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DobDobré ráno přátelé,

je šje šest hodin!
■ Oba dva se pohybujete             
v médiích pěknou řádku let, 
můžete zavzpomínat na své 
začátky?

Monika: Já jsem začínala po ma-
teřské dovolené jako moderátorka 

na soukromém rádiu ve stylu coun-
try. Byla tam tenkrát bezvadná parta 

a já na to období moc ráda vzpomínám. Taky 
bylo docela těžké zvykat si mluvit na někoho, 

koho nevidíš, ale postupně jsem se tomu pod-
lehla. Dnes kromě Dobrého rána v televizi mo-
deruji i podobný pořad na stanici Český rozhlas 
Brno a tu práci mám moc ráda. Rozhlasové stu-
dio je takové intimnější než to televizní.
Honza: Kdybych to bral opravdu přes média, tak 
jsem začínal na severu Moravy v rádiu Hellax. 
Byla to výborná zkušenost už jen proto, že nás 
tenkrát bylo málo a vysílal jsem každý den zhru-
ba 6 hodin, což je dnes nemyslitelné:o)
Pokračovalo to přes různé oblastní a kabelové te-
levize až na Novu - tenkrát do Snídaně s Novou, 
přes Kolotoč, Áčko na Primu, kde jsem dělal Mi-
láčky a Saunu a návrat zpět na Novu do Domu 
snů. Teď jsem zakotvil na ČT1 v Dobrém ránu. 
To vše bylo doplněno vždy i rádiem - Nová Alfa, 
Evropa 2, Kiss 98:o) prostě jsem už starej:o))
 ■ Společně moderujete Dobré ráno. Dvoji-
ce před vámi se prý nedokázala „sladit“, 
jak jste na tom vy, je to opravdu tak těžké 
„kápnout si do noty“?
Monika: Dalo by se odpovědět stručně. Podívejte 
se na Dobré ráno. Ale pro časopis to asi není to 
pravé ořechové. Ano, je to tak, moderování ve 
dvojici je velmi těžké, pokud si ti dva nesednou, 
nemají se rádi, nerespektují se atd. Částečně je 
to i o profesionalitě, ale pokud se nejedná o jed-
norázové moderování někde na plese, ale o pra-
videlný pořad desetkrát za měsíc musíte být 
kamarádi. Nám s Honzou to vyšlo, od prvního 
okamžiku bylo jasné, že to bude fajn práce.                            

A taky je a já jsem za to vděčná. Ale nejen my 
dva, výborně funguje celý tým Dobrého rána                                                                
a přesto, že musíme všichni vstávat ve čtyři 
ráno, ve studiu vládne pohoda a dobrá nálada. 
A my jen doufáme, že to poznají a ocení i diváci.
Honza: Já bych mohl říci, že to Monika vystihla 
přesně a nemusel bych to nijak doplňovat, ale 
přece jen. Jsem malinko v jiné pozici. Všichni            
v týmu, včetně Moniky jsou v Brně doma. Já 
sem dojíždím a tak pro mě bylo podstatné, jestli 
zapadnu a jak se bude celý tým Dobrého rána 
na vetřelce dívat. K mému překvapení jsem o 
předešlé větě nemusel vůbec přemýšlet. Tým 
je výborný, protože ranní náboj všech zúčast-
něných vám nastartuje celý den a na Moniku 
se stručně řečeno každý den těším:o). Takže od-
pověď je myslím jasná. A abych odpověděl na 
otázku předešlé dvojice - jsou věci a situace, kte-
rým v životě neporučíte a přátelství nevyrobíte, 
to musíte cítit.
 ■ Domlouváte se na společném oblečení, 
připravujete si fórky, dělíte se o svačinu?
Monika: Oblékají nás stylisté z Reserved, a to je 
super věc. Znají nás, vědí, co nám sluší, občas 
se s nimi sejdeme a tím nám odpadá starost „co 
na sebe“ Takže každé ráno přijdeme a máme na-
chystané oblečení, které je i vzájemně sladěné.
Fórky si nepřipravujeme, ty se totiž připravit 
nedají. To umí jen takoví mistři jako Polívka 
nebo Donutil. Vymyslet vtip tak, aby nepůsobil 
trapně a křečovitě a aby se mu lidi zasmáli, je 
hrozná dřina. My taky nejsme baviči. 
Těžíme ze situací, které se přihodí při živém vy-
sílání. Nic není předem připraveno a je to tedy 
tak trochu dobrodružství. 
Jsme rádi, když se upřímně zasmějeme třeba s 
předsedkyní Nejvyššího soudu Ivou Brožovou, 
která byla naším velmi milým hostem a uká-
zali jsme ji divákům v trošku jiném světle, než 
ji vidí obvykle.

Pokračování na straně 6
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13.-17.10.
Brněnská šestnáctka
51. ročník mezinárodního soutěžního 
festivalu krátkometrážních fi lmů.
Kino ART, Scala, Sál B. Bakaly, 
Stará radnice (Brno)
15.10. 19:00
Mínus dva (komedie)
Hořká komedie o poslední cestě dvou 
starců, kteří na útěku z nemocnice 
dojdou skrze osudy jiných k naplnění 
osudů vlastních.
Hrají: B. Polívka, M. Lasica, J. Čvanča-
rová, Autor S. Benchetrit.
Divadlo Bolka Polívky (Jakubské ná-
městí 5, Brno)
15.-26.10.
XII. Ročník Mezinárodního festi-
valu současného tance a pohybo-
vého divadla NATŘIKRÁT.
Bezbariérové divadlo Barka 
(Svatopluka Čecha 35a, Brno), 
www.natrikrat.cz
16.10. 17:30
Ženy v pokušení
Česká komedie. Kino Scala 
(Moravské náměstí 3, Brno)

Vybíráme pro vás...
17.10. 17:00
Broučci (Činohra)
Příběh malého Broučka a jeho rodiny,    
z pera Jana Karafi áta, znají všechny 
generace. Mahenovo divadlo (Malinov-
ského náměstí 1, Brno), www.ndbrno.cz
18.10. 20:00
Kajínek
Kriminální thriller inspirovaný příbě-
hem Jiřího Kajínka, který je považován 
za prvního nájemného vraha v České 
republice. Kino Scala 
(Moravské náměstí 3, Brno)
19-22.10.
Medical Fair Brno (Výstava)
Mezinárodní veletrh zdravotnické 
techniky, rehabilitace a zdraví
Veletrhy Brno (Výstaviště 1, Brno) 
www.bvv.cz
19.10. 20:30
Charlie Straight (koncert)
Metro Music Bar 
(Poštovská 6, Alfa–Pasáž, Brno)
20.10. 19:30
BAOBAB
Cimbálová muzika tradičně i netradičně.
Klub Leitnerova (Leitnerova 2, Brno)

Bankroty, zlevněnky, výprodeje.
Na brněnské hlavní třídě

21.10. 20.15
Záviš (koncert)
Král drsných balad aneb kníže porno-
folku. Šelepova No1 (Šelepova 1, Brno)
22.-23.10.
Epilog
Zakončení sezóny vytrvalostním klá-
ním. Automotodrom Brno
23.10.
MotorTechna Brno
Burza historických vozidel, náhradních 
dílů a dokumentace, výstava historic-
kých automobilů.
Veletrhy Brno (Výstaviště 1, Brno) 
www.bvv.cz
23.10.
Císařské hody s výstavou lidových 
krojů
Lidové kroje a tradice obcí bývalého ho-
donínského panství, termín určil v roce 
1789 císař Josef II.
Dům Kultury (Hodonín)
24.10. 20:00
Veronika Vítová Crew
Stará Pekárna (Štefánikova 8, Brno)
25.10. 20:00
AIRFAIR
Jedna z nejpopulárnějších 
studentských kapel konečně na Flédě.
Fléda 
(Štefánikova 24, Brno)

26.10. 19:00
Poslední ze žhavých milenců
Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová.
Komedie podle známého amerického 
autora Neila Simona. KC Semilasso 
(Palackého třída 126, Brno)
27.10. 18:45
Čtyři lvi (černá komedie)
Kino Art (Cihlářská 19, Brno)
28.10.
Lampionová plavba
Unikátní lampionová plavba lodí                     
s ukončením v přístavu Strážnice, vy-
pouštění horkovzdušných balonů štěs-
tí, ukončení plavební sezony.
Strážnice, www.yachtklubstraznice.cz
29.10. 17:30
Román pro muže
Příběh tří sourozenců podle knihy 
Michala Viewegha.
Kino Scala (Moravské náměstí 3, Brno)
30.10. 20:00
DJANGO Fest
Fléda (Štefánikova 24, Brno)
31.10. 19:00
Hana Hegerová
Koncert s orchestrem Petra Maláska
Janáčkovo divadlo (Rooseveltova 31/7, 
Brno)
1.11.-31.12.
Tajemství depozitářů

Co jste možná ještě neviděli.
Technické muzeum 
(Purkyňova 105, Brno)
2.11. 20:00
Medické půlení
Student night
Fléda (Štefánikova 24, Brno)
3.11. 19:30
Žalman & hosté (koncert)
Proměnlivý spolek jihočeských muzi-
kantů. KS Omega 
(Musilova 2a, Brno – Husovice)
4.11. 19:00
Čarodějův učeň (pohádka)
Vyprávění o chlapci Krabatovi, jenž se 
na prahu své dospělosti přiblíží tem-
ným silám, které začnou postupně 
ovládat jeho život. Divadlo Polárka 
(Tučkova 34, Brno)
5.11. 19:00
Carmen (balet)
Současný balet španělského choreo-
grafa Cayetana Sota, na základní hu-
dební doprovod Suita Carmen, ruské-
ho skladatele Rodiona Ščedrina.
Janáčkovo divadlo 
(Rooseveltova 31/7, Brno)
www.ndbrno.cz

www.imetropol.cz

Pacienti dají
známku nemocnici

Brno - Pacienti brněnské Fakultní ne-
mocnice u svaté Anny, kteří v říjnu 
stráví několik dnů na lůžkovém oddě-
lení, dostanou do ruky tužku a dotaz-
ník. A bude na nich, jestli budou chtít 
nemocnici pochválit, nebo zkritizovat. 
Průzkum spokojenosti je součástí kaž-
doročního celonárodního výzkumu 
„Kvalita očima pacientů“, do kterého se 
nemocnice zapojuje. Kritici se nemusejí 
bát svůj názor říci: dotazníky jsou ano-
nymní a dobrovolné. Jejich výsledky 
chce ale vedení nemocnice vyhodnotit             
a podle toho do budoucna zlepšovat 
péči o další pacienty.                          (pb)

Muzeum ukáže
historii okruhu

Brno - Unikátní výstavu připravilo 
začátkem října pro zájemce o historii 
automobilových závodů brněnské tech-
nické muzeum. „MASEC“ aneb 80 let 
Masarykova okruhu v Brně je expozice 
rozdělená do několika etap. Návštěvníci 
se dozvědí vše o přestavbách trati, zá-
vodech za účasti světových šampionů 
nebo o stavbě vlastního automotodro-
mu, kam se závody přestěhovaly. Nej-
větším lákadlem ale budou prvorepub-
likové závodní vozy vystavené vedle 
novějších strojů z posledních desetiletí 
nebo motocykl Františka Šťastného. Vý-
stava trvá až do konce února příštího 
roku.                                             (pb)

Třída s výstavními domy, ale také                 
s kamennými obchody se sortimen-
tem vietnamských stánků a „zlevněn-
kami“, jejichž výlohy zdobí slogany                  
o bankrotu cen. V jednu dobu tam byly 
vzájemně na dohled tři obchody s arti-
klem pod čtyřicet korun. A to se ještě 
hádaly na křiklavých plakátech, kdo 
je levnější. 
„Tyto obchody jsou jako pěst na oko,“ 
zlobí se studentka Klára Hejdová, kte-
rá Brno příležitostně ukazuje mladým 
Japoncům, kteří přijedou na otočku 
právě z Vídně. 

Hlavní třída. Místo v centru města, kam se vydají turisté, jen co vystoupí z autobusu, nebo kam chodí místní za nákupy světových značek. Ve Vídni je 
to Kärtner Straße, v Paříži Champs-Elysées. V Brně je bulvárem číslo jedna Masarykova ulice.

Podle ekonoma Ondřeje Moravanského 
ze společnosti Cyrrus má skladba ob-
chodů na Masarykově ulici vysvětlení. 
„Je to přeci jen hlavní průchozí tepna 
městem, kde se lidé pohybují nezávisle 
na sociální situaci. Myslím si, že Pa-
řížská ulice v Praze (prestižní adresa 
mnoha světových značek – pozn. red.) 
z hlediska počtu chodců tak frekven-
tovaná nebude,“ vysvětluje ekonom. 
Tiskový mluvčí realitní společnosti 
Real Spektrum Jiří Fajkus navíc dodá-
vá, že nabídka na hlavní třídě v centru 
Brna souvisí mimo jiné se snižováním 

obratu u retailerů. „Kromě toho, ceny 
komerčních prostor stagnují a malí 
prodejci, kteří se do těchto obchodů 
stěhují, jsou schopni pružněji platit         
v hotovosti,“ uvedl Fajkus.  
Cedule lákající na nákupy za devěta-
třicet korun ale matou cizince, myslí 
si například Pavel Bartoník, který se 
v centru často setkává s obchodní-
mi partnery ze zahraničí. „Nemohou 
pochopit, že v prestižním nárožním 
domě sídlí neznačkový obchod pro 
spořivé zákazníky,“ říká Bartoník. Pod-
le Ondřeje Moravanského ale nemusejí 

být obchody v centru pro nakupující 
Brňany první volbou. „V obchodních 
centrech typu Vaňkovky jsou růz-
né módní obchody na jednom místě                  
a zájemci míří primárně tam,“ dodává 
Moravanský.
Tento trend zčásti potvrzuje i proda-
vačka jednoho z butiků, který má 
vietnamského vlastníka. „Jsme tu                            
a lidi chodí. Až nebudou chodit, my tu 
nebudeme. Kolem byly značkové ob-
chody, někde se za rok vystřídaly tři,              
a už také nejsou,“ tvrdí.

Text a foto: Petr Bokůvka

„Jedenáct studentů z celkového počtu 
jednadvaceti oslovených, kteří měli 
podanou žádost o koleje, získalo uby-
tování už na začátku září,“ uvedla 
mluvčí Vysokého učení technického 
Jitka Vanýsková. Neobešlo se to ale bez 
dokazování. Studenti museli škole před-
ložit demoliční výměr na dům nebo po-
tvrzení obecního úřadu, že jejich byt je 
neobyvatelný. 
Škola ale brala v úvahu také poničené 
silnice či železnice, protože součástí kri-
térií, podle kterých vysoké školy koleje 

VUT: vyplavení studenti 
získali koleje přednostně

přidělují, jsou dojezdové doby vypočí-
tané podle jízdních řádů. „Tito studenti 
předkládali potvrzení obecního úřadu, 
že je infrastruktura natolik zničená, že 
se nedá jezdit podle jízdních řádů a do-
jezdové doby se kvůli tomu neúměrně 
prodlužují,“ dodala mluvčí.
Přestože mezi studenty roste zájem 
o pronájmy, školy musejí stále mezi 
žádostmi o koleje přísně vybírat a v 
některých případech zamítat i žádosti 
studentů žijících i dvě stě kilometrů od 
Brna.                                                                    (pb)

Brno - Zavedený systém přidělování míst na kolejích se pro letošní školní 
rok rozhodlo změnit brněnské Vysoké učení technické. Přednost dostali 
studenti z regionů České republiky, kterým velká voda během letních ni-
čivých záplav zničila obec, dům či byt, kde trvale žijí. Škola studenty z 
těchto oblastí přímo oslovila. Někteří z nich by totiž za stávajícího systé-
mu na koleje vůbec neměli nárok.

Kromě toho bude možné z Brna letět 
třikrát týdně do italského Bergama, 
jehož letiště aerolinky inzerují a pro-
pagují jako lety do Milána. „Na jaře 
příštího roku možná přibude další linka                                                                          
z Brna,“ napsal už před několika týdny 
server Planes.cz. 
Podle mluvčí brněnského dopravního 
podniku Hany Pohanové se cestující, 
kteří se na letiště nemohou dopravit 
vlastním autem, nemusejí obávat pře-
plněných autobusů. „Nabízená kapacita 
autobusu číslo 76 odpovídá poptávce                
a to i v létě, když létají chartery. Cestující 
na nových linkách budou tedy pravděpo-
dobně využívat autobusy, které dnes jez-

Letiště posiluje provoz, 
autobusy zatím stačí

Brno – Výrazně rušněji bude od listopadu na brněnském letišti. Nízkoná-
kladová letecká společnost Ryanair se vrací ke každodennímu spojení      
s Londýnem, kam poslední rok létala jen čtyřikrát týdně.

dí dostatečně prázdné,“ ujišťuje mluvčí, 
podle které bude dopravce zvýšený zájem 
cestujících do Londýna a Bergama sledo-
vat a operativně reagovat.
Podnikatel Jiří Nohýnek, který se při 
letech do zahraničí spoléhá na místní 
dopravu, tento systém obhajuje. „Ani 
ve velkých městech není pravidlem non-
stop spojení z letiště do centra. Kdo jej 
chce, bere si taxi,“ řekl Nohýnek. Autobu-
sová linka číslo 76 spojuje jednou za půl 
hodiny letiště se Zvonařkou a hlavním 
vlakovým nádražím a až na ojedinělé vý-
jimky na ni Dopravní podnik města Brna 
nasazuje nízkopodlažní autobusy. Cesta 
trvá přibližně dvacet minut.      (pb)

Vše za 29, sako za 199, aneb jak udržet obchod na hlavní třídě

Strážníci chytají
toulavé kočky

Brno - Na kočičí bezdomovce jsou v 
těchto dnech na různých místech Brna 
nastraženy speciální odchytové klece. 
„Lov na kočky“ je pravidelným opatře-
ním veterinářů, které má zamezit šíře-
ní chorob. Všechny šelmy jsou po ošet-

ření, kastraci a desetidenní karanténě 
v útulku pro opuštěná zvířata vypuště-
ny zpět v oblasti, kde byly odchyceny. 
Strážníci doporučují lidem, kteří mají 
vlastní kočky, aby je označili nebo vů-
bec nepouštěli do oblasti ulic Tvrdého a 
Trýbova, kde se odchyt bude provádět 
od příští neděle. Také by lidé neměli 
volně žijící kočky krmit a plašit. Toto 
opatření se provádí během léta a na 
podzim. V zimě už kočky oslabuje.   (pb)
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Za dvanáct milionů se dá pořídit lec-
cos. Lavičky, odpadkové koše, hračky 
do mateřských škol, auta pro městskou 
policii. Vedení města Brna za dvanáct 
milionů pořídilo umělecké dílo na ná-
městí Svobody. To dílo má své poselství 
a symboliku, odkazuje na významnou 
událost v dějinách města. Není to pr-
voplánová socha na podstavci a navíc 
netradičním způsobem ukazuje čas – i 
když konzervativci křičí, že za dvanáct 
milionů tam měl být aspoň digitální 
displej.
Umělecká díla, ze kterých byl poznat 
čas ihned, měl v minulosti doma každý 
třetí Čech: říkalo se jim „hodiny s jele-
nem“ a byla jedním ze symbolů kýče. 
Moderní umění vyžaduje mnohem ak-
tivnější interpretaci, a pokud je člověk 
skutečně otevřený, zabere mu odečítání 
času na černém orloji jen několik mi-
nut. Kdyby nechalo město uprostřed 
náměstí postavit prvoplánové hodiny 
za tři miliony, ozvali by se jiní nespo-
kojenci a tvrdili by, že jsou to vyhozené 
peníze, protože hodiny má každý na 
ruce, v kapse, v tramvaji nebo na věži 
u Jakuba. 
Obdobně se dá říci, že kdyby na Morav-
ském náměstí vznikla tradiční socha 
Spravedlnosti s vahami v ruce, nikoho 
by nezajímala, stejně jako skoro nikoho 
nezajímá socha prezidenta Masaryka 
na Komenského náměstí, ke které se 
několikrát ročně kladou květiny. V této 
souvislosti se nabízí otázka, zda vůbec 
potřebuje sochu prvního prezidenta 
město, kde je po něm pojmenovaná uni-
verzita, ulice, studentský domov, onko-
logický ústav a závodní okruh – což by 
jako gesto a symbolické ocenění zásluh 
o vznik samostatné republiky mohlo 

stačit.
Umění ve veřejném prostoru se nikdy 
nezavděčí všem. Pokud není vyloženě 
vulgární (což orloj není), láká turisty 
a otevřeně uvažující milovníky umění, 
kteří věří, že každá doba má právo na 
vyjádření. Vyhozené miliony by to byly, 
kdyby se o novém díle nedalo nic říci 
ani napsat.
Rozhodně ale nelze považovat všechny 
Brňany, kterým se nový orloj v centru 
nelíbí, za hlupáky. Hlupáci jsou ti, kdo 
neumí ani vyjádřit, proč se jim nelíbí, 
a kteří se při své netolerantní povaze 
zmůžou maximálně na vulgární analo-
gie. V současné době už existuje velmi 
jednoduchý a vše vysvětlující návod, 
díky kterému by nemělo nikomu trvat 
dlouho se odečítání času naučit a dát 
nové dominantě šanci. Ty žárovky na 
Kobližné ulici tolik nevole nevyvola-
ly… a přitom nesvítí. 

„Koutek je určen pro děti od dvou do 
pěti let a je otevřený od osmé hodiny 
ráno do druhé hodiny odpoledne v No-
vobranské ulici 4. Za hodinu hlídání za-
platí rodiče dvacet korun,“ řekla Hana 
Procházková z lužáneckého střediska, 
která má projekt na starosti. V sou-
časné době koutek pojme patnáct dětí 
a funguje převážně na systému „kdo 
dřív přijde…“. Rezervace místa napří-
klad na následující den je ale v omeze-
né míře možná. „Toto zařízení je ovšem 
skutečně určeno pro dočasné hlídání, 

Lužánky nabízejí hlídání
za dvacet korun na hodinu

Brno – Potřebuji si zařídit tisíc věcí, ale nemám kam dát dítě, takže ho všude beru sebou. Tak nějak pravděpo-
dobně začínají rozhovory mladých matek, které musí s dětmi na úřady nebo do zaměstnání, kam se po mateřské 
dovolené na pár hodin denně vracejí. Rodičům, kteří z nějakého důvodu potřebují během dne pohlídat, teď slouží 
nový dětský koutek Lužánek – střediska volného času. Jen pár kroků od Měnínské brány.

nemá plnit funkci školky. Kdyby rodiče 
chtěli v dětském koutku nechávat děti 
celý den a celý týden, odkážeme je na 
předškolní zařízení, které také provozu-
jeme,“ upozorňuje Procházková.
Projekt dětského koutku je součástí 
programu Evropské unie, který pod-
poruje návrat rodičů do zaměstnání 
po mateřské dovolené. „Je to výborná 
služba hlavně pro matky, které se do 
Brna přistěhovaly a které se tak ne-
mohou spoléhat na operativní babičky                                       
a dědečky,“ uvedla matka tříletého 

syna Ivana Černá. 
Podle Procházkové si děti ponechané      
v koutku nebudou jen osamoceně hrát 
s tím, co zrovna najdou na zemi. „Bude-
me nabízet i organizované aktivity pod 
vedením lektorek, například kreslení,“ 
řekla Procházková. Projekt zatím bude 
trvat do července příštího roku. Pokud 
o něj bude zájem, Lužánky – středisko 
volného času v něm bude pokračovat, 
tentokrát ale jako s komerční nabídkou.

Text: Petr Bokůvka, 
Foto: Metropol

Nástrahy metropole

„Představitelé města se svým rozhod-
nutím zřekli zodpovědnosti vůči svým 
občanům a prokázali nekompetent-
nost tvrzením o nedostatku informací 
o kauze podzemních garáží. Pro nás to 
znamená pokračovat v aktivitách spo-
jených s odporem vůči garážím,“ uvádí 
se ve stanovisku skupiny na sociální 
síti Facebook nazvané „Nesouhlasím se 
vznikem podzemních garáží na Zelném 
trhu v Brně“.
Odpůrcům se nelíbí zejména zásahy do 
podoby náměstí a fakt, že pod veřej-
ným prostranstvím má vyrůst stavba 
pro soukromé účely: parkoviště by mělo 
sloužit novému hotelu a majitelům okol-
ních bytů. Podle serveru České noviny.cz 

Ilustrační foto
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Zastupitelstvo: 
Petice ano, ale…

Brno – Necháme to na ty, co přijdou po nás. Takový je výstup ze zasedání 
brněnského zastupitelstva, které minulý týden mělo jednat o plánu vy-
budovat pod Zelným trhem podzemní garáže. Zastupitelé nakonec pouze 
vzali petici na vědomí s tím, že vážnější jednání o této stavbě nechají až 
na nové vedení města, které vzejde z víkendových voleb. 

se odborníci bojí také o osud unikátního 
systému sklepení. „Při takto obrovském 
výkopu nelze zaručit, že se do kleneb 
historických sklepů nedostane voda                   
a při dešti budou zaplaveny rozvody 
sítí a vzduchotechniky,“ uvedl pro ser-
ver odborník na brněnské podzemí Aleš 
Svoboda.
Právě na odborné vyjádření také čeká 
vedení města a investor nového hotelu. 
„Není důvod, abychom teď dělali rozhod-
nutí pod vlivem komunálních voleb,“ 
uvedl náměstek primátora Oliver Po-
spíšil před zaplněným sálem, kam přišli                
i odpůrci s transparenty. Jak vyplývá                 
z diskuzí na sociální síti Facebook, další 
protesty se připravují.      Petr Bokůvka

Petr Bokůvka, Foto: Tino Kratochvil

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do stojanů MORAVSKÝ METROPOL

Omluva: V minulém čísle jsme chybně napsali popisek k fotografi i, která byla u článku s názvem - Brněnské centrum nabízí další 
prostor k setkávání. Na fotografi i je náměstí Svobody, nikoliv Moravské náměstí. Tímto se všem čtenářům omlouváme.              (red)
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Jisté indicie mohou nabídnout školní 
známky či kroužky, které dítě baví. 
Ale ještě lepší než řídit se známkami, 
je zeptat se přímo třídního učitele. 
Třídní učitelka totiž má přehled nejen                          
o známkách, které jsou často zavádějí-
cí, ale hlavně o aktivitě dětí v hodinách. 
Často totiž děti nějaká látka baví, ale to 
ještě neznamená, že se na test pořádně 
připraví.
Samy děti by si určitě měly zkusit zod-
povědět několik základních otázek. 
které předměty mě baví, jestli se radši 
pohybuji v přírodě, či mám radši kolem 
sebe společnost. Určitě už také vím, jest-
li jsem manuálně zručný a co mě více 
baví. Už tyto otázky by po zodpovězení 
měly dětem ujasnit alespoň typ školy. 

Neváhejte a poraďte se s odborníky!
Další rady může poskytnout studijní 
poradce, který je už k dispozici téměř 
na každé škole. Právě on má totiž za 
úkol se studenty devátého ročníku více 
pracovat – připravuje pro ně testy inte-
ligence včetně vytipování předpokladů 
pro různé oblasti. Vaše dítě se tak jed-
noduše dozví, jestli je díky svému logic-
kému uvažování více vhodné na studi-
um přírodních věd či ho sociální cítění 
předurčuje spíše opačným směrem - na 

Výběr škol se kvapem blíží, ať to děti moc netíží
S blížícím se podzimem se letošním „deváťákům“ krátí čas na jedno z nejdůležitějších rozhodnutí jejich života. Musí se totiž rozhodnout na kterou střední školu si poslat přihlášku, respektive 
tedy rozhodují o svém budoucím zaměstnání. Mnoho z nich si přitom oborem, který by je bavil, zatím vůbec není jisto. Radit se tak pokoušejí rodiče i babičky a výběr střední školy pro toho 
kterého juniora se tak stává v celé společnosti žhavým tématem.  Ale podle čeho se má dítě s rodiči rozhodovat?

práci s lidmi.
Obdobné testy a poradenství nabízí in-
formační a poradenská centra úřadů 
práce. Tato střediska se navíc orientují 
v problematice pracovního trhu. A tak 
se zde máte možnost dozvědět, jaké 

uplatnění bude pro dítě po ukončení 
potencionálně vybrané školy připadat 
v úvahu, ale také pozice, které jsou v 
této oblasti nabízeny i jejich průměrné 
fi nanční ohodnocení. To jsou informace 
k nezaplacení, protože mnoho dnešních 

absolventů nyní těžko hledá práci. Už 
proto, že každá doba má své „oblíbené“ 
profese.
Odbornou pomoc pro opravdu bezrad-
né rodiče mohou nabídnout také peda-
gogicko-psychologické poradny. Než ale 

vyhledáte odborníky, můžete ještě zku-
sit návštěvu vytipované školy při dni 
otevřených dveří. Každé rozhodování 
je přece snadnější po osobní zkušenosti. 
Na vlastní oči vypadá mnoho věcí zají-
mavěji než na papíru. Když dítě pozná 
nové prostředí na vlastní kůži, promlu-
ví si s místními studenty a prohlédne 
ukázky zdejšího vyučování, určitě se 
mu bude rozhodovat lépe.

Cennější než rady odborníků?
V každém případě je však důležité, aby 
byli rodiče svému dítěti při rozhodová-
ní oporou a dokázali mu objektivně po-
radit. Ale pozor na přílišné postrkování 
dětí do představ rodičů. I když si mys-
líte, že své dítě znáte nejlépe, nezapo-
mínejte, že dítě ví samo dobře o svých 
školních radostech i starostech. Jen mu 
chybí nadhled a představa o dospělém 
světě. 
A právě zde je rada rodičů důležitá, vy-
světlete dítěti výhody i nevýhody jed-
notlivých povolání, aby se mu rozhodo-
valo lépe. A až si vybere, nezapomeňte 
jej podpořit. Každý má přece svůj sen, 
tak jej pomozte svým dětem rozpoznat 
včas.

Text: SiS, 
Foto: archiv

Změny budou, ale jaké?
Myšlenka reformy je jasná - na prvním 
místě musí být kvalita, nikoliv kvanti-
ta. Dnes je situace bohužel na mnohých 
školách spíše opačná - už kvůli součas-
nému systému fi nancování (škola zís-

Změny ve školství?
Vláda se rozhodla řešit situaci českého vysokého školství. To volá po re-
formách již delší dobu. Školy si stěžují na nedostatek fi nancí i špatný sys-
tém univerzitního vzdělávání. Sám premiér Nečas má na školství jasný 
názor. Je třeba přeměnit celý systém vysokého školství, a proto řešení této 
situace považuje za jeden z pěti klíčových úkolů současné vlády.

kává fi nanční prostředky podle počtu 
studentů). Ministr školství Josef Dobeš 
se proto chystá navrhnout reformu fi -
nancování vysokých škol a zároveň tak 
vyřešit investice do výzkumu a vývo-
je. Inovaci totiž nedokáží pokrýt pou-

ze základní fi nanční prostředky škol                                                                                       
a ani navázaná spolupráce s podniko-
vou sférou nestačí. Zde se řešení nabízí 
ve větším propojení výzkumu s výkon-
nou reálnou ekonomickou sférou, jak 
sdělil ministr školství.
Na českých školách by také měl být 
kladen větší důraz na obory s vyso-
kou přidanou hodnotou, které zajistí 
svým absolventům uplatnění a navíc 
pomohou i státní ekonomice. Čeští za-
městnanci jsou totiž zatím na evrop-
ském pracovním trhu žádaní, ale to 
je způsobeno spíše nižšími fi nančními 
požadavky. Navíc většina z těchto za-
městnanců pracuje na pozicích s níz-
kou nebo středně vysokou vzdělaností. 
Vláda proto chce upravit systém vzdě-
lávání tak, aby absolventi měli mož-
nost uplatnění i na vysokoškolských 
pozicích. Česká republika nemá být pro 
Evropu zdrojem levné pracovní síly, ale 
kvalitních odborníků na špičkové úrov-
ni. Kvalitě škol by také mohla napo-
moci úprava náročnosti jednotlivých 
stupňů vzdělávání, přičemž nejodbor-
nější by ve výsledku byla nově vzniklá 
univerzitní centra excelence. Tato cen-
tra by navíc studentům nabízela i spo-
lupráci se soukromým sektorem a tedy 
zajímavé poznatky z praxe.
Zvýšení kvality českého vysokého škol-

ství očekává vláda i od akreditační 
komise – ta totiž dostala za úkol pro-
věřit všechny doktorandské studijní 
programy.
Chystané změny by měla vláda projed-
nat v příštím roce. Výsledkem jednání 
pak bude novela vysokoškolského zá-
kona a na ni navazující zákon o fi nanč-
ní podpoře studentů. Ministr školství 

také přislíbil dokončení a schválení pro 
vědu klíčového programu Výzkum, vý-
voj a inovace.
České školství se tedy již dlouho slibo-
vaných změn konečně dočká. Všechny 
určitě nebudou příjemné, ale snad ale-
spoň budou stát za to.

Text: Simona Stolařová, 
Foto: archiv
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Jestliže pomáháte druhým, tak pomáháte také sobě (Matka Tereza), bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Sporák od fi rmy Gorenje vyhrál Michal Boda Riegrova  
34 , 612 00  Brno. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní tajenky jsou připraveny 2 lístky na koncert skupiny ELÁN, který se koná v Ostravě 29. 10. 2010. Těšíme se na vaše 
odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Tůmova 3, 616 00 Brno, nebo krizovkamorava@imetropol.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) 
nejpozději do 25. 10. 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce Metropolu.
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A jestli se dělíme o svačinu? 
Monika: No, zatím na tom není televize 
tak špatně a něco k zakousnutí nám, 
ale i našim hostům, připraví. Ale kdy-
by bylo potřeba, tak bychom se určitě 
podělili.
Honza: Možná by se dalo říct, že jako 
chlap nechám všechno na holkách, 
ale zase navážu na to, co řekla Moni-
ka. Všechno je připraveno a sladěno, 
protože funguje veškerá komunikace. 
Přiznám se, že kdybych se v obleče-
ní necítil - nenosil bych ho. Je to jako 

kdyby jste nosili třeba červený svetr a 
červenou nesnášeli:o) a svačiny? Já se 
upřímně nejvíc těším na ranní rituál 
spojený se snídaní - to chodíme s Moni-
kou do „naší“ oblíbené vajíčkárny, jak 
já té kavárně říkám, kde je to moc hez-
ký - jen jim to děsně trvá. Tedy někdy:o) 
Poslední dobou se totiž zlepšili:o). Ale 
pochválím se. Monice ráno připravuji 
kafíčko a sobě čaj:o)).
■ Dobré ráno asi není vaší jedinou 
profesní aktivitou, co dalšího ještě 
„provozujete“?

Monika: Jak už jsem řekla, moderuji 
Dobré ráno v rozhlase a samozřejmě 
akce různého typu. Taky spolupracuji 
jako produkční na dalším pořadu Čes-
ké televize, DEN D. Je to zajímavá práce                
a taky nová zkušenost.
Honza: Není. Ale mé aktivity se moc 
vyjmenovat nedají. Jsem neustále na 
cestách mezi různými městy, kde mo-
deruji všelijaké akce.  Do toho naše hos-
půdka v Praze a tím pádem mé aktivity 
zaberou dostatek času na to, abych se 
nenudil:o).

■ Co rádi sledujete v televizi? Hon-
zo, ty jsi mi kdysi říkal, že sleduješ 
všechny televize. Pro přehled a pro-
to, aby jsi mohl pojmenovat to, co 
se ti líbí a nelíbí, a že bez sledování 
srovnávat nejde, je to tak?
Honza: Pokud televize produkuje pořad, 
který mne zajímá, snažím se podívat 
na všechno alespoň dvakrát, abych 
mohl v klidu říci, že se to povedlo nebo 
naopak. Samozřejmě se to netýká tře-
ba seriálů. Těch už je tolik, že by mi to 
splynulo dohromady. Ale mám na mys-

li třeba reality show, talkshow, různé 
publicistické pořady atd. Baví mě taky 
hudba, takže i k té se přikláním. Svůj 
nejoblíbenější pořad nemám. Mám rád 
zvířata a tak se snažím najít vždy pro-
gram, kde se nějaké objeví. Ale upřím-
ně, stejně není na telku čas.
Monika: Musím se přiznat, že na televi-
zi mi moc času nezbývá, protože kromě 
práce jsem taky maminka na plný úva-
zek. A vzhledem k času, kdy vstávám 
do práce, usínám se slepicemi. Tak po-
tom pořady, které chci vidět, doháním 
na internetu. Ale odpočinu si třeba u 
Dr.House. Nebo u nějakého cestopisu. 
Bohužel většinou u televize usínám, ne-
závisle na kvalitě programu.
■ Máte nějaké své vzory? Někoho, 
kdo vás inspiruje?
Monika: Vzory mám spíše životní než 
profesní. A většinou to jsou lidi (ženy)    
z mého okolí, nikdo známý.
Honza: To opravdu nemám.
■ Mohli byste moderovat politickou 
debatu? Sledujete např. Václava 
Moravce, či podobné televizní for-
máty?
 Monika: Tak to bych určitě nemohla. 
Zpravodajský styl mi nesedí, neumím 
to. A profesionály jako je Václav, obdi-
vuji. Nemá to s těmi politiky jednodu-
ché. Musí mít obrovský přehled v tom 
nepřehledném politickém rybníku                                  
a pamatovat si to, co si ani někdy sami 
politici nepamatují. Sleduji jeho pořad 
vlastně jen když jsem u rodičů, ti ho 
totiž milují.
Honza: Jednou jsem někde řekl, že kaž-
dý by měl dělat to, co umí. O sobě si 
myslím, že umím komunikovat s lidmi. 
To ale neznamená, že bych se vrhl na 
pořad plný frází jako je politická debata 
:-). Ne, moje místo je v komunikačních 

pořadech s lidmi, kteří i mně mají co 
nabídnout ve svých prožitcích a zkuše-
nostech. Nemám rád, když člověk dělá 
něco na co nemá a tak se dívám trošku 
mezi prsty na všechny herečky, herce 
atd., kteří si myslí, že moderování je 
něco, když se naučíte text a ten potom 

odmoderujete. Moderování, to není na-
učená role, moderování jsou dva břehy 
jedné řeky. Jedna strana je přípravena a 
druhé musíte nechat volnost.
■ Pokud byste měli možnost vybrat 
3 pořady (ze všech televizí), které se 
vám líbí, které by to byly a proč?
Monika: Mám ráda Všechnopárty pana 
Šípa, protože je to milé, spontánní a vy-
hovuje mi jeho humor. Pak Na plovár-
ně Marka Ebena, kvůli top osobnostem        
z různých oborů a taky kvůli Markovu 
šarmu. A pak zajímavé dokumentární 
projekty typu Ptáčata, Nevítaní, Nejtěž-
ší volba atp. A nesmím zapomenout na 
vaření s Italem. Kvůli vaření? Ne, kvůli 
Italovi.  
Honza: Asi nejtěžší otázka. Kdysi vznikl 
na Nově pořad „Proč“ a „Na plovárně“ 
je jeho náhrada na ČT. Mám rád, když 
existuje kvalitní dialog, ve kterém se 
něco dozvím.
Na ČT jsem měl rád pořad Jana Krause 
„Uvolněte se prosím“, ale na Primě se 
na stejného člověka dívám raději v po-
řadu „Československo má talent“. Jinak 
se mi líbí jakýkoliv dokument, který jde 
napříč každou televizní stanicí.

Děkuji za rozhovor a přeji pěkné společ-
né moderování!

Dita Brančíková

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do stojanů MORAVSKÝ METROPOL
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Aneta Majerová
Je mladá, šikovná a talentovaná. A říká, že také svobodná. Momentálně 
účinkuje v Městském divadle Brno, kde ji právě nejvíce zaměstnává Mary 
Poppins. Proč? Na to jsme se jí zeptali.

Právě pracuješ jako asistentka 
režie na přípravách nového (prý 
velkolepého) muzikálu Mary Pop-
pins, je to tak? Jak jsi se k této prá-
ci dostala?
Ne „prý velkolepého“, ale VELKOLEPÉ-
HO muzikálu:-). V Městském divadle 
pracuji už jedenáctou sezonu. Začí-
nala jsem jako tanečnice a postupem 
času získávala zkušenosti, které mě 
dovedly až k práci asistentky režie, 
choreografi e a podobně. Na tuto po-
zici si mě vybral pan režisér Petr 
Gazdík, zároveň šéf muzikálu. Musím 
říct, že je mi ctí být součástí tohoto 
velkého projektu nejen jako asis-
tentka, ale zároveň i jako účinkující.                                      
K mým novým zkušenostem bude 
určitě patřit stepování pod vede-
ním choreografů Denyho Ratajského                                                     
a Lucky Holánkové.

Jak se Ti spolupracuje s Petrem 
Gazdíkem? 
Vzhledem k tomu, že se více jak 10 
let potkáváme na jevišti i v zákulisí, 
dovolím si říct, že naše vztahy jsou 
přátelské. Nemusím se obávat sdělit 
mu svůj názor, oba dva víme, co od 
sebe můžeme očekávat a vycházíme 
si vstříc. Spolupracuje se mi s ním 
prostě dobře. A co si obzvláště na něm 
cením, je jeho profesionalita, připra-
venost a v neposlední řadě schopnost 
navodit příjemnou pracovní atmosfé-
ru, která je důležitá.

Co všechno musí dělat asistentka           
režie u pana Gazdíka? Nepotřebu-
je ještě jednu?:)
Myslím, že ne;) Jsme na to už tři. 
Petrova maminka, paní Jana Gazdí-
ková, se stará o děti, jakožto hlavní 
postavy muzikálu. Její nelehký úkol 
spočívá v přípravě dětí k výstupu na 
jeviště, jako je například učení textů, 
správná mluva a podobně. Můj kole-
ga Milan Němec a já máme na sta-
rosti zbytek. Tady záleží na režisérovi                          
a jeho požadavcích. 
V našem případě musíme naplánovat                                                                                       
a sjednotit veškeré zkoušky celého 
týmu. A protože náš tým má více 
jak 120 členů, je důležité to všechno 
dobře zorganizovat. To znamená, že 
musíme zharmonizovat korepetice, 
choreografi e a aranžovací zkoušky, 
kdo je povede, kde a také kdy. Asi-
stovali jsme i při úpravách textů, 
řešení rekvizit, scény, podáváme 
informace například krejčovnám                                    
a ostatním důležitým pracovním 

složkám, které jsou součástí celého 
projektu. Asi bychom měli být takové 
„pravé ruce“ režiséra. 

Prosím tě, a co je to ta korepetice?
Nacvičování hudebních skladeb pod                  
odborným dohledem. Můžeš se k nám 
přijít podívat a  zazpívat si s námi.  

A jak se Mary Poppins vlastně                  
dostala k nám do Brna?
Přifoukne ji východní vítr, přece! Ale 
vážně, myslím si, že velkou zásluhu 
na tom má Petr Gazdík. A samozřej-
mě nejen on. Jednání prý byla nároč-
ná a táhla se bezmála tři roky. Určitě 
se inspirovali motem Mary Poppins 
– Stačí jen chtít a rázem je vše mož-
né!:-)
Vím, že Cameron Mackinthos, s nímž 
jsme již spolupracovali na Čaroděj-
kách z Eastwicku a Oliverovi, nám 
nakonec tato práva přiřkl.!!! Jsme 
šesté divadlo na světě, kterému se 
to podařilo. Svědčí to o jeho důvěře 
k našemu divadlu. Zároveň s tím, že 
jsme dostali tato práva, však musíme 
dodržovat přísná kritéria. Týká se to 
kostýmů, scény, režijní koncepce, ale 
například i výběru hlavních herec-
kých postav.

Jak dlouhou dobu potřebujete         
k nazkoušení takového muzikálu?
Vzhledem k náročnosti celého pro-
jektu začaly zkoušky už počátkem 
června a premiéra bude 20. listopadu, 
což je skutečně nezvykle dlouhá doba 
zkoušení jednoho projektu, speciál-
ně v našem divadle. Proto bych ráda 
pozvala na toto představení všechny 
čtenáře. Myslím, že to bude kouzelný 
zážitek. A proto, jak říká Mary: „Rych-
lejší nohou vpřed, teď hned, a já jen 
dodám, k nám do divadla“!
                    Text: Dita Brančíková, 
     Foto: soukr. archiv A. Majerová
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Židlochovicemi k Akátové věži
Na jižní Moravě rostou vyhlídky a rozhledny jako houby po dešti. Jedna z těch novějších byla otevřena v létě 
roku 2009 na vrchu Výhon ve stejnojmenném přírodním parku ležícím u Židlochovic. Ale kde se tu vlastně nová 
rozhledna vzala?
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Už je to tak milí čtenáři, vždy se najde důvod 
něco slavit. A ty důvody? To byste nevěřili. Na-
příklad za týden bude moje mamča se svými 
spolužáky slavit 55 let od nástupu do první tří-
dy! Ono už jim nestačí, že se schází každých pět 
let od ukončení školní devítileté docházky. Budou 
tedy slavit nástup! Potom se stane důvodem 
k oslavám zřejmě i nástup do mateřské škol-
ky, do Lidušky (hudební školy) a bůhví do čeho 
ještě. Ale nejspíš si zkrátka spolužáci takzvaně 
sednou a chtějí se vídat častěji. I když jsou asi 
obvyklejší srazy pomaturitní. Jiní známí zase 
slavili tuhle podzimní slunovrat, což je, pokud 
mě paměť nešálí, starý pohanský zvyk, resp. 
druhý z pohanských oslav sklizně. Pohanských 
rituálů se jim zachtělo milánkům! Budiž, zdá se, 

08 že životodárné slunce vždy zvítězí nad měsícem 
na tmavé noční obloze. To jen Rusalka ve své 
nesmrtelné árii „Měsíčku na nebi hlubokém…“ 
mu zachovává svou přízeň. Ale moji babičku vliv 
měsíce potrápil ještě coby malou holčičku a také 
v dospělosti projevy jejího náměsíčního chování 
vylekaly nejbližší rodinu. Traduje se v rodině his-
torka, kdy babička, coby asi desetileté děvčátko, 
bloudila za úplňku nočním bytem s doširoka 
otevřenýma očima a přenášela z místa na místo 
těžké květináče, které by v bdělém stavu neu-
zvedla. Její rodiče z toho měli těžkou hlavu a i v 
létě, za horkých dnů, zavírali důkladně okna. Její 
maminka, moje prababička, měla jednou málem 
infarkt, když je probudil v noci šramot ozývající 
se z kuchyně a co neviděli? Jejich Zdenička si leh-

kým krokem vykračovala po kuchyni, v náručí 
pětilitrovou sklenici plnou nakládaných vajíček, 
kterou babička toho večera naložila tak, jak bylo 
tehdy, když nebyly ledničky zvykem, a naložila 
pětilitrových lahví rovnou osm. Zdenička vždy 
chvíli s každou lahví pošpacírovala a postavila 
ji zase přesně na to místo, na kterém původně 
stála. Prababička chtěla radikálně zasáhnout              
a zachránit své dílo, ale praděda znalý záludnos-
tí somnambulismu, čili náměsíčnictví, ji šeptem 
radil, ať vydrží s nervy, že nesmí Zdeničku probu-
dit a vyděsit. Nakonec vše dobře dopadlo, vajíčka 
přežila a Zdenička jako ostatně vždy, o ničem 
ráno nevěděla. A protože se po čem nic dědí přes 
koleno, i mě občas našli ráno rodiče, jak spím 
v postýlce vsedě, hlavu na kolenou a bylo jim 

jasné, že jsem se v noci potichoučku (na rozdíl 
od babičky) potulovala po našem panelákovém 
bytě a pak se ke spánku uložila sama. Ale zpět 
na zem od nebeských těles. Realita mých posled-
ních dnů stála za to. Moje téměř roční zlato Tedík 
pronikl v nestřeženém okamžiku na balkón, kam 
jsme uložili do chladu velký hrnec s hustou zele-
ninovou polévkou. Nic chytřejšího ho nenapadlo, 
než sundat skleněnou poklici a do hrnce si sed-
nout. Čunisko jedno! A ještě se tomu smál. Takže 
už se ani moc nedivím, že všichni kolem mne hle-
dají důvody, co slavit a odreagovat se. A to ani, 
kdyby šli ještě dále než k pohanským rituálům 
a skončili třeba u bakchanálií, bujného hýření 
na počest boha vína a úrody Dionýsa (Bakcha) 
ve starověkém Římě.                   Dita Brančíková

Plán vybudovat na kopci u Židlocho-
vic rozhlednu, se zrodil mezi místními 
turisty a milovníky přírody již v roce 
2004. Od nápadu k realizaci je ale cesta 
daleká a složitá, proto samotná výstav-
ba začala až v roce 2009. Projekt roz-
hledny totiž nezahrnoval jen stavbu 
vyhlídkové věže, ale také vybudování 
parku kolem zvonice v Židlochovicích 
a osazení celého turistického okruhu 
mobiliářem a informačním systémem. 
Naštěstí se celého projektu ujalo přímo 
město Židlochovice, které jej vzalo za 
své a již v roce 2006 vypsalo architek-
tonickou soutěž na vzhled vyhlídky. 
Důraz při vybírání vítěze byl kladen 
hlavně na napojení vyhlídkové věže na 
krajinu. Důležité bylo tedy podtrhnout 
krásu oblasti a nabídnout turistům 
něco nového a jedinečného. Šest při-
hlášených architektů nabídlo celkem 
15 návrhů, z nichž byl nakonec vybrán 
vítězný projekt Akátové věže ing. arch. 
Pavla Jury.
Místní jsou s novou vyhlídkou velmi 
spokojeni - doufají, že se celá stavba 
díky své jedinečnosti, přirozené krá-
se a nadčasovosti, stane přirozeným 
symbolem oblasti a vyhledávaným 
výletním cílem. A první úspěchy již 
rozhledna slaví. Byla totiž oceněna 
titulem Nejlepší investice roku 2009 – 
TOPINVEST 2009. Právě toto prestižní 
ocenění bývá každoročně vyhlašováno 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
Ministerstvem pro místní rozvoj a Sva-
zem podnikatelů ve stavebnictví v Čes-
ké Republice.
A na co se tedy na vrcholu Výhonu 
můžeme těšit?
Celá vyhlídka je vybudována hlavně 
z akátového dřeva – tedy místního 
materiálu a leží v nadmořské výšce 

355 m. Základní půdorys je kruhový                              
o průměru 3,7 metrů a tvoří jej na tři-
cet nosných sloupů. Ty jsou zároveň 
také pláštěm celé věže a je v nich ukot-
vena i konstrukce schodiště. Na horní 
vyhlídku – tedy celých 14 a půl metru 
vysoko - vás zavede 76 schodů. Vzhled 
celé stavby je velmi příjemný, přestože 
je přísně geometrický.
Přestože se vrch Výhon na první pohled 
nezdá, nabídne svým návštěvníkům 
nádhernou vyhlídku. Na severu ná-
vštěvníci rozeznávají zvlněné vrcholy 
Drahanské vrchoviny, o něco blíže po-
zorují Pracký kopec se siluetou Mohyly 
míru. Oproti tomu jih nabízí pohled na 
klidnou hladinu Novomlýnských ná-
drží s pozadím ležící Pálavy. Při dobré 
viditelnosti Akátová věž umožní i vý-
chodní pohled na Bílé Karpaty. Směr na 
Brno oproti tomu ukazuje roztroušené 
vesničky jižní Moravy i barevnou mo-
zaiku polí a luk. Při dobré viditelnosti 
je také možné spatřit Brno a jeho do-
minanty – až v dálce totiž rozeznáme 
Špilberk i Petrov, Hády i nedaleké Bo-
hunice. Pro milovníky vyhlídek a roz-
hleden je tu také jedna specialitka – na 
obzoru je totiž také možné rozeznat 
rozhlednu Babí lom u Lelekovic.
Vyhlídka je přístupná celoročně                   
a vstup je zdarma. Jedinou bariérou      
v návštěvě je tak pro mnohé z nás to-
čité schodiště a subtilní vzhled celé 
stavby. Však i na vrcholku ti vníma-
vější ucítí, jak se věž kolébá pod kroky 
turistů. Přesto by byla škoda o krásnou 
vyhlídku přijít jen kvůli strachu z vý-
šek a tak s odvahou do toho!
Na Výhon je to výkon
Přírodní park Výhon zaujímá celých 
1700 hektarů a obsahuje tak celý ma-
siv Výhonu v oblasti katastrálních 

území Blučina, Židlochovice a Nosislav. 
Rozhledna leží v 355 m. nadmořské 
výšky, proto se připravte, že půjdete 
hodně do kopečka. Vždyť výškový roz-
díl mezi Židlochovickým náměstím a 
vrcholem Výhonu je celých 182 výško-
vých metrů. 
A protože se výšek nebojíme – kudy 
tudy na vyhlídku!
Na cestu k rozhledně nebo jen na vy-
cházku po výhonu je možné nastou-
pit v Židlochovicích a také ve vedlejší 
Blučině. V Židlochovicích se cesty roz-
cházejí u radnice, kde si musíme roz-
hodnout ze dvou odlišných tras. Buď se 

vydáme po zelené turistické značce ko-
lem gotické zvonice a dále okolo Rober-
tovy studánky krajinou Výhonu až na 
vrchol k Akátové věži, nebo vyrazíme 
druhou trasou, kde provede turisty žlu-
tě značená naučná stezka s jedenácti 
naučnými zastaveními u tematických 
panelů. Z těch se dozvíte podrobnější 
informace o místních specifi kách, tedy 
reliéfu krajiny, rostlinách (za zmínku 
určitě stojí alespoň vstavač vojenský a 
len žlutý) i zvířectvu. Na území tohoto 
parku je totiž registrováno celých 66 
druhů ptáků –  z nejvzácnějších jme-
nujme vlhu pestrou, strnada lučního 
a pěnici vlašskou. Z historie oblasti 
nás naučné tabule upozorní hlavně na 
unikátní nálezy pozůstatků spodních 

čelistí velryb, žraločích zubů, ostnů 
ježovek atp.
Ať si vyberete jakkoliv, obě cesty vás 
povedou svěží českou přírodou. Cesta 
se bude klikatit mezi sady, lukami a vi-
nicemi i zahradami a dále od Židlocho-
vic budete procházet i menšími lesíky. 
Park Výhon je také velmi vhodný pro 
cyklistiku, kdy můžete využít cyklotra-
sy číslo 5149, 5113 a další. Navázat tak 
můžete na cyklostezky vedoucí dále k 
vinicím i směrem na Brno či Rakousko.

Více informací naleznete na 
http: //vyhon.webnode.cz, 

www.zidlochovice.cz, www.blucina.cz
     Simona Stolařová, 

Foto: Metropol

Vyhledávaná vyhlídka Akátová věž
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