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BRNO (pte) Na to, jaké trendy lze
očekávat v odívání letos na jaře
a v létě, se včera přijela podívat na
brněnské veletrhy Styl a Kaboman-
želka prezidenta republiky Livia
Klausová.
První dáma patří k pravidelným

návštěvníkům módních veletrhů.
Letos zavítala ke dvanácti stán-
kům, které patřily především čes-
kým firmám.

„Charakter veletrhů se letos tro-
chu změnil tím, že se celý Styl sou-
středil do nového pavilonu. Pokud
zůstanu u českých firem, zaujalo
mne, že přibyly některé nové,“ sdě-
lila své dojmy z letošní návštěvy
Klausová, která věnovala pozor-
nost vystavovatelům oděvů, obuvi
i bižuterie.
Každý den se během veletrhů

koná několik módních přehlídek,

vždy s jiným tematickým zaměře-
ním. Své zkušenosti s nimi má
i manželka prezidenta.
„Přiznám se, že i když nesleduji

módu úplně zblízka, ráda přijmu
pozvání třeba na přehlídku mla-
dýchmódních návrhářů, když kon-
čí ročník v některé z odborných
škol. Těšímne velmi neotřelý a kre-
ativní přístup mladých lidí k mó-
dě,“ poznamenala Livia Klausová.

Jak dodala, některé úpravy odě-
vů si udělala sama z věcí, které do-
stala, aby seděly jejímu typu. „Ale
k tomu, aby byl člověkmódní návr-
hář, nestačí, že se mu tato profese
líbí, alemusímít i nadání, předsta-
vivost a schopnost převéstmyšlen-
ku až do konečného výrobku,“ po-
psala první dáma.
Včera po poledni také vyhlásili

výsledky soutěžemladých designe-

rů Top Styl Designer. Odborná po-
rota v čele s Josefem Ťapťuchem
vybírala mezi 23 zájemci ze čtyř
zemí. Finálovou sedmičku tvořilo
pět žen a dva muži.
Celkové vítězství si nakonec od-

nesl slovenský návrhář a student
ateliéru Módní tvorby Vysoké ško-
ly uměleckoprůmyslové v Praze Pa-
vel Berky. Porota ocenila jeho ko-
lekci nazvanou XY.

BRNO V prosinci skončilo promítá-
ní filmů v jednom z nejstarších br-
něnských kin, ve Scale. Seznam
městských kin se tak zúžil na Art
a Sál Břetislava Bakaly.
Od března ale skončí i pravidel-

né promítání v „Bakalovi“ a Turis-
tickému informačnímu centru
(TIC) zbude k provozování již jen
Art. Jednání o pronájmu Scaly Ma-
sarykově univerzitěmezitímpokra-
čují bez jasnějších výsledků.
Ještě na podzim primátor Ro-

man Onderka (ČSSD) napsal
MFDNES, že rušenou Scalu částeč-
ně nahradí právě Sál Břetislava Ba-
kaly. „Kino Scala bylo totiž dlouho
tradičnímmístem, kam lidé chodi-
li na filmy, doba se však mění.
Naší snahou ale bude některé akti-

vity kina přesunout do Sálu Břeti-
slava Bakaly,“ uklidňoval v listopa-
du primátor.
Dnes už ale v Brně koluje infor-

mace, že se má právě zmiňovaný
Sál zavřít. „Musím jednoznačně
odmítnout jakékoliv poplašné
zprávy. Sál bude i nadále fungovat,
naplánovány jsou festivalové akce
nebo školní představení. Jediná
změna se bude týkat filmového
klubu, který zde od 1. března nebu-
de,“ řekl Onderka.
Potvrdil tak zánik dalšího pravi-

delného promítání uměleckých
snímků v Brně.
PodleMartina Bernátka z inicia-

tivy Brno kulturní je konec filmové-
ho klubu další přehmat vedení
TIC. „Je to velká ztráta. Městská or-

ganizace má tyto služby veřejnosti
poskytovat. Kdo je teď nahradí?“
reagoval Bernátek. Rušení již dru-
hého pravidelného kina podle něj
jen dokazuje neblahé důsledky
současného příklonu vedení TIC
od kultury a veřejné prospěšnosti
k cestovnímu ruchu.
Ředitelka TIC Petra Kačírková

ale argumentuje tím, že filmový
klub v Sále Břetislava Bakaly fungo-
val jen na zkoušku.
„Byl to spíš experiment, který se

moc nechytil. Návštěvnost byla
nízká a za rok jsme na provozu za-
znamenali ztrátu 120 tisíc korun,“
řekla Kačírková. V sále budou i na-
dále probíhat nepravidelné akce
jako třeba festival CinemaMundi.

Scala jen tak promítat nezačne
Zatímco TIC chystá konec filmové-
ho klubu v Sále Břetislava Bakaly,
Masarykova univerzita stále nemá
jasno, zda si od města pronajme
uzavřenou Scalu. Tu vloni navště-
vovalo v průměru 37 diváků na jed-
no představení.
Představitelé univerzity a města

se nedávno sešli, aby znovu jedna-
li o podmínkách případného náj-
mu.Město škole sál nabízí za sym-
bolickou korunu ročně.
„Už víme, jak na tom objekt je

a jaké jsou podmínky nájmu. Příliš
jsme ale nepokročili, zatím váhá-
me, zda provoz kina utáhneme,“
komentoval jednání kvestor Jan Vi-
tula (TOP 09). Lidé z univerzity teď
podle něj zpracovávají podklady

pro další jednání. „Začátek promí-
tání se teď nedá odhadnout. Zále-
ží, jak moc do hloubky půjdeme
s případnými úpravami sálu,“ do-
dal Vitula. Město před uzavřením
sálu vyčíslilo nutné opravy na de-
set milionů korun. To se lidem
z univerzity zdálo přemrštěné.
„Míč je na straně univerzity. Po-

čítám s tím, že první čtvrtletí věnu-
jí uvažování o tom, zda si s námi
plácnou. Podstata nabídky je
v tom, že poskytneme sál za sym-
bolickou cenu, veškerý provoz
musí unést univerzita sama,“ zhod-
notil postup jednání náměstekOli-
ver Pospíšil (ČSSD).
Podle kvestora Vitulymají jedná-

ní pokračovat schůzkou na půdě
školy v polovině února.
Další zájemci o pronájem Scaly

mezitím odpadli. „Každý usiluje
o prosazení svých zájmů. My si
myslíme, že v centru chybí prostor
pro živou kulturu. Ale město jedná
s univerzitou a jiný subjekt teď
nemá šanci,“ komentovala Lenka
Zogatová z občanského sdružení
Fléda. Michal Horák

Z městských částí
IVANOVICE

Radnice hledá nájemce
pro obecní hospodu
Radnice v Ivanovicích hledá nové-
ho nájemce pro tamní obecní hos-
podu v Mácově ulici. Pohostinství
se nachází ve sportovním areálu
poblíž autobusové zastávky. Přes-
né podmínky pronájmunajdou zá-
jemci na úřední desceměstské čás-
ti, své nabídky mohou posílat do
konce února. (taz)

BRNO-STŘED

Feministky chystají
happening
Oslavu valentýnského svátku v po-
době happeningu připravily femi-
nistky z Nesehnutí. Jako součást
programu Ženská práva jsou lid-
ská práva budou dnes od 12 do
13.30 hodin rozdávat ve valentýn-
ských kostýmech kolemjdoucím
na náměstí Svobody netradiční ča-
sopis. (pte)

NOVÝ LÍSKOVEC

Muž si stěžoval
na radioaktivní mobil
Žemu někdo do tašky podstrčil ra-
dioaktivní mobilní telefony, si stě-
žoval včera dopoledne dvaačtyřice-
tiletý muž. Když ale před nákup-
ním centrem nechal do brašny na-
hlédnout strážníky, ti našli pouze
dva obyčejné telefony. Muž si kro-
mě toho stěžoval na zdravotní potí-
že, a tak mu strážníci v obavě
o jeho tělesné i duševní zdraví za-
volali lékaře. Ten nařídil převoz do
léčebného zařízení. (ac)

Z koncertu Britští Lamb minulý týden vystoupili
v brněnském klubu Fléda. Foto: Julie Čermáková, iuliette.rajce.net

Jít na film do městského kina? Brňané budou brzy
mít ještě užší výběr než nyní. Město plánuje zrušit
i pravidelné promítání v Sále Břetislava Bakaly.
O budoucnosti kina Scala, které by převzala
Masarykova univerzita, se také zatím stále jen jedná.

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redbrn@mfdnes.cz, Česká 19/21, 602
00 Brno, telefon 516 202 111

Hvězdárně uškodilo její
personální obsazení
Žádáte čtenáře, aby sdělili svůj
názor na opravu hvězdárny za
sto milionů korun.
Myslím, že osudovější než oprava
hvězdárny byla oprava jejího per-
sonálního obsazení. Na hvězdár-
nu jsem chodil už jako dítě
a vždycky jsem se těšil. Na bese-
dy do sálu, na stařičké mechanic-
ké planetárium. Později jsem cho-

dil na přednášky špičkových od-
borníků, které bývalé vedení zva-
lo.
S novým vedením nastaly změny.
Odborníci už na hvězdárnu zváni
nejsou a o odbornosti současné-
ho vedení hvězdárny si myslím
své. V mém názoru mě utvrdil
mimo jiné i článek ve vašich novi-
nách u příležitosti znovuotevření
hvězdárny. Nadšeně popisoval
technické vymoženosti a mimo
jiné třeba i váhu, která prý člově-
ku ukáže, jakou hmotnost by měl
na jiných planetách.
Pokud tam taková váha opravdu
je (nevím, od posledního uzavře-
ní hvězdárny jsem tam nevkročil)

a toto se tam opravdu vykládá,
měli tamější přednášející propad-
nout z fyziky na základní škole.
Nový pořad s názvem Zpráva
o konci světa jsem neviděl, ale to,
že vás v recenzi nijak nenadchla,
mě vůbec nepřekvapuje. Ono i na
brněnské hvězdárně platí to, co
dost často opakuji svým studen-
tům: že totiž pořádný mořský vlk
se dostane v neckách dál, než bří-
dil na zaoceánském parníku.
Dalibor Martišek
Vysoké učení technické v Brně

O aktuálních událostech v Jihomorav-
ském kraji diskutujte na webu.

Fórum čtenářů

Krojovaný ples V Újezdě u Brna se konal v sobotu
první ročník. Foto: Petr J. Janoušek, chasamoutnice.rajce.net

První dáma Na výstavišti si Klausová vyrazila prohlédnout především stánky českých firem. Módní veletrhy Styl a Kabo pokračují v Brně ještě dnes. 2x foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES

výběr z dopisů, kráceno

ŽIDLOCHOVICE (ČTK) V Židlochovi-
cích na Brněnsku výrazně vzrostla
kriminalita, počet loupežných pře-
padení, krádeží a výtržnictví souvi-
sejících s hazardem se tam podle
místní policie zvýšil mezi lety 2010
a 2011 na více než trojnásobek.
Radnice to přičítá růstu počtu

hracích přístrojů. „Ještě předloni
měly firmy od ministerstva financí
povolení na 27 loterijních terminá-
lů, loni jich už bylo 54,“ řekl staros-
ta Vlastimil Helma (ODS).
Kritizoval, že ministerstvo povo-

luje nové herny, aniž by to jakkoli
dopředu konzultovalo s radnicí.
Naměstskémúřadu podle něj vmi-
nulosti vždy počet hracích přístro-
jů, které povolovali, uhlídali. V roce
2010 jich bylo 19, o rok později 17.
Loni zastupitelé schválili vyhlášku
zapovídající hazard na území měs-
ta, takže od letoška žádné hrací au-
tomaty v provozu nejsou. Přesto je
podle starosty právě kvůliminister-
ským povolením situace s hazar-
dem obtížnější než dřív.
Místní přemýšlejí, jak hazard do-

stat zpět do určitých mezí. Zástup-
ci radnice se proto chystají na jed-
nání do Kanceláře veřejného
ochránce práv. Podle výsledků jed-
nání Židlochovičtí zváží, zda poda-
jí stížnost k Ústavnímu soudu.
„Chceme docílit, aby povolení těch-
to heren byla zrušena dřív než ke
konci roku 2014,“ uvedl Helma.

brno.idnes.cz

Vyjádřete se!
Kdo se má starat
o kulturu v Brně„Rušení filmového klubu

v Bakalovi je velká ztráta.
Městská organizace má

tyto služby veřejnosti poskytovat.
Kdo je teď nahradí?“
Martin Bernátek, iniciativa Brno kulturní

Stačí kino Art? Chodili jste do Scaly
a Sálu B. Bakaly?
Pište na michal.horak@mfdnes.cz

Mám ráda módu mladých, smála se v Brně Klausová
Hlavní cenu ze soutěže mladých módních návrhářů Top Styl Designer si včera z brněnského výstaviště odnesl Pavel Berky ze Slovenska

Zavřeli Scalu, teď město zruší
i filmový klub v Sále B. Bakaly

Vzrostla u nás
kriminalita a je to
kvůli automatům,
míní Židlochovičtí

Rajče.net Pokud do svého alba zařadíte zajímavé fotografie událostí na jihu Moravy, mohou se objevit v novinách


