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Z městských částí
OBŘANY

Patrola strážníků
hlídala na cyklostezce

Se stanovištěm brněnské městské
policie se na obřanské cyklostezce
mohli setkat o posledním červencovém víkendu cyklisté a bruslaři.
Strážníci z takzvané bezpečné patroly se zaměřili především na dětské cyklisty, pro které je ochranná
přilba na hlavě povinností. Děti
s přilbou a dospělí, jejichž povinná
výbava jízdních kol byla v pořádku, dostali od bezpečné patroly
drobné dárky. Další podobná akce
se uskuteční ještě 12. srpna. (pte)
STARÝ LÍSKOVEC

V srpnu bude tramvaj
na smyčce vzácností
Ode dneška až do 24. srpna bude
kvůli opravám kolejí výluka na
tramvajové trase linek 8 a 6. Výluka se týká úseku ze zastávky Švermova až po konečnou Starý Lískovec – smyčka. Přestupovat na náhradní autobusy x6 a x8 se bude
na zastávce Běloruská.
(ac)
VINOHRADY

Zmatená žena skončila
v péči lékařů
Z obavy o život své sousedky zalarmovala v sobotu v noci strážníky
obyvatelka jednoho z domů na vinohradském sídlišti. Šestasedmdesátiletá žena volala ze svého
bytu o pomoc s tím, že se z něj nemůže dostat ven. Po kratší konverzaci ženy se strážníky na chodbě
domu bylo zřejmé, že seniorka se
z bytu sice může dostat, ale že potřebuje péči odborníků. Stěžovala
si totiž na pronásledování a ubližování neviditelnými osobami.
Hlídka přivolala lékaře, který
ženu vyšetřil a nařídil její převoz
do nemocnice.
(pte)

V Brně začal
vysílat digitální
rozhlas
BRNO (iDNES.cz) V Brně a okolí začala společnost Teleko šířit digitální rozhlas DAB. Posluchači nově
naladí specializované stanice Českého rozhlasu a rádio Proglas.
Majitelé patřičně vybavených
přijímačů naladí stanici mluveného slova Česko i rozmanitou Vltavu, stanici Leonardo, D-Dur, Region, ČRo Wave a rádio Proglas.
DAB (a novější verze DAB+) je digitální rozhlasové vysílání. Stejně
jako televize přechází z analogového vysílání na digitální DVB-T,
i analogový rozhlas pomalu míří
k přerodu do digitální formy. Motivací je především možnost vysílat
mnohem více stanic, než je tomu
u běžného vysílání. V jednom takzvaném multiplexu to může být až
43 stanic.
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Dřív se do jeskyní nesmělo,
teď jimi provádí sám „objevitel“
Sloupsko-šošůvské
jeskyně se od včerejška
staly větší konkurencí
pro slavnější Punkevní
jeskyně. Byl zde totiž
zpřístupněn nový
prohlídkový okruh.
SLOUP Rozsáhlá rekonstrukce sice
začala v komplexu Sloupsko-šošůvských jeskyní už před čtrnácti lety,
až do včerejška však zůstala některá
místa turistům nepřístupná. Nový,
třetí okruh o celkem devíti zastávkách si nyní návštěvníci mohou prohlížet čtyřikrát denně. A s celkem
svéráznými průvodci.
Jejich výklad začíná hned v první
zastávce okruhu, v Kapli. „Takže vašnosti, dovolte mi, abych se představil. Jmenuju se Josef Bróšek a narodil jsem se v roce 1855,“ začíná netradiční prohlídku student Tomáš
Matějka v převleku za Josefa Brouška. Právě Broušek totiž šošůvské
podzemí v 19. století prohledával
a objevil většinu jeskyní tohoto komplexu. Po boku mu při exkurzi stojí
i jeho žena v podání studentky Terezy Novákové.
Kaple svému jménu odpovídá tvarem i výzdobou. „Můžete zde zahlédnót krápník, které vám připomíná Pannu Mariu s děťátkem a před
ní stojijou věřící. Tady nade mnó si
můžete všimnót kazatelny s knězem,“ popisuje Brouškova žena.
Proplétáme se dál mezi krápníky
a úzkými chodbičkami sestupujeme na hlavní úroveň jeskyní. „Tato
jeskyně slóžila jako sklépek pro můj
hotel, protože se špatně hlóbily jeskyně. Je tady dobrá teplota a dobré
chlazení,“ komentuje další jeskyni,
Sklípek, Broušek.
Následuje zastávka U Tří velkých.
V magicky osvětlené místnosti mohou návštěvníci vidět všechny druhy krápníků – od stropu visící stalaktity, proti ním rostoucí stalagmity

Brouškova žena Návštěvníky jeskyní provede sám jejich objevitel Broušek, občas mu s výkladem pomůže i manželka (na snímku).
i spojené stalagnáty. Cestou dál pak
návštěvníci míjejí krumpáče, lopaty
a rýče, kterými tehdy Broušek jeskyně hloubil. Lehká práce to však rozhodně nebyla. Kopal úplně naslepo,
takže se mu stalo, že po několika metrech už se nedalo dál a musel začít
jiným směrem. „Při tom sem za rok
vyhlóbil jenom šest až osm metrů,“
postěžuje si tady herec v roli milovníka jeskyní Brouška.
Poté se zastavíme U Svícnu.
Aneb podle výkladu „v prostoře,
kde si příroda všemi krásami krápníkové výzdoby přímo zahýřila. Kolkolem jsou skupiny stalagmitů sněhobílých, z nichž svojí bizardní formou vyniká hlavně Svícen.“ Dále
trasa míjí Černou propast, díky jejímuž objevu se podařilo jeskyňářům propojit jeskyně v trojúhelníku

V Brně otevřou nový azylový
dům pro oběti domácího násilí

FAKTA

Sloupsko-šošůvské
jeskyně: třetí trasa

Prohlídky na třetím okruhu
budou jen čtyřikrát denně, a to
v 10, 12, 14 a 16 hodin.
■ Exkurze začíná na pokladně,
vchod leží u hotelu Brouček.
■ 960 metrů dlouhá prohlídková
trasa končí v jeskyni Kůlna.
■ Prohlídka stojí 120 korun.
■

na tocích Sloupského potoka, Bílé
vody a Vývěrů Punkvy. V roce 2005
se tak propojil systém Amatérské
jeskyně a Sloupsko-šošůvských jeskyní. Poslední zastavení, Kůlna,
čeká návštěvníky s promrzlými
nosy po sedmdesáti minutách exkurze.
„Celkem nová trasa nabízí devět jeskyní, v každé se lidé dozvědí zajímavosti o jejich původu
i objevu,“ shrnuje správkyně jeskyní Miluše Hasoňová. A dodává,
že za zpřístupněním třetího okruhu stojí tvrdá práce dobrovolníků.
„V šošůvské části je bohatší a zachovalejší krápníková výzdoba, protože do ostatních částí byly přístupné vchody a lidé se tam dostávali, lámali krápníky a prodávali je na jar-

Foto: Otto Ballon Mierny

marcích,“ doplňuje Hasoňová. Stáří
jeskyní se odhaduje na 360 až 380
milionů let.

Mezi turisty stále vedou Punkevní
jeskyně. I díky lodičkám
V okolí Sloupsko-šošůvských jeskyní se nachází ještě čtveřice dalších, jež jsou přístupné veřejnosti.
Vedle jeskyní Balcarka, Výpustek
a Kateřinské jsou to i jasně nejpopulárnější Punkevní jeskyně. Především díky nim patří Moravský kras
mezi největší lákadla jižní Moravy.
„Loni sem zavítalo celkem 330 tisíc návštěvníků, čímž se řadí na druhé místo v regionu po Lednicko-valtickém areálu,“ konstatuje Zuzana
Vojtová z regionální Centrály cestovního ruchu.
Petr Kadlec
s přispěním Pavla Tesaře

Současné zařízení kapacitně nestačí, nový dům by měl pomoct

Nabité hlediště a důstojná polština.
Tak čte kandidát na Nobelovu cenu

BRNO (ČTK) Obětem domácího návání. Nový dům bude mít 27 lůžek.
Azylový dům je pro oběti domácísilí se v Brně rozšíří možnosti ubytoho násilí mnohdy poslední výchování, když se odhodlají z domu odedisko. Policie sice může násilníka
jít. Sdružení Magdalenium získalo
vykázat z bytu, řada obětí se však
převážně z Evropské unie 16 miliobojí útoky přiznat a nanů korun a opravilo za
„Zejména ženy
hlásit. Jindy se obávají,
ně dům, kde azylové
často své manžele
aby je v bytě násilník
centrum zřídí. Podle
a partnery, i když
znovu nehledal.
Lenky
Hýbnerové
je bijí, stále mají
Magdalenium poskyz Magdalenia by zde
rády.“
tuje v azylovém domě
první oběti domácího
obětem psychologicnásilí, především matkou, sociální i právní pomoc. Pomůky s dětmi, měly najít útočiště v září.
že jim třeba podat trestní oznámeSdružení provozuje už azylový
ní, pokud chtějí. Právě se stíháním
dům Helena. Jeho kapacita je však
pachatelů bývá problém. Zejména
nepřetržitě obsazena, leckdy i přeženy často své manžele a partnery,
kročena. Za rok musí sdružení odi když je bijí, stále mají rády.
mítnout téměř 90 zájemců o ubyto-

BRNO Hlediště brněnského Divadla Husa na provázku je zaplněno
do posledního místa. Na jevišti
však nestojí nijak velkolepé kulisy.
Jen stolek s mikrofonem osvětlený
oranžovou lampou, za kterým je
nataženo velké promítací plátno. Po
chvíli přichází nenápadný prošedivělý muž v černém obleku. Před obecenstvem v tu chvíli
stojí velký polský básník, prozaik,
esejista a překladatel Adam Zagajewski, o němž se mluví jako o jednom z nejvýraznějších adeptů na
Nobelovu cenu za literaturu. Právě

on v Brně včera večer zakončil Měsíc autorského čtení.
„Dobrý večer, velmi se stydím,
ale neumím česky. Budu tady dva
dny, tak snad se to trochu nau-

„Když už začnu psát, sedím
vždycky zády k oknu, protože
v něm je velká konkurence.“
Adam Zagajewski, spisovatel

čím,“ usmívá se na úvod Zagajewski. V následující hodině už
jeho polština hladce proudí po českém překladu básní, který je mu
promítán za zády. Publikum ani
nešpitne.

Z blogů

Vaším objektivem Fotografie čtenářů z Rajče.net

Napadená muslimka
v Brně aneb Čí je ulice?
Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net

1. kolo Ondrášovka Cupu
Muzeum motorek Z prohlídky muzea motorek v Lesné.
Foto: Libor Varaja (lvaraja.rajce.net)

Zbrojovka porazila Spartu 2:1.
Foto: R. Kantor (markeros.rajce.net)

Lukáš Lhoťan na svém blogu popsal incident, který se odehrál
v Brně a při němž došlo k napadení muslimky dvěma Romkami.
Autor se pozastavuje nad tím, že
nedaleko postávalo několik lidí,
ale ani jeden do incidentu nezasáhl.
Myslím, že podobné incidenty se
budou odehrávat stále častěji a budou své okolí stavět před prakticky neřešitelné dilema.
Ať se postavíte na kteroukoli zúčastněnou stranu, vždycky se postavíte proti menšině.
Bude to někdo riskovat?
Bude riskovat obvinění z útoku
s rasovým nebo náboženským

„Zapomněl jsem si vypnout mobil, ale stejně mi nikdo nevolá,“ zavtipkuje s přístrojem vytaženým
z kapsy uprostřed jednoho ze svých
děl Zagajewski. Většinu času však
ze svých sbírek bezprostředně přednáší, jako by ho ty myšlenky právě
napadaly. „První vize chodí nečekaně. Když už ale začnu psát, sedím
vždycky zády k oknu, protože
v něm je velká konkurence,“ vysvětlil na závěr Zagajewski, jak píše.
Tradiční Měsíc autorského čtení do Brna celý červenec přiváděl
české, slovenské i polské literáty.
Letos se jich před brněnské publikum usadilo hned čtyřiašedesát.
Lukáš Valášek

výběr z blog.idnes.cz
podtextem, v dnešní hysterické politicko-korektní atmosféře?
Autor se ptá, jestli hrozí častější
střety mezi Araby a Romy. Tady se
dá politicko-korektně odpovědět
„doufejme, že ne“, ale to je asi tak
všechno, co se proti tomu dá dělat.
Koneckonců odpověď si dává autor sám následnou informací, že
vzápětí vyrazila na místo incidentu početná arabská skupina, aby
srovnala skóre.
Bedřich Havlíček
havlicekbedrich.blog.iDNES.cz

Vaše názory nás zajímají!
Své komentáře, postřehy a zkušenosti
můžete psát do brněnské redakce
MF DNES na e-mailovou adresu
redbrn@mfdnes.cz

