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Z městských částí

Pětiletí umělci

Ve Wannieck Gallery
vystavují své výtvory
malé děti

BRNO-STŘED

Na Provázku budou
debatovat o duchu Brna
Odpovědi na otázky, v co věří Brňané a jak žijí brněnské duchovní komunity, budou dnes hledat účastníci na novoročním setkání v Husa
klubu. Kulatý stůl na téma Spiritualita Brna začíná v Divadle Husa na
provázku v 18 hodin.
(pte)

Není pochyb o tom, že brněnská Wanieck Gallery dává prostor mladým
umělcům. I těm, kteří s tvorbou teprve začínají. Důkazem toho je současná výstava s názvem Od pastelky
k obrazu. Průměrný věk tvůrců, vystavujících zde svá díla, je totiž pouhých pět let.
Vystavené práce pochází z Letních
výtvarných ateliérů, Dětských výtvarných ateliérů a výtvarných kroužků,
které se v galerii konají dvakrát do
měsíce. Výstava je k vidění od včerejška a potrvá až do 24. ledna. Galerie má otevřeno každý den kromě
čtvrtka od desíti ráno do šesti hodin
odpoledne.
Návštěvníci se mohou těšit na více
než šedesát prací a to nejenom na
malby, ale i plastiky.
Podle organizátorů je výstava, která
začala v Galerii za stěnou včerejší
vernisáží, unikátní tím, že poprvé
v brněnských oficiálních výstavních
prostorách vystavují děti svá díla,
která navíc předtím vytvořily přímo
na místě.
(ac)

KOHOUTOVICE

Kohoutovický kalendář
je stále v prodeji
Radnice v Kohoutovicích vydala
poprvé v historii svůj kalendář, který přináší historické snímky této
městské části. Za 156 korun ho prodává podatelna kohoutovické radnice.
(pte)
LÍŠEŇ

V Dělňáku představí
Rusko a Bělorusko
Cestopisnou přednášku s promítáním pořádá dnes od 18 hodin líšeňské kulturní centrum Dělňák v Klajdovské ulici. Tomáš Štourač na ní
tentokrát představí Rusko a Bělorusko.
(pte)

Vystavuje i čtyřletý Adam Vydržal
Foto: Filip Fojtík, MF DNES

ŽIDENICE

Strážníci pomohli
ztracenému chlapci
Změna bydliště zkomplikovala život
sedmiletému chlapci v Židenicích.
Pozorná žena ho objevila ve Filipínského ulici, když venčil psa a zapomněl novou adresu. Za pomoci
strážníků se domů dostal.
(pte)

Nerušte nám třináctku,
stěžují se lidé ze Židenic

Na neprodaných
stromcích si
pochutnávají
zvířata ze zoo

Tramvajová linka 13 zmizí od letošního léta z jízdních
řádů brněnské městské dopravy. Ve směru do
Židenic ji nahradí linka číslo devět v nové trase, která
se vůbec nelíbí tamním obyvatelům.

BRNO (krch) Vánoční stromky, které se před svátky neprodaly, skončily v brněnské zoologické zahradě. „Na stromcích si v posledních
dnech pochutnávají kozy, ovce,
losi a jeleni. Dostávají je i bizoni,
jaci a sobi, těm ale slouží spíše
jako netradiční zábava,“ popsala
mluvčí zahrady Lucie Kapounová.
Neprodané borovice, smrčky
a jedličky získala brněnská zoo
zdarma. Kolem pěti set kusů stromků se tak po svátcích stalo doplňkovým krmivem pro asi desítku zdejších býložravců.
„Odstrojené stromky z domácností však nepřijímáme. Důvodem
jsou obavy z toho, aby stromek neměl na sobě zapomenuté háčky,
o které by se zvířata mohla poranit,“ dodala Kapounová.

BRNO Až pojede po prázdninách
dcera Ivety Kluskové do školy,
bude muset přestupovat. Nyní přitom zvládá cestu za vzděláním jednou linkou.
„Dceru postihne plánovaná
změna z naší rodiny nejvíce, protože má školu v ulici Veveří, kam
nyní jezdí od nás třináctka přímo,“
sděluje žena, která bydlí nedaleko
zastávky Dělnický dům.
Podle ní je navrhovaná trasa devítky nešikovná. „Na nádraží zastaví u viaduktu, odkud se bude muset jít na jinou tramvaj podchodem,“ popisuje Klusková, jak se od
července změní cestování z Juliánova.
Se zrušením třináctky nesouhlasí ani židenická radnice. Vedou ji
k tomu stížnosti místních obyva-

tel, které docházejí na její adresu.
„Starším lidem a matkám s kočárky vadí, že se devítka vyhne oběma
důležitým uzlům, tedy centrální zastávce u hlavního nádraží a České,
Dnes tam bez problémů dojedou,“
přibližuje hlavní příčiny nespokojenosti místních židenický tajemník Jiří Janáček.
Podle něj postihne stejný problém i občany z jiných částí Brna.
Řada z nich totiž využívá třináctku
při cestách na polikliniku ve Viniční ulici, která se nachází hned vedle tramvajové konečné v Juliánově.
„Vedení města jsme dali jasně
najevo, že současný stav našim
obyvatelům vyhovuje, a proto na
něm nechceme nic měnit. To je
ale tak jediné, co můžeme dělat,“

Fórum čtenářů
Novoroční ohňostroj
v Brně, to bylo plýtvání
» Ad: Neviditelný ohňostroj
Novoroční ohňostroj je plýtvání
penězi nás – daňových poplatníků. Nepochopím, jak to může dělat půl roku deset lidí. A za pár minut je po všem. Každý slušný člověk toho má dost na Silvestra. Za
ty nehorázné statisíce by mohlo
chodit 40 dětí jeden celý rok
v Ugandě do školy. Měly by za to
školní pomůcky, aktovky, sešity
a jídlo. To by bylo štastných dětí...
Takhle se pár Brňáků podívá,
nebo spíš nepodívá, na pár světlic
a uslyší hromadu rachotu a nakonec řekne: ‚Nic moc, předloni to
bylo lepší.‘ Doufám, že už v Brně
naši představitelé dostanou zdravý rozum a příští Novoroční ohňostroj zase nebude vidět, ale ne kvůli mlze.
Jiří Brauner, Královo Pole

Primátorův brněnský
hromostroj
Vedle své letní recesistické písečné pláže na náměstí Svobody
v Brně si může primátor Onderka
připsat na své konto další kuriozitu. Místo ohňostroje už má pro pří-

FAKTA

Co se od léta změní
Tramvajová linka 13 se zruší.
Do Juliánova pojede místo ní
devítka, po trase z Lesné přes
Moravské a Malinovského
náměstí.
■ Ve směru do Králova Pole
zůstane pouze linka 12, která
bude mít častější interval.
■ Dvanáctka současně zastoupí
linku 9 mezi Hlavním nádražím
a Komárovem.
■
■

vyjadřuje se Janáček k rozhodnutí
brněnského zastupitelstva.
Podle šéfa magistrátního odboru dopravy Vladimíra Bielka přinesou prázdninové změny řadu pozitiv. „Asi nejdůležitější bude, že
vznikne přímé spojení od nádraží
k dětské nemocnici, které po nás
požadovali nejen lidé bydlící
mimo Brno, ale také řada obyvatel
města. Navíc by už nemělo docházet k tomu, že se u nádraží sjedou

výběr z dopisů, kráceno
pad mlhy také svůj hromostroj. Až
bude soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis, docela bych se
vsadil, že tři čtvrtiny Brňanů si už
teď přejí, aby toho dne, kdy bude
mít ohňostroj Snip & Co, byla pro
jeho slavnou reprízu pořádná
mlha.
Petr Šindelář, Brno

Politici se prezentují
tituly. A vyvyšují
» ad: Haškova diplomová práce
Učil jsem na jedné z brněnských
fakult 35 let technické odborné
předměty. Tito lidé se nemění.
Převléknou si kabát, ale mozek
jim zůstává. Nechuť k poctivé práci mají pod kůží, ale rádi by se zviditelnili.
Takže v rámci omezené působnosti svého mozku se hledí zviditelnit a dát najevo, že převyšují
ten dav z ulice a musí se prezentovat více než obyčejným jménem.
Kdyby se Hašek mohl tak přejmenovat z Michala na Jaroslava, to
už by něco znamenalo. Ale takto
zůstává pořád jen tím Švejkem.
Tito politruci proto potřebují někoho, kdo by jim ten punc chytrosti propůjčil nebo lépe prodal.
Politika byla, je a bude vždycky

největší svinstvo, které kdy spatřilo světlo světa. Stačí jen zvolit tu
správnou partaj a dozvědět se, co
si zrovna ulice žádá.
Pane Hašku, můžete být klidný.
Horší to už být nemůže, protože
kdo na to má, tak vystuduje buď
v Plzni na právnické fakultě cokoliv, nebo na Slovensku ve Sládkovičovu, nebo na soukromé universitě J. A. Komenského a jistě i jinde.
Veřejnost se tyto věci dozvídá pouze od novinářů, kteří dokážou prohlédnout i za dobře hlídanou oponu této politické smetánky.
A to se nezmiňuji o práci samého
ministra školství Dobeše. Tisíceré
díky vám, sedmá velmoci, jinak
bychom žili v dobách temna.
Člověk si už nemá s kým o těchto
věcech si popovídat, protože lidé

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

tramvaje na linkách 12 a 13 a pak
jedou za sebou až do Králova Pole.
Zejména dopoledne pak jede první tramvaj přeplněná studenty
a druhá poloprázdná,“ popisuje Bielko.
Zlepšení má nastat i pro lidi
z Komárova. „Už nebudou muset
řešit, zda jim pojede dřív devítka
od viaduktu, nebo dvanáctka
z hlavní zastávky,“ přibližuje Bielko.
Ke snížení původního počtu
dvaadvaceti tramvajových linek
na třináct došlo v roce 1995. Umožnilo to zavedení přestupních jízdenek. Díky tomu začaly jezdit tramvaje častěji než byli cestující zvyklí. Ve stejném duchu má být po letech i zrušení třináctky. „Ještě
před zavedením této úpravy plánujeme rozsáhlou informační kampaň,“ prozrazuje Vladimír Bielko.
Pavel Tesař
Zkomplikuje vám zrušení tramvajové
linky 13 cestování po Brně?
Pište na pavel.tesar@mfdnes.cz

Brněnské letiště
loni odbavilo
rekordních
557 494 lidí
BRNO (ČTK) Brněnské letiště loni
odbavilo rekordních 557 494 cestujících. Předloni to bylo o 150 tisíc
méně. Letiště překonalo i čísla
z roku 2008, kdy poprvé odbavilo
půl milionu cestujících. Vyplývá to
ze statistik, které letiště zveřejnilo
na svém webu.
Počet odbavených cestujících na
brněnském letišti klesal od roku
2008, kdy poprvé překročil hranici
půl milionu cestujících. „Pokles se
zastavil i přesto, že vypadla linka
ČSA do Prahy. Tu jsme nahradili některými přímými linkami do evropských měst. Výrazně se zvýšil provoz z Moskvy a Petrohradu,“ řekl již
dříve ředitel letiště Tomáš Plaček.
Meziročně v Brně mírně vzrostl
i takzvaný pohyb letadel, tedy počet
vzletů a přistání. Loni jich bylo 26 tisíc, což je zhruba o tisícovku meziročně více. Podle analytika společnosti Cyrrus Ondřeje Moravanského má na lepší bilanci letiště vliv
i otevření nových linek společnosti
Wizzair do Londýna, Říma a koncem roku i Eindhovenu. Své lety posílil také Ryanair, který ale na zimu
zrušil lety do Bergama, a zcela opustil linku do Alicante.

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

jsou už tak otráveni, že nad vším
rezignovali, k volbám jít – to se
budou velmi rozmýšlet, anebo naletí zase nějaké nové straně, kterou si vytvoří opět ti, kteří mají ručičky otočené jako krtci nebo tuleni, aby nemuseli něco dělat.
A garnitury politiků ? Ti již mají
nahrabáno, ale kdo má, chce ještě víc, takže všem mafiánům
zmar!
Josef Prokeš, Brno

Chci do Tugendhat, ale
na webu chybí informace
» Ad: V březnu otevřou vilu Tugendhat

Krojovaný ples

Minulý týden jsem se pokoušela
najít na internetu informace o registraci do vily, leč marně. Nezvedl mi nikdo ani telefon, a tak jsem
si říkala, že takto významná památka by si zasloužila větší informovanost.
Viděla jsem vilu několikrát před zavřením a velice mě zajímá, jak vypadá po opravě. Byla jsem jí doslova okouzlena. Chtěla bych přijít
s žáky základní školy, kteří sami
projevili zájem, ráda bych se tedy
zaregistrovala, podobně jako u Jurkovičovy vily. Přeplněnosti se nebojím.
Zlatuše Bytešníková, Brno

V Žatčanech měli o víkendu
druhý Krojovaný ples.
2x foto: Petr Josef Janoušek
(chasamoutnice.rajce.net)

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.

Závody TJ Orel Moutnice
pořádal XXI. ročník zimního běhu.

