromada lidí chce být strašně šťast-
ných, ale štěstí si vykládá tak, že je to pocit. 
A dělají maximum, aby ho měli. Ale když se 
člověk snaží jen o  ten pocit, šťastný nikdy 
nebude.

Štěstí je tedy něco jiného než pocit?
No jasně. Kardinál Špidlík říkal, že se štěstí 
bohužel často definuje psychologicky: cítím 
se být šťastný, tedy jsem šťastný. To ale nikdy 
nevede ke skutečnému štěstí. Když dosáhnu 
pocitu štěstí, podruhé ho už většinou se stej-
nou věcí nemám. Takže se snažím vršit zá-
žitky, ale daleko to nedojde. Podle kardinála 
Špidlíka to, co předkládal Ježíš svým životem, 
učením, je štěstí taky, ale ne psychologické, 
ale ontologické, je to bytostná záležitost. 
Možná je to paradox, ale člověk je šťastný 
i tehdy, když trpí. Není to otázka okamžitého 
pocitu, ale stavu, který trvá.

K rozhovoru jsme se sešli pod Petrovem, 
ale když jsem se vás ptala na vaše oblíbe-
né místo v Brně, odpověděl jste: Brno je 
celé moje oblíbené místo. Co vás na něm 
tak baví, zajímá?
Možná to, že je to moje město, že jsem se 
v něm narodil já i moji rodiče. Jsem s Brnem 
bytostně svázaný, patří do mé genetické in-
formace. Jakkoli jsem moc rád farářem na již-
ní Hané, mám chaloupku na Vysočině, všude 
se cítím nějak doma, ale Brno vždycky bude 
moje místo. A to nejen proto, že se tu pohy-
buju polovinu týdne, protože tu mám spoustu 
akcí a aktivit.

Abychom to upřesnili, působíte jako fa-
rář římskokatolické farnosti Bohdalice 
poblíž Vyškova. Věřící se mší předpoklá-
dám nemohou účastnit, jak jste s  nimi 
v kontaktu?
S lidmi mluvím po telefonu i fyzicky. Jedna věc 
je nebrat na lehkou váhu současnou situaci, 
druhá jsou různá vládní nařízení. K těm jsem 
poměrně dost skeptický, a  zdaleka nejen já. 
Je vidět velikánský rozdíl mezi jarem a pod-
zimem, protože na jaře babušky a  dědoušci 
v podstatě zmizeli z kostela. Druhý třetí týden 
po začátku lockdownu ale plakali do telefo-
nu a nevěděli, co mají dělat. Teď na podzim, 
když začalo utahování, ti, kteří to podporovali 
nejmíň, byli právě staří lidi. Měli zkušenost 
z jara a uvědomili si, že jsou určité věci, které 
jsou závažné, ale mají nějakou cenu. A ta cena 
je pro ně příliš vysoká. Nejvíc vládním opatře-
ním zazlívám, že jsou postavena na zákazech. 
Ano, je potřeba být rozumný a  ohleduplný, 
zároveň ale musíme počítat s tím, že můžeme 
onemocnět a umřít. To je jisté riziko života. 

Čeho se dnes lidé, s nimiž mluvíte, nejvíce 
obávají? Co je pro ně největší výzva, téma?
Záleží jak pro koho. Výzva, která je jasná od 
jara, je bránit se strachu. Strach je destruktiv-
ní. Nejsem lékař, ale myslím si, že na imunitu 
člověka má vliv, jestli je nebo není vystreso-
vaný. Z duchovního hlediska je strach démo-
nický nástroj, člověka svazuje. Jedna věc je být 
opatrný. Ale pokud máte strach, neuděláte 
nic.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle uvedl: 
»Využijme možnosti určitého „uvěznění 
v  čase“, které doba přinesla, a  otevřeme 
svá srdce Bohu.« Může být víra prevencí 
před zmiňovaným strachem?

Při plánování vánočního čísla naši redakci zaujal nápad na duchovně laděný rozho-
vor. Oslovili jsme proto brněnského kněze a dokumentaristu Jana Hanáka. Slovo 
Vánoce ale nakonec při našem povídání vůbec nezaznělo, ačkoliv text duchovní 
rozměr má. Tato doba je zkrátka v lecčem jiná, než bychom očekávali. 

Jsem s Brnem bytostně svázaný, 
patří do mé genetické informace.
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FotoreportážRozhovor

Jan Hanák

Narodil se v roce 1974 v Brně. Farář malého 
venkovského společenství na jižní Hané a – jak 
sám říká – s jistou nadsázkou tří brněnských 
divadel a brněnského veřejného prostoru. 
Studoval teologii, žurnalistiku a sociologii. Svůj 
první celovečerní dokument Oko bez světla 
se nepotěší natočil v roce 2006 (oceněn na 
festivalu Arts&Film Telč 2007). V roce 2014 
představil druhý celovečerní dokument Ostrov 
Jura o ojedinělém projektu mladého sedláka 
snažícího se pojmenovat ekologický a s tím 
spojený společenský a duchovní rozklad jižní 
Hané skrze analogický příběh Velikonočního 
ostrova v jižním Tichomoří. 
Jan Hanák aktuálně připravuje pro Českou 
televizi třináctidílný dokumentární projekt 
Zakázaný Bůh, seriál malých velkých příběhů 
z minulého totalitního období. Spolupracoval 
rovněž na několika divadelních inscenacích, 
například v Divadle Husa na provázku na 
Evangeliu svatého Lukáše s podtitulem Na 
rovinu s režisérem J. A. Pitínským jako poradce 
a ne/herec. 
Vyučuje audiovizuální žurnalistiku a audio 
a video dokument na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Snaží se být občan-
sky aktivní, patří například k myšlenkovým 
tvůrcům brněnské Pouti smíření.

jednou s  maximálním zapojením všech, už 
nejen kněze. Najednou se všichni musí sna-
žit a přemýšlet: co to vlastně je víra, církev? 
Nechci v  žádném případě srovnávat útlak 
za bolševika a to, co se děje teď. Ale myslím 
výsledek. Nejsem kdovíjak velký příznivec 
online bohoslužeb. Taky je děláme, kvůli ba-
buškám, které jsou doma a potřebují víc spo-
jení s naším kostelem, slyšet vlídné slovo... Ale 
v zásadě bych ten servis nepodporoval. Vyu-
žijme toho, že není. Zkusme hledat prostor 
pro domácí liturgii, jak ji slavit v rodině, jak být 
spolu, být křesťan, i když nejsem na mši svaté, 
i když tam nemám kněze. Je to hrozně důleži-
té. Může to být šance – každá krize je šance –, 
až se věci navrátí do normálních poměrů, aby 
to bylo jiné. Aby to nebylo jako předtím. V to 
pevně doufám.

Jak se udržujete v dobré psychické kondici 
vy? Tedy kromě víry.
Když jsem se nedávno bavil s kamarádem o si-
tuaci v březnu, říkal jsem: Víš, já jsem neměl 
strach, nikdy. Nevím proč. Co mě udržuje... 
víra v život. Ježíš je život, který ani smrt neu-
končí, nemůže ho převálcovat. Co by nám po-
mohlo, kdybychom se jen trápili. Nic to nevy-
řeší. A nadhled, vtip, nadsázka jsou pro takové 
situace dobré. Ne výsměch, ale smích jo.  ■
 Zuzana Gregorová | foto: Marie Schmerková

Nevím, jestli to lze nazvat prevencí, to je život. 
Člověk vírou žije. Anebo nežije. Strach ve víře 
nemá žádné místo. Ano, v  našem životě se 
objevuje, ale víra nás vede k tomu, abychom 
se mu bránili. A  dává nám k  tomu účinné 
nástroje. 

Jak byste doporučil ono „uvěznění v čase“ 
prožít vy?
Je to výjimečná možnost uchopit nově způsob 
života ve společenství církve. Křesťanství je 
svázáno s  církví jako společenstvím, není to 
vyloženě individuální spiritualita. Je přiroze-
né, že se každé takové společenství institucio-
nalizuje. Má to své dobré důvody, ale mnohdy 
pak člověk přestane přemýšlet, proč se tyhle 
věci dělají. Prostě se to tak dělá. A může dojít 
až k tomu, že jdeme v neděli na mši svatou, 
kde je více či méně dobrý servis, máme zau-
žívané způsoby, jak fungujeme. A  šlus, na-
jednou to není. Pro Českou televizi teď s pár 
dalšími autory dokončujeme seriál Zakázaný 
Bůh, který pojednává o  těchto aktivitách za 
bolševika. Tehdy byla ta instituce více či méně 
brutálně stržena. Kněží byli zavřeni do krimi-
nálů, kde nesměli vůbec nic, přesto tam probí-
haly univerzity, mše svaté, dokonce kněžská 
svěcení. Ukázalo se, že když je forma stržena, 
tak buď si řeknu aha, tak není nic, nebo mám 
šanci znovu uchopit obsah jinou formou. Na-
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Aktuálně

Novým hejtmanem 
Jihomoravského kraje 
se stal Jan Grolich
Po podzimních krajských volbách vystří-
dal Bohumila Šimka na postu hejtmana Jan 
Grolich. Nové vedení kraje za svou prioritu 
považuje zadržování vody v  krajině, férové 
sociální služby a  pokračující opravy silnic. 
Zlepšit chce také komunikaci s veřejností. ■
 (ral)

Masarykova univerzita 
nabízí pomoc lidem 
i organizacím
V březnu vzniklo v reakci na první vlnu 
pandemie koronaviru na Masarykově 
univerzitě dobrovolnické centrum, 
které intenzivně pracuje i nyní. 

Dobrovolníci jsou připraveni pomáhat se-
niorům a  lidem v  karanténě, organizacím, 
kde dochází lidské síly, nebo s  hlídáním 
a doučováním dětí. O pomoc můžete požá-
dat např. telefonicky na lince 549 498 800 či 
e-mailem na adrese pomoc@muni.cz. Podrob-
nosti poskytne web www.munipomaha.cz, 
a to i těm, kteří chtějí přispět finančně nebo 
se přidat k  dobrovolníkům. Ke stažení je 
i mobilní aplikace, která usnadní dobrovol-
nickou činnost.  ■

(mak)

Náměstí Míru se 
promění. O podobě 
rozhodne soutěž
Najít nejlepší řešení náměstí Míru, které 
se stane prostorem se širokým využitím 
a zůstane srdcem Masarykovy čtvrti, má za 
cíl otevřená urbanisticko-architektonická 
soutěž, v  jejímž zadání se promítají i  poža-
davky místních. Vyhlásí ji začátkem pro- 
since Kancelář architekta města Brna. Během 
proměny vyroste na místě bývalého vo-
jenského areálu Lerchova polyfunkční dům 
se zahradou. Výsledky soutěže budou známé 
v  červnu 2021. Více se dozvíte na webu  
kambrno.cz/namesti-miru.  ■ 

(gak) | foto: KAM Brno

VIDA online  
seznamuje s vědou, 
nově i doučuje
Covid-19 uzavřel i brány brněnského VIDA 
science centra. O zábavné poznání ale lidé 
nepřijdou díky online programu, který cen-
trum nabízí. Na webu www.vida.cz najde-
te videa, která přibližují základní fyzikální 
a  chemické jevy. Za 90 vteřin například 
zjistíte, co je to supravodič, jak funguje 
gramofon, jak obarvit oheň nebo co vše od-
halí DNA. Kdo by chtěl poznat víc, může se 
podívat na záznamy živých pokusů s elek-
třinou, ledem nebo rostlinami. Jednoduché 
experimenty různého zaměření z  běžně 
dostupných věcí si mohou diváci podle po-
drobných návodů také vyzkoušet. 
VIDA nově nabízí také online doučování pro 
děti na základních a středních školách. Lek-
toři jim poradí nejen s fyzikou, chemií a pří-
rodopisem, ale také s  cizími jazyky nebo  
dějepisem.  ■
 (and) | foto: Marie Schmerková

Výzkumný projekt 
A-C-G-T hledá 
dobrovolníky
Druhým rokem koordinuje výzkumný insti-
tut CEITEC Masarykovy univerzity projekt 
Analýza českých genomů pro teranosti-
ku, známý též pod zkratkou A-C-G-T. Jeho 
cílem je přispět ke zlepšení diagnostiky ge-
netických onemocnění u nás a následnému 
přizpůsobení lékařské péče individuálním 
potřebám každého pacienta. 
Vědci v současnosti hledají zdravé dobrovol-
níky, kteří mají zájem se do výzkumu zapo-
jit, ale také studenty genetických magister-
ských oborů, kteří by se chtěli přidat k týmu 
odborníků. Více informací i  požadavky na 
zapojení se do projektu najdete na stránkách  
www.acgt.cz.   ■ 

(mad)

Jehličnatá pýcha Vánoc letí po svátcích 
většinou do popelnice. Ale nemusí. 
Kdo by chtěl omezit plýtvání řezanými 
stromky, může si pořídit živou jedličku 
v květináči. Jsou vysoké asi 40 cen-
timetrů, stojí 125 korun a dodávají je 
Lesy města Brna. 17. dubna 2021 se 
pak počítá se společnou výsadbou 
těchto stromků v lesní školce pod 
Babím lomem. Seznam prodejních míst 
najdete na webu www.rezekvitek.cz. 
 (zug) | foto: archiv Rezekvítku
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Před rokem vedení města schválilo 
záměr zřídit na Poliklinice 
Zahradníkova nové Centrum 
paliativní péče Brno. Dnes toto 
zařízení poskytuje tři základní 
a vzájemně provázané služby – 
poradnu paliativní péče, ambulanci 
paliativní medicíny a městský domácí 
hospic. 

Brno zareagovalo na doporučení České spo-
lečnosti paliativní medicíny (co znamená 
paliativní, se dozvíte v  boxu). Ta radí, aby 
byla na 100 tisíc obyvatel zřízena jedna 
ambulance paliativní medicíny a  nejméně 
jeden domácí hospic. Do té doby totiž v Ji-
homoravském kraji působily pouze dva plně 
multiprofesní týmy – charitní domácí hos-
pic sv. Jana v Rajhradě a domácí hospic při 
Hospici sv. Alžběty v Brně, což se, zvláště 
vzhledem k  předpokládanému výraznému 
nárůstu počtu lidí ve vyšších věkových sku-
pinách, jevilo jako nedostatečné.
Příspěvková organizace Sdružení zdravot-
nických zařízení II Brno zahájila provoz 
Centra paliativní péče Brno na Poliklinice 
Zahradníkova 4. března a jako první tu zača-
la fungovat poradna paliativní péče. Lidem, 
kteří se dozví, že jsou nevyléčitelně nemoc-
ní, nebo jejichž zdravotní stav se výrazně 
zhorší, je k  dispozici terapeutka a  sociální 
pracovnice, po domluvě také zdravotní ses-
try a  lékaři. Přijít mohou i příbuzní a blízcí 

Paliativní péče je komplexní, aktivní 
a na kvalitu života orientovaná péče 
poskytovaná pacientovi, který trpí 
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 
nebo konečném stadiu. Cílem je zmírnit 
bolest a další tělesné a duševní strádání, 
zachovat pacientovu důstojnost 
a poskytnout podporu jeho blízkým.

pacientů. V poradně získají informace o do-
stupných službách v místě bydliště a pomoc 
při plánování a zvažování možností péče. 
O necelý měsíc později se na Zahradníkově 
otevřela také ambulance paliativní medicí-
ny. Ta se specializuje na úpravu léčby boles-
ti, na řešení potíží při nevyléčitelné nemoci 
či na doporučení postupu při zhoršení zdra-
ví. Poskytuje také informace o domácí ošet-
řovatelské péči. 
V  polovině letošního roku pak přibyla po-
slední služba – městský domácí hospic. 
Vážně nemocní lidé mohou díky odborné 
péči zdejšího týmu strávit poslední měsí-
ce, týdny nebo dny svého života v  domá-
cím prostředí a v blízkosti rodiny. Tým tvoří 
lékař, sestra, sociální pracovník, terapeut 
a duchovní, kteří jsou k dispozici 7 dní v týd-
nu 24 hodin denně. Tento přístup je ozna-
čován jako domácí hospitalizace, protože 
je možné – až na výjimky – provádět stejné 
zdravotnické úkony jako v nemocnici. 

Chystá se spolupráce  
s domovy pro seniory
„Inovativnost poskytovaných služeb spo-
čívá především v  návaznosti jednotlivých 
forem péče, které optimálně reagují na 
potřeby pacientů v  různých fázích jejich 
nevyléčitelné nemoci. Péče tak může být 
poskytována organizačně a  finančně pře-
hledně a efektivně, přičemž je zachován in-
dividuální přístup k potřebám nemocných,“ 
vysvětlila vedoucí lékařka Centra paliativní 
péče Brno Regina Slámová. 
„Několik měsíců provozu zřetelně prokáza-
lo, že zájem o ambulantní a domácí hospico-
vou péči stále narůstá. Každý měsíc umož-
níme dožít doma asi 30 nemocným. V roce 
2021 se kromě péče o pacienty v jejich do-
mácnostech chceme zaměřit i na spolupráci 
s domovy pro seniory. Chceme zlepšit palia-
tivní péči v těchto zařízeních a vytvořit pod-
mínky pro to, aby jejich klienti mohli dožít 
v  ,náhradním´ domácím prostředí. A  také 
rozšiřujeme náš multidisciplinární tým, tak-
že hledáme motivované zdravotní sestry 
a  lékaře,“ nastínila nejbližší plány vedoucí 
lékařka.
Více se dozvíte na webových stránkách 
www.paliativnipecebrno.cz. ■
 Roman Burián | foto: Zdeněk Kolařík

Nové 
centrum 
pomůže 
lidem strávit 
závěr života 
doma
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Pro pacienty s covidem  
vznikla záložní nemocnice 
na výstavišti

Mezinárodní festival krátkých 
filmů BRNO16 se vzhledem 
k aktuální situaci uskuteční 
v online podobě na platformě 
Aerovod od 2. do 6. prosince. 
Zakoupené akreditace 
zůstávají v platnosti.

Brněnské Vánoce 
budou. Stánky se 
postaví podle situace 
Stejně jako téměř celý letošní rok 
i Brněnské Vánoce budou ovlivněny 
pandemií koronaviru. O to zásadní ale 
lidé nepřijdou.

Na centrálních náměstích už nyní stojí vá-
noční stromy, na Dominikánském náměstí 
pak Halouzkův betlém. Moravské náměs-
tí se pyšní vyhlídkovým kolem. Bude-li to 
vzhledem k  bezpečnostním opatřením 
možné, budou s  dostatečnými rozestupy 
flexibilně postaveny stánky, které budou 
nabízet dárky a  balené potraviny. Zcela 
chybět budou letos pódia s kulturním pro-
gramem. ■

(gak)

Od 1. ledna budou 
platit nové tarify 
vodného a stočné-
ho v Brně. Cena se 
zvýší o 5,7 pro-
centa, což dělá při 
průměrné spotřebě 
106,5 litru na oso-
bu a den v domác-
nostech šest korun 
měsíčně navíc.

Skončily více než 
rok trvající práce 
na rekonstrukci 
kanalizace a vodo-
vodu na Bohunic-
ké. Ulice je nyní 
opět průjezdná 
pro auta i měst-
skou hromadnou 
dopravu.

Řidiči Dopravního 
podniku měs-
ta Brna mohou 
volné chvíle trávit 
v nově vybavených 
odpočinkových 
místnostech ve 
vozovnách Komín 
a Husovice. Po 
Novém roce k nim 
přibude nové záze-
mí v Medlánkách.

Za pět dní vyrostla v pavilonu G2 na brněnském výstavišti 
záložní nemocnice. Provoz, zajištění zdravotnického 
personálu i vybavení bude mít na starosti Fakultní 
nemocnice Brno. Celkem 302 lůžek bude sloužit 
k odlehčení přetíženým nemocnicím. 

Původně plánovaná týdenní stavba záložní nemocnice v  areálu 
výstaviště se zkrátila na pět dní. Projekt se snaží ulehčit situaci 
nemocnicím, které byly v listopadu na hraně své kapacity. V pavilo-
nu G2 bylo vybudováno 151 kójí pro 302 lůžek. Prostor je rozdělen 
do 13 dílčích sekcí s kapacitou od 20 do 28 lůžek. Barevné odlišení 
do tří sektorů napomůže orientaci při rozdělení pacientů dle 
medicínských parametrů.  
V areálu se nacházejí rovněž kontejnerové toalety a sprchy. Pro ob-
sluhu pacientů slouží tři centra. Pod věžemi G a G4 je zázemí pro 
personál. Pro vjezd je vyčleněna 10. brána, pěší využijí služební 
vchod BVV u Kongresového centra.

Kam na test?
Při podezření na covid-19 funguje v  Brně řada odběrových míst. 
Se žádankou vás otestují například ve Fakultní nemocnici Brno, 
Dětské nemocnici, na Poliklinice Lesná a v Nemocnici Milosrdných 
bratří. Samoplátce i pacienty se žádankou pak přijímají v IFCOR Do-
brovského, Fakultní nemocnici u svaté Anny, Cytogenetické labo-
ratoři Brno na Veveří a ve Spadia Lab také na Veveří. Samoplátci 
mohou využít i  Synlab Zahradníkova. Orientační antigenní testy 
provádí také Společnost Podané ruce na výstavišti. Zájemce vy-
jdou na 500 korun. Bližší informace jsou dostupné na webových 
stránkách covidtestbrno.cz. Podrobnosti nejen k testování najdete 
na webu koronavirus.mzcr.cz.  ■

Anna Dudková

Nové hlavní  
nádraží pro Brno  
je o krok blíž
Soutěž o návrh nového hlavního nádraží pro 
Brno má za sebou „zahřívací kolo“. Odborná 
porota na konci října ze 46 zaslaných port-
folií vybrala devět účastníků, kteří se připojí 
ke třem již dříve osloveným. Jedná se o tvůr-
ce nádraží ve Vídni, Rotterdamu a  Berlíně 
a všichni tři svou účast potvrdili. Výzvu k po-
dání návrhů tak obdrží celkem 12 architekto-
nických kanceláří, většinou ze zahraničí. Nad 
jejich návrhy se porota sejde začátkem břez-
na 2021, poté bude následovat další fáze, do 
níž už postoupí jen čtyři účastníci. Vítěz by 
měl být znám v červnu. ■

(zug)
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Okruh na Žabovřeské  
se staví dál. Lesnická se uzavře
Začíná druhá etapa výstavby Velkého městského okruhu Žabovře-
ská. V listopadu podepsalo Ředitelství silnic a dálnic smlouvu se 
zhotovitelem, práce by mohly skončit přibližně v létě 2024. Dru-
hou etapu zdržel zásah antimonopolního úřadu, kvůli němuž se 
musela opakovat soutěž na zhotovitele. Nyní se práce přesunou 
do úseku Kamenomlýnský most – Hlinky. Vybuduje se zde tram-
vajový tunel a lávka pro pěší, rozšíří se silnice, vysadí zeleň. 
V lednu příštího roku také začne rozsáhlá rekonstrukce tramvajo-
vé trati a inženýrských sítí na Lesnické. Uzavírka potrvá do konce 
září. Aktuální informace najdete na webu kopemezabrno.cz.   ■

(and)

Publikace seznámí fanoušky vesmíru s 12 vybranými 
měsíčními útvary, které sleduje po celý lunární den. 

Udělejte si výlet na Měsíc.  
Vyšel průvodce pro fajnšmekry
Vydejte se na vzrušující výpravu a  navzdory gravitačnímu poli 
Země doputujte až na Měsíc. Poznat jeho tajemství můžete díky 
novému e-booku Lunární noci pro fajnšmekry od fotografa br-
něnské hvězdárny a planetária Pavla Gabzdyla. Tento průvodce, 
jak uvádí autor, je určen pro opravdové nadšence, jimž poradí, 
kam a kdy namířit dalekohled, aby Měsíc odhalil své zázraky. Kni-
hu, která je výsledkem stovek probdělých nocí, najdete zdarma ke 
stažení na webu mesic.astronomie.cz.  ■

(mad) | foto: LPI

Kont(r)akt zdarma spojuje  
firmy i výzkumné organizace
Propojení podnikatelů navzájem i s vědecko- 
-výzkumnými institucemi – to je jeden z cílů projektu 
Kont(r)akt, který za podpory města organizuje 
Regionální hospodářská komora (RHK) Brno. Podnikatelé 
se mohou zdarma zapojit až do konce června 2021.  

Kont(r)akt usiluje o podporu a opětovné nastartování nejen lokál-
ního trhu. Vytváří online prostor pro firmy, vysoké školy a vědec-
ko-výzkumné organizace zejména z Jihomoravského kraje. V něm 
mohou prezentovat své produkty a služby nebo hledat nové příle-
žitosti ke spolupráci a propojit se s ostatními účastníky projektu. 
Nabízet a poptávat mohou i výrobní kapacity nebo lidské zdroje. 
Od srpna, kdy program začal, se do něj na speciální interneto-
vé platformě registrovalo už více než 200 firem. V  říjnu se pak 
uskutečnilo první kontaktní setkání, ačkoli se kvůli současné 
epidemiologické situaci muselo omezit na virtuální prostor. Další 
jednání budou následovat. A  jakmile to situace umožní, plánuje 
Regionální hospodářská komora Brno poskytnout prostor pro 
osobní schůzky registrovaných firem. 
V  listopadu se konaly Česko-britské kont(r)aktní dny zaměřené 
především na strojírenství, informační technologie, IT bezpeč-
nost, kosmický průmysl a další. Dvoudenní akce nabídla příleži-
tost najít nové potenciální obchodní a výzkumné partnery z České 
republiky, ale i Velké Británie a realizovat bilaterální schůzky ve 
virtuální formě.
Poznat zajímavé podnikatelské subjekty nejen z Brněnska bude 
možné do konce června příštího roku. Registrace je pro všechny 
zdarma, veškeré výhody projektu včetně podpory RHK Brno jsou 
registrovaným subjektům k dispozici 24 hodin denně. Bližší infor-
mace zájemci najdou na webu www.rhkbrno.cz/kont-r-akt.  ■

Anna Dudková

Veřejná zeleň jako první  
přejde na zelenou energii 
Veřejná zeleň města Brna bude jako první městská organizace 
mezi lety 2021 a  2023 využívat energii z  obnovitelných zdrojů. 
Díky centralizovanému nákupu elektřiny a plynu za ni město za-
platí nižší cenu než za elektřinu vyráběnou z fosilních paliv. Kro-
mě nákladů se tím sníží i produkce skleníkových plynů. ■
 (gak)
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Třídění odpadu je pro vás rutinou, 
ale čas od času zůstanete stát nad 
košem či taškou na tříděný odpad 
a přemýšlíte po nerudovsku „kam 
s ním“? Právě pro vás jsme vytvořili 
následující slovníček. Jeho druhý díl 
najdete v příštím čísle.

Alobal – hliník vybírají na SSO (sběrná stře-
diska odpadu); když ho vyhodíte do komu-
nálu, ve spalovně neshoří, ze škváry se po-
tom vybere a odesílá na recyklaci.
Blistr/platíčko od léků – směs plastu 
a kovu, takové kombinované obaly ještě re-
cyklovat neumíme. Hoďte ho do komunálu.
Brčko plastové – nerecykluje se, můžete 
ho dát do komunálu. Nejlepší je ale jedno-
rázové brčko vůbec nepoužívat a pořídit si 
nějaké udržitelnější.
CD, DVD, kazety – v malém množství mů-
žou do komunálu, ve větším na SSO.
Celofán – do komunálu
Drogerie (šampony, mýdla, prací gely...) 
– obaly pro třídění vyplachovat nemusíte, 
zbytky obsahu nevadí.
Fólie bublinková – do plastu
Fotky – do komunálu
Hygienické potřeby (vložky, tampony) – do 
komunálu
Chemikálie (např. barvy, žíraviny, hnojiva) – 
jde o nebezpečný odpad (na obalu je ozna-
čený), zbytky chemikálií i  obaly od nich je 
potřeba odnést na SSO.
Jízdenky – do komunálu
Kapesníky posmrkané – do komunálu, je 
to infekční materiál, stejně jako roušky.
Karta platební – rozstřihnout a  pak do 
komunálu
Kelímek od jogurtu/másla – vymýváme 
jen proto, aby nám v koši nezapáchal a aby 
se špinavými odpadky nemuseli probírat 

Sběrných středisek odpadu je v Brně 
aktuálně 37, další jsou ve výstavbě 
(například na Sochorově) nebo v plánu 
(třeba na Chelčického). Seznam najdete 
na www.sako.cz. K odevzdání odpadu 
zdarma (elektrozařízení, nábytek, 
oblečení apod.) není nutné mít trvalé 
bydliště v Brně.

pracovníci dotřiďovací linky. Na samotnou 
recyklaci ale zbytky mléčných výrobků ne-
mají vliv, omezuje ji jen mastnota.
Kelímek od kávy/limonády – papírový má 
uvnitř vrstvu plastu, nelze ho recyklovat. 
Patří do komunálu. Celoplastové kelímky 
samozřejmě dejte do plastu.
Keramika – do komunálu
Knihy, diáře, bloky – do papíru patří bez 
tvrdých desek (ty jsou ze směsi materiálů 
a musí jít do komunálu).
Konzerva, plechovka od jídla/krmiva – 
kovy se vybírají na SSO, ale pokud je hodíte 
do komunálu, magnetický separátor je vy-
třídí a nakonec stejně doputují k recyklaci.
Krabice od pizzy – do papíru patří jen teh-
dy, pokud není hodně ušpiněná a mastná.
Krabice s lepicí páskou – izolepa recyklaci 
nevadí, dejte do papíru.
Krabička od cigaret – je ze směsi materiá-
lů, patří do komunálu.
Mast – pokud jste ji vypotřebovali, obal 
nemusíte vracet do lékárny, hoďte ho do 
komunálu.
Miska od syrového masa – plastová může 
jít vymytá (bez mastnoty) do plastu, poly-
styrenová do komunálu.
Nádobí od jídla s sebou – plastové nádobí, 
které lze umýt, je možné (bez zbytků jídla 
a mastnoty) dát do plastu; polystyrenové do 
komunálu.
Nápojové kartony (od mléka, džusů) – te-
trapaky se v Brně dávají do plastu.
Obal od chipsů – směs plastu a kovu, tako-
vé kombinované obaly ještě recyklovat neu-
míme. U chipsů je navíc ještě mastný. Hoďte 
ho do komunálu.
Obal od paštiky – hliníkové obaly lze ode-
vzdat na SSO; po vyhození do komunálu 
putuje do spalovny, kde neshoří – hliník se 
poté vybírá ze škváry a odesílá k recyklaci.
Obálka bublinková – bublinky vytrhnout 
a dát do plastu, obálku do papíru
Obálka s  průhledným okénkem – do 
papíru
Olej, sádlo, tuk – nelijte do dřezu nebo do 
záchodu, usazuje se v  trubkách, zatěžuje 
čističky odpadních vod. Schraňujte ho na-
příklad v PET lahvi, pak ho odneste na sběr-
né středisko odpadu, v  Brně ho dokonce 
můžete takhle v lahvi dát do komunálu, ve 
spalovně se energeticky využije. Láhev od 
oleje smí jít do žlutého kontejneru jen od-
maštěná (vymytá saponátem). ■
 Radka Loukotová | foto: memily, Flickr.com

Kam s ním 
aneb Manuál 
poctivého 
třídiče

Vánoční stromek odvezte do sběrného 
dvora, případně nechte u popelnic. 
Stromky s kmenem do 5 cm lze odložit 
celé, větší je třeba rozřezat na cca 
metrové kusy, aby je zvládla zpracovat 
lisovací lopata popelářského vozu. 
Umělé stromky vždy odevzdejte na 
sběrné středisko odpadu.
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 VOLNÉ 
PRACOVNÍ POZICE
VE VÝROBĚ.
ATRAKTIVNÍ NÁSTUPNÍ MZDA

 
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 60 000 KČ

NAVÍC 13. PLAT

A MNOHO DALŠÍCH BENEFITŮ

Více informací o nabízených pozicích najdete na stránkáchte.jobs.cz nebo na tel. čísle773 767 986
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Zima na ulici:  
dá se v Brně přežít?
Mít se kde najíst, napít, osprchovat, vyměnit si oblečení nebo roušku – ale hlavně mít se 
kde schovat před stále větší zimou. Formy akutní pomoci sice nepředcházejí problému 
bezdomovectví ani ho neřeší, lidem ocitnuvším se na ulici ale mohou zachránit život. A být také 
prvním zábleskem na cestě k restartu.

„Proč sedíte tady na zemi? Proč nejdete do 
denního centra na Vlhké? Tam dostanete 
teplé jídlo, čaj,“ vybízí sociální pracovni-
ce muže, kterého potkala při cestě na tzv. 
podzimní depistáž. V rámci ní sociální kurá-
toři obejdou všechny chatky, squaty, stany 
a přístřešky, zkrátka místa, která mají zma-
povaná jako útulny lidí bez domova. 
„Kromě podkladů, které máme, se míst-
ních ještě doptáváme, jestli tam někde žije 
někdo další. Informujeme je o tom, že mů-
žou využít ubytovacích kapacit městského 
Centra sociálních služeb nebo neziskových 
organizací; pokud plánují zimu přečkat ve 
stávajícím objektu, alespoň jim nabízíme 
služby šatníku nebo hygieny, řešíme s nimi 
možnosti topení,“ vyjmenovává vedoucí 
magistrátního oddělení sociálních kurátorů 
Gabriela Chlubná.
K  šíření informací o  možnostech pomoci 
přispívají také strážníci, kteří se při svých 
pochůzkách s  lidmi bez domova setkávají 
i několikrát týdně. „Naše hlídky mají dobré 
povědomí o  jejich často velmi pohnutých 
osudech i přehled o tom, kdo se s kým nej-
víc přátelí, jaké mají návyky a kde nejčastěji 
hledají útočiště, když přijde zima. Hlav-
ně před jejím nástupem jim tedy rozdávají 
kartičky s přehledným souhrnem všech do-
stupných sociálních zařízení. Z nich vyčtou 
kromě adresy a otevírací doby daného zaří-
zení i  rozsah poskytovaných služeb,“ uvádí 
strážník Pavel Šoba. 

První kroky vedou  
do krizového centra
Poskytnutí azylu se v Brně odehrává na ně-
kolika stupních. Nejvíce nízkoprahová (tedy 

kladoucí klientovi nejméně překážek či pod-
mínek pro využití) jsou krizová centra. 
Celoročně a v nonstop režimu funguje krizové 
středisko městského Centra sociálních služeb 
na Masné. „K  pomoci lidem v  akutní nouzi 
jsme otevření 24 hodin denně. V noci u nás 
sice nenajdou lůžko, jen židli, ale jsou v suchu, 
v  teple, mají k dispozici čaj, sociální zázemí. 
Ve dne můžou se sociální pracovnicí řešit svou 
tíživou sociální situaci,“ popisuje vedoucí Pav-
lína Březinová. „Naše kapacita je 42 míst. Přes 
rok tu máme v noci jednoho dva lidi, v zimě 
jsou počty výrazně vyšší – právě nízké teploty 
jsou vnímány jako krizová situace. Maximální 
vytíženost jsem ale za pět let, co tu pracuji, 
zažila jen ojediněle,“ dodává. Stejnou kapacitu 
42 míst má také místní noclehárna, v listopa-
du téměř zcela obsazená.
Se začátkem prosince se kapacity nočních 
krizových center navyšují o dalších zhruba 
80 míst. Zajišťují je Diecézní charita Brno 
a Armáda spásy. Za využití nočního krizové-
ho centra lidé nic neplatí. Může být překáž-
kou v poskytnutí pomoci v akutní nouzi opi-
lost příchozího? „Samozřejmě nelze alkohol 
nebo jiné návykové látky vnášet dovnitř, ale 
neodmítneme v mrazech vpustit člověka, 
který je sice zjevně pod vlivem, ale nevy-
volává konflikty, není agresivní,“ vysvětluje  
Březinová. 
Zhruba před rokem tu také instalovali bou-
dy pro psy, což je jeden z  dalších důvodů, 
proč řada lidí na ulici do podobných institucí 
vůbec nezamíří – dlouho platilo, že se zvíře-
tem se sem nesmí. Na Masné ale zůstávají 
takřka nevyužité a  podobnou zkušenost 
mají i  v  Armádě spásy na Mlýnské, kde je 
rovněž jeden kotec. „Častěji je využitý přes 

den, kde psa může klient dočasně zanechat, 
když potřebuje například k  lékaři nebo na 
úřad. Nicméně většina bezdomovců, kteří 
k nám přichází a mají psa, nechce na celou 
noc svého čtyřnohého společníka opustit, 
a když ho nemohou mít u postele, raději volí 
noc s  ním někde jinde,“ doplňuje oblastní 
ředitel Armády spásy pro střední Moravu 
David Jersák.
Další možností, jak strávit noc – už o něco 
důstojněji – je noclehárna. Ta funguje v re-
žimu „večer přijdu – ráno odejdu“. Za pře-
spání na několikalůžkových pokojích klienti 
platí poplatek v  řádu desetikorun (podle 
provozující instituce). K dispozici je zhruba 
160 lůžek, v průběhu listopadu jich zůstáva-
lo denně volných kolem třiceti.
Nejvyšším stupněm v  tomto krátkodobém 
ubytování jsou azylové domy, které už po-
skytují více soukromí nebo lepší hygienické 
zázemí. Ty jsou ale z větší části zaplněné, na 
přidělení lůžka se tu navíc čeká – podle zku-
šeností sociálních pracovníků i několik týd-
nů od podání přihlášky. „Některé azylové 
domy mají navíc nastavený tak vysoký práh, 
že je pro lidi z ulice takřka nemožné ho pře-
kročit. Volné kapacity tedy sice představují 
jakési oficiální číslo, ale ve skutečnosti ne-
jsou možností, kam by se lidé v nouzi mohli 
uchýlit,“ upozorňuje Vojtěch Dvořák ze Spo-
lečnosti Podané ruce.
Vysokoprahovost sociálních služeb řeší 
i pracovníci Diecézní charity Brno. „Už třeba 
tu fyzickou, že málokde je výtah, a pokud je 
člověk bez domova a zároveň má větší po-
tíže s mobilitou, jsou tím možnosti pomo-
ci dost omezené,“ potvrzuje Jan Macháček 
z Terénní služby sv. Františka.  →
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„Když jsou na ulici partneři, kteří by rádi 
trávili noci spolu, jsou jejich potřeby limito-
vány tím, že muži a ženy nocují v zařízeních 
sociálních služeb téměř vždy odděleně. Dal-
šími překážkami mohou být třeba sociální 
fobie – přece jen spát v místnosti s dalšími 
dvěma desítkami lidí nemusí být pro kaž-
dého. Nebo špatné zkušenosti z minulosti 
– například že byl dotyčný na noclehárně 
okraden nebo naopak získal nechtěně něja-
ké parazity,“ objasňuje. 
Tyto zkušenosti se navíc v komunitě přená-
šejí. „I když častokrát neznají původce této 
informace ani její aktuálnost, přijmou ji jako 
dogma a nemají příliš zájem ověřovat si její 
pravdivost nebo podstatné souvislosti,“ při-
svědčuje Pavel Šoba. „Vše samozřejmě zů-
stává v  rovině dobrovolnosti. Ani třeskuté 
mrazy nemusí být pro potenciální klienty 
dostatečným argumentem a  část z  nich je 
už na život pod širým nebem natolik zvyklá, 
že zažité stereotypy a  ‚svobodu ulice‘ ne-
hodlá měnit,“ dodává zkušenost Městské 
policie Brno. 

V denních centrech  
se postarají o stovky lidí
Přes den mohou lidé přijít do denních cen-
ter. K těm zavedeným na Bratislavské nebo 
Mlýnské se letos přidala nová místa – v bý-
valých židenických kasárnách je o potřebné 
postaráno díky Spolku křesťanské pomoci 
Bučovice a na Vlhké se o provoz starají Po-

dané ruce. Do srpna fungovalo ještě stano-
vé městečko u Anthroposu. 
Základní myšlenkou zřízení těchto nových 
center bylo poskytnout lidem bez domova 
zázemí, kde se mohou sdružovat, a monito-
rovat přitom jejich zdravotní stav – a zabrá-
nit tak nekontrolovatelnému komunitnímu 
šíření nemoci covid-19. Pro klienty s naříze-
nou karanténou město vytvořilo přechodné 
ubytování na Železniční, pro nakažené, kte-
ří nepotřebují nemocniční péči, je vyhrazen 
prostor v  židenických kasárnách s  kapaci-
tou 100 lůžek. V polovině listopadu jich bylo 
využito jedenáct.
Do denních center i do terénu za lidmi bez 
domova nedocházejí jen sociální pracovní-
ci, ale také studenti medicíny sdružení ve 
spolku Medici na ulici. Nejčastěji ošetřu-
jí bércové vředy, popáleniny, různé kožní 
hnisavé afekce, ale například i bolest zubů. 
Kromě řešení akutních zdravotních problé-
mů se věnují i konzultaci zdravotního stavu 
a v případě nutnosti posílají lidi bez domova 
do nemocnic. 
„Ve většině případů však vidí v nemocnicích 
bezdomovce neradi, například z důvodu ab-
sence zdravotního pojištění, ale i  zápachu 
atd. Na druhou stranu jsou často lidé bez 
domova těmi, kdo nemocnicemi pohrdají. 
Proto je naším cílem představovat pomysl-
ný most mezi ulicí a nemocnicí, snažíme se 
tak problémy bezdomovectví alespoň tro-
chu zmírnit,“ říká Štěpán Matyska ze spolku 
Medici na ulici. 
Kromě zdravotnické pomoci, jídla, oblečení 
nebo hygienického zázemí lidé v  denním 
centru využívají i  sociálního poradenství. 
„V našem centru se denně vystřídá zhruba 
stovka lidí; někteří přijdou na pár hodin, jiní 
zůstávají po celou otevírací dobu (od 9 do 
19.30 hodin – pozn. red.). Zaměřujeme se 
na klienty se závislostí na alkoholu a pracu-
jeme s  nimi na tom, aby byli schopní jeho 
dávky snižovat, nebo ho nakonec vysadit 
úplně. Pomáháme lidem s  hledáním psy-
chologické nebo adiktologické pomoci, ale 
třeba i  práce,“ shrnuje vedoucí centra Voj-
těch Dvořák. To už jsou ovšem aktivity, kte-
ré překračují zajištění základních podmínek 
pro přežití a orientují se na pomoc osobám 
v jejich prvních krocích k návratu do běžné-
ho života.  ■

Radka Loukotová | foto na straně 16: Denní centrum 

Vlhká, na straně 18: Městské středisko krizové  

sociální pomoci Masná, vše Zdeněk Kolařík

Podle posledního terénního 
sčítání žije na ulici zhruba 
500 lidí. Další stovky 
přežívají na noclehárnách 
nebo ubytovnách a tisíce 
jsou bytovou nouzí 
ohroženy. 

Pomoci lidem bez domova mohou 
i majitelé chat a chatek, kteří je 
dlouhodobě nevyužívají. Sociální 
pracovníci je zkontaktují s klienty, 
kteří by měli zájem o jejich seriózní 
pronájem a postarali by se o údržbu. 
Více na www.mezi4steny.cz. 
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Sociální šatník, ze kterého čerpají 
oblečení lidé bez domova, hlásí akutní 
nedostatek pánského oblečení. 
Potřeba jsou zejména kalhoty, bundy, 
svetry či boty – zkrátka oblečení, které 
byste si na sebe vzali při venčení psa 
v sychravém počasí. Pokud je můžete 
poskytnout, váš dar uvítají v sídle 
sociálních kurátorů na Křenové 20.
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kolektory
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engineering

Vážené Brňanky, vážení Brňané,
milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi v této mimořádně obtížné situaci, do které nás všechny 
postavila pandemie Covid-19, poděkovat všem zaměstnancům 
společnosti Technické sítě Brno za péči o veřejné osvětlení města, 
kolektorovou síť i zajištění ICT služeb.

Všem obyvatelům Brna i jeho návštěvníkům přeji dobré zvládnutí 
těchto a budoucích dnů, pevné zdraví, klidné prožití adventu i svátků 
vánočních a šťastné vykročení do nového roku 2021.

    Pavel Rouček
    generální ředitel Technických sítí Brno
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Co se děje v parcích,  
než se uloží k zimnímu spánku?

Končí vegetační období, stromy se zvolna 
ukládají k zimnímu spánku. Je čas na 
větší ořezy a jiné zásahy. Správci parků 
nebo stromořadí listnáče i jehličnany 
pravidelně kontrolují, a kde je potřeba, 
povolají své arboristy. VZMB má ve 
správě více než 17 tisíc stromů ve 
stromořadích po celém území města 
a další tisíce v parcích, které mají 
celkovou plochu asi sto hektarů.

�

Kdo má zahradu, ví, kolik práce 
vyžaduje před příchodem zimy. 
Shrabat listí, prořezat větve 
stromů, vypustit nadzemní 
bazén, záhony porýt. V Brně je 
sice veřejně přístupných zahrad 
málo, ale zato parků dost – a i ty 
čekala na podzim podobná péče. 
U významných parků a stromořadí 
ji má na starosti organizace 
Veřejná zeleň města Brna (VZMB).
Zuzana Gregorová | fota: Zdeněk Kolařík

Fotoreportáž



 23 

Před zimou je nutné vypustit kašny, 
toto skalní jezírko v parku Špilberk je 
ale výjimka. „Před nástupem mrazů 
ho vyčistíme od spadaného listí 
a vypustíme vodu z čerpadel. Samotné 
jezírko vypouštíme až po zimě a vodu 
využíváme k zálivce okolních stromů 
a keřů,“ popisuje Tomáš Trnka, který 
má údržbu Špilberku na starosti. Kašny 
se znovu „probudí“ v květnu.

Fotoreportáž

Aktuálně nejčastější činností je úklid 
spadaného listí. Pomáhají při něm 
fukary, mulčovací sekačky, které drtí 
listí přímo do trávníků, nebo traktůrek 
(na snímku), jenž listy nasává, drtí 
a sbírá do zásobníku. Odtud putují 
na kompost, slouží k mulčování 
nebo zimování ježků. Mimochodem, 
všimli jste si poníka v pozadí? Dva, 
Kuba a Máša, se v parku Špilberk 
pasou každý den. „Spásání podporuje 
biodiverzitu trávníků a zároveň jsou 
poníci zpestřením pro návštěvníky,“ 
vysvětluje Tomáš Trnka. 

Poníci nejsou jediní zvířecí pomocníci 
VZMB. Například ve Wilsonově lese 
tahají především kůrovcové dříví koně. 
„Jsou efektivní, atraktivní a hlavně 
nezpůsobují výrazné škody v půdě či 
bylinném a keřovém patře,“ shrnuje 
Tomáš Trnka. Koně se pravidelně 
využívají i na jarní prohrabávání 
trávníků.
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Co vás zajímá

Užijte si „jiné“ 
Vánoce. Nesmí být 
smutné a bez naděje

Dá se nějak upřesnit dění v první 
linii v souvislosti s koronavirem? 

Nasazení městské (ale i republikové) policie, 
hasičů a zdravotníků je extrémní a nedá se 
srovnat s jarní vlnou. Tentokrát musí čelit 
i bezprostřednímu ohrožení od „odpíračů“, 
kteří neváhají ani fyzicky útočit. Kromě 
toho, že například strážníci nasazují zdraví 
při dohledu na odběrových místech či při 
práci s rizikovými lidmi, zapojili se také 
do rozvozů pro seniory. Jejich přítomnost 
byla zásadní u lékáren nebo při vydávání 
zdravotnických potřeb pro lékaře a sestry. 
A zatímco v minulém roce městská policie 
nakoupila na 14 tisíc párů chirurgických 
rukavic, letos je to už čtyřnásobek. Loni 

strážníci využili asi 80 litrů dezinfekce, letos 
její množství počítají na tisíce, stejně jako 
použité roušky. Na dispečinku brněnské 
záchranky vzrostl počet hovorů denně asi 
o třetinu, čemuž odpovídá nárůst výjezdů. 
V čase vrcholící pandemie tu zaznamenávali 
více než tři stovky výjezdů. Na čtyři desítky 
záchranářů přitom vyřadila nákaza či 
karanténa. Plný provoz zajišťují díky 
vysokému nasazení, stejně jako maximálně 
vytížení hasiči, kteří však dokázali asistovat 
i při budování záložní nemocnice. Smekám 
přede všemi.  ■ 
 Markéta Vaňková

Milé Brňanky, milí Brňané,  
koronavirus, covid, distanční… Zůstane 
na jazykovědcích, aby zhodnotili, které 
termíny letos obohatily náš slovník 
a které se objevovaly nejčastěji. 

Nepochybuji však o tom, že vysokou četnost 
zaznamenají také u  slov děkuji či pomoc. 
Sama jsem snad v životě nikdy neděkovala 
víc, a pořád to nestačí. 
Kvůli pandemii nabraly některé plány 
nečekaný směr. Naštěstí jsme ale dokázali 
pokračovat v akcích důležitých pro Brno, ať 
už jde o budování Janáčkova kulturního cen-
tra, či velkého městského okruhu, kde se 
nám podařilo přes komplikace, které nám 
způsobil antimonopolní úřad, podepsat  
smlouvu na druhou etapu. Dokončena by 
měla být v létě 2024. 
Aniž lze předjímat další vývoj, je jasné, že 
důsledky pandemie pocítíme i v příštím roce 
či spíše v dalších letech. Sestavení rozpočtu 
pro rok 2021 bylo obtížné, výpadek příjmů 
je velmi citelný, ale jsem přesvědčená, že 
zvolený úvěr byl nastaven tak, aby ho Brno 
zvládlo. 
Nadužívaným přídavným jménem se stalo 
i  „jiné“. Zažili jsme jiné Velikonoce, prázd-
niny či oslavy státních svátků a  čekají nás 
také asi jiné Vánoce. Přání, abyste si je uži-
li doma v kruhu nejbližších, zní skoro jako 
černý humor. 
Bojujeme s únavou, s obavami z budoucno-
sti. O  to děsivěji doléhají informace o  ne- 
pochopitelných teroristických útocích, jaké 
nedávno zasáhly i sousední Vídeň. Podléhat 
strachu by ale byla chyba. Prosím, proměňte 
si proto blížící se svátky na ostrov naděje 
a bezpečí v moři lásky a porozumění.  ■

Markéta Vaňková
primátorka města Brna, ODS

I díky hokejistům Komety, kteří pomáhali s montováním postelí, vyrostla brněnská 
záložní nemocnice v rekordním čase. Jsou tu tři stovky lůžek v 151 kójích, nabízejících 
i nezbytné soukromí. „Nemohli jsme riskovat a čekat na zadání z vlády, řídili jsme 
se předpovědí odborníků z brněnských nemocnic, a město tak zaplatilo náklady na 
vybudování. Brno však rozhodně může být na výsledek pyšné,“ říká primátorka. 
Foto: Jiří Grulich

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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Listopadem 1989 se otevřely hranice 
a mohli jsme začít poznávat svět. Tu 
příležitost jsem využil dokonale. 

Objel jsem dvakrát zeměkouli a  celkově 
jsem (dosud) poznal 62 zemí. Na svých toul-
kách světem jsem měl možnost navštívit 
např. přírodní rezervace USA, poznat horký 
Island, vidět architektonické skvosty paláců 
v Asii či severní Africe a  také krásy takřka 
celé Evropy i obou Amerik. 
Při návštěvách světových metropolí jsem 
neopomenul navštívit nejen tamější muzea 
a galerie, ale také divadla a mnoho význam-
ných operních domů, jako např. v  Sydney, 
v New Yorku, také ve Vídni, Berlíně, obě scé-
ny v Paříži. Zašel jsem i na mnohé muzikály 
v Londýně. Objevoval jsem také malé scény 
v Bruselu, Bratislavě, o  těch v Brně, Praze 
a Ostravě samozřejmě nemluvě. Myslím, že 
mohu srovnávat. 
Divadlo mám opravdu rád. Asi jsem v  tom 
po rodičích. Proto jsem přivítal možnost 
účastnit se premiér představení na prknech 
Národního divadla v Brně i na obou scénách 
Městského divadla. Bohužel v  letošním 
roce nemohu snad ani jedno představení 
příliš pochválit. Nezřídka se stalo, že jsem 
společně s  manželkou divadlo opustil už 
o přestávce (pokud byla). U šatny pak čas-
to zjišťuji, že nejsme vždy sami, kteří jsme 
zklamaní. 
Měl jsem možnost čtyři roky působit v Os-
travě. Ostravská divadla mají vysokou úro-
veň a  byla pro mne velkým překvapením. 
Měl jsem tam vždy jakýsi jiný pocit. Asi pra-
menil z toho, že ta představení byla dělána 
pro obecenstvo, v Brně spíše pro nominace 
na Ceny Thálie. Preferuji ostravskou cestu. ■

Členové zastupitelského klubu ANO zau-
jímají odlišný přístup k tématu přidělování 
obecních bytů osobám s nízkými příjmy. 

Spočívá v aktivní a cílené práci s nájemníky 
v  tzv. tréninkových obecních bytech s ohle-
dem na jejich schopnost v  budoucnu řádně 
obývat byty pronajímané od města a  na je-
jich finanční možnosti si bydlení dlouhodobě 
udržet. 
Tréninkové byty představují naději pro lidi, 
jimž hrozí bezdomovectví. Byt získají na dva 
až tři roky na zkoušku. Nejčastěji se k nim do-
stanou matky samoživitelky nebo partnerské 
páry s dětmi, které pobírají jen sociální dáv-
ky, popřípadě pracují na dohodu o provedení 
práce. 
Sociální asistenti se snaží s klienty pracovat, 
aby se v bytě naučili žít a byli za něj zodpověd-
ní, posilovali dovednosti ve vedení domácnos-
ti, řádném hrazení poplatků atd. Klienti, kteří 
se osvědčí, mají po splnění všech kritérií šanci 
na získání obecního bytu. I  u  tréninkových 
bytů je od klientů požadována kauce pro pří-
pad předčasného ukončení spolupráce. 
Dobrým příkladem je radnice Brno-sever, 
která již šest let spolupracuje s  Armádou 
spásy. V současnosti jí pronajímá 17 bytů a je-
den nebytový prostor na Francouzské, které 
slouží jako tréninkové. Stejně tak je úspěšná 
kooperace s organizacemi DROM a IQ Roma 
servis, neboť i klientům těchto organizací se 
daří posléze získat pronájem obecního bytu. 
Princip tréninkových bytů, díky němuž vybra-
ní lidé získají šanci a bude jen na nich, zda ji 
využijí, hodlá náš zastupitelský klub nadále 
podporovat. 
Zastupitelé klubu ANO 2011 přejí všem pěkné 
a klidné svátky.  ■

Jestli MotoGP v Brně skončí, bude to vina 
neústupnosti pana Espelety a neochoty 
soukromého majitele dráhy uhradit její 
opravu. Rozpočet města přichází vinou 
koronaviru o miliardy a není prostě možné 
z veřejných peněz takto financovat 
soukromý byznys.

Kvůli ekonomické recesi je příští rozpočet 
města doslova trhán na kusy. Jsme bohužel 
nuceni škrtat a  šetřit úplně všude. Navíc 
podle toho, jak jedná pan Espeleta, se dá 
usuzovat, že sám nemá zájem o pokračování 
Velké ceny v Brně a má už asi domluvený lep-
ší byznys jinde. Roční poplatek panu Espele-
tovi ve výši devět milionů eur (tedy téměř 
čtvrt miliardy korun) si nyní město nemůže 
dovolit. 
V  době, kdy nejsou nasmlouvány další roč-
níky, přišel požadavek na kompletní opra-
vu dráhy. Spolek města a  kraje má platit 
soukromému majiteli okruhu velmi drahé 
nájemné a navíc by mu měl hradit i opravu 
závodní dráhy? 
Ať opravu dráhy zaplatí podnikatel, kterému 
okruh patří. Za posledních pět let už inka-
soval od spolku města a kraje na nájemném 
hodně přes sto milionů, tak ať ty peníze po-
užije na opravu svého majetku, který spolku 
tak draze pronajímá, ale hlavně jej používá 
pro svoje další podnikání. 
Pokud se nepojede v  Brně Velká cena, tak 
mně osobně to bude hodně líto, na druhou 
stranu ušetřené peníze se dají investovat 
například do vybudování úplně nového spor-
tovního areálu za Anthroposem, kde chceme 
pro veřejnost postavit lezecké stěny, hřiště 
na malou kopanou, in-line ovál a mnoho dal-
ších sportovišť.  ■

Názory

Velká cena?  
Ne za každou cenu

Obecní byty pro 
potřebné trochu  
jinak

Jiří Oliva
náměstek primátorky, ČSSD

David Aleš
zastupitel, ANO

Jak se vám líbí...?

Ivan Fencl
zastupitel, SPD
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Centra zajistí lidem 
bez domova azyl 
i v karanténě

Neustále se nám objevují dotazy na to, 
v jaké fázi je vypořádávání připomínek 
a námitek občanů k Územnímu plánu 
města Brna. Dovolím si vás tedy informo-
vat i touto cestou. 
 
V současné době se město Brno intenzivně 
zabývá jejich vyhodnocováním. Během léta 
byla zahájena a  dále probíhají dohodovací 
jednání s  dotčenými orgány státní správy. 
Během podzimu navazovala komplikovaná 
dohodovací jednání s  vedením městských 
částí. Teprve poté bude složitější problema-
tiku celoměstského významu probírat Rada 
města Brna. 
Zároveň se já jako určený zastupitel set-
kávám postupně se zástupci veřejnosti, kteří 
námitky podali také. Podobně intenzivně 
řešíme navýšení procenta zeleně, ploch 
zahrádek a  další problematiku. Všechny 
případné úpravy mají zásadní vliv na sta-
noviska dotčených orgánů státní správy, 
které musí v konečném důsledku s návrhem 
územního plánu souhlasit. 
Je mi jasné, že celý proces působí velice 
složitě a  je těžké se v  něm vyznat. Přesto 
chci říci, že se velmi podrobně zabýváme 
každou připomínkou, která nám došla. Nej- 
prve se musíme shodnout se státní správou, 
pak se pokusit najít shodu s reprezentacemi 
městských částí a  pak teprve můžeme vy-
hodnotit připomínky občanů a pokusit se jim 
vyhovět. 
Vyhodnocení připomínek je ze zákona 
neveřejné, protože zatím proces z výše uve-
dených důvodů není uzavřen a  nemůžeme 
předjímat, jaké bude finální řešení. Upravený 
návrh územního plánu bude s vámi, občany, 
opět veřejně projednán na jaře příštího roku. ■

Každý rok jsme svědky boje o zachování 
Grand Prix v Brně. Bohužel stávající ve-
dení města svou absolutní neschopností 
a amatérizmem spěje ke konci pravidelné 
nejvýznamnější sportovní akce v České 
republice s více než 75letou tradicí. 
 
Vedení Brna nejenže nezvládlo najít dohodu 
s promotérem Dorna na roky 2022–2026, ale 
nedokázalo vyvinout ani elementární aktivi-
tu k zajištění Grand Prix 2021. A tak bohužel 
kvůli tomuto amatérskému přístupu Brno 
přijde už i o příští ročník, a to s velkou mezi- 
národní ostudou. 
Člověk nemusí být fanoušek motorek, 
ale neoddiskutovatelným faktem je, že 
díky této akci bylo Brno známé po celém 
světě. A  hlavně díky MotoGP plynuly pod-
nikatelům ve městě, v kraji i v celé republice 
nemalé peníze od desetitisíců zahraničních 
návštěvníků, kteří zde bydleli, jedli, na- 
kupovali atd. Kdy jindy než právě příští rok 
budou podnikatelé v oborech nejvíce zkou- 
šených covidem potřebovat každou příleži-
tost pro regeneraci svého podnikání. Přístup 
brněnské primátorky Vaňkové k celé akci je 
políčkem všem podnikatelům, kteří se snaží 
udržet v takto těžkých časech. 
Žádný režim, žádné vedení města nenecha-
lo Grand Prix v  Brně padnout. Stávající ve-
dení Brna z ODS ji pohřbívá bez mrknutí oka 
a spolu s ní i desítky hoteliérů, restauratérů 
a dalších podnikatelů.
Tato rezignace na tradiční hodnoty, arogance 
vůči podnikatelům a  neschopnost věci do-
hodnout je TA skutečná vizitka ODS v  čele 
města, která na zastupitelstvu veřejně říká, 
že Grand Prix je pro brněnské podnikatele 
nezajímavou událostí. ■

Jak dodržovat karanténu, když nemáte 
střechu nad hlavou a ani vlastní postel? 
Tím více však potenciální nakažení mezi 
lidmi bez domova ohrožují ostatní členy 
své komunity, ale při pohybu po městě 
mohou nákazu šířit dál. 
 
Stejně jako letos při jarní vlně také při té 
druhé, mnohem silnější a  nebezpečnější, 
se proto Brno maximálně snaží zajistit jim 
pomoc. 
Už od dubna nepřetržitě funguje pro lidi bez 
přístřeší kontaktní centrum na Vlhké (které 
nyní doplňujeme o  vchod z  Koliště, aby 
zátěž pro místní byla co nejmenší). Jeho pro-
voz zajišťuje nezisková Společnost Podané 
ruce a  kromě sociálního zázemí a  možno-
sti stravování zde příchozím zdravotníci 
provádějí i orientační testy na covid-19. 
Ti, u  nichž se podezření potvrdí, mohou 
strávit karanténu v prostorách ubytovny na 
Železniční a v dalším centru, které jsme také 
už na jaře vybudovali v  kasárnách v  Žide- 
nicích. Celkem jsou tak k dispozici více než 
tři desítky lůžek pro případnou izolaci lidí 
bez domova, u nichž nebude nutná hospitali- 
zace. První nemocní tuto možnost již využili 
a  lze předpokládat, že jejich počet poroste. 
Kapacitu je možné podle potřeby výrazně 
rozšířit.
Nedávná tragédie, kdy v železničním vagonu 
uhořeli čtyři lidé, zasáhla každého z nás. Jen 
málokdo přebývá na ulici dobrovolně. Ale ani 
život bez domova nemusí znamenat, že je 
nutné zůstat bez střechy nad hlavou. Nabíd-
nout útočiště se Brno snaží všem a míst, kde 
je možné strávit toto nelehké období v bez-
pečí a navíc s nadcházející zimou i v teple, je 
opravdu dost.  ■

Robert Kerndl
náměstek primátorky, ODS

Nový územní plán  
po veřejném 
projednání

Konec dobrých  
časů Grand Prix

Filip Chvátal
radní pro územní plánování, KDU-ČSL

Petr Vokřál
zastupitel, Klub nezávislých zastupitelů
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AnketaNázory

Ambasáda  
nezávislé běloruské 
kultury v Brně

U příležitosti výročí 17. listopadu jsme 
otevřeli Ambasádu nezávislé běloruské 
kultury v Brně. Připojujeme se k podpoře 
běloruských občanů v boji za svobodu 
a demokracii. 
 
Po srpnových prezidentských volbách, je-
jichž výsledek neodpovídal provedeným exit 
pollům ani oznámení některých volebních 
komisí a demokratické mezinárodní společen-
ství v čele s Evropskou unií jej odmítlo, nastaly 
v Bělorusku hromadné demonstrace. Diktátor 
Lukašenko proti nim tvrdě zasáhl. 
Již tehdy jsme z okna Nové radnice vyvěsi-
li tradiční běloruskou vlajku, která se stala 
symbolem protestů proti zmanipulovaným 
volbám. Do běloruských barev zůstává 
oděn i štít markraběte Jošta na Moravském 
náměstí. 
Nyní jsme se ve spolupráci s Centrem experi- 
mentálního divadla rozhodli podpořit Bělo-
rusy vytvořením nezávislé kulturní ambasády. 
Symbolické role velvyslance se chopí překla-
datel a bohemista Sjarhej Smatryčenka, který 
dlouhodobě žije v Brně a má české i běloruské 
občanství. 
Díky příspěvku odboru kultury můžeme 
zřídit a spravovat profily na sociálních sítích 
za účelem informování o situaci v Bělorusku, 
vzniknou dopisy českých osobností bělo-
ruským politickým vězňům, dojde k navázání 
kontaktů s  běloruskou opoziční Koordinační 
radou, médii, kulturními institucemi a  akti- 
visty v samotném Bělorusku i v zahraničí. 
Stejně jako před sametovou revolucí v  listo-
padu 1989 byla pro nás každá podpora mezi- 
národního společenství v  boji za svobodu 
a  demokracii velkou vzpruhou, my chceme 
nyní symbolicky pomoci Bělorusům.  ■

Marek Fišer
radní pro oblast kultury, Piráti

Co si myslí 
Brňané?
Na co se o letošních Vánocích těšíte? 
Budete je trávit/slavit jinak než 
obvykle?

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

Jarmila Prosecká

Veronika Modrava Asteria 

Na nic, bude to stát za starou bačkoru. Žád-
né posezení s  přáteli, žádné svařené víno na 
nám. Svobody, žádné těšení se z výběru dárků 
v malých obchůdcích, nic. Jen večeře a koukání 
na televizi a objednávky na internetu. Nuda už 
teď.

Ja tento rok strávim Vianoce čisto doma v Brně! 
Teším sa Väčšinou som jazdila ten vianočný 
týždeň po návštevách, ale tento rok si ich 
môžem užiť v pokoji a kľude doma.

Na Vánoce se netěším. Stres, hrůza z  úklidu, 
žádné peníze na dárky – naštěstí snad bude za-
vřeno a nebudeme muset nikam chodit. 

richard_steinbach 

No, nebudou trhy, takže to nebude úplně ono.

bara_pavlatovska 

Poprvé to vypadá, že budu mít dárky včas 

Líný expert

Osobně se na Vánoce těším. Určitě budou jiné 
než obvykle, ale možná bude míň stresu ze 
zařizování a víc času na to, užít si je s nejbližší 
rodinou. Prostě vrátit se k původním hodnotám, 
oproštění od „tradiční“ komerční verze posled-
ních let, kterou nám doba tak nějak cpe...

andysek_89

_domca.p

Ano, narodí se mně miminko 

Ne, o Vánoce nepřipravím sebe ani své nejbližší, 
budeme se scházet a slavit.
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Historie

U příležitosti výročí vyšla kniha 90 let 
brněnského teplárenství. Její autoři 
Jaromír Veselý a Václav Klíčník mapují 
významné události každého roku 
fungování tepláren a texty doplnili 
také množstvím fotografií. Zájemci 
si publikaci mohou zakoupit např. 
v infocentrech TIC Brno.

Teplárny 
fungují 90 
let. „Hřejivé“ 
výročí slaví 
v kondici 

Vyrábět společně s teplem v podobě 
páry také elektřinu je dodnes 
považováno za nejefektivnější 
způsob získávání energie. 
Průkopníkem tohoto pragmatického 
a progresivního řešení se před 
90 lety stalo Brno, neboť právě 
tady byl 4. prosince 1930 zahájen 
provoz teplárny na ulici Špitálka 
s kogenerační výrobou.

Elektrifikace jižní Moravy započala už za 
rakousko-uherské monarchie. Brněnským 
průmyslovým podnikům dodávala od roku 
1913 elektrickou energii společnost Rosické 
elektrárny, a to prostřednictvím elektrárny 
v  Oslavanech, která zpracovávala tamější 
nepříliš kvalitní černé uhlí. 
Po vzniku Československa splynuly Rosické 
elektrárny se společností Západomoravské 
elektrárny (ZME), která pokračovala v elek-
trifikaci dalších území na Moravě a částečně 
i v Čechách. Sídlila na Cejlu, později se její ve-
dení přestěhovalo na dnešní Lidickou. 
V  té době mělo Brno dvě elektrárny – na 
dnešních ulicích Vlhká (sloužila pro potřeby 
osvětlení Městského divadla Na hradbách, 
tedy Mahenova divadla, a  později zanikla) 
a Plynárenská (tato městská elektrárna fun-
govala samostatně a se ZME se spojila až po 
roce 1945).
Na programu elektrifikace spolupracoval 
se ZME elektrotechnický inženýr a  profe-

sor brněnské techniky Vladimír List (1877–
1971), který po zkušenostech získaných při 
studijní cestě do USA úspěšně prosazoval 
myšlenku založit v  Brně teplárnu a  spo-
jit tak výrobu tepla s  výrobou elektrické 
energie. 

Za necelé dva roky  
byla teplárna na světě
Pozemek na ulici Špitálka, kde pak první 
teplárna v  naší zemi v  roce 1930 vyrostla, 
měl výhodnou polohu v sousedství velkých 
textilních továren – budoucích odběratelů 
energií. Byl však podmáčený. Stavitelé pro-
blém vyřešili tím, že do země zatloukli ně-
kolik tisíc kůlů a tím parcelu vyztužili.
Celá stavba sestávající z kotelny, strojírny, 
přípravny uhelného prachu a stometrového 
zděného komína postupovala rychle a  za 
20 měsíců bylo hotovo. Teplárnu uvedli do 
provozu 4. prosince 1930. Ve čtyřech vyso-
kotlakých kotlech s topením na jemný uhel-
ný prach se zde vyráběla pára, která byla 
nejprve využita ve třech protitlakých turbí-
nách na výrobu elektřiny, prodávané přímo 
do městské sítě, a poté byla vypuštěna do 
dálkového potrubí. 
Budování rozvodné sítě začalo souběžně se 
stavbou Špitálky a koncem roku 1930 bylo 
dokončeno 5,5 km parovodního potrubí. 
Jeho jižní větev, na kterou byly napojeny 
textilní a  strojírenské podniky blízko tep-
lárny, vedla až na Mendlovo náměstí, kde se 
hlavními odběrateli staly městský pivovar 
a svatoanenská nemocnice. 
Síť po dohodě s městem Brnem směřovala 
také severně do historického centra, kde 
sídlily úřady a  banky. Za dobu fungování 
teplárny se postupně rozšířila na téměř 100 
kilometrů. Je třeba zdůraznit, že inovativ-
ní způsob kombinované výroby elektřiny 
a  tepla byl pro Brno přínosný také ekolo-
gicky, protože díky Špitálce bylo odstaveno 
několik desítek továrních komínů a v ulicích 
se omezila doprava uhlí, strusky a popela.

Poválečná léta – příležitost  
k dalšímu rozvoji 
Prosperitu teplárny nezastavila ani hospo-
dářská krize. V roce 1932 mimo jiné stoupl 
počet odběratelů páry z osmi na 44. V roce 
1936, v  době hospodářské konjunktury, 
propojily ZME k  zásobování svého území 
elektřinou tři zdroje: hydroelektrárnu Vra-
nov, elektrárnu Oslavany a teplárnu v Brně, 
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která tehdy dosáhla i v produkci páry svě-
tové úrovně. Významnou roli zde sehrálo 
připojení brněnské Zbrojovky, jejíž výroba 
se zvýšila kvůli očekávanému válečnému 
konfliktu.
V  roce 1944 byla i  teplárna poškozena při 
náletech na Brno (stometrový komín ale 
zkrátil na polovinu až zásah dělostřelecké-
ho granátu) a v dubnových dnech roku 1945 
na určitou dobu vyřazena z provozu. První 
turbína však byla spuštěna už v květnu a do 
konce roku byl provoz obnoven. 
ZME jako národní podnik měly k  dispozici 
pět výrobních zdrojů: kromě tří výše uve-
dených ještě hydroelektrárny v Kníničkách 
a  Komíně. Teplárna na Špitálce se během 
50. let začala zvětšovat výstavbou nového, 
moderního provozu, jako palivo začala vy-
užívat i zemní plyn a rozšiřovala parovodní 
síť. V roce 1948 byla také dokončena plošná 
elektrizace jižní Moravy.

Nové a stále ekologičtější provozy
Rozvoj Brna v  60. letech a  především vý-
stavba sídlišť a  zvyšující se životní úroveň 
jejich obyvatel přinesly i  větší nároky na 
spotřebu tepla. V roce 1964 byla proto uve-
dena do provozu špičková výtopna na Sta-
rém Brně, díky níž bylo možné zásobovat 
teplem zdejší nové bytové domy. 
Sídliště na Lesné musela v polovině 60. let 
dvě sezony vytápět ze svého zdroje Králo-
vopolská strojírna. V  roce 1965 se začala 
v blízkosti královopolské cihelny stavět vý-
topna Červený mlýn, která dnes zásobuje 
především Lesnou, Královo Pole a Žabovře-
sky. V současnosti se jedná o nejmodernější 
zdroj Tepláren Brno, díky paroplynovému 
provozu a díky tomu, že původní zásobník 
na topné oleje byl přestavěn na druhou aku-
mulační nádrž a provoz doplnil elektrodový 
kotel. Dvě akumulační nádrže tady pomá-

hají podobně jako termosky udržet vyrobe-
né teplo do okamžiku, kdy je v síti potřeba, 
například při ranní nebo večerní špičce. 
V 70. letech byla postavena teplárna Brno-
-sever v Maloměřicích, na niž byla napojena 
sídliště Lesná, Líšeň a Vinohrady. Část zde 
vyrobeného tepla byla parovodem přes Špi-
tálku odváděna do teplárenské soustavy, se 
kterou byla v  roce 1975 propojena pomocí 
nově budovaného parovodu. V  současnos-
ti se plánuje její doplnění o  nový kotel na 
dřevní štěpku, který kromě ekologického 
přínosu umožní snížit závislost na zemním 
plynu. 
Kompletní modernizací prochází i  jubilující 
Špitálka – díky dvěma novým kotlům, které 
nahradí dosavadní zařízení z  50. let, bude 
i  ona teplo vyrábět šetrněji k  životnímu 
prostředí.

Podmáčený pozemek pro stavbu 
tepláren vyztužilo několik tisíc kůlů 
zatlučených do země. I stometrový 
zděný komín, který postavila firma V. 
Fischera z Letek u Prahy, musel být 
vztyčen na železobetonové desce 
o průměru 19 metrů. Tato armatura, 
tedy výztuž, je zachycena na fotografii.

V  brněnských provozech se v  70. letech 
spalovalo černé uhlí z Polska, severočeské 
hnědé uhlí, plyn a mazut. Významným im-
pulsem k tomu, že teplárna na Špitálce na 
základě rozhodnutí vlády přestala spalo-
vat černé uhlí a přešla definitivně na zemní 
plyn, byla tamní exploze uhelného prachu 
28. února 1975, která si vyžádala 18 životů. 
Dnes Teplárny Brno využívají jako palivo vý-
hradně ekologický zemní plyn a dřevní štěp-
ku (v provozu na Teyschlově). V polovině 80. 
let se pak součástí teplárenské soustavy 
v Brně, a tedy i jedním ze zdrojů tepla, stala 
městská spalovna komunálního odpadu. 
Po sametové revoluci se teplárny staly ak-
ciovou společností a  nastoupily novou éru 
rozvoje. Před 10 lety začala také postup-
ná rekonstrukce rozvodné sítě a  zastaralé 
parovody jsou měněny za moderní horko-
vodní potrubí. V roce 2027 bude celé Brno 
zásobováno horkovody v optimalizovaném 
rozsahu 66 km. Díky minimalizaci ztrát tep-
la ušetří teplárny více než 100 milionů ko-
run ročně, jejich zákazníci pak ušetří 1500 
až 2000 korun za rok. Přestavba je jedním 
z nejnáročnějších projektů v historii Teplá-
ren Brno a  za její jednotlivé etapy už dva-
krát získaly Křišťálový komín Teplárenského 
sdružení České republiky, kterým jsou oce-
ňovány nejlepší tuzemské projekty v  této 
oblasti.  ■

Na základě knihy 90 let brněnského teplárenství  

zpracovala Markéta Žáková | fota: archiv Tepláren Brno

„Kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla byla pro Brno 
přínosná také ekologicky, 
protože tak bylo odstaveno 
několik desítek továrních 
komínů.“ 
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Je dobře, že se můžeme  
potěšit uměním aspoň 
ve venkovní galerii

Co vás přimělo k tomu, že jste se přihlá-
sili do konkurzu na jeden z muralů, které 
mají oživit brněnský městský prostor? 
V. Ch.: Byli jsme vyzváni Martinem Rei-
nerem. On si vytipoval a oslovil asi dvacet 
umělců. A nám se ten nápad moc líbil. Přišlo 
to vlastně v pravou chvíli, výstavy jsou za-
vřené, takže je dobře, že se můžeme potěšit 
uměním ve venkovní galerii. 
P. L.: Sedli jsme si spolu, za dvě hodiny jsme 
to měli vymyšlené a za týden hotové návr-
hy. Odesláním vizualizací to pro nás skonči-
lo. Martin Reiner to celé vymyslel a zorga-
nizoval, chlapci z Malujeme spolu si návrh 
přenesli dataprojektorem na stěnu a  na-
malovali ho. My jsme se chodili jen koukat 
a pak pokřtili hotové dílo šampaňským. 

Jak došlo k vaší spolupráci?
V. Ch.: Máme s Petrem ateliéry vedle sebe 
a  známe se už dlouho, protože mi dělal 
oponenta diplomové práce. V  Brně se na-
stálo usadil až teď, takže je tady vlastně 
nový, proto jsem ho kolegiálně přizvala ke 
spolupráci.
P. L.: Funguje tady i naše vzájemná empa-
tie, porozumění tomu, co tvoříme, rádi spo-
lu o  tom diskutujeme. Po přestěhování do 
Brna jsem tak dostal příležitost představit 
se dílem, které je všem na očích.

Oba máte rádi černý humor a ironii. Při 
zobrazení Gregora Mendela jste ale vsa-
dili na laskavý humor. Proč?
V. Ch.: Chtěli jsme, aby byl mural pozitivní. 
Dohodli jsme se, že se budeme věnovat br-

něnským osobnostem, což je mi vzhledem 
k mé dřívější tvorbě blízké, a jednou z nich 
byl i Gregor Mendel. Petrovi jako nejpoetič-
tější připadalo vyfotit hrách v noci a posta-
vit na něj moji stylizovanou kresbu Gregora 
Mendela.
P. L.: My umělci jsme kreativní a máme po-
třebu komentovat dění kolem sebe. Někdo 
je radikálně sarkastický, někdo je poetičtější 
a někdo si řekne, že toho špatného je dost, 
a proto je třeba reagovat pozitivně. Mendel 
nás nabil pozitivní energií a snad tak bude 
fungovat i na okolí. 

Jaké očekáváte reakce od diváků?
V. Ch.: Od chvíle, co kluci malbu dokonči-
li, na ni máme ohlasy na sociálních sítích 
a jsou vesměs pochvalné. Jeden z komentá-
řů říkal, že Mendel šplhá po tom svém po-
kusném hrášku do nebe. 

Bude mít městská galerie sestávající 
z muralů významných českých výtvarní-
ků sílu konkurovat srozumitelným a ne-
konfliktním reklamním billboardům?
V. Ch.: Štíty, na kterých budou muraly, jsou 
naštěstí doposud prázdné, takže k  nějaké 
přímé konfrontaci s billboardem nedochází.
P. L.: Je to takový návyk podlehnout jedno-
duchému obrazu, nechat se okouzlit jeho 
barvami a srozumitelností. Hodnotový mo-
del ve společnosti je pak ovlivněný tím, co si 
autoři reklam představují jako luxus. A zbo-
ží je třeba nabízet pořád – i těmi billboardy. 
Ale já bych toto vůbec nespojoval a nevní-
mal to jako konkurenci. Billboardy se stále 

S charakteristickým autorským rukopisem výtvarnice Venduly Chalánkové se 
v Brně, kde má ateliér, setkáváme často. A poznáme ho také na jednom z asi dva-
ceti muralů, které postupně zaplní fasády domů brněnského Bronxu. Hravý návrh 
zobrazující G. J. Mendela vytvořila pro novou venkovní galerii, jež chce divoké čtvrti 
dát přívětivější ráz, společně s výtvarníkem Petrem Lysáčkem. 

Reakce na náš mural na sociálních 
sítích jsou vesměs pochvalné. Jeden 
z komentářů říkal, že Mendel šplhá 
po tom svém pokusném hrášku do 
nebe.

Pět maleb z Městské galerie bude 
zaplaceno z participativního 
rozpočtu Dáme na vás, v němž loni 
projekt skončil se ziskem více než 
dvou tisíc hlasů na pátém místě. 
První realizace, inspirovaná Mende-
lovými pokusy s hráškem, vznikla 
počátkem listopadu na Cejlu 28.
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Vendula Chalánková (1981)
Absolvovala Fakultu výtvarných umění VUT 
v Brně. Tady má také ateliér, ale trvale žije 
v Troubkách nad Bečvou. V poslední době se 
intenzivně věnuje knižní ilustraci, její tvor-
ba je však velmi rozsáhlá a rozmanitá – od 
netradičních náušnic, broží a hraček pod 
designovou značkou Zvrhlý vkus přes vyšívané 
esemesky, nábytek z vietnamských tašek, 
hyperrealistické obrazy, komiksy, animované 
filmy až po mural, který navrhla s Petrem 
Lysáčkem. Malba má rozměry 14 x 16 metrů, 
zdobí dům na Cejlu 28 a je věnovaná Gregoru 
Johannu Mendelovi. Dílo je součástí projektu 
Městské galerie, který inicioval spisovatel a na-
kladatel Martin Reiner. Jeho záměrem je oživit 
velkoplošnými malbami na stěně – muraly 
– navrženými renomovanými výtvarníky Cejl 
a jeho okolí, tedy tzv. brněnský Bronx.

Petr Lysáček (1961)
Je absolventem pražské AMU a na výtvarnou 
scénu vstoupil v 90. letech. Využívá širokou 
škálu médií a postupů, k nimž patří instalace, 
práce s objektem, malba, fotografie, video, per-
formance. Jeho dílo se vyznačuje nadhledem, 
ironií a humorem. Nyní žije a tvoří v Brně a jezdí 
učit na Ostravskou univerzitu.

mění, nic po sobě nezanechávají, muraly 
budou ta místa obohacovat a krášlit trvale. 
Snad kolemjdoucím dojde, že se tady ně-
kdo pro ně snaží udělat místo hezkým. Tak 
to i Reiner zamýšlel, že tady jde o kulturu, 
o  konkrétní sdělení konkrétního výtvarné-
ho díla, aby lidem stálo za to se tím zabývat, 
vnímat estetiku místa. 

Vy se, paní Chalánková, věnujete i  dal-
ším významným brněnským osobnos-
tem, především Leoši Janáčkovi. Máte 
k němu speciální vztah?
Už ano, už jsem si ho vybudovala. Letos 
jsme dokonce na festivalu Janáček Brno 
křtili Mářinu kuchařku. Knihu s recepty Ja-
náčkovy hospodyně Marie Stejskalové jsem 
doprovodila ilustracemi z  Janáčkova rodin-
ného života a spolu s kamarádkou fotograf-
kou Martinou Oravcovou jsme naaranžovaly 
a vyfotily i ta jídla.

Našla jste si tam jako vegetariánka taky 
nějakou lahůdku?
Ano. A dokonce jsme to dělali tak, že jsme – 
asi čtyři nebo pět „janáčkologů“ – vařili, a já 
jsem si recepty i modifikovala. Do pomazán-
ky jsem například pomlela bezmasý salám. 

Mural a kuchařka jsou hotové. Co vás in-
spiruje teď?
Ještě letos chystám k  vydání další knížku 
a tam mně to pěkně navázalo na zmíněného 
Leoše Janáčka. Oslovili mě z nakladatelství 
Host, abych ilustrovala Těsnohlídkovu Liš-
ku Bystroušku. Připadá mi to neuvěřitelně 
osudové, že přes Janáčkovu operu, přes 
Zpívánky, kde lištička byla hlavní hrdinkou, 
i přes vyšívané pohádky, kde se taky obje-
vovala liška, se dostávám ke kouzelnému 
příběhu z Bílovic.

Před třemi lety dokreslovaly brněnskou 
vánoční atmosféru vaše tematické hrn-
ky. Letos všecko nasvědčuje tomu, že se 
oslavy Vánoc odehrají spíše v  intimním 
rodinném prostředí. Mrzí vás to?
Mrzí. Nevím, jestli se dostanu domů za ro-
dinou. Nevím, jestli budou vánoční trhy, je-
jichž atmosféru, tu všeobecnou pospolitost, 
mám moc ráda. Na vánočních hrncích jsem 
ztvárnila různé osobnosti, jak stojí ve frontě 
u stánků. A ti nejmladší mi tehdy uspořáda-
li setkání na trzích. Koupili jsme si svařák 
a  pořídili skupinovou fotku, kterou mám 
doma vystavenou, a bylo to moc fajn.  ■
 Markéta Žáková | fota: Zdeněk Kolařík
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Strážníci nazpívali 
vánoční album 
na pomoc dětem
Na albu známých českých koled 
spolupracovali brněnští strážníci 
s herci z Městského divadla Brno 
Alenou Antalovou a Petrem Gazdíkem.

Část nákladu CD Křídla úsměvu poputuje or-
ganizaci Velvet Smile, která podporuje rodiny 
vážně nemocných a  handicapovaných dětí 
i  dětské oběti domácího násilí. Výtěžek půjde 
na úhradu rehabilitací či zdravotních pomůcek. 
Pokud si chcete zpříjemnit vánoční svátky 
a současně pomoci, můžete si CD objednat na 
adrese darek@velvetsmile.com nebo – jakmile 
to bude možné – zakoupit na pokladně MdB na 
Lidické. ■

(java) | foto: MP Brno

Račte vstoupit 
do divadla.  
Z pohodlí domova
Výstavu zachycující obraz divadelního života 
v  českých zemích od 17. století do poloviny 
20. století s přesahy až do současnosti si mů-
žete prohlédnout přímo ze svého obýváku. 
Připravily ji Národní muzeum, Institut umění – 
Divadelní ústav a Moravské zemské muzeum. 
Námět vychází z polozapomenutého feno-
ménu divadelních cedulí a  plakátů. Ty dří-
ve sloužily jako pozvánka na představení 
a často i umělecký artefakt, nyní jsou jedi-
nečným pramenem teatrologického bádání, 
umožňujícím přesnou rekonstrukci reper-
toáru divadel. Cedule doplňují kostýmy, 
modely scén, rekvizity a další exponáty. Vir-
tuální prohlídku výstavy spustíte na adrese 
ractevstoupit.mzm.cz. ■
 (java) | foto: ractevstoupit.mzm.cz

Štědrý den  
zpříjemní koledy  
na žestě a bicí
Třicetičlenný orchestr žesťových a  bicích 
nástrojů Moravia Brass Band natáčí v pro-
dukci Českého rozhlasu Brno a města Brna 
koledy, které budou od poloviny prosin-
ce postupně uveřejňovány na interneto-
vých stránkách brno.rozhlas.cz a  na webu  
www.moraviabrassband.cz. „Vše vyvrcho-
lí na Štědrý den, kdy si na těchto kanálech 
lidé budou moci zdarma a bez reklam pus-
tit celý set devíti koled, který jim zpříjemní 
sváteční čas,“ uvedla za orchestr Kristýna 
Ratajová. ■
 (java)

Sbor Beseda  
brněnská slaví 160 let. 
I virtuálně
Oslavy 160. výročí Brněnského filharmo- 
nického sboru Beseda brněnská vyšly právě 
na dobu zasaženou koronavirovou pandemií, 
kdy není možné vystupovat. Pokud se situ-
ace zlepší a momentální opatření se uvolní, 
plánuje Beseda brněnská koncert Česká mše 
vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana Ryby 
na 25. prosince od 19.30 hodin v katedrále 
sv. Petra a  Pavla a  26.  prosince od 16 ho-
din v  jezuitském kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Do skladeb sboru se ale můžete 
zaposlouchat i  na webových stránkách  
www.bfsbb.cz.  ■ 

(java)

Knihovny opět 
zpřístupnily  
své fondy online
Národní knihovna a Moravská zemská kni-
hovna stejně jako na jaře při první vlně 
pandemie zpřístupnily knihy online. „Po 
dobu uzavření knihoven si můžou uživatelé 
s registračními údaji eduID otevřít a přečíst 
knihy. Nemůžeme však povolit stahování 
a  tisk těchto fondů. Eliminujeme tím 
nelegální šíření publikací,“ uvedl generální 
ředitel Národní knihovny Vít Richter. Kom-
pletní digitální fondy knihoven najdete po 
přihlášení na adresách www.ndk.cz nebo 
dnnt.mzk.cz.  ■

(java) | foto: Marie Schmerková

Brno na srdci i na  
jazyku podpoří  
gastro scénu 
Nadační fond Signatures of Moravia se roz-
hodl v  nelehké době neustále se měnících 
vládních nařízení pomoci brněnské gastro-
nomické scéně. Výsledkem je publikace Brno 
na srdci, Brno na jazyku, obsahující příběhy, 
recepty a  fotografie třiceti zdejších gastro 
podniků. Zisk z  prodeje knihy bude rovno-
měrně rozdělen mezi všechny zúčastněné 
restaurace, aby jim pomohl udržet provoz. 
Více informací získáte na webové stránce  
www.nfmoravia.com. ■

(java)
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Originální příslušenství
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AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 418 /20, Trnitá
602 00 Brno
Tel.: 543 424 211
www.autonova.cz

Proč do toho jít s námi? 
Flexibilní pracovní doba
Odměna vyplácená  
každý týden 
Podpora a zázemí 
stabilní společnosti
Naučíme vás, jak na to 

Co je náplní práce?
Vyhledávání nových 
zákazníků
Spolupráce s těmi 
stávajícími
Poskytování půjček
Výběry splátek

Zjistěte více na  
kariera.provident.cz

a na telefonu  
844 744 644

Spolupracujte s Providentem jako 
obchodní zástupce.  Sami si řiďte  
svoji pracovní dobu a výši výdělku.  
Pracujte tam, kde to znáte.

20289_PF_nabor_92x130.indd   220289_PF_nabor_92x130.indd   2 05.11.2020   9:2405.11.2020   9:24
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Moje cíle mě 
pořád ženou 
dopředu, říká 
mistryně 
republiky 
v chůzi

Někteří lidé jsou takoví. Na cokoliv 
sáhnou, v tom se vypracují mezi 
elitu. Jejich královnou by mohla být 
rodačka z Králova Pole a závodnice 
AK Olymp Brno Tereza Ďurdiaková, 
která se věnovala uměleckému plavání, 
procestovala kus světa s triatlonem 
a na vynikající úrovni běhala maratony. 
Jenže tím její sportovní kariéra nekončí. 
Na podzim se stala mistryní republiky 
v chůzi a v tomto sportu, který 
ještě nedělá ani rok, chce závodit na 
olympiádě.

Na úvod mi to nedá. Užijete si obyčejnou 
procházku, nebo vás nohy ženou pořád 
rychleji dopředu?
Určitě ano, samozřejmě se ráda procházím, 
ale upřímně se přiznám, že na to už nemám 
moc energie. Raději si lehnu a  čtu si něja- 
kou knížku. Mám ale ráda koně, takže radši 
než procházku bych se povozila na koňském 
hřbetu.

Jak se člověk stane šampionem ve sportu, 
který provozuje půl roku?
Já se asi necítím úplně jako šampion. Připravo-
vala jsem se na co nejlepší výkon v Poděbra-
dech (kde se Tereza stala mistryní republiky 
– pozn. red.), trénovala jsem chůzi asi půl 
roku a poslední tři čtyři měsíce jsem už vědě-
la, že mám na to, udělat dobrý čas. Poslední 
dva měsíce jsem pro to udělala maximum. 
Samozřejmě jsem si přála velký závod vyhrát, 
ale šampionem budu, až vyhraju něco opravdu 

velkého, třeba mistrovství Evropy nebo světa 
nebo olympiádu. Ale to je samozřejmě dlouhá 
a těžká cesta.

V rozhovorech se netajíte tím, že vaší ambi-
cí je olympiáda. Jak vidíte celou situaci teď, 
když je Tokio v nedohlednu? 
Musím věřit jako většina sportovců, že olym-
piáda bude. Samozřejmě nevíme, co covid při-
nese, ale budou určitě i další závody, například 
v  Poděbradech mistrovství Evropy v  druž- 
stvech, dvacítka i  35 kilometrů, takže svoje 
ambice přenáším na tyto závody a budu dělat, 
co budu moci, abych se na ně co nejlépe při- 
pravila. A určitě se najde i další závod. 

V  rozhovoru pro Deník jste zmiňovala, že 
vás trenér musí spíš brzdit. Už jste se nauči-
la dát si pauzu?
No… Asi jsem se to nenaučila, protože mám 
v sobě vidiny svých cílů a ty mě stále ženou 
dopředu. Měla jsem pauzu po Poděbradech 
asi dva týdny; nebyla to tedy úplná pauza, 
nějaký pohyb jsem samozřejmě dělala, ale 
odpočinula jsem si a užila si pocity po závodě.

Nad čím přemýšlíte, když máte v nohou de-
sítku kilometrů a další desítku před sebou?
Já mám paradoxně tyhle tréninky velmi ráda. 
Pokud dostanu za úkol jít třeba 20 kilometrů 

tempovou chůzí, trénink mě ani nestraší, ani 
se ho nebojím, spíš se na něj těším. Víc mě 
straší rychlostní tréninky, které jsou pro mě 
náročnější a  vzhledem k  technice tam mám 
rezervu. Ale když jste to tak hezky nakousl, 
tak pro mě je chůze i  běh super, zatímco 
kolo, na kterém trávím 50 procent tréninku, 
nemám ráda a bojuji s ním, i když je to důležitý 
trénink, bez kterého se neobejdu. Snad do 
příštího roku tenhle boj vyhraju.

Jak vypadá váš běžný tréninkový režim?
Každý den trénuji dvoufázově, někdy si 
přidávám třetí, přechodovou fázi, třeba po 
kole. Kdybychom byli na soustředění v  La 
Santě (sportovní středisko na ostrově Lan-
zarotte – pozn. red.), kde máme k  dispozici 
bazén hned u  apartmánu, tak bych určitě 
přidala kratičkou čtvrtou fázi, jako vyplavání, 
popřípadě jako regenerační proceduru, byť by 
to byla stále vytrvalostní složka.

Trénujete raději na stadionu, nebo někde 
venku?
Nejraději trénuju na stadionu, konkrétně se mi 
líbí stadion v Jilemnici, který je o něco kratší 
a více mi to tam utíká, má 333 metrů. Často 
mě trenér tahá i mimo, na cyklostezku, občas 
trénuju na obyčejné silnici, kde jezdí auta. ■

Marek Dvořák | foto: archiv Terezy Ďurdiakové
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Líšeň nadále překvapuje  
svými výkony 
Fotbalisté z  brněnského klubu SK Líšeň překvapili fanouš-
ky i odborníky už loni, když s přehledem hráli o střed tabulky. 
Nyní, v době psaní tohoto článku, jsou dokonce na druhém mís-
tě a  třeba se silnou Duklou Praha, jedním z adeptů na postup, 
uhráli venku remízu 2:2. Dobře zvládli také nucenou koronavi-
rovou měsíční pauzu, po níž se vrátili výhrou 1:0 nad Chrudimí. 
Líšeňský kouč Milan Valachovič nicméně přiznal, že se tři body 
nerodily snadno. „Chyběla nám agresivita a náboj ze zápasů před 
měsícem. Podařil se nám brejk, který rozhodl. Na klucích se ta 
vynucená pauza projevila,“ konstatoval.  ■

(mad)

Vítěznou trojici Bábek–Čechman–Topinka doplnil Jakub 
Šťastný, který jel kvalifikaci místo Martina Čechmana.

Cyklisté Dukly triumfovali 
na evropském šampionátu
Na rok 2020 nebude možná většina lidí vzpomínat v dobrém, ale 
dráhoví cyklisté Dukly Brno rozhodně ano. Na mistrovství Evropy, 
které se konalo v listopadu v bulharském Plovdivu, totiž vybojo-
vali hned několik medailí. V týmovém sprintu brala trojice Tomáš 
Bábek, Martin Čechman a Dominik Topinka stříbro. V keirinu získa-
la stříbro Sára Kaňkovská, předstihla ji jen Ukrajinka Starikovová. 
A velké medailové hody zakončil Tomáš Bábek zlatem ve sprintu 
na kilometr s pevným startem.  ■

(mad) | foto: archiv Dukly Brno

Dovedou mladíci  
Kometu k úspěchu?
Trenér hokejové Komety Libor Zábranský je znám tím, 
že se nebojí dát šanci talentovaným mladíkům, což se 
často vyplácí – vzpomeňme si třeba na Martina Nečase. 
Letošní sezona je ale přece jen jiná. Tým je na nich totiž 
postavený.

Hned osm hráčů A týmu by si nemohlo dát při návštěvě USA na 
letišti pivo – je jim totiž méně než 21 let. K tomu si připočtěte další 
mladíky, třeba brankářskou dvojici Karel Vejmelka (24 let) a Lukáš 
Klimeš (26). Dojde vám, že s takto nezkušeným kádrem Kometa 
nenastupovala do extraligy hodně dlouho. 
Někteří hráči patrně v zimě, pokud se rozjede kolotoč NHL, ode-
jdou, třeba Libor Hájek nebo Filip Král. Zábranský si je toho samo-
zřejmě vědom, takže do týmu stále přivádí nové posily, naposledy 
Kanaďana Brandona DeFazia, který hrál v Kunlunu a ve své kariéře 
ochutnal i NHL. Přesto leží zodpovědnost za výsledky i na bed-
rech hokejistů, kteří ještě nedávno bojovali o úspěchy v juniorské 
věkové kategorii.
Většina z nich už ale prokázala, že na extraligu s přehledem má. 
Kromě kluků ťukajících na brány zámořské soutěže zde najdete 
třeba Stanislava Svozila, možná nejtalentovanějšího českého 
beka, který už nakoukl i  do domácí reprezentace. Karla Pláška, 
jenž je na extraligových kluzištích přes svůj nízký věk veteránem. 
Teprve sedmnáctiletého Jakuba Brabence, který už ale ví, jaké to 
je dát extraligový gól. A řadu dalších.
Letošní sezona se zatím ještě rozbíhá. Kometa měla kvůli covidu 
dlouhou pauzu a  stabilní výkonnost stále hledá – momentálně 
je na devátém místě tabulky a nedávno prohrála s Pardubicemi, 
v  ten moment posledními. Stejně jako každý rok, i  letos bude 
ale Zábranský jistě časovat formu týmu tak, aby dokázal zazářit 
v play-off. Podaří se mu to, i když se místo hvězdných veteránů, 
jako byli v době titulů Erat či Čermák, budou o titul rvát kluci, jimž 
sotva začaly růst vousy? ■

Marek Dvořák

Brněnské basketbalové  
naděje čekají boje o Evropu
Mladíci z týmu Basket Brno se mají na co těšit. Byli totiž vybráni, 
aby bojovali v prestižním evropském turnaji Adidas Next Genera-
tion Tournament, který se odehraje v lednu v Mnichově. „Uděláme 
všechno pro to, abychom ukázali, že český basket patří do evrop-
ské špičky,“ těší se jeden z „vyvolených“ Lukáš Olbort. ■
 (mad)
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Křížovka o ceny

Vyhrajte propagační předměty města Brna. 
Tajenku vložte do 15. prosince 2020 do for-
muláře na adrese www.brno.cz/krizovka, 
zašlete poštou do redakce Husova 12, Brno, 

nebo pošlete SMS na číslo 602 770 466. 
Vícekrát zaslané tajenky vyřazujeme. Ze 
správných odpovědí z  minulého čísla (Nej- 
lepší projekty pro Brno) byli vylosováni:  

Sandra Hanychová, Jan Kristen, Pavel 
Dědáček. Výhry zasíláme poštou. ■
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Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, 
příspěvková organizace
Purkyňova 97, 612 00 Brno

Kontakt:
Purkyňova 97, 61200 Brno, tel.: +420 541 649 111
Kontaktní osoba:
PaedDr. Jaroslava Bělková - zástupkyně statutárního orgánu
tel.: +420 541 649 227, mobil: +420 603 862 758

18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 3 třídy
Žáci se během 1. - 2. ročníku seznámí se všeobecnou informační tech-
nologií, od 3. ročníku se profilují v jednom 
ze čtyř zaměření:

• Počítačové sítě
• Programování a databáze
• Počítačová grafika a internetové databáze
• Monitoring a řízení technologických procesů

75-41-M/01  SOCIÁLNÍ ČINNOST 3 třídy
• Sociálněsprávní činnost
Obor je vhodný pro všechny, kteří mají sociální cítění, jsou empatičtí 
a rádi pracují s dětmi, postiženými či staršími lidmi.  Studium je zamě-
řeno na sociální správu, přehled žáci získají i v oblasti práva, psycholo-
gie, ekonomiky a administrativy.

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  1 třída
Ekonomický obor je zaměřen na organizaci a vedení firmy, podnikání, 
obchodní korespondenci, účtování v programu Money, tvorbu webo-
vých stránek či základy práva. Všechny znalosti a dovednosti si žáci 
zdokonalí prostřednictvím fiktivní firmy, kterou si ve 3. ročníku založí.   

16-02-M/01 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 1 třída
Maturitní obor pro zájemce, které baví ekologie, životní prostředí, 
chemie, obnovitelné zdroje energie a technika. Během studia je čeká 
monitorování a práce v terénu, navrhování pasivních domů, tepelných 
čerpadel, fototermických a  fotovoltaických systémů nebo návštěvy 
různých elektráren. 

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK 1 třída
• Elektrotechnik pro výpočetní techniku
Perspektivní obor pro žáky, kteří rádi pracují s pájkou a baví je elekt-
rotechnika. Naučí se sestavit, zprovoznit a opravit výpočetní techniku 
nebo navrhnout počítačové sítě. Obor klade velký důraz na praktické 
vyučování. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních 
pozic, které vyžadují dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice 
i odpovídající manuální zručnost. 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA 1 třída 
• Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost
Studijní obor pro ty, které zajímá návrh a  správa počítačových sítí 
a současně jejich zabezpečení proti kybernetickým útokům.  Žáci se 
v rámci elektrotechnického vzdělání naučí číst a vytvářet technickou 
dokumentaci, provádět elektrotechnické výpočty, montážní či elekt-
roinstalační práce.

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA 1 třída 
• Slaboproudá elektrotechnika
Obor, který otevírá dveře na  trhu práce v  oblasti automatizace, ro-
botiky nebo telekomunikačních a mobilních sítí. Příprava pro studium 
na vysoké školy v oblasti elektrotechniky.

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA 1 třída 
• Silnoproudá elektrotechnika
Obor je vhodný pro všechny, které zajímá energetika, vysoké napětí, 
elektrické stroje, elektrárny, elektrické osvětlení, elektrické vytápění či 
chlazení, elektrické pohony. Žáci se naučí s těmito zařízeními a obvody 
pracovat, obsluhovat je, měřit, analyzovat, vypracovávat projekty např. 
rozvodů elektrické energie.

NaBídKa oBorů vzděláNí  
Pro šKolNí roK 2021/2022

Studijní obory:

Učební obory:

26-51-H/01      ELEKTRIKÁŘ                                                    1 třída 
Učební obor, ve kterém se žáci naučí připojovat, opravovat a udržovat 
elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, in-
stalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří 
elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky. Uplatní se při vý-
konu povolání elektrikář a v dalších elektrooborech.
 
26-52-H/01     ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE  1 třída 
Učební obor, který žáky naučí vyrábět a  opravovat elektrotechnic-ké 
výrobky. Důraz je kladen na výpočetní a  zabezpečovací techniku 
a prohlubování znalostí v praktickém vyučování. Absolventi se uplatní 
v oblasti servisu se zaměřením na elektrotechnická zařízení.

ŠKOLA ŽÁKŮM DÁLE NABÍZÍ:
- přátelské prostředí
- odborné učebny a laboratoře
- připojení wifi v celé budově
- jídelnu s výběrem ze tří jídel vč. bezlepkového
- kantýnu, nápojové a občerstvovací automaty
- školní knihovnu
- studovnu vybavenou počítači, deskovými hrami
- burzu učebnic
- sportovní areál
- venkovní areál určený k volnočasovým aktivitám   
- lyžařské kurzy doma i v zahraničí
- zahraniční jazykové pobyty a stáže
- doučování
- soutěže, exkurze...

víCE INForMaCí Na www.sspbrno.cz
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Prodej domácích hotových jídel
Česká poctivá kuchyně pro Vás i Vaši rodinu
Do jídlonosičů, nebo sklenice či krabičky
Více než 50 druhů hlavních jídel, více jak 10 druhů polévek, sladké

AKTUÁLNĚ Vánoční nabídka:
Vánoční cukroví, vánočky, štoly
Smažený kapr, bramborový salát
Chlebíčky a obložené mísy

OBJEDNÁVEJTE:
FB | domacikuchynejanca • TEL | 723 193 928 • WEB | Domacikuchynejanca.cz
Platba | Hotově, platebními kartami, některé druhy stravenek i elektronických

Štefánikova 14, Brno-Ponava
Provozní doba | po – pá, 11–17 hodin | so, ne, svátky 11–13 hodin

Máte doma našetřené 
nebo na účtu volně ležící 
fi nance bez zhodnocení? 

Formou dluhopisů BEZPEČNĚ investujte s námi 
do NEMOVITOSTI společnosti JaVeStav s.r.o.

Vklad od 25 000 Kč na 3 roky s ročním úrokem 5,5 %.

Možnost předčasného splacení nebo přepis na jinou 
osobu a to vše bez poplatků.

Při vložení 100 000 Kč dostanete 
1x ročně NAVÍC – 4 675 Kč/ rok

Více než 50 % vložených prostředků je vždy 
společnosti JaVeStav s.r.o.

Veškeré administrativní úkony řešíme za Vás, 
neváhejte nás kontaktovat.   VOLEJTE – 777 355 351

Rozvoz Brno

a okolí
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