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Ohňostroje: dva nové a návrat do centra Brna
PETR JEŘÁBEK

kostelů. S nápadem nočních
prohlídek kostelů a modliteben přišla v roce 2003 rakouská Vídeň. O šest let později se
akce konala v Brně jako prvním městě České republiky.
Zřejmě nejexotičtější zážitek
letos nabídne muslimská mešita ve Vídeňské ulici. „Mešitu otevřeme jako součást Noci
kostelů vůbec poprvé. Chceme tím uspokojit zájem lidí o
naše náboženství,“ uvedl
předseda Islámské nadace
Muníb Hasan Alrawi.

Brno – Dvě nové ohňostrůjné
skupiny, jeden reparát a návrat úvodního ohňostroje do
brněnských Denisových sadů. Kromě toho bohatý program s oslavou pětašedesáti
let lodní dopravy, padesáti let
Technického muzea, jízdou
historických tramvají či
hradními slavnostmi na Špilberku. Na to vše letos lákají
návštěvníky
organizátoři
čtrnáctého ročníku festivalu
Brno – Město uprostřed Evropy.
Akce začne sedmadvacátého května a potrvá do dvanáctého června. I letos je hlavním
lákadlem festival ohňostrojů
Ignis Brunensis. V Brně se
poprvé představí lucemburská skupina Fire Event les
Pyrotechniciens specializovaná na odpaly z vodní hladiny.

Nejistá Caroline

Druhá šance
Premiéra čeká i italskou skupinu Vaccalluzzo, která slibuje sicilské ohňostroje odlišné
od ohňostrojů klasických.
„Opět se předvedou také
Francouzi Storm Artifices, jejichž podívanou loni zkazila
mlha. Dali jsme jim možnost
ukázat se znovu,“ sdělil ředitel organizátorské společnosti Snip & Co Jiří Morávek.
Tradiční ohňostrojové prelude společnosti Theatrum
Pyroboli se po roční přestávce
vrací do Denisových sadů pod
Petrovem. „Loni jsme jej přesunuli do nákupního centra
Olympia. Letos jej ale vracíme zpět do Brna. Sedmadvacátého května totiž začíná
Nocí kejklířů festival Divadelní svět Brno. A my jsme
nechtěli rozdělit návštěvníky

a odvést je z města Brna ven,“
vysvětlil pořadatel.
Návrat prvního ohňostroje
do Brna obyvatelé města vítají. „Loni jsem do Olympie ani
nejel. Na úvodním ohňostroji
se mi vždy líbila atmosféra

historického středu Brna a tu
bych v polích na jihu nenašel,“ řekl například Jiří Malík.
Divadelní svět, který vstupuje do druhého ročníku, rejem v ulicích nejen začne, ale

Brněnská menza ukrývala
část stěny z vily Tugendhat
JAROSLAV SEDLÁČEK

Brno je mrtvé město. Takovou
či podobnou větu se stejným
významem jsem slyšel od
svých známých mnohokrát.
Poukazovali na to, že hlavně o
víkendech je málem zázrak,
když v ulicích narazí na nějakého člověka. Brno je mrtvé, v
sobotu a v neděli vylidněné,
zdůrazňovali moji známí. V
podstatě s nimi souhlasím.
Druhé největší město republiky výrazně ožívá jen párkrát
do roka. Hlavně při už tradičním festivalu Brno – město
uprostřed Evropy. Ulice zaplní
obyvatelé i turisté, město je živé ve dne, v noci, o víkendu.
Jenže zanedlouho se všechno
vrací do starých kolejí. Začíná
mrtvo. Jak to změnit? Třeba
živou vodou? Ale kde ji najít?

Brno – Rukama brněnského
historika Miroslava Ambroze
prochází stohy dokumentů.
Deník německého vojáka,
který k němu před časem doputoval, proto na první pohled nemusel vypadat jako
výjimečný artefakt. Přesto
ukrýval tajemství, které má
mimořádný význam pro právě rekonstruovanou vilu Tugendhat. Zápisky mrtvého autora prozradily, kam z domu
za druhé světové války zmizela vzácná makasarová stěna.
Ambroze při čtení zarazila
poznámka o konfiskaci majetku vily a odvezení kruhové
stěny do jisté veřejné budovy.
„Za války sloužila gestapu,
pak Československé armádě a
později právnické fakultě,“

uvedl Ambroz, který se na
označené místo šel podívat.
Části stěny, kterou si gestapo
vylepšilo bar, našel v prostoru nynější menzy právnické
fakulty. „Nikdo si jí za sedmdesát let nevšimnul,“ poznamenal historik.
Stěna byla částečně rozřezaná a poškozená. Odborníci
ji sňali a nyní je v rukou restaurátorů společnosti Amos
Design. Podle původní fotografie firma vytvořila konstrukci obloukové stěny. Na
ni část původního obkladu do
konce roku umístí. O rok později má být hotová i kompletní obnova vily. „Vyjde na víc
než sto padesát milionů korun,“ řekl náměstek primáto(hra)
ra Robert Kotzian.

zároveň vyvrcholí. „Zahájí jej
Noc kejklířů na Zelném trhu a
ukončí Slavnost masek, která
se koná třetího června na
náměstí Svobody,“ uvedl
mluvčí festivalu Jan Žůrek.
Dodal, že po loňském Václavu

Havlovi bude letos patronem
festivalu britský režisér Peter
Brook.
Večer prvního dne akce s
přídomkem Festival zábavy
pod hrady Špilberk a Veveří
nabídne také oblíbenou Noc

Co s úrazy se doví 5000 učitelů
Brno – Co dělat, když se fotbalista při utkání zhroutí na
trávník? Jak reagovat, když
se kamarád zraní při skoku
do rybníka? Záchranáři vědí,
že správné odpovědi na tyto
otázky nezná většina dospělých, a ještě méně dětí. S brněnskou fakultou sportovních studií proto připravili tři
projekty zaměřené na prevenci úrazů a první pomoc.
Nabízí je odborníkům, laikům i těm, kteří znalosti umí
předat ostatním. Učitelům.
V projektu Na hřišti i na
vodě být s dětmi vždy v pohodě totiž chtějí do dvou let proškolit čtyři a půl tisíce pedagogů základních i středních
škol v republice. Kurzy jsou
zadarmo a zájemci se na ně
mohou hlásit hned. „Přes internet,“ vysvětlila manažerka
projektu Zdenka Kubíková.

Online registraci učitelé
najdou na www.fsps.muni.cz
/sdetmivpohode. Pro ty, na
které v seminářích nezbude
místo, jsou připravené i
e-learningové lekce. Patnáctimilionový projekt pak rozšíří
druhá série kurzů pro učitele.
Šanci zdokonalit se v pomoci
zraněným ale dostanou i lidé,
kteří mezi pedagogy nepatří.
Jihomoravští záchranáři
totiž do roka otevřou bezplatné kurzy zaměřené na zvládání hromadných neštěstí.
Budou určené i laikům. „Včas
a správně provedený zásah
laika je nezastupitelný. Stačí
si uvědomit, že zákonem daná
doba pro příjezd sanitky je
čtvrt hodiny. Smrt mozku ale
nastane už po třech až pěti
minutách bez kyslíku,“ upozornil lékař jihomoravské záchranky Petr Hrbek.
(hra)

Restaurace s televizí dnes hlásí plno

Parkování dostane
na starost BKOM

JAROSLAV TYLICH
TOMÁŠ SVOBODA

Brno – Vyřešení alarmující
situace s parkováním v Brně
dostane za úkol městská společnost Brněnské komunikace. Vytvořením nového parkovacího systému ji pověřili
brněnští radní. „Postará se o
praktické naplňování úkolů,
které určí takzvaná Strategie
dopravy v klidu, jež má být do
roka hotová. Například vytyčení rezidentního parkování,
záchytných parkovišť typu
park and ride či spuštění systému na webových stránkách
www.parkovanivbrne.cz,“
uvedl náměstek brněnského
primátora Robert Kotzian.
Dodal, že aby společnost úkoly zvládla, potřebuje více peněz základního kapitálu. O
tom, kolik, mají radní jednat
(pj)
v nejbližších týdnech.

Brno, Bratislava – Hokejová
horečka, která začala ovládat
Brno, dnes večer výrazně
rozpálí lidi ve městě. Po osmé
hodině večer totiž hraje národní tým zápas s hostitelem
světového šampionátu – se
Slovenskem.
Na velký nápor se chystá
většina restaurací, které mají
televize, mnohé z nich si kvůli
šampionátu i pořídily plátno.
„V pátek se u nás tradičně koná Oldies party. Tentokrát při
ní ale budeme i promítat zápas,“ pozval na dnešek Miloslav Bernátek z klubu Šelepka.
Většina sportbarů už hlásí
plně
rezervované
stoly.
„Máme kapacitu sedmdesát
míst a na pátek už jsme plně
obsazení,“ informoval včera

vedoucí Sportbaru Na Moraváku Petr Nosek.
Někteří provozovatelé se
pokusí na zápasy národního
týmu zvýšit kapacitu. „Když
to počasí dovolí, přistavíme
zahrádku, aby se sem lidi vešli,“ plánuje Jaroslav Chmelář ze Sportbaru Aréna v Hybešově ulici.

„Při Oldies party budeme
mimořádně promítat i
hokej.“
Miloslav Bernátek, klub Šelepka

Přestože bary nyní o hosty
nouzi rozhodně nemají, některé lákají návštěvníky na
slevy.
„Při velkoplošném
promítání čepujeme pivo se
čtvrtinovou slevou,“ uvedl
Miroslav Křivánek ze Sport-

baru v zábavním centru Cihelna.
Zatím nic nenasvědčuje
tomu, že se v centru města objeví i velkoplošné obrazovky.
„Nemáme tu jedinou žádost,“
oznámil mluvčí radnice Brnastřed Roman Burián. Vyřízení žádosti podle něj trvá dva
až tři dny.
Na významný zápas se přichystali i dopravci. Spoje do
Bratislavy posilují České
dráhy i Student Agency.
„Zpáteční jízdenka přímo ke
stadionu stojí z Brna čtyři sta
padesát korun,“ uvedl mluvčí
autobusového dopravce Aleš
Ondrůj.
České dráhy přidají na
dnešní a nedělní zápas dva
vagony k vlaku, který jede z
Prahy do Bratislavy. „Zpátky
ještě posílíme spoj v jedenáct
hodin v noci,“ uvedla mluvčí
drah Kateřina Šubová.

Lidé, kteří chtějí zápas sledovat přímo na stadionu v
Bratislavě, už příliš šancí, jak
získat lísky oficiální cestou,
nemají. Vstupenky jsou na internetu vyprodané. „Pokud
vím, tak překupníci prodávají vstupenky asi za pět set eur.
Ale podložené to nemáme,“
uvedla ředitelka komunikace
hokejového mistrovství Michaela Grenedelová.
Vysoká cena odrazuje většinu příznivců hokeje. „Hned
bych tam jela, ale lístky v internetové aukci stojí strašně
moc peněz,“ posteskla si studentka Andrea Králová. S
kamarádkou Anetou Grešovou tak zajdou podpořit český
tým alespoň do baru. „Určitě
fandím, přál bych si, aby naši
vyhráli,“ řekl Jan Poláček,
který se dnešní večer také
chystá strávit před obrazovkou v restauraci.

Tradičně velký zájem kromě
ohňostrojů očekávají organizátoři festivalu i o takzvanou
jízdu dopravní nostalgie. V
sobotu a neděli jedenáctého a
dvanáctého června Brnem
pojedou historické tramvaje,
trolejbusy i autobusy ze sbírek Technického muzea. Část
z nich včetně koňské tramvaje také povozí zájemce.
Ti ovšem nejspíš přijdou o
tradiční jízdu parní tramvají
Caroline. Její vlečný vůz je
totiž poškozený. „U Caroline
prakticky vždy není do posledního momentu jisté, zda
vyjede. Je to starý stroj a jeho
zprovoznění je sázka do loterie i pro nás,“ podotkla mluvčí muzea Klára Havlíčková.
Dodala, že alespoň o pohled na
lokomotivu v ulicích lidé určitě nepřijdou.
Ačkoliv festival Brno – Město uprostřed Evropy ještě ani
nezačal, organizátoři už myslí
na jubilejní patnáctý ročník.
„Málokterá přehlídka v Evropě se může pochlubit tolika
ročníky. Proto slibujeme například u ohňostrojů světovou účast. Vystoupí skupiny,
které tu opakovaně zvítězily,“
řekl Morávek.

Masarykův okruh
ovládnou bruslaři
Brno – Poprvé v letošním roce
mohou dnes na brněnský Masarykův okruh vyjet in-line
bruslaři. Dráha se pro ně otevře od půl sedmé do osmi večer. Za hodinu a půl jízdy
bruslaři zaplatí padesát korun. „Přijít může každý, začátečníci i zkušení jezdci. Jedinou podmínkou je, že musí
mít helmu a chrániče loktů a
kolen,“ uvedl mluvčí okruhu
Jiří Smetana.
(jgn)

Za odpad zaplatila
zatím čtvrtina lidí
Brno – Vzorní obyvatelé. Tak
mluví brněnský magistrát o
lidech, kteří už zaplatili za
svoz komunálního odpadu.
Čas je do konce května. „Lidé
mohou zaplatit složenkou,
bankovním převodem nebo
hotově na naší pokladně na
Šumavské 33,“ poradil mluvčí
magistrátu Pavel Žára. Roční
poplatek je 500 korun, na účtu
města je pro letošek zatím pa(zn)
desát milionů korun.

stalo se
před...

69 lety
Nacisté popravili
Františka Koláčka
V koncentračním táboře
Mauthausen popravili nacisté v roce 1942 brněnského profesora Františka Koláčka. Koláček se narodil v roce 1881 v
Brně a na začátku 20. století
vystudoval v Praze geografii.
Tu pak učil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde založil
(jgn)
zeměpisný ústav.
S využitím
www.encyklopedie.brna.cz

