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brno a jižní morava
Mimořádná příloha o kraji a MF DNES

ZA ÚSPĚCHEM
Libor Zábranský
zvedl Kometu Strany 4 a 5

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ

od 1. záøí 2010

NEKUPUJTE ZAJÍCE V PYTLI
PØIJDÌTE SI VE VYZKOUET!

CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - BOØETICE
OTEVØENO: Po - Pá (7:00 - 17:00 hod.)

CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - HUSTOPEÈE u Brna
OTEVØENO: Po - So (9:00 - 17:00 hod.) - (pøímo u dálnice D2, EXIT 25)

Spolu s Brnem a jižní Moravou
Mimořádná příloha o Brně a jižní Moravě. Ohlédnutí za patnácti lety, kdy jsou Brno a jižní Morava úzce spjaty s MF
DNES. Jaký je náš kraj, jak vypadají jeho úspěchy, nejkrásnější místa a zajímaví lidé. Jak se vyvíjely noviny, které s lidmi žijí.

15 let na jižní Moravě, 7 let v Brně V domě Convalaria na České ulici v Brně sídlí redakce MF DNES po celou dobu, co zde vychází regionální přílohy
nejčtenějšího seriózního listu v zemi. První vydání jihomoravské přílohy vyšlo 21. září 1995, mutace pro Brno se objevila 3. listopadu 2003.

Foto: Radek Miča, MF DNES

… in
INZERCE

Jubiläumsbeilage der Regionalausgabe Brno der Mladá Fronta DNES vom 16. September
… indieser
dieser
Jubiläumsbeilage der Regionalausgabe Brno der Mladá Fronta DNES

2010 erfahren die Leser unter anderem

vom 16. September 2010 erfahren die Leser unter anderem:

-

Volejte zdarma: 800 100 372, tel.: 519 304 040
e-mail: info@lomax.cz, www.lomax.cz

-

wie die Redaktionsleitung im Rückblick die letzten 15 Jahre beschreibt und bewertet
wie die Redaktionsleitung im Rückblick die letzten 15 Jahre beschreibt und bewertet
welche Gesichter die Regionalredaktion in Brno hat, in welchem historischen Gebäude sie
welche Gesichter die Regionalredaktion in Brno hat, in welchem historischen Gebäude sie
arbeitet und sich täglich um innovative Inhalte bemüht
arbeitet und sich täglich um innovative Inhalte bemüht
wie die erfolgreiche Entwicklung des Onlinedienstes www.idnes.cz aussieht
wie die erfolgreiche Entwicklung des Onlinedienstes www.idnes.cz aussieht
wie die Titelseite der Brünner Regionalausgabe der Mlada Frontá DNES vor 10 Jahren und die
wie die Titelseite der Brünner Regionalausgabe der Mlada Frontá DNEs vor 10 Jahren und die
Titelseiten an ereignisreichen Tagen aussahen
Titelseiten an ereignisreichen Tagen aussahen
wie sich Layout und Design der Zeitung entwickelt haben
wie sich Layout und Design der Zeitung entwickelt haben
wie die Leser der Mladá Fronta DNES in ihrer Soziostruktur aussehen
wie die Leser der Mladá Fronta DNES in ihrer Soziostruktur aussehen
wie die Zeitung inhaltlich und redaktionell entsteht
wie die Zeitung inhaltlich und redaktionell entsteht
und warum man sie liest und lesen sollte
und warum man sie liest und lesen sollte
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Brno, na shledanou. Doufám

Když jsme do
toho nastoupili,
netušili jsme,
Dramatik a spisovatel
jaká to bude jízda Arnošt Goldflam píše
Hana
Černohorská
vedoucí redakce
MF DNES

K

dyž jsem začala pracovat
v MF DNES, byla primátorkou Brna Dagmar Lastovecká a starostkou Břeclavi
Anna Procházková. Byla jsem
prvním okresním redaktorem
pro novou jihomoravskou přílohu v historii a moje redaktorská
základna byla právě v Břeclavi.
Postupně přibyli další kolegové v regionech. Byl to vlak, který
se rozjel hodně rychle a už se nezastavil. Lidé na jižní Moravě přivítali, že se toho o svém kraji dočtou v MF DNES víc.
Po osmi letech dostali svoji
speciální porci zpráv i Brňané.
Pochvalovali si, že mají vlastní
přílohu, a lidé z jižní Moravy byli
zase rádi, že už si o Brně čtou jen
to, co je opravdu zajímá. Pak přišel internet. Díky Brno.iDNES.cz
jsme mohli čtenářům nabízet ty
nejčerstvější události.
Jistě, pro novináře je nejlepší,
když se pořád něco děje. Skvělé
ale je, když zprávy, které přinášíme, jsou příjemné jako třeba návštěva papeže v Brně, než když
jde například o týrání dětí, jako
to bylo v kauze Kuřim.
A tak přeji naší redakci i čtenářům, ať těch prvních událostí je
víc.

o rodném městě.

S

nad nebude vadit, že svůj
vztah budu demonstrovat
na jednom brněnském,
ovšem význačném místě, na Zelném rynku vulgo Zelném trhu,
jak my říkáme, Zelňáku.
Jistě znáte tenhle žertík, který
snad mohu citovat, poněvadž
jsem dnes navíc taky tak trochu
Pražákem: o kašnu se opírá brněnský bezdomovec, když tu přikročí Pražák a hodlá se odtud napít nepříliš čisté vody. Nabere ji
do dlaní a nese k ústům, když
vtom slitovný tulák praví: „Nepi
to, vole, je tam nachcaný, možná aj nasraný!“ Pražák nerozuměl moc dobře a táže se: „Ca ta
povídátá? Já sam vám narozumňál!“ Tulák pochopí, o koho jde
a pomalu, zřetelně, s účastí, artikuluje: „Pite pomali, je to studený.“
Zelňák je místem setkávání dialektů čili malým Babylonem.
Prodejci ovoce a zeleniny, květin, medu, vajíček a bůhvíčeho,
se sjíždí z různých koutů vlasti
a uslyšíme tu akcent či dialekt líšeňský, nosovky z Tvarožné, připomínající možná napoleonská
vojska, jazyk slovenský i různé
hovory valašské, slovácké, horňácké, dolňácké a bůhví co ještě.
Vzpomínám na léta mého
mládí, kdy jsme s přáteli z tak-

zvané Brněnské Bohémy táhli cházku, ukazoval mi tata, kde
Zelňákem do naší oblíbené vi- bydleli Hugo a Pavel Haasovi,
nárny u Ducháčka, kde nám přá- poslední byl totiž jeho spolužátelsky nakloněný číšník trpěl hla- kem – a kam si on v dětství chodísitý hovor, ba pokřik, naparová- val k nim domů hrát.
Tak bych mohl procházet celé
ní, a umělecké debaty při víně,
na které jsme těžko dávali dohro- náměstí, dům od domu, od námady peníze. Já jsem měl vždyc- kupního střediska až po dnešní
ky podivně špalíčkovatou posta- Provázek, od muzea, kde jsem vivu a ve vinárnách tehdy často žá- děl poprvé vycpaného ledního
dali společenský oděv, ale tam medvěda a ryby i hady v lihu, od
jsem vyrážel často v bílém dám- různých prodavačů a prodavaském kožišinovém bolerku s vy- ček na stáncích, které už tu pocpanými rameny, které mě čini- tkávám leta, občas i slovíčko vylo ještě menším a neforemněj- měníme. Někteří z nich byli dokonce kdysi mými
ším. Jindy jsem zase
spolužáky a snili, tak
požádal jistou slečnu,
jako i já, možná o úplaby mi ze zbytku koženě jiné budoucnosti,
šiny ušila vázanku,
než kam je život zavechlupem ven, a v té
dl dnes.
jsem hrdě kráčel k DuVedle příhod ze žicháčkovi a měl jsem
vota, se Zelným trpocit, že spoluvytvá„Vynořuje se
hem spojených, je tu
řím módu a Dioři by
otázka: Jaké
ještě paralelní pocit
se mohli u mě učit.
bude Brno
dějin, které městem
Později jsem tamtřeba
táhly. Tržnice třeba,
též vodil mladé dámy,
za dvacet
na kterou už si člověk
adeptky na možný butřicet let?“
zvykl, i když tam ne
doucí vztah a předstaúplně svou architektuvil jsem je často mým
rou náleží. Ale v mém
některým přátelům.
Ti je zhodnotili občas příznivě, dětství to byl ukázkový obchod a
občas mi některou někdo pře- býval větší a lépe zásoben než
bral, nebo prchla zavčas sama obchody jiné a člověk měl pocit
nočním Zelňákem, mnohdy ješ- nového a dynamického světa.
tě předtím, než jsem stačil vyslo- Dnes je to už jinak a nakonec –
vit nabídku návštěvy v mém vlh- po těch letech už tehdejší otázky
kém ateliérku na tehdejší Marxo- nevyvstávají. Vynořuje se ale
vě ulici, za účelem možného sblí- otázka jiná. Jaké bude Brno třeba za dvacet třicet let? Bude bažení.
A ještě dříve, když jsem jako nálním městem střední velikosdítě chodil přes Zelňák městem ti, kde nevznikne nic nového
nahoru k Petrovu s otcem na pro- a mimořádného? Zapíše se do

dějin jako město, kterému se rozpadly stadiony, plovárna a kde
se boří Špalíčky a budují se podivné konstrukce bez charakteru a tváře? Co bude s divadly?
Která zůstanou a která zmizí
z kulturní mapy a proč? Kam budeme chodit na nádraží, budeme se vláčet s kufry na pláně,
kam nebude ani pořádné spojení? Odvážíme se chodit na Cejl,
Bratislavskou a Francouzskou,
kde bude ještě větší a divočejší
ghetto, než je dnes a kde je tolik
heren a zastaváren, že se tam
soustředí časem celá galerka ze
široka i z daleka?
Píšu o těch věcech často a dosti dlouho, ale změna k lepšímu
přílišná není, ba, mnohdy naopak. Ještě však, že má Brno zatím pěkné okolí. Třeba se tam časem lidi přesunou a do Brna se
budou jezdit dívat jako na nějaký skanzen. Ale – bohužel – ne
vždy toho, co bylo v minulosti
dobré a pěkné. Doufejme však,
že zase ne zcela naopak. Nejlepší by bylo, kdyby se za dvě stě tři
sta let, jak se píše v Čechovových hrách, říkalo: „V Brně se
vždycky žilo a žije dobře, příjemně, bezpečně, pohodlně a zajímavě.“ Což se teď tak úplně říct
nedá.
Já ale už vlastně v Brně nebydlím. V květnu jsem změnil adresu a trvalé bydliště mám v Praze.
Ale vlastně do Brna jezdím teď
víc než dřív. Takže, Brno, moje
rodiště a můj dlouholetý domove, na shledanou, aspoň doufám.

INZERCE

KDL-46EX705

Sony Center
Janáčkovo divadlo
Kounicova 20
Vaňkovka a Olympia Brno
www.elviapro.cz
www.sonybrno.cz

100 Hz LCD televizor se satelitním tunerem
a LED podsvícením

35.990,–
Původní cena: 43.990,–
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Zadní řada zleva:

Členové brněnské redakce MF DNES, zástupci inzertního a obchodního oddělení vydavatelství

Vedoucí regionální distribuce Daniela
Hauserová, inzertní poradkyně
Kateřina Zahradníková Dorňáková,
redaktor Jiří Macík, zástupce vedoucí
redakce Robert Klos, editorky
Kristýna Chmelíková a Julie
Kalodová, fotoreportér Otto Ballon
Mierny, Šárka Kebková z podpory
prodeje, inzertní poradkyně Taťána
Čápová, grafik Vladimír Polák.

Prostřední řada zleva:
Redaktorka Eliška Kolínková, inzertní
poradkyně Petra Novotná a Kateřina
Hamanová, oblastní vedoucí prodeje
Morava Jitka Čechová,
fotoreportérka Monika Hlaváčová,
vedoucí redakce Hana Černohorská,
redaktorky Helena Vaculová, Hana
Raiskubová a Ivana Solaříková, Petra
Dohnalová z podpory prodeje.

Přední řada zleva:
Asistentka redakce Petra Drápalová,
inzertní poradkyně Helena Midrlová,
redaktorky Klára Kubíčková, Jana
Soukupová, Barbora Lukšová a Petra
Kozlanská, redaktor iDNES Martin
Bořil, regionální vedoucí prodeje pro
jižní Moravu Marta Bubeníčková.

INZERCE

moderní bydlení v Moravanech

• Autorizovaný prodejce a servis značek:
VW, Škoda, Audi, Chevrolet
• Záruční a pozáruční servis
• Autolakovna a klempírna
• Likvidace pojistných událostí
• Diagnostika vozů
• Pneuservis
• Odtahová služba NON STOP
• Půjčovna osobních vozů, karavanů a obytných vozů
• Prodej a výkup automobilů
• Měření emisí a příprava na STK
• Zprostředkování pojištění a financování

BRNĚNSKÁ DEVELOPERSKÁ s.r.o.
IBC, Příkop 4, 602 00 Brno

AUTO – BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 227 122-3, info@autobayer.cz, www.autobayer.cz

tel. +420 604 291 820, fax +420 545 176 703
info@brnodevelop.cz, www.brnodevelop.cz
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Redakce jako výkladní skříň města
Aby lidé viděli novinářům takřka na klávesnici.
To byla myšlenka architektů opravy Convalarie.

U

přímnost, transparentnost, žádná tajemství.
Slova, která by měla být
pro novináře mantrou. Těm z brněnské redakce MF DNES pomáhá prostředí, v němž jejich články vznikají. Posoudí to každý,
kdo projde kolem jejího sídla –
domu Convalaria. Autorům je vidět téměř na tlačítka klávesnic.
Otevřenost, tak důležitá pro
novináře, totiž inspirovala architekty Jindřicha Škrabala a Ludvíka Gryma, a tak reportéři pracují
v obrovském volném prostoru.
Přeruší jej pouze jedna příčka
a nosné sloupy, které si určitě pamatují návštěvníci někdejší slavné Dorotíkovy kavárny, v jejichž
prostorách vlastně MF DNES sídlí. A to zase pozná okamžitě příchozí – už na chodbě jej vítá firemní červená barva.
Opravou však prošel celý
dům. A nepřehlédnutelný dům
rozdělující ulice Českou a Veselou, funkcionalistická památka
z roku 1937 a nevymazatelná
součást Brna, to byl zážitek.
Před šesti lety oslovil dvojici
architektů majitel domu Zdeněk
Ohniště. „Ví se o nás, že opravy
objektů z období první republiky máme rádi,“ líčí Jindřich Škrabal. Po pár schůzkách bylo jasno, že si padli do noty. Ale také
to, že nepůjde jen o nějaké kosmetické oprášení. „Pan Ohniště

pochopil, že dům potřebuje jednotnou tvář, očistit od všeho balastu a provzdušnit,“ skládá poklonu Škrabal. Podle něj je totiž
tak odhodlaných investorů
v Brně poskrovnu. A o dnešní
kompletní rekonstrukci Convalarie říká, že nemá mezi funkcionalistickými domy obdoby. Opravy by aspirovaly klidně na několik rekordů. Jedním z nich je, že
se odehrávaly za plného provozu. Redakce MF DNES i nájemníků. I proto se kolaudační komise
prošla domem teprve nedávno.
Než mohli dělníci v květnu 2008
nastoupit, předcházely tomu
dva roky studování domu a vyřizování stavebního povolení.
Vrátit Convalarii punc funkcionalistické krasavice nebylo jen
tak. Z čeho máte vycházet? Z dostupných materiálů vyplývá, že
obchodního charakteru bylo první patro, zbytek nájemní byty.
Dům podnikatele Mikuláška
měl a má neobvyklou konstrukci – jemnou železobetonovou
kostru drží právě ty typické sloupy procházející celým domem.
Měl na tehdejší dobu luxusní
ústřední topení – sálavé stropní.
A pak šílené rozvody. „Právě ty
byly největší problém, každý
byt, místnost je měly jinde. Nabalovaly se na sloupy, stěny... Pokud jsme chtěli dům očistit a otevřít zvenku i zevnitř, bylo potře-
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V
Čtenáři
MF DNES,
seznamte se!
Kdo jsou lidé, kteří právě čtou stejné články ve
svých oblíbených novinách jako Vy? Co říkají
o čtenářkách a čtenářích MF DNES průzkumy?

Čtenáři MF DNES podle
ekonomické aktivity
Propojené světy Redakce je otevřená do ulice. Na snímku redaktorka B. Lukšová.
ba usměrnit rozvody, a tím vlastně rozkopat celý dům,“ vypráví
Ludvík Grym.
Zpět ke zvláštnostem. Puntičkářská rekonstrukce (a památkáři) si vyžádala okna vyrobená na
míru a ručně udělané fasádní
kachle. Ponořme se i pod zem –
do dvoupodlažních podzemních
prostor se schovalo i veškeré zázemí přízemních obchodů – od kanceláří přes trezory po toalety.
Convalaria je hotová, všichni
si oddechli a poslouchají slova
chvály. A zřejmě budou i nadále
– čistotu svého projektu si pánové ohlídají. Takže pozor všem
v domě (a jen dobře pro Brňany)
– pořád chodí na kontroly.
Halka Horká

Čtenáři MF DNES
podle vzdělání

Zaměstnanci

61 %

Základní

9%

Podnikatelé

10 %

Vyučen/SŠ
bez maturity

32 %

Důchodci

9%

SŠ s maturitou

33 %

Studenti, učni

13 %

Vysokoškolské

25 %

Ostatní

7%

Foto: O. B. Mierny

Zdroj: Media Projekt, GfK Praha-Media,
4. čtvrtletí 2009 - 1. čtvrtletí 2010

Jihomoravském kraji čte
každý den Mladou frontu
DNES průměrně 137 tisíc
čtenářek a čtenářů. Poměr mezi
muži a ženami je 50 ku 50 procentům, podobně jako je tomu
v celé zemi.
Tak alespoň vypovídají o čtenářkách a čtenářích data z průzkumu Mediaprojekt, který pravidelně každé čtvrtletí měří čtenost všech deníků i časopisů
v České republice. Tento výzkum
provádějí dvě sociologické agentury GfK Praha a Median.
Co dalšího ukazuje statistika
o čtenářích Mladé fronty DNES
v Jihomoravském kraji?
Mezi pravidelné čtenáře patří
čtvrtina všech vysokoškolsky
vzdělaných obyvatel jižní Moravy více než u jakéhokoli jiného
tištěného titulu, který se zde prodává. Stejné je to v případě středoškoláků s maturitou. Těch je
v celém kraji 275 tisíc
a MF DNES čte každý den plných
45 tisíc z nich, tedy každý šestý.
Čtenáři MF DNES však nejsou
žádná statistická data, ale reálné
ženy a muži z masa a kostí s konkrétními jmény a také čtenářskými návyky a požadavky. Mezi pra-

Čtenáři MF DNES
podle věku
12-19 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70-79 let
více než 80 let

8%
14 %
34 %
18 %
17 %
7%
1%
1%

Čtenáři MF DNES
podle pohlaví
69 000

68 000

muži

ženy

videlné čtenáře patří například
šestačtyřicetiletá Blanka Kalivodová, účetní z Kanic. „V MF
DNES si vždycky přečtu všechny
aktuality, články jsou napsané
jasně a přehledně. Většinou se
také ztotožňuji s názory na komentářových stranách. Noviny
kupuji často, nejvíc ale ve čtvrtek, kdy vychází magazín. Jsou
v něm zajímavé rozhovory,“ říká.
„Frontu“ čtou pravidelně
i místní politici, podnikatelé
i osobnosti ze sportu a kultury.
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Patří mezi ně například brněnský herec Zdeněk Junák: „Nejsem sice předplatitelem, ale každý den si ji kupuji. Kdysi dávno
jsem s ní začal a nemám důvod
noviny měnit, sedí mi,“ říká.
A jak je to s těmi, kteří pro Vás
vaše noviny každý den píší? Věková paleta autorů a pravidelných
přispěvatelů je velice pestrá, od
dvacetiletých elévů až po autory,
jejichž datum narození patří do
dvacátých let minulého století.
Pravděpodobně nejdéle pravidelně
publikujícím
autorem
MF DNES a dříve Mladé fronty je
Karel Pacner (1936), muž, který
přinášel českým čtenářům reportáže ze startu prvního letu člověka na Měsíc. Mimochodem, jihomoravská redakce patří také
mezi ty zkušenější, průměrný
věk v redakci je 35 let.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
je to právě Váš dlouhodobý zájem o náš list, který je pro celou
redakci tou největší odměnou.
Chtěli bychom Vám za něj poděkovat.
Robert Čásenský
šéfredaktor MF DNES
Robert Klos
zástupce vedoucí jihomoravské
a brněnské redakce MF DNES

INZERCE

Ludvík Grym (vlevo), Jindřich
Škrabal.
Foto: MF DNES

Convalaria v 50. letech.
2x foto: Archiv architektů

INZERCE

Více než 15 let prodáváme nemovitosti
I Realitní služby
I Služby pro developery
I Dražby a výběrová řízení
I Poradenská činnost
Gaute, a.s. Lidická 26, Brno
tel.: 541 213 390, 541 211 901
www.gaute.cz, e-mail: gaute@gaute.cz

Vstupenky na sezonu

v prodeji od listopadu!

SKVĚLÝ TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!

Sledujte na www.automotodrombrno.cz

Prodáme i Vaši nemovitost
VOLEJTE ZDARMA 800 194 125
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MF DNES mění grafickou podobu

Bál jsem se, dům zná každý Brňák

Od přelomu roku 1990 neprošel deník tak revoluční změnou, jako tomu bylo letos v březnu. Měnil se typ písma i loga

Majitel Convalarie Zdeněk Ohniště musel nechat vyrobit okna až v Německu. Složité to bylo i s fasádními kachlemi
něm se odválcovaly části potřebné pro složení tohoto úzkého profilu. Ty se dovezly do Brna a tady
nám jedna firma složila potřebná
trojkomorová okna se stejným
rozměrem, jako byla ta původní.
Zní to jednoduše, ale to byl nekonečný problém. Dnes musím dát
architektům za pravdu, profily,
použité sklo splnily svůj úkol –
čelo domu působí mohutně obchodně, boky pak jako velkoměstský činžovní dům.

BRNO (haf) Nikdo, kdo jde po České ulici, si nemůže toho domu nevšimnout. Convalaria jí vévodí.
Majitel Zdeněk Ohniště si toho
byl vědom. „Ke každé rekonstrukci přistupuji s pokorou a u Convalarie speciálně. Každá budova má
svůj charakter a ducha, a pokud je
pokazíte, je to, jako když vyřknete
slovo, které se nedá vzít zpátky.
Měl jsem až panickou hrůzu, okolo toho domu projde 94 tisíc lidí
denně,“ vzpomíná Ohniště.
Čeho jste se tedy bál?
Toho, že dům je plně obsazený.
Asi rok jsem nad tím bádal, spojil
se s jednou firmou, která po půl
roce zkoumání řekla, že se na to
necítí, že mi doporučí někoho,
kdo se zabývá vyloženě funkcionalismem. A tak jsem se dostal k dvojici Grym–Škrabal.

Politici Kvapil a Novotný
míří za mříže kvůli úplatku
Nejnovější vývoj naznačuje, že
se policistům podařilo odhalit
korupční případ jako vystřižený
z kriminalistické příručky.
Co říká žalobce? Tehdejší žabovřeský starosta Aleš Kvapil si
za asistence bývalého tajemníka
radnice Brno-střed Radovana
Novotného měl říct o úplatek
od stavbařů. Od investora Jiřího
Štopla, který chce v Žabovřeskách postavit moderní budovu
Sonocentrum, chtěli prý politici

nejdříve čtyři miliony, později
požadavek snížili na jeden milion korun. Za to, že radnice nebude při stavbě dělat problémy.
Aby se dostali z vazby, museli
dnes již bývalí členové ODS zaplatit vysoké kauce. Začátkem
září je krajský soud odsoudil.
Každý z nich dostal sedmiletý
trest vězení a pokutu. Kvapil půl
milionu, Novotný 250 tisíc.
Oba se proti rozsudku odvolali a stále tvrdí, že jsou nevinní.

„Bavme se o ekologii,“
vyzval princ Charles studenty
Následník britského trůnu princ
Charles si nechtěl v Brně prohlédnout hrad Špilberk ani jej
nezajímaly luxusní restaurace.
Při krátké návštěvě zamířil rovnou na Masarykovu univerzitu,
aby si mohl promluvit se studenty. Vyzdvihl roli neziskových organizací, hovořil o ochraně životního prostředí a nabádal vysokoškoláky, aby si udrželi ve
vědě kritické myšlení.
Princ svou návštěvou připo-

mněl Brňanům rok 1996, kdy do
moravské metropole přiletěla
britská královna Alžběta II. Dostalo se jí bouřlivého přijetí.
Tmavomodrým rolls-roycem
jela z tuřanského letiště do centra města na Novou radnici. Trasu lemovaly zástupy lidí, které jí
mávaly britskými vlaječkami.
Když pak vystoupila na balkón
radnice, obdivovatelům řekla:
„Jsem velmi potěšena, že stojím
na křižovatce kontinentu.“

Oni měli více kuráže?
Původně se měla Convalaria
opravovat v mnohem menším

Hotovo Zdeněk Ohniště před opraveným palácem.
rozsahu. Pak na mne ale pánové
zatlačili a nakonec jsme překopali
vše.
Na kolik vás oprava přišla?
Původně jsem chtěl dát 22 milionů, k dnešnímu dni jsme se dostali zhruba k padesáti.
Co vás při rekonstrukci nejvíc

Foto: MF DNES

zaskočilo?
Rozhodně to byla okna. Ta původní byla ocelová, válcovaná,
s velice jemnou konstrukcí.
Na trhu dnes žádná při tak velkých rozměrech nejsou. Po dohodě s architekty a památkáři jsme
se rozhodli, že ocel nahradíme hliníkem. V Německu jsme si museli
nechat vyrobit válcový nástroj, na

Jednoduché to nebylo ani s fasádními obklady...
Ano, kachle byly ruční práce
z roku 1937 a ty chtěli památkáři
i architekti. Shodou okolností
jsme na Plzeňsku, kde vznikaly
originály, našli firmu, která
dělá ručně silnostěnné obklady.
Až po dvanácti pokusech se jim
podařilo vyrobit obklady stejné
tloušťky, hrubosti, barvy. Původně jsme počítali, že pryč dáme 25
procent fasády, při vlastní rekon-

strukci jsme museli otlouct o patnáct procent víc.
Páni architekti bědovali
nad rozvody.
Ano, ty byly velké sousto, ale s jejich sjednocením jsme počítali
od začátku, se vším, co to přineslo – třeba překopání před nedávnem opravených bytů. Větší problém pro nás bylo připojení
MF DNES během oprav. Potřebujete být permanentně na síti, takže při stěhování do střešního
apartmá byly potřeba nové rozvody a zdroje. Navíc ke každému stolu zvlášť a ty jsme tahali přes průvlaky, které drží celou tu subtilní
konstrukci domu...
Už se k vám donesly ohlasy?
Lidé, kteří vám přejí, vám to pochválí, kteří nepřejí, pohaní. Vážím si ale ohlasů od architektů,
kteří říkají: Klobouk dolů, povedlo se to investorsky i architektonicky. Z toho mám velkou radost.
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www.zepiko.cz

www.transbeton.com

ZEPIKO spol. s r. o.

TRANSBETON s. r. o.

těžební a obchodní společnost
Nabízené produkty a služby:
těžba a zpracování štěrkopísků dle ČSN EN 13139, 13242, 12620
praní a drcení štěrkopísků
recyklace inertních odpadů
ukládání inertního odpadu v souladu s ust. §12 odst. 3 vyhlášky
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
a §14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zemní práce, rekultivace, meliorace a nákladní
automobilová doprava
Sídlo
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
tel.: 541 242 599, fax: 541 242 598, mobil: 602 653 356

OLOMOUC

Krčmaň
Skalice n. Sv.
R46

výroba a distribuce betonových směsí
Nabízené produkty a služby:

VYŠKOV

D1

výroba a distribuce certiﬁkovaných betonových směsí
dle ČSN EN 206-1 Z3 (F.1, F.2), normy ČSN EN ISO 9001
a schválení ŘSD ČR
přeprava betonu mixy o objemu 5 m³, 7 m³ a 9 m³
čerpaní betonu do vzdáleností až 47 m, halové čerpadlo
s dosahem 31 m
provzdušněný, samonivelační a samozhutnitelný beton
cementové malty a potěry, zdící malty pro zprac. do 36 hod
speciální produkty, LiaporBeton, lehké a těžké betony
Sídlo
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
tel.: 541 242 599, fax: 541 242 598, mobil: 602 653 356

Orlovice

BRNO
R52

Žabčice
D2

Hustopeče
Znojmo

Novosedly

Oblekovice

pískovna

Mikulov

betonárna

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH
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Zpravodajství bez webu? Minulost

Od září 1995 má kraj „své“ noviny

Za patnácti lety fungování regionální přílohy
MF DNES v Brně lze hledat řadu milníků. Oním
„revolučním“ však byl vstup na půdu
internetového zpravodajství – Brno.iDNES.cz.

Začala vycházet jihomoravská příloha MF DNES, pohotovost novinářů otestovaly povodně

N

ejkrásnějším okamžikem pracovního dne
editora papírových novin je chvíle, kdy odešle stránky
do tiskárny. Hladina adrenalinu
je na nejvyšším stupni, pod okny
redakce žije noční město a s úlevou přicházejí i okamžiky snění.
Nejednou jsme si s kolegou
Karlem Škrabalem hráli v brněnské redakci MF DNES, v tom
šípu mezi ulicemi Veselou a Českou, po práci na kavárnu. To
když jsme završili dění onoho
dne do titulků, článků a fotografií našich fotoreportérů.
Pak jsme v prvním patře, dnes
již rekonstruovaného, paláce
Convalaria brouzdali na editorských počítačích po internetu
a snili o tom, že jednoho dne se
nad moravskou metropolí za-

INZERCE

skví náš, jihomoravský a potažmo brněnský web.
Sen z té podivné „kavárny“ se
nám vyplnil. Možná i proto, že
ona redakce bývala v třicátých letech minulého století pověstnou
Dorotíkovou kavárnou, o níž brněnští studenti říkali, že jdou
„k Dorosymu“ nebo „do Dorclu“, jak zjistila naše kolegyně
Jana Soukupová... A rázem jsme
seděli v „internetové kavárně“.
Tak jako všechno důležité,
i koncept webu Brno.iDNES.cz
vznikl v Praze. Vydali jsme se
tam za naším šéfem vlakem
a nad šálky horkého čaje u něho
doma, na okraji hlavního města,
jsme kuli plány o tom, co vše by
regionální internetové zpravodajství v Brně a na jižní Moravě
čtenáři nabídlo.

Počet čtenářů iDnes v Jihomoravské kraji
300 000
250 000
246 525
200 000

207 780

150 000
100 000
04/08

Když byl zpravodajský web
v pondělí 10. března 2008 spuštěn, internetové diskuse blýskaly

Na internetovou výzvu
„Brňané z celého světa,
ozvěte se“ psali lidé
z Kanady, Číny, Anglie.
střelami typu: V Brně se zase
zbláznili! Zrušte Brno! Pojmenujte to rovnou kuřim.idnes.cz! Jenže znáte internet. „Brněnská redakce MF DNES vstoupila na dal-

(RU)
07/10

ší hřiště, do prostoru on-line zpravodajství. Nebylo to však pro nás
žádné otevření druhé fronty, která nás zničí. Naopak posílení našich možností. Naše práce je teď
o to dobrodružnější a pestřejší,“
vyznal ve svém redakčním blogu
na iDNES.cz tehdejší šéf brněnské redakce Karel Škrabal.
Rozjezd byl vskutku adrenalinový. Velký iDNES.cz nám na
start pomohl zprodukovat přímý přenos play-off tehdy ještě
prvoligové hokejové Komety
Brno s Mladou Boleslaví, o který
byl nebývalý zájem.

Vymoženosti internetu jsme
pokoušeli u řady on-line rozhovorů. Byli jsme u bouře, která
z jižní Moravy odfoukla slavný
taneční festival Creamfields. Radovali jsme se z hlasování našich čtenářů o osobnost Brna
i nejkrásnější místo kraje.
Čtenáři Brno.iDNES.cz se rekrutují nejen z rodáků, kteří se
odstěhovali z Brna nebo z jižní
Moravy do Prahy či na jiná místa republiky, ale i do zahraničí.
Na internetovou výzvu „Brňané
z celého světa, ozvěte se“ psali
lidé z Kanady, Číny, Anglie, Německa, Ukrajiny a dalších zemí.
Nejdále se však ocitl Erwin
Rauschgold, který se narodil
v Židenicích. Ten napsal až z exotické Dominikánské republiky.

Dalibor
Maňas
editor
Brno.iDNES.cz
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Region startuje

Zřícený palác

Počítačový dav

Historicky první vydání jihomoravské přílohy
vyšlo 21. září 1995. Hlavní článek by se dal
po drobných úpravách vydat i dnes. Tehdy
informoval o tom, že Brno má více úředníků
na obyvatele než ostatní města. Kdyby ty nadbytečné propustilo, ušetřilo by sto milionů
korun ročně. Psalo se dále o brněnském televizním studiu, kde Marek Vašut natáčel seriál Detektiv Martin Tomsa, a také o lékárně
v Břeclavi, kterou hlídala bezpečnostní agentura kvůli sporům o nájemní smlouvu.

Byla to klidná říjnová středa. Odpoledne zazněl náměstím Svobody v Brně hřmot. Při
opravách pětipatrového paláce se zřítily stropy a zasypaly šestnáct dělníků. Několik dní
odklízeli záchranáři trosky. Výsledek: pět mrtvých a jedenáct zraněných. Podobných tragédií zažilo Brno ještě několik. O pět let později
vyhořela budova herny u hlavního železničního nádraží. Zahynuli tam dva hasiči a krupiér. V červenci 2004 vybuchl plyn v bytovém
domě na Tržní ulici. Čtyři mrtví.

Konec 90. let byl pro brněnské výstaviště obdobím euforie. Nový veletrh informačních
technologií Invex vypadal jako zjevení z výstavních snů. Přeplněné pavilony, masy lidí,
které se mezi stánky světoznámých značek
posouvaly po centimetrech. Podobně těsno
bylo v ulicích a na silnicích. Jenže rok od
roku návštěvníků ubývalo a počítačové firmy
objevily kouzlo obchodu bez plotů – internetu. Invex prošel obměnami od jakési tržnice
až po současnou „konferenci odborníků“.

INZERCE

ICT Akademie
Komplexní vzdělávací program pro pracovníky škol Jihomoravského kraje v oblasti ICT
Projekt ICT Akademie Vysokého učení technického v Brně jako první nabízí pedagogům a dalším zaměstnancům
středních a základních škol bezplatné programy vzdělávacích kurzů, které si kladou za cíl populárním způsobem
přiblížit stále se rozvíjející svět informačních a komunikačních technologií.
Informační a komunikační technologie mají pro dnešní mladou „generaci síťového věku“ výrazně větší význam než řada dalších odborných
disciplin. Slouží pro získání informací, vzdělávání, zábavu a čím dál tím
více se stává nezbytnou součástí jejich života i v zajištění jejich sociálních vazeb. Současně však tito mladí lidé sami potřebují pomoc při pochopení a ovládání tohoto moderního technického světa. Pedagog, který
jim tuto pomoc poskytne, pak může právem získat jejich respekt, uznání
a úctu.
Aby však pedagogové byli připraveni úspěšně čelit této výzvě, často
i sami potřebují počáteční pomoc. S vědomím této potřeby Vysoké učení technické v Brně s podporou Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu připravilo vzdělávací projekt ICT Akademie. Je to první projekt, který nabízí pedagogům
a dalším zaměstnancům středních a základních škol bezplatné vzdělávací kurzy zaměřené na informační a komunikační technologie. Cílem
projektu je rozšířit přehled pedagogů ve čtyřech tematicky rozdělených
programech:
• Počítačové, mobilní a optické sítě a jejich prvky,
• Komunikační sítě a jejich bezpečnost,
• Telekomunikační služby a systémy,
• Multimediální služby.

V rámci každého programu jsou nabízeny čtyři 16-hodinové vzdělávací
kurzy zaměřené na klíčové problematiky dané oblasti. Kurzy byly navrženy
a připraveny zkušenými vysokoškolskými pedagogy a jsou přímo přizpůsobeny nejběžnějším potřebám cílové skupiny projektu. Vzdělávací kurzy budou
zahájeny již od 20. září 2010 a pro lepší začlenění kurzů do rozvrhu pedagogů bude výuka probíhat v odpoledních hodinách.
Spolu se vzdělávacími kurzy nabízí projekt ICT Akademie pedagogům
i řadu speciálních výhod. Výukové matriály, připravované k jednotlivým kurzům, mohou pedagogové volně využívat i v rámci běžné výuky. Navíc všichni
frekventanti kurzů získají automaticky statut studenta VUT v Brně s možností
přístupu k interním informačním zdrojům určeným pro studenty denního či
dálkového studia Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT
v Brně. Očekáváme také, že nové vědomosti budou pomáhat pedagogům
v rámci jejich profesionálního i kariérního růstu na školách. Navíc zaměstnavatelům zájemců nabízíme možnost náhrady mzdy za dobu strávenou
na kurzech.
Věříme, že nabídka projektu ICT Akademie rychle najde cestu k učitelům
a dalším zaměstnancům škol a pomůže ještě více otevřít cestu do dnešního technologického světa jejich žáků
a studentů. Členové týmu projektu ICT
akademie k tomu nabízí veškerou pomoc
osobně i přes webové stránky projektu
http://www.ictakademie.cz.
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Obrazce vytvořené Brnem
Obrázky Brna i nejzazšího koutu jižní Moravy, které jsou vidět jen z výšky. Krkolomné zatáčky, loď i hvězda – jak je neznáte

Pro rychlé jezdce Brněnský autodrom sevřený ze všech stran lesy. Jak ho nikdo nezná.

Foto: Radek Miča, MF DNES
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Brno.iDNES.CZ jako vzor i impulz
Za dva roky zájem o brněnský web vzrostl. Jeho zprávy se čtou na jižní Moravě i v Praze. Je součástí života svého města

S

tránka Brno.iDNES.cz si
za dva roky vybudovala silnou čtenářskou základnu.
Návštěvnost se od května pohybuje kolem 200 tisíc čtenářů za
měsíc. Počet návštěvníků i návštěv v dlouhodobém pohledu
roste a zvyšuje se i počet článků,
které čtenáři přečtou při jedné
návštěvě rubriky Brno.
Téměř polovina čtenářů
Brno.iDNES.cz pochází z jihomoravské metropole, 26 procent je z Prahy. Čtenáři z Brna
však tráví na brněnském iDNES.cz dvakrát víc času a projdou o třetinu více stránek než
čtenáři z Prahy. To nasvědčuje
tomu, že lidé z Brna a jižní Moravy mají výraznější vztah ke zprávám ze svého regionu.
Portál iDNES.cz bojuje o druhé místo na českém internetu,
jeho měsíční návštěvnost je 3,55
milionu lidí. „Děláme rychlé
a důvěryhodné zpravodajství
a díky tomu jsme byli čtyřikrát

za sebou (2006 až 2009) oceněni
Křišťálovou lupou za nejlepší
zpravodajství na internetu,“ uvedl zástupce šéfredaktora iDNES.cz Ondřej Tolar.

Odkud pochází čtenáři?
Čtenář z Brna tráví na webu dvakrát
více času, než čtenář z Prahy
a během návštěvy si prohlédne
o třetinu více stránek.

Síla v regionech

Ostatní

Brno

Regionální zpravodajství vzniká
za podpory deníku MF DNES,
který disponuje regionálními redakcemi ve 14 krajích. Ty se rozrostly od 1. září tohoto roku
o on-line zpravodaje, kteří
o všech událostech v nejkratší
možné době informují na webu.
„Náš cíl je mít nejrychlejší
a nejnavštěvovanější regionální
zpravodajství,“ říká Michal Hanák, šéfredaktor serveru.
„iDNES.cz v Česku určil standardy multimediálního zpravodajství. A tak jsem rád, že jsme
opět první z významných českých internetových hráčů, kdo
měl odvahu takový projekt začít,“ dodává k rozjezdu regionálních on-line redakcí. Jeho slova

26 %

47 %

Praha

27 %

200
tisíc čtenářů měsíčně. Taková
je průměrná návštěvnost
stránek Brno.iDNES.cz. Křivka
v dlouhodobém pohledu roste
a zvyšuje se i počet článků
přečtených při jedné návštěvě

podpořil fakt, že o regionální
zpravodajství se začala zajímat
také další internetová média.
Titulní stránkou je adresa kraje.iDNES.cz, na které si čtenáři
zvolí svůj oblíbený region. Server
si volbu zapamatuje a příště nabídne aktuální události z preferovaného kraje. Dostupná je také
nabídka zaměstnání a nemovitostí z nejbližšího okolí a další aktuální i servisní informace. Zpravodajský portál iDNES.cz je tak první z velkých serverů (iDNES.cz je
třetí nejnavštěvovanější server
v Česku), který nabízí profesionální lokální zpravodajství s využitím krajských reportérů iDNES.cz a regionálních redakcí
MF DNES. Nově vzniklo 13 stránek s regionálním zpravodajstvím, které kopírují členění Česka na kraje.

Korupce i Samantha Fox
S rubrikou Brno byla spojena velká očekávání. Před dvěma lety si

Stejně tak se za uplynulých patnáct let mnoho změnilo na jižní Moravě. Lednicko-valtický areál, vila
Tugendhat a tanec verbuňk byly
zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. V jihomoravské
metropoli jsme měli možnost přivítat anglickou královnu Alžbětu II,
papeže Benedikta XVI., Brno bylo
také místem setkání evropských
prezidentů i ministrů zemědělství
zemí Evropské unie.
Foto: Radek MIča, MF DNES

Sídlo MF DNES Dům jménem Convalaria, ve kterém sídlí
Pálava Dominanta krajiny

Foto: R. Miča, MF DNES

Centrum Náměstí Svobody

Foto: R. Miča, MF DNES

redakce, vypadá z výšky jako obří loď, plující mezi ulicemi
Českou a Veselou.
Foto: Radek Miča, MF DNES

dala za cíl nejlépe ze všech informovat o dění na jihu Moravy,
kde je i MF DNES dlouhodobě
nejžádanějším deníkem.
Úkol zvládl web Brno.iDNES.cz velmi dobře. Stalo se samozřejmostí, že nejdůležitější informace přináší jako první. Veřejnost se mohla odtud dozvědět o zásadních událostech, které mnohdy pohnuly celou republikou. Z těch posledních to bylo
například zadržení bývalého žabovřeského starosty Aleše Kvapila kvůli podezření z korupce i exkluzivní informace o rezignaci
dlouholetého ředitele Veletrhů
Brno Jiřího Škrly.
Jako jediní si čtenáři mohli
přečíst rozhovory se slavnými
osobnostmi jako například Alice
Cooper či Samantha Fox. Oblibu
si získaly recenze kaváren a restaurací, stejně jako rubrika o budoucnosti jihomoravské metropole včetně vizualizací.
Dalibor Maňas

INZERCE

Patnáct let je v životě zdánlivě
krátká doba - ale dítě, které se před
patnácti lety narodilo, si v těchto
dnech vyřizuje už svůj první občanský průkaz. Tak také vstupuje
do dospělého života příloha Mladé
fronty Dnes pro Brno a jižní Moravu.

Symbol Uprostřed Moravského náměstí prosvítá komunistická hvězda.
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Před deseti lety byla obnovena
krajská samospráva. Za tu dobu
Jihomoravský kraj jednoznačně
prokázal svoji smysluplnost a životaschopnost. Úspěšně jsme se vypořádávali s následky povodní, které
nás v minulých letech opakovaně
postihly. Jsme stabilním a rychle
se rozvíjejícím regionem, který
ctí tradice i myslí na budoucnost.
Snad nejvíce mě těší rozvoj letiště

v Brně-Tuřanech, které je od roku
2004 v majetku kraje. Počet ročně
odbavených cestujících se blíží půl
milionu, Brno má pravidelné spojení s Prahou, Londýnem, Moskvou
a Zadarem, nově přibude Miláno
a chceme jednat o dalších destinacích. Letiště má význam i pro ekonomický rozvoj regionu – jedna
z prvních otázek každého potenciálního investora se týká leteckého
spojení se světem.
Jižní Morava má ve svém znaku
vinný hrozen. Je to logické, téměř
95 procent vinic v ČR se nachází
právě u nás. Jsem si velmi dobře vědom důležitosti vinohradnictví pro
rozvoj jižní Moravy. Podpora vinařství a jeho spojení s cestovním ruchem, turistikou a lázeňstvím proto
patří a bude patřit i nadále k prioritám Jihomoravského kraje.
Největším bohatstvím jižní Moravy jsou však její obyvatelé, díky
kterým je náš kraj opravdu nejkrásnějším krajem České republiky.
Jsem přesvědčen, že tomu tak bude
i nadále.
Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
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ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ

Zpravodajství bez webu? Minulost

Od září 1995 má kraj „své“ noviny

Za patnácti lety fungování regionální přílohy
MF DNES v Brně lze hledat řadu milníků. Oním
„revolučním“ však byl vstup na půdu
internetového zpravodajství – Brno.iDNES.cz.

Začala vycházet jihomoravská příloha MF DNES, pohotovost novinářů otestovaly povodně

N

ejkrásnějším okamžikem pracovního dne
editora papírových novin je chvíle, kdy odešle stránky
do tiskárny. Hladina adrenalinu
je na nejvyšším stupni, pod okny
redakce žije noční město a s úlevou přicházejí i okamžiky snění.
Nejednou jsme si s kolegou
Karlem Škrabalem hráli v brněnské redakci MF DNES, v tom
šípu mezi ulicemi Veselou a Českou, po práci na kavárnu. To
když jsme završili dění onoho
dne do titulků, článků a fotografií našich fotoreportérů.
Pak jsme v prvním patře, dnes
již rekonstruovaného, paláce
Convalaria brouzdali na editorských počítačích po internetu
a snili o tom, že jednoho dne se
nad moravskou metropolí za-

INZERCE

skví náš, jihomoravský a potažmo brněnský web.
Sen z té podivné „kavárny“ se
nám vyplnil. Možná i proto, že
ona redakce bývala v třicátých letech minulého století pověstnou
Dorotíkovou kavárnou, o níž brněnští studenti říkali, že jdou
„k Dorosymu“ nebo „do Dorclu“, jak zjistila naše kolegyně
Jana Soukupová... A rázem jsme
seděli v „internetové kavárně“.
Tak jako všechno důležité,
i koncept webu Brno.iDNES.cz
vznikl v Praze. Vydali jsme se
tam za naším šéfem vlakem
a nad šálky horkého čaje u něho
doma, na okraji hlavního města,
jsme kuli plány o tom, co vše by
regionální internetové zpravodajství v Brně a na jižní Moravě
čtenáři nabídlo.

Počet čtenářů iDnes v Jihomoravské kraji
300 000
250 000
246 525
200 000

207 780

150 000
100 000
04/08

Když byl zpravodajský web
v pondělí 10. března 2008 spuštěn, internetové diskuse blýskaly

Na internetovou výzvu
„Brňané z celého světa,
ozvěte se“ psali lidé
z Kanady, Číny, Anglie.
střelami typu: V Brně se zase
zbláznili! Zrušte Brno! Pojmenujte to rovnou kuřim.idnes.cz! Jenže znáte internet. „Brněnská redakce MF DNES vstoupila na dal-

(RU)
07/10

ší hřiště, do prostoru on-line zpravodajství. Nebylo to však pro nás
žádné otevření druhé fronty, která nás zničí. Naopak posílení našich možností. Naše práce je teď
o to dobrodružnější a pestřejší,“
vyznal ve svém redakčním blogu
na iDNES.cz tehdejší šéf brněnské redakce Karel Škrabal.
Rozjezd byl vskutku adrenalinový. Velký iDNES.cz nám na
start pomohl zprodukovat přímý přenos play-off tehdy ještě
prvoligové hokejové Komety
Brno s Mladou Boleslaví, o který
byl nebývalý zájem.

Vymoženosti internetu jsme
pokoušeli u řady on-line rozhovorů. Byli jsme u bouře, která
z jižní Moravy odfoukla slavný
taneční festival Creamfields. Radovali jsme se z hlasování našich čtenářů o osobnost Brna
i nejkrásnější místo kraje.
Čtenáři Brno.iDNES.cz se rekrutují nejen z rodáků, kteří se
odstěhovali z Brna nebo z jižní
Moravy do Prahy či na jiná místa republiky, ale i do zahraničí.
Na internetovou výzvu „Brňané
z celého světa, ozvěte se“ psali
lidé z Kanady, Číny, Anglie, Německa, Ukrajiny a dalších zemí.
Nejdále se však ocitl Erwin
Rauschgold, který se narodil
v Židenicích. Ten napsal až z exotické Dominikánské republiky.

Dalibor
Maňas
editor
Brno.iDNES.cz
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Region startuje

Zřícený palác

Počítačový dav

Historicky první vydání jihomoravské přílohy
vyšlo 21. září 1995. Hlavní článek by se dal
po drobných úpravách vydat i dnes. Tehdy
informoval o tom, že Brno má více úředníků
na obyvatele než ostatní města. Kdyby ty nadbytečné propustilo, ušetřilo by sto milionů
korun ročně. Psalo se dále o brněnském televizním studiu, kde Marek Vašut natáčel seriál Detektiv Martin Tomsa, a také o lékárně
v Břeclavi, kterou hlídala bezpečnostní agentura kvůli sporům o nájemní smlouvu.

Byla to klidná říjnová středa. Odpoledne zazněl náměstím Svobody v Brně hřmot. Při
opravách pětipatrového paláce se zřítily stropy a zasypaly šestnáct dělníků. Několik dní
odklízeli záchranáři trosky. Výsledek: pět mrtvých a jedenáct zraněných. Podobných tragédií zažilo Brno ještě několik. O pět let později
vyhořela budova herny u hlavního železničního nádraží. Zahynuli tam dva hasiči a krupiér. V červenci 2004 vybuchl plyn v bytovém
domě na Tržní ulici. Čtyři mrtví.

Konec 90. let byl pro brněnské výstaviště obdobím euforie. Nový veletrh informačních
technologií Invex vypadal jako zjevení z výstavních snů. Přeplněné pavilony, masy lidí,
které se mezi stánky světoznámých značek
posouvaly po centimetrech. Podobně těsno
bylo v ulicích a na silnicích. Jenže rok od
roku návštěvníků ubývalo a počítačové firmy
objevily kouzlo obchodu bez plotů – internetu. Invex prošel obměnami od jakési tržnice
až po současnou „konferenci odborníků“.

INZERCE

ICT Akademie
Komplexní vzdělávací program pro pracovníky škol Jihomoravského kraje v oblasti ICT
Projekt ICT Akademie Vysokého učení technického v Brně jako první nabízí pedagogům a dalším zaměstnancům
středních a základních škol bezplatné programy vzdělávacích kurzů, které si kladou za cíl populárním způsobem
přiblížit stále se rozvíjející svět informačních a komunikačních technologií.
Informační a komunikační technologie mají pro dnešní mladou „generaci síťového věku“ výrazně větší význam než řada dalších odborných
disciplin. Slouží pro získání informací, vzdělávání, zábavu a čím dál tím
více se stává nezbytnou součástí jejich života i v zajištění jejich sociálních vazeb. Současně však tito mladí lidé sami potřebují pomoc při pochopení a ovládání tohoto moderního technického světa. Pedagog, který
jim tuto pomoc poskytne, pak může právem získat jejich respekt, uznání
a úctu.
Aby však pedagogové byli připraveni úspěšně čelit této výzvě, často
i sami potřebují počáteční pomoc. S vědomím této potřeby Vysoké učení technické v Brně s podporou Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu připravilo vzdělávací projekt ICT Akademie. Je to první projekt, který nabízí pedagogům
a dalším zaměstnancům středních a základních škol bezplatné vzdělávací kurzy zaměřené na informační a komunikační technologie. Cílem
projektu je rozšířit přehled pedagogů ve čtyřech tematicky rozdělených
programech:
• Počítačové, mobilní a optické sítě a jejich prvky,
• Komunikační sítě a jejich bezpečnost,
• Telekomunikační služby a systémy,
• Multimediální služby.

V rámci každého programu jsou nabízeny čtyři 16-hodinové vzdělávací
kurzy zaměřené na klíčové problematiky dané oblasti. Kurzy byly navrženy
a připraveny zkušenými vysokoškolskými pedagogy a jsou přímo přizpůsobeny nejběžnějším potřebám cílové skupiny projektu. Vzdělávací kurzy budou
zahájeny již od 20. září 2010 a pro lepší začlenění kurzů do rozvrhu pedagogů bude výuka probíhat v odpoledních hodinách.
Spolu se vzdělávacími kurzy nabízí projekt ICT Akademie pedagogům
i řadu speciálních výhod. Výukové matriály, připravované k jednotlivým kurzům, mohou pedagogové volně využívat i v rámci běžné výuky. Navíc všichni
frekventanti kurzů získají automaticky statut studenta VUT v Brně s možností
přístupu k interním informačním zdrojům určeným pro studenty denního či
dálkového studia Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT
v Brně. Očekáváme také, že nové vědomosti budou pomáhat pedagogům
v rámci jejich profesionálního i kariérního růstu na školách. Navíc zaměstnavatelům zájemců nabízíme možnost náhrady mzdy za dobu strávenou
na kurzech.
Věříme, že nabídka projektu ICT Akademie rychle najde cestu k učitelům
a dalším zaměstnancům škol a pomůže ještě více otevřít cestu do dnešního technologického světa jejich žáků
a studentů. Členové týmu projektu ICT
akademie k tomu nabízí veškerou pomoc
osobně i přes webové stránky projektu
http://www.ictakademie.cz.
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V trafikách se objevuje příloha Brno
Posledních deset let přineslo zlomové události. Brno ovládla ČSSD, policisté rozplétali kauzu Kuřim. Papež přivezl smír

Zdivočelé řeky

Brno poprvé

Kuřim a sekta

Vladimíru Ježkovi z Kunštátu odnesla velká
voda v červenci 2002 maminku. Osmašedesátiletá žena šla zavřít vrata domu a už se nevrátila. Silné deště rozvodnily řeky, přičemž
voda zatopila několik obcí na Blanensku. Nebyla to první ani poslední povodeň, která zasáhla jih Moravy, zato jedna z nejničivějších.

První regionální příloha pro Brno vyšla 3. listopadu 2003. Mimo jiné se v ní psalo o bývalém republikánovi Miroslavu Sládkovi, který
se dostal do čela čtvrti Útěchov. Čtenáři si
také mohli přečíst o brněnském programátorovi, který u své lékařky zjistil, že neexistuje.
Chyba pojišťovny jej vymazala z databáze.

Náhodná nahrávka dovedla policii k případu
dvou týraných bratrů. V Kuřimi je trýznila
matka, teta a další lidé. Třetím dítětem, třináctiletou Aničkou, byla ve skutečnosti dospělá Barbora Škrlová, která se později v Dánsku vydávala za dítě Adama. Sektáři v zákulisí. Scénář absurdního divadla? Bohužel ne.
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Velká prohra ODS

Stouni. Konečně

Papež žehnal

Občanští demokraté mohou mluvit o „černém říjnu 2006“. Po letech ztratili křeslo primátora. Porazily je nejasnosti kolem odsunu
hlavního nádraží a směna pasáže Jalta. Brno
ovládla ČSSD se zelenými a Brnem 2006. Začátek nové městské vlády provázely zmatky,
protože soud zpochybnil volby v Králově Poli.

Poprvé mělo Brno smůlu. Když měli přijet legendární Rolling Stones, zrušili koncert na
poslední chvíli. Kytarista Keith Richards se totiž ve dvaašedesáti letech rozhodl na dovolené na Fidži vylézt na kokosovou palmu. Spadl a zranil se. Napodruhé všechno klaplo.
Mick Jagger řádil na brněnském výstavišti.

Nejen pro jižní Moravu, kde žije nejvíce věřících v Česku, byla bohoslužba papeže Benedikta XVI. historickou událostí. K tuřanskému
letišti dorazilo na 120 tisíc poutníků z Moravy, Čech i okolních států. Kázání zahájil papež v češtině citací z Matoušova evangelia.
Po dvouhodinové mši odletěl přímo z Tuřan.

INZERCE

Adrenalin

Kdo se bojí, nesmí do
lesa, ani na jižní Moravu. Tady
totiž mají rádi trochu toho zdravého strachu, který do krve vyplaví pořádnou dávku adrenalinu. Aktivity spojené s uvolňováním adrenalinu pozitivně ovlivňují lidskou psychiku. Podle sexuologa Radima Uzla dokonce
zvyšuje adrenalin chuť na sex.
Usednout do bobu a nechat se
spustit z výšky téměř šedesáti
metrů už je pěkná nervy dráždící záležitost. V Němčičkách letos
vyrostla bobová dráha dlouhá
825 metrů, je na ní pět zatáček
a čtyři terénní zlomy, kterým se
říká jumpy. Bobovka se pyšní zatáčkou 720 stupňů, která je jediná v České republice. Zběsilou
rychlost s trochou zdravého riskování si nelze nechat ujít na hladině novomlýnských nádrží.
Windsurfing je zábava, při které
se klouzání po hladině mění
v dynamický adrenalinový
sport. Na vodním díle Nové Mlýny je jako doma. A kdo se bojí
vody, ten si může nechat adrenalin vyplavit třeba v letadle, balónu, na motokárách, lezeckých
stěnách i na skalách.
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LETOS
JIŽ DVACETILETÝ
SPECIALISTA
NA REKLAMU
V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ
V BRNĚ A JIHLAVĚ

„Umění je jako slunce,
které se taky nikomu nevtírá.
Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do
bytu neleze, jenomže je to vaše
chyba, pane, že chcete žít potmě,“ řekl Jan Werich. Jižní Morava se ani slunci, ani umění nebrání. Ba naopak. O umělce a jejich umění tady lidé stojí. Dokazuje to boj o Slovanskou epopej,
unikátní cyklus dvaceti velkofor-

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
Špitálka 41, 660 18 Brno •  543 537 217 FAX 543 210 631  info@snip-brno.cz
Tolstého 2, 586 01 Jihlava •  FAX 567 300 220  jihlava@snip-brno.cz
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www.snip-brno.cz
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v nich nabízí valtická vína.
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Výhled z balonu Balonové přehlídky mají v Brně i okolí dlouholetou tradici.
mátových obrazů v Moravském
Krumlově, kterými chtěl Alfons
Mucha shrnout dějiny Slovanského národa.
Díky dobrým podmínkám pro
práci umělce vyrostla i vila Tugendhat. Na jedné straně vzdělaný, kultivovaný a také bohatý investor a na druhé talentovaný
a hrdý architekt. Spolupráce,
díky níž se jih Moravy může pyšnit funkcionalistickou stavbou
světoznámého významu. Dnes

Umění

Spisovatel Milan Kundera,
brněnský rodák žijící v Paříži.

je živnou půdou pro umělce především řada sympozií. Snad nejznámější z nich – sympozium
Dílna – hostí vždy v létě Mikulov.
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Tajemství

Jižní Morava má i svá
dobře skrytá tajemství. Co všechno se připisuje templářům? Prý
znali potomky Ježíše Krista.
Vlastnili mapu, podle níž lze najít svatý grál. Rozmlouvali s Bohem prostřednictvím schránky
s názvem archa úmluvy. Legend
a tajemství spojených s rytířským řádem jsou desítky. A stovky badatelů by jim chtěly přijít
na kloub.
Pokouší se o to i v Čejkovicích
na Hodonínsku. V tamní tvrzi
působila ve 13. století templářská komenda. A i sedm set let po
svém zániku je rytířský řád tajemstvími opředený. Nikdo například neví, kde všude templáři
vyhloubili sklepní chodby a kam
vedou. Tajemné sklepy dnes vyu-

3x foto: MF DNES

žívá vinařský podnik.
Neméně tajemné a strašidelné je Znojemské podzemí – jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů v Evropě. Přes třicet kilometrů chodeb se nachází
ve čtyřech patrech nad sebou
pod centrem Znojma a vedou
i daleko za jeho hranice. Lidé se
mohou podívat na zhruba kilometr chodeb, kde spatří středověké vězení a mučírnu i pár strašidel. Zbytek je ovšem utajen
i mnohým badatelům.
Svůj sklepní labyrint mají i Valtice. Historické sklepy tu patrně
založil řád minoritů. Dnes se

Výjimeční lidé

Když se řekne Moravák,
vybaví se lidem chlapík v krojové košili, který umí brnkat
na cimbál a po kapsách nosí pokud možno čerstvé svatební koláčky. Nebo aspoň strýc v modré
zástěře s koštýřem přes rameno.
Půvabný kousek země ale dal
světu také T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta, který se narodil v Hodoníně.
V Brně spatřil světlo světa Milan
Kundera, česko-francouzský spisovatel, který je světově nejúspěšnějším a nejpřekládanějším
autorem českého původu. Jihomoravanem se cítil také Jan
Ámos Komenský, Učitel národů.
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Zábava

Jižní Morava se ráda
baví. Na slavnostech vinobraní,
při jízdě králů, na hodech, při ohňostrojích, u dechovky, cimbálky i moderní muziky.
V takových dnech se pomyslné brány obcí a měst otvírají dokořán a tisíce návštěvníků se nechávají vtáhnout do víru tradic,
zvyků, písní i tanců. Slovácký
verbuňk, který se tančí ve většině obcí na Slovácku, je dnes zapsán na seznam UNESCO.
Ivana Solaříková

Epopej
Zprávy
o obřích
plátnech
Alfonse
Muchy plnily
v létě
stránky
novin.
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čkování proti rakovině děložního čípku by své dceři chtěla poskytnout většina zodpovědných rodičů. Ještě nedávno
patřilo k ﬁnančně náročným, které si mohla
dovolit jen málokterá rodina. Dnes je tomu
jinak. Díky slevě až 6.200 Kč Vás investice
do zdraví Vaší dcery vyjde jen na 3.400 Kč.
Tedy pokud jste klientem Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Aby se usnadnil
přístup dívek k tomuto očkování, poskytuje
ZP METAL-ALIANCE ve spolupráci s výrobci vakcín časově omezenou nabídku. Aktuální příspěvek je určen pro dívky ve věku
od 12 do 17 let, které se mohou nechat očkovat u praktického dětského lékaře, gynekologa nebo v očkovacím centru. Pokud si

nejdříve v ZP METAL-ALIANCE vyzvednou
certiﬁkát (nebo si jej stáhnou na stránkách
www.zpma.cz), objedná jim lékař očkovací látky za zvýhodněnou cenu. Již v tomto
okamžiku dojde k úspoře 2.200 Kč. Očkování je nutné zahájit do 30. 11. 2010
a celou očkovací sérii dokončit do 30. 6.
2011. Po aplikaci třetí dávky si klientky ZP
METAL-ALIANCE mohou zažádat ještě
o poskytnutí příspěvku na toto očkování
ve výši až 4.000 Kč.
Očkování proti rakovině děložního čípku
stále stojí přibližně deset tisíc, ale v součtu příspěvků můžete za prevenci své dcery
zaplatit jen jednu třetinu ceny. Nejste klienti Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE

a chtěli byste získat slevu až 6.200 Kč
na očkování proti rakovině děložního čípku? Máte ještě šanci. Pokud se do konce září
2010 stanete klienty ZP METAL-ALIANCE,
můžete uvedený příspěvek ihned čerpat.
Pro více informací o příspěvcích Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE volejte
CALL CENTRUM 844 125 124.

CALL CENTRUM 844 125 124
www.zpma.cz, info@zpma.cz
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MF DNES mění grafickou podobu

Bál jsem se, dům zná každý Brňák

Od přelomu roku 1990 neprošel deník tak revoluční změnou, jako tomu bylo letos v březnu. Měnil se typ písma i loga

Majitel Convalarie Zdeněk Ohniště musel nechat vyrobit okna až v Německu. Složité to bylo i s fasádními kachlemi
něm se odválcovaly části potřebné pro složení tohoto úzkého profilu. Ty se dovezly do Brna a tady
nám jedna firma složila potřebná
trojkomorová okna se stejným
rozměrem, jako byla ta původní.
Zní to jednoduše, ale to byl nekonečný problém. Dnes musím dát
architektům za pravdu, profily,
použité sklo splnily svůj úkol –
čelo domu působí mohutně obchodně, boky pak jako velkoměstský činžovní dům.

BRNO (haf) Nikdo, kdo jde po České ulici, si nemůže toho domu nevšimnout. Convalaria jí vévodí.
Majitel Zdeněk Ohniště si toho
byl vědom. „Ke každé rekonstrukci přistupuji s pokorou a u Convalarie speciálně. Každá budova má
svůj charakter a ducha, a pokud je
pokazíte, je to, jako když vyřknete
slovo, které se nedá vzít zpátky.
Měl jsem až panickou hrůzu, okolo toho domu projde 94 tisíc lidí
denně,“ vzpomíná Ohniště.
Čeho jste se tedy bál?
Toho, že dům je plně obsazený.
Asi rok jsem nad tím bádal, spojil
se s jednou firmou, která po půl
roce zkoumání řekla, že se na to
necítí, že mi doporučí někoho,
kdo se zabývá vyloženě funkcionalismem. A tak jsem se dostal k dvojici Grym–Škrabal.

Politici Kvapil a Novotný
míří za mříže kvůli úplatku
Nejnovější vývoj naznačuje, že
se policistům podařilo odhalit
korupční případ jako vystřižený
z kriminalistické příručky.
Co říká žalobce? Tehdejší žabovřeský starosta Aleš Kvapil si
za asistence bývalého tajemníka
radnice Brno-střed Radovana
Novotného měl říct o úplatek
od stavbařů. Od investora Jiřího
Štopla, který chce v Žabovřeskách postavit moderní budovu
Sonocentrum, chtěli prý politici

nejdříve čtyři miliony, později
požadavek snížili na jeden milion korun. Za to, že radnice nebude při stavbě dělat problémy.
Aby se dostali z vazby, museli
dnes již bývalí členové ODS zaplatit vysoké kauce. Začátkem
září je krajský soud odsoudil.
Každý z nich dostal sedmiletý
trest vězení a pokutu. Kvapil půl
milionu, Novotný 250 tisíc.
Oba se proti rozsudku odvolali a stále tvrdí, že jsou nevinní.

„Bavme se o ekologii,“
vyzval princ Charles studenty
Následník britského trůnu princ
Charles si nechtěl v Brně prohlédnout hrad Špilberk ani jej
nezajímaly luxusní restaurace.
Při krátké návštěvě zamířil rovnou na Masarykovu univerzitu,
aby si mohl promluvit se studenty. Vyzdvihl roli neziskových organizací, hovořil o ochraně životního prostředí a nabádal vysokoškoláky, aby si udrželi ve
vědě kritické myšlení.
Princ svou návštěvou připo-

mněl Brňanům rok 1996, kdy do
moravské metropole přiletěla
britská královna Alžběta II. Dostalo se jí bouřlivého přijetí.
Tmavomodrým rolls-roycem
jela z tuřanského letiště do centra města na Novou radnici. Trasu lemovaly zástupy lidí, které jí
mávaly britskými vlaječkami.
Když pak vystoupila na balkón
radnice, obdivovatelům řekla:
„Jsem velmi potěšena, že stojím
na křižovatce kontinentu.“

Oni měli více kuráže?
Původně se měla Convalaria
opravovat v mnohem menším

Hotovo Zdeněk Ohniště před opraveným palácem.
rozsahu. Pak na mne ale pánové
zatlačili a nakonec jsme překopali
vše.
Na kolik vás oprava přišla?
Původně jsem chtěl dát 22 milionů, k dnešnímu dni jsme se dostali zhruba k padesáti.
Co vás při rekonstrukci nejvíc

Foto: MF DNES

zaskočilo?
Rozhodně to byla okna. Ta původní byla ocelová, válcovaná,
s velice jemnou konstrukcí.
Na trhu dnes žádná při tak velkých rozměrech nejsou. Po dohodě s architekty a památkáři jsme
se rozhodli, že ocel nahradíme hliníkem. V Německu jsme si museli
nechat vyrobit válcový nástroj, na

Jednoduché to nebylo ani s fasádními obklady...
Ano, kachle byly ruční práce
z roku 1937 a ty chtěli památkáři
i architekti. Shodou okolností
jsme na Plzeňsku, kde vznikaly
originály, našli firmu, která
dělá ručně silnostěnné obklady.
Až po dvanácti pokusech se jim
podařilo vyrobit obklady stejné
tloušťky, hrubosti, barvy. Původně jsme počítali, že pryč dáme 25
procent fasády, při vlastní rekon-

strukci jsme museli otlouct o patnáct procent víc.
Páni architekti bědovali
nad rozvody.
Ano, ty byly velké sousto, ale s jejich sjednocením jsme počítali
od začátku, se vším, co to přineslo – třeba překopání před nedávnem opravených bytů. Větší problém pro nás bylo připojení
MF DNES během oprav. Potřebujete být permanentně na síti, takže při stěhování do střešního
apartmá byly potřeba nové rozvody a zdroje. Navíc ke každému stolu zvlášť a ty jsme tahali přes průvlaky, které drží celou tu subtilní
konstrukci domu...
Už se k vám donesly ohlasy?
Lidé, kteří vám přejí, vám to pochválí, kteří nepřejí, pohaní. Vážím si ale ohlasů od architektů,
kteří říkají: Klobouk dolů, povedlo se to investorsky i architektonicky. Z toho mám velkou radost.
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www.zepiko.cz

www.transbeton.com

ZEPIKO spol. s r. o.

TRANSBETON s. r. o.

těžební a obchodní společnost
Nabízené produkty a služby:
těžba a zpracování štěrkopísků dle ČSN EN 13139, 13242, 12620
praní a drcení štěrkopísků
recyklace inertních odpadů
ukládání inertního odpadu v souladu s ust. §12 odst. 3 vyhlášky
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
a §14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zemní práce, rekultivace, meliorace a nákladní
automobilová doprava
Sídlo
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
tel.: 541 242 599, fax: 541 242 598, mobil: 602 653 356

OLOMOUC

Krčmaň
Skalice n. Sv.
R46

výroba a distribuce betonových směsí
Nabízené produkty a služby:

VYŠKOV

D1

výroba a distribuce certiﬁkovaných betonových směsí
dle ČSN EN 206-1 Z3 (F.1, F.2), normy ČSN EN ISO 9001
a schválení ŘSD ČR
přeprava betonu mixy o objemu 5 m³, 7 m³ a 9 m³
čerpaní betonu do vzdáleností až 47 m, halové čerpadlo
s dosahem 31 m
provzdušněný, samonivelační a samozhutnitelný beton
cementové malty a potěry, zdící malty pro zprac. do 36 hod
speciální produkty, LiaporBeton, lehké a těžké betony
Sídlo
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
tel.: 541 242 599, fax: 541 242 598, mobil: 602 653 356

Orlovice

BRNO
R52

Žabčice
D2

Hustopeče
Znojmo

Novosedly

Oblekovice

pískovna

Mikulov

betonárna

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH
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Redakce jako výkladní skříň města
Aby lidé viděli novinářům takřka na klávesnici.
To byla myšlenka architektů opravy Convalarie.

U

přímnost, transparentnost, žádná tajemství.
Slova, která by měla být
pro novináře mantrou. Těm z brněnské redakce MF DNES pomáhá prostředí, v němž jejich články vznikají. Posoudí to každý,
kdo projde kolem jejího sídla –
domu Convalaria. Autorům je vidět téměř na tlačítka klávesnic.
Otevřenost, tak důležitá pro
novináře, totiž inspirovala architekty Jindřicha Škrabala a Ludvíka Gryma, a tak reportéři pracují
v obrovském volném prostoru.
Přeruší jej pouze jedna příčka
a nosné sloupy, které si určitě pamatují návštěvníci někdejší slavné Dorotíkovy kavárny, v jejichž
prostorách vlastně MF DNES sídlí. A to zase pozná okamžitě příchozí – už na chodbě jej vítá firemní červená barva.
Opravou však prošel celý
dům. A nepřehlédnutelný dům
rozdělující ulice Českou a Veselou, funkcionalistická památka
z roku 1937 a nevymazatelná
součást Brna, to byl zážitek.
Před šesti lety oslovil dvojici
architektů majitel domu Zdeněk
Ohniště. „Ví se o nás, že opravy
objektů z období první republiky máme rádi,“ líčí Jindřich Škrabal. Po pár schůzkách bylo jasno, že si padli do noty. Ale také
to, že nepůjde jen o nějaké kosmetické oprášení. „Pan Ohniště

pochopil, že dům potřebuje jednotnou tvář, očistit od všeho balastu a provzdušnit,“ skládá poklonu Škrabal. Podle něj je totiž
tak odhodlaných investorů
v Brně poskrovnu. A o dnešní
kompletní rekonstrukci Convalarie říká, že nemá mezi funkcionalistickými domy obdoby. Opravy by aspirovaly klidně na několik rekordů. Jedním z nich je, že
se odehrávaly za plného provozu. Redakce MF DNES i nájemníků. I proto se kolaudační komise
prošla domem teprve nedávno.
Než mohli dělníci v květnu 2008
nastoupit, předcházely tomu
dva roky studování domu a vyřizování stavebního povolení.
Vrátit Convalarii punc funkcionalistické krasavice nebylo jen
tak. Z čeho máte vycházet? Z dostupných materiálů vyplývá, že
obchodního charakteru bylo první patro, zbytek nájemní byty.
Dům podnikatele Mikuláška
měl a má neobvyklou konstrukci – jemnou železobetonovou
kostru drží právě ty typické sloupy procházející celým domem.
Měl na tehdejší dobu luxusní
ústřední topení – sálavé stropní.
A pak šílené rozvody. „Právě ty
byly největší problém, každý
byt, místnost je měly jinde. Nabalovaly se na sloupy, stěny... Pokud jsme chtěli dům očistit a otevřít zvenku i zevnitř, bylo potře-
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V
Čtenáři
MF DNES,
seznamte se!
Kdo jsou lidé, kteří právě čtou stejné články ve
svých oblíbených novinách jako Vy? Co říkají
o čtenářkách a čtenářích MF DNES průzkumy?

Čtenáři MF DNES podle
ekonomické aktivity
Propojené světy Redakce je otevřená do ulice. Na snímku redaktorka B. Lukšová.
ba usměrnit rozvody, a tím vlastně rozkopat celý dům,“ vypráví
Ludvík Grym.
Zpět ke zvláštnostem. Puntičkářská rekonstrukce (a památkáři) si vyžádala okna vyrobená na
míru a ručně udělané fasádní
kachle. Ponořme se i pod zem –
do dvoupodlažních podzemních
prostor se schovalo i veškeré zázemí přízemních obchodů – od kanceláří přes trezory po toalety.
Convalaria je hotová, všichni
si oddechli a poslouchají slova
chvály. A zřejmě budou i nadále
– čistotu svého projektu si pánové ohlídají. Takže pozor všem
v domě (a jen dobře pro Brňany)
– pořád chodí na kontroly.
Halka Horká

Čtenáři MF DNES
podle vzdělání

Zaměstnanci

61 %

Základní

9%

Podnikatelé

10 %

Vyučen/SŠ
bez maturity

32 %

Důchodci

9%

SŠ s maturitou

33 %

Studenti, učni

13 %

Vysokoškolské

25 %

Ostatní

7%

Foto: O. B. Mierny

Zdroj: Media Projekt, GfK Praha-Media,
4. čtvrtletí 2009 - 1. čtvrtletí 2010

Jihomoravském kraji čte
každý den Mladou frontu
DNES průměrně 137 tisíc
čtenářek a čtenářů. Poměr mezi
muži a ženami je 50 ku 50 procentům, podobně jako je tomu
v celé zemi.
Tak alespoň vypovídají o čtenářkách a čtenářích data z průzkumu Mediaprojekt, který pravidelně každé čtvrtletí měří čtenost všech deníků i časopisů
v České republice. Tento výzkum
provádějí dvě sociologické agentury GfK Praha a Median.
Co dalšího ukazuje statistika
o čtenářích Mladé fronty DNES
v Jihomoravském kraji?
Mezi pravidelné čtenáře patří
čtvrtina všech vysokoškolsky
vzdělaných obyvatel jižní Moravy více než u jakéhokoli jiného
tištěného titulu, který se zde prodává. Stejné je to v případě středoškoláků s maturitou. Těch je
v celém kraji 275 tisíc
a MF DNES čte každý den plných
45 tisíc z nich, tedy každý šestý.
Čtenáři MF DNES však nejsou
žádná statistická data, ale reálné
ženy a muži z masa a kostí s konkrétními jmény a také čtenářskými návyky a požadavky. Mezi pra-

Čtenáři MF DNES
podle věku
12-19 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70-79 let
více než 80 let

8%
14 %
34 %
18 %
17 %
7%
1%
1%

Čtenáři MF DNES
podle pohlaví
69 000

68 000

muži

ženy

videlné čtenáře patří například
šestačtyřicetiletá Blanka Kalivodová, účetní z Kanic. „V MF
DNES si vždycky přečtu všechny
aktuality, články jsou napsané
jasně a přehledně. Většinou se
také ztotožňuji s názory na komentářových stranách. Noviny
kupuji často, nejvíc ale ve čtvrtek, kdy vychází magazín. Jsou
v něm zajímavé rozhovory,“ říká.
„Frontu“ čtou pravidelně
i místní politici, podnikatelé
i osobnosti ze sportu a kultury.

19

Patří mezi ně například brněnský herec Zdeněk Junák: „Nejsem sice předplatitelem, ale každý den si ji kupuji. Kdysi dávno
jsem s ní začal a nemám důvod
noviny měnit, sedí mi,“ říká.
A jak je to s těmi, kteří pro Vás
vaše noviny každý den píší? Věková paleta autorů a pravidelných
přispěvatelů je velice pestrá, od
dvacetiletých elévů až po autory,
jejichž datum narození patří do
dvacátých let minulého století.
Pravděpodobně nejdéle pravidelně
publikujícím
autorem
MF DNES a dříve Mladé fronty je
Karel Pacner (1936), muž, který
přinášel českým čtenářům reportáže ze startu prvního letu člověka na Měsíc. Mimochodem, jihomoravská redakce patří také
mezi ty zkušenější, průměrný
věk v redakci je 35 let.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
je to právě Váš dlouhodobý zájem o náš list, který je pro celou
redakci tou největší odměnou.
Chtěli bychom Vám za něj poděkovat.
Robert Čásenský
šéfredaktor MF DNES
Robert Klos
zástupce vedoucí jihomoravské
a brněnské redakce MF DNES

INZERCE

Ludvík Grym (vlevo), Jindřich
Škrabal.
Foto: MF DNES

Convalaria v 50. letech.
2x foto: Archiv architektů
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Více než 15 let prodáváme nemovitosti
I Realitní služby
I Služby pro developery
I Dražby a výběrová řízení
I Poradenská činnost
Gaute, a.s. Lidická 26, Brno
tel.: 541 213 390, 541 211 901
www.gaute.cz, e-mail: gaute@gaute.cz

Vstupenky na sezonu

v prodeji od listopadu!

SKVĚLÝ TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!

Sledujte na www.automotodrombrno.cz

Prodáme i Vaši nemovitost
VOLEJTE ZDARMA 800 194 125
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Anketa
Proč čtete
deník
MF DNES?
MF DNES naši čtenáři kupují kvůli
zpravodajství, magazínům a také regionálním přílohám.

Tomáš Bobek
manažer
Cígler Software

Pavel Krška
ředitel Národního
vinařského centra

Lucie Hálová
marketingová vedoucí, Volksbank

» Objektivní informace

» Vyvážený přehled

» Chci mít přehled

Jsem zvědavý na to, co je nového
doma i ve světě, a v MF DNES nacházím asi nejzajímavější koktejl
informací. Oceňuji hlavně aktuálnost a různorodost.

MF DNES jsem začal číst před
dvaceti lety. Obsah je čtivý, přitom není bulvární. Informace
jsou objektivní a přesné. Vyhovuje mi přehled o dění v regionu.

MF DNES nabízí vyvážený přehled informací. Čtenář nenajde
jen odborné ekonomické články, ale i poutavé zprávy z domova, zahraničí, regionu i kultury.

Musím mít přehled o aktuálním
dění v mém oboru i mimo něj.
Proto se snažím vybírat si relevantní média. MF DNES je podle mého názoru jedním z nich.

Jiří Linduška
majitel prodejny
Sony

» Seriózní, ne nudný
MF DNES nabízí přesné informace. Je to seriózní deník, a přesto není nudný. Má daleko k bulváru. Když nestihnu přečíst noviny, otevřu si na webu iDNES.cz.

Kamil Látal se v Brně stará o několik trafik.

Není to snadné. Noviny vycházejí brzy ráno.

N

ěkolik brněnských trafik včetně té v pasáži
Rozkvět na náměstí
Svobody, na Staré Osadě či ve
Staré Líšni, musí každý den objet majitel a provozovatel stánků
s novinami Kamil Látal.
Podnikání v tomto oboru se
jeho rodiče začali věnovat hned
po revoluci. Svůj vůbec první stánek s novinami měli na Staré
osadě v Židenicích. „Tenkrát byl
celý ten stánek trafika. Dnes
jsou tam i grilovaná kuřata a fornetti,“ říká muž, který se o chod
rodinných trafik stará třináct let.
Sympatický pětatřicátník se
v mládí vyučil automechanikem. Tuto profesi okusil jen na
pár let. Zůstala mu však jako koníček. „Autům a motorkám věnuji svůj volný čas. Z větší části
ho ale trávím sportem,“ popisuje Látal. Jak říká, má-li chuť přečíst si seriózní deník, otevře většinou MF DNES. „Ta nám v trafi-

Petr Koška
ředitel nemocnice u sv. Anny

» Oceňuji aktuálnost

Brněnský trafikant zdědil
podnikání po rodičích
ce rozhodně dlouho neleží, dobře se prodává,“ dodal muž.
Padesát procent příjmu trafiky plyne z prodeje cigaret. Přesto je celá jeho rodina složená
z nekuřáků. „Výjimkou je jen
moje patnáctiletá dcera. Puberťáci prostě mají vlastní hlavu,“
směje se, ale na tváří mu vyskočí
starostlivý výraz.
Lidi, kteří kouří, však toleruje.
„Smrad z cigaret mi vadí na místech, kde jsou děti, nebo v podnicích, kde se jí. Kolikrát si taky přijde pro cigára třeba dvanáctiletý
kluk a tvrdí, že je chce pro babičku. Ale nejsme naivní,“ prozrazuje trafikant.
Když se Kamil Látal pět let po
škole přidal k podnikání rodičů,
v trafice nejdřív prodával. Postupem času měl starostí víc. „Začal jsem objednávat zboží a řídit
chod stánků. Už je to pár let, co
nevstávám o půl čtvrté, abych
převzal noviny, všechny je úhled-
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Jan Figlovský
ředitel
agentury S&K

přede mnou a bude i po mně
„Kometa patří k Brnu jako hrad Špilberk,“ říká o klenotu, který zvedl z popela a vrátil mu lesk
já logo Komety. Cesta k úspěchu
je v týmové práci. Bez lidí okolo
bych nic nedokázal. Platí to ve
sportu i v byznysu. A třeba i tenisté, kteří jsou sóloví hráči, by
nic nedokázali bez svého týmu.
V roce 2004 jste skončil s aktivním hokejem.
Nerozhodl jsem se sám, rozhodl
to za mě osud. V Pardubicích
jsem nastoupil v play-off proti
Plzni s horečkou, nechtěl jsem
ty zápasy nehrát, bylo to první
kolo play-off. Sedlo mi to na srdce a ze dne na den jsem musel
skončit.
Obrečel jste to?
Ne. Ale další rok Pardubice vyhrály titul a to mě hodně mrzelo,
že jsem nemohl být u toho. Nejsem typ chlapa, co brečí, to je k
ničemu. Ale chvíli jsem smutný
byl, to jo. Navíc mi bylo jasné, že
si už nesplním svůj sen vrátit se
do Komety jako aktivní hráč.

I proto jste do ní vstoupil jako
majitel?
Ano. Zkuste se zeptat kteréhokoli hráče, který pochází z Brna,
jak ho štvalo, že nemůže hrát
pro vlastní rodiny a vlastní fanoušky. Chtěl jsem Kometě pomoci a na ledě už jsem nemohl.
Když jsem pak jako minoritní akcionář viděl, jak funguje klub zevnitř, bylo mi jasné, že mám jen
dvě možnosti: buďto se stát majoritním vlastníkem, nebo jít od
toho. Od května 2005 jsem majoritní vlastník.

pak sedíte na zimáku mezi diváky a sledujete zápas?
Nekřičím. Jsme asi jediný klub,
kde manažeři trenérům nemluví
do práce. Když si je jednou vyberu, věřím jim. Zásadně nechodím o přestávkách do šatny a neřeším situaci na ledě s trenéry
ani hráči. Koneckonců jsou dobře placení za to, že odvádějí svoji
práci. A za vyhraný zápas dostávají prémie.

To je pro laika dost abstraktní.
Je to byznys jako každý jiný. Produkt, který prodáváme, se jmenuje hokej.
Kolik ta pomoc stála?
Hodně milionů. Věřím tomu, že
se to někdy vrátí, ale pro peníze
to nedělám.

Většina lidí si myslí, že když dá
dítě na hokej, bude nadosmrti
zabezpečené.
To by musel hrát dlouhodobě
v NHL nebo v Rusku, aby už pak
po skončení kariéry nemusel dělat nic jiného. Osobně jsem pro,
aby se platy hráčů Komety zveřejnily, ale to nerozhodnu sám.

Co se vám honí hlavou, když

Kolik stojí provoz Komety?

Kolik si hráč Komety vydělá?
Bez komentáře.

Nemáme na starosti jenom áčkový tým, ale i děti, dorost. Kometa
je vlastně taková malá fabrika.
Jedna hokejka pro áčkové mužstvo stojí šest tisíc, brusle patnáct tisíc. Za rok utratíme čtyři
miliony jenom za vybavení. Třeba Jirka Dopita má starý typ
umělohmotných bruslí, které se
už nevyrábějí a nejdou nikde sehnat.
S čím jdete do nové sezony?
Vyprodat halu a bavit lidi. Cílem
je předkolo play-off. Nemáme
přehnané ambice.
Jací jsou brněnští fanoušci?
Když vyhráváme, jsou neskuteční. Brněnské publikum buď miluje, nebo nenávidí, nic mezi
tím. Ale Kometa byla před Zábranským a bude i po něm. Díky
fantastické historii, kterou vytvořili staří pardálové, patří k Brnu
jako Špilberk. Tradici si za peníze nekoupíte.
Klára Kubíčková

PROFIL

Libor Zábranský
Narodil se roku 1973 v Brně,
s hokejem začínal v Zetoru, po
působení v jižních Čechách strávil
tři sezony v NHL.
V sezoně 1998/99 získal extraligové
zlato se Vsetínem, v sezoně
2001/02 s pražskou Spartou. Roku
2004 ukončil hokejovou kariéru,
o rok později jako majoritní vlastník
vstoupil do Komety Brno.

Kometa Brno
Hokejový klub založený v roce
1953. Kometa získala 11 titulů mistra
ČSSR, tři tituly Poháru mistrů
evropských zemí. V první polovině
90. let hrála první ligu, pak sezonu
extraligu, poté druhou ligu.
V sezoně 2008/09 skončila stříbrná
v první lize a koupila licenci od
Znojemských Orlů, v sezoně
2009/10 skončila v extralize
jedenáctá.

» Tematicky vyvážené

V trafice Kamil Látal provozuje stánky s novinami.
ně poskládal a o půl páté stihl
otevřít,“ vzpomíná s úsměvem.
Během deseti let se toho podle něj hodně změnilo. „Pamatuju si, jak na Staré Osadě bývaly
už ve čtyři ráno fronty. To bylo
ještě, když lidé jezdili brzo do Zetoru nebo do Královopolské.
Dnes otvíráme kolem šesté, ve
městě třeba až v osm,“ líčí muž.
Typické ranní ptáče prý Kamil
Látal rozhodně není. „Vstávání

Foto: MF DNES

rád nemám, ale člověk si zvykne
na všechno,“ myslí si. Podle Látala člověk ani nemusí mít paměť
na obličeje, aby si všiml, že
spousta zákazníků je stálých,
zvlášť na okrajích Brna. „Když se
s někým z nich potkám ve městě, pozdravíme se. Taky mě fascinuje, jak jsou lidi v Brně zvědaví,
jsou schopní zeptat se mě na cokoli,“ uzavírá mladý muž se smíchem.
Martina Vyroubalová

Považuji je za nejlepší noviny.
Jsou čtivé, aktuální a tematicky
vyvážené. Pravidelně čtu komentáře Martina Komárka. Oceňuji
zasvěcený popis kauz z domova.

Martin Kondrát
ředitel Galerie
Vaňkovka

» Vybudovala si pozici

INZERCE

Těšte se s námi na

Nové Vito a Viano

Od 18. 10. 2010 u Hošek Motor, v Brně – Vinohradech

MF DNES si vybudovala určitou
pozici. Zajímavým způsobem informuje o událostech z ekonomiky, z domova i regionu.

INZERCE

… ještě lepší:

O T Ř Í D U V ÝŠ

Nové Euro 5 motory + Nové převodovky + Nový podvozek + Nové odhlučnění =

… ještě větší:
Komfort a úspora provozních nákladů.

 P Ř E K L A DY

 LOK A L I Z AC E

 TLUMOČENÍ

 J A Z YKOVÁ Š KO L A

w w w.aspena.cz

5

… držte se značky
Hošek Motor a.s., Žarošická 17, Brno – Vinohrady
dvorak@hosekmotor.cz, +420 544 424 116
www.hosekmotor.cz
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Jak vznikají noviny? Od rána do noci
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Opravené domy i cesty. Kraj se mění

Noviny jsou kolektivním dílem, říká stará poučka. Následující série popisuje cestu informací ke čtenáři MF DNES

Květoslav
Svoboda
plavec

S aktualitami na web Část zpráv

Ranní porada Regionální přílohy MF DNES Brno a jižní Morava
začínají vznikat v brněnské redakci na České ulici vždy o půl desáté
ráno. Všichni redaktoři, sloužící editor i fotoreportéři se sejdou
u stolu. V ten moment mají přečtené čerstvé noviny a každý má
prostor říct, co se na aktuálním vydání nejvíc povedlo, nebo co se
mohlo udělat lépe. Potom už přichází na řadu debata, co by mohlo
být další den v novinách, kde a v kolik hodin je potřeba být. Vedoucí
redakce připraví seznam témat, kterým se redaktoři přes den věnují.
Na poradě se diskutuje o tom, jak je nejlépe zpracovat. Plán z ranní
schůzky se však během dne mnohokrát mění. Když se stane něco
aktuálního, noviny se mění i pozdě večer. Někdy třeba i pár desítek
minut před uzávěrkou. Ta je pro brněnské vydání ve 23.30 hodin, pro
jihomoravské o hodinu dříve.
6xFoto: MF DNES

Shánění informací, komentářů Po poradě je
úkol všech členů redakce jasný. Získat co
nejvíc aktuálních informací z regionu.
Redaktoři i fotoreportéři vyráží do terénu
na schůzky, reportáže, ankety, plánované
kulturní či sportovní akce nebo na tiskové
konference. Kdo zůstává v redakci, zjišťuje
potřebné informace telefonicky. Jako
například redaktorka Klára Kubíčková (na
snímku).

připravených na stránky novin se
den předem objeví na redakčním
webu brno.idnes.cz. O tom, co se
čtenáři dozvědí dřív, rozhodují
editoři nebo vedoucí redakce.
Během dne se domlouvá editor
s redaktorem na tom, jak velká
pozornost se bude jednotlivým
kauzám věnovat. Z události,
která se zprvu jevila jako
významná, nemusí vzejít nic.
Naopak téma, které se ráno
zdálo jako nedůležité, může být
po zjištění nových skutečností
hlavní zpráva novin.

INZERCE

Petr
Marcinčák
vinař

Vladimír
Morávek
režisér

Martin
Mansfeld
chemik

Jana Cvrkalová
zubní
instrumentářka

» Lepší péče o Lužánky

» Podpora vinařství

» Příjemné město

» Dobré kulturní vyžití

» Čistější přehrada

Důležité je, že město má zájem
o brněnské Lužánky. O bazén
a komplex celkově. Ve Znojmě,
odkud pocházím, si všímám investic do historického centra.

Je hodně vidět, že se více podporuje cestovní ruch, turismus a vinařství. Mám radost z toho, že
se kraj prezentuje jako vinařský
a že si je vědom jedinečnosti.

Onderka si asi řekl: Pojďme zahrát na ty housle tak, aby první
houslista v Praze litoval toho, že
nehraje za nás. Mám hezký pocit z toho, jak se Brno mění.

Brno mě nepřestane příjemně
překvapovat tím, jak se stará
o kulturní vyžití lidí. Často tu
jsou hudební festivaly, divadelní představení i mnoho výstav.

Potěšilo mě, že už je napuštěná
Brněnská přehrada. Ráda tam
chodím na procházky. Lepší je
to také s kvalitou vody. Uvítala
bych ale i další trasy na brusle.

Ptali jsme se lidí v ulicích i známých osobností: Co vám udělalo v Brně
i jinde v kraji největší radost? Odpovídali většinou pohotově, bez váhání.
Eliška Zímová
krajinářský
architekt

» Brno prolíná s přírodou
V Brně mě potěšilo, že se nepřestalo s vnějšími úpravami ulic
a domů a že se našla vůle věnovat se zakládání nových přírodních prvků. Také si všímám rychlého rozvoje sítě cyklostezek.

O

prava Husovy a České
ulice, nový Campus
square nebo snaha zpřístupnit lidem brněnské historické podzemí pod Zelným trhem.
Jihomoravané se mají z čeho
radovat. I když to jsou leckdy maličkosti. „Díky tomu, že opravili
Husovu, už konečně nemusím

každé ráno při cestě do práce stát
na Úvoze v koloně,“ říká Jana Procházková ze Židlochovic.
Změny těší i Danuši Burianovou z Brna. „Česká a Moravské
náměstí bude vypadat hezky, až
bude hotová rekonstrukce. Hrozně ráda taky jezdím do Campus
square. Nakupovat mezi mladý-

mi je příjemné,“ tvrdí bývalá učitelka. Spokojení jsou rovněž cyklisté. „Těší mě, že se konečně po
letech nečinnosti začíná něco
dělat pro lidi, kteří chtějí užívat
kolo ve městě jako dopravní prostředek,“ podotkl historik z Muzea města Brna Pavel Košťál.
Martina Vyroubalová

Zdeněk Brabec
podnikatel

» Roste síť cyklostezek
Jezdím hodně na kole, proto vidím, jak se změnil Mikulov. Dřív
to bylo šedé město, teď je téměř
všechno krásně opravené. Dobrou zprávou pro mě je i to, že se
pomalu rozrůstá síť cyklostezek.
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Hotovo A to už jsou noviny
v rukou čtenáře. Výsledek, který
novináře potěší. Předtím, než
našly svoje místo v některé
z domácností, urazily z redakce
do tiskárny a odtud do
novinového stánku desítky
kilometrů.

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ
UNIVERZITNÍHO
KAMPUSU
BOHUNICE

Fotograf. Riskantní práce Fotoreportér
(na snímku Otto Ballon Mierny) je ten,
který se vždy potřebuje dostat přímo do
centra dění a všechno mít „jako na dlani“.
Někdy mu bývá horko. Třeba
na fotbalovém utkání, kde se rvou
fanoušci. Dobré snímky jsou však
důležitou částí novin.

Účetní program Money S3 patří mezi nejrozšířenější
ekonomické systémy v České republice. Mezi uživateli
je oblíben pro jednoduchou obsluhu, příjemné uživatelské rozhraní a nepřeberné množství funkcí, ulehčujících každodenní práci. Neváhejte, a vyzkoušejte
i vy v praxi osvědčené řešení pro vedení účetnictví,
oceněné titulem IT Produkt roku 2009.

23. ZÁŘÍ 2010, 15 HODIN
Kamenice 5, Brno-Bohunice (před hlavním vstupem do areálu)

NENECHTE SI UJÍT:

> hudební, sportovní a taneční show
> volnou prohlídku prostor a uměleckých děl
> další příležitosti jak strávit příjemné
odpoledne na kampusu

www.kampus.muni.cz

Díky Money S3
je účetnictví hračkou

Do tisku Jakmile editor vytvoří v počítači grafickou podobu zítřejších novin, začíná
konečná fáze. Redaktoři píší přímo do šablon vytvořených na stránkách, editor pak
zkontroluje faktickou správnost textu a vše stylisticky upraví. Gramatiku pak doladí
korektor. Hotové noviny se posílají do tiskárny v Olomouci, kde se na „rotačkách“
tisknou všechna moravská vydání MF DNES.

www.money.cz
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Brno, na shledanou. Doufám

Když jsme do
toho nastoupili,
netušili jsme,
Dramatik a spisovatel
jaká to bude jízda Arnošt Goldflam píše
Hana
Černohorská
vedoucí redakce
MF DNES

K

dyž jsem začala pracovat
v MF DNES, byla primátorkou Brna Dagmar Lastovecká a starostkou Břeclavi
Anna Procházková. Byla jsem
prvním okresním redaktorem
pro novou jihomoravskou přílohu v historii a moje redaktorská
základna byla právě v Břeclavi.
Postupně přibyli další kolegové v regionech. Byl to vlak, který
se rozjel hodně rychle a už se nezastavil. Lidé na jižní Moravě přivítali, že se toho o svém kraji dočtou v MF DNES víc.
Po osmi letech dostali svoji
speciální porci zpráv i Brňané.
Pochvalovali si, že mají vlastní
přílohu, a lidé z jižní Moravy byli
zase rádi, že už si o Brně čtou jen
to, co je opravdu zajímá. Pak přišel internet. Díky Brno.iDNES.cz
jsme mohli čtenářům nabízet ty
nejčerstvější události.
Jistě, pro novináře je nejlepší,
když se pořád něco děje. Skvělé
ale je, když zprávy, které přinášíme, jsou příjemné jako třeba návštěva papeže v Brně, než když
jde například o týrání dětí, jako
to bylo v kauze Kuřim.
A tak přeji naší redakci i čtenářům, ať těch prvních událostí je
víc.

o rodném městě.

S

nad nebude vadit, že svůj
vztah budu demonstrovat
na jednom brněnském,
ovšem význačném místě, na Zelném rynku vulgo Zelném trhu,
jak my říkáme, Zelňáku.
Jistě znáte tenhle žertík, který
snad mohu citovat, poněvadž
jsem dnes navíc taky tak trochu
Pražákem: o kašnu se opírá brněnský bezdomovec, když tu přikročí Pražák a hodlá se odtud napít nepříliš čisté vody. Nabere ji
do dlaní a nese k ústům, když
vtom slitovný tulák praví: „Nepi
to, vole, je tam nachcaný, možná aj nasraný!“ Pražák nerozuměl moc dobře a táže se: „Ca ta
povídátá? Já sam vám narozumňál!“ Tulák pochopí, o koho jde
a pomalu, zřetelně, s účastí, artikuluje: „Pite pomali, je to studený.“
Zelňák je místem setkávání dialektů čili malým Babylonem.
Prodejci ovoce a zeleniny, květin, medu, vajíček a bůhvíčeho,
se sjíždí z různých koutů vlasti
a uslyšíme tu akcent či dialekt líšeňský, nosovky z Tvarožné, připomínající možná napoleonská
vojska, jazyk slovenský i různé
hovory valašské, slovácké, horňácké, dolňácké a bůhví co ještě.
Vzpomínám na léta mého
mládí, kdy jsme s přáteli z tak-

zvané Brněnské Bohémy táhli cházku, ukazoval mi tata, kde
Zelňákem do naší oblíbené vi- bydleli Hugo a Pavel Haasovi,
nárny u Ducháčka, kde nám přá- poslední byl totiž jeho spolužátelsky nakloněný číšník trpěl hla- kem – a kam si on v dětství chodísitý hovor, ba pokřik, naparová- val k nim domů hrát.
Tak bych mohl procházet celé
ní, a umělecké debaty při víně,
na které jsme těžko dávali dohro- náměstí, dům od domu, od námady peníze. Já jsem měl vždyc- kupního střediska až po dnešní
ky podivně špalíčkovatou posta- Provázek, od muzea, kde jsem vivu a ve vinárnách tehdy často žá- děl poprvé vycpaného ledního
dali společenský oděv, ale tam medvěda a ryby i hady v lihu, od
jsem vyrážel často v bílém dám- různých prodavačů a prodavaském kožišinovém bolerku s vy- ček na stáncích, které už tu pocpanými rameny, které mě čini- tkávám leta, občas i slovíčko vylo ještě menším a neforemněj- měníme. Někteří z nich byli dokonce kdysi mými
ším. Jindy jsem zase
spolužáky a snili, tak
požádal jistou slečnu,
jako i já, možná o úplaby mi ze zbytku koženě jiné budoucnosti,
šiny ušila vázanku,
než kam je život zavechlupem ven, a v té
dl dnes.
jsem hrdě kráčel k DuVedle příhod ze žicháčkovi a měl jsem
vota, se Zelným trpocit, že spoluvytvá„Vynořuje se
hem spojených, je tu
řím módu a Dioři by
otázka: Jaké
ještě paralelní pocit
se mohli u mě učit.
bude Brno
dějin, které městem
Později jsem tamtřeba
táhly. Tržnice třeba,
též vodil mladé dámy,
za dvacet
na kterou už si člověk
adeptky na možný butřicet let?“
zvykl, i když tam ne
doucí vztah a předstaúplně svou architektuvil jsem je často mým
rou náleží. Ale v mém
některým přátelům.
Ti je zhodnotili občas příznivě, dětství to byl ukázkový obchod a
občas mi některou někdo pře- býval větší a lépe zásoben než
bral, nebo prchla zavčas sama obchody jiné a člověk měl pocit
nočním Zelňákem, mnohdy ješ- nového a dynamického světa.
tě předtím, než jsem stačil vyslo- Dnes je to už jinak a nakonec –
vit nabídku návštěvy v mém vlh- po těch letech už tehdejší otázky
kém ateliérku na tehdejší Marxo- nevyvstávají. Vynořuje se ale
vě ulici, za účelem možného sblí- otázka jiná. Jaké bude Brno třeba za dvacet třicet let? Bude bažení.
A ještě dříve, když jsem jako nálním městem střední velikosdítě chodil přes Zelňák městem ti, kde nevznikne nic nového
nahoru k Petrovu s otcem na pro- a mimořádného? Zapíše se do

dějin jako město, kterému se rozpadly stadiony, plovárna a kde
se boří Špalíčky a budují se podivné konstrukce bez charakteru a tváře? Co bude s divadly?
Která zůstanou a která zmizí
z kulturní mapy a proč? Kam budeme chodit na nádraží, budeme se vláčet s kufry na pláně,
kam nebude ani pořádné spojení? Odvážíme se chodit na Cejl,
Bratislavskou a Francouzskou,
kde bude ještě větší a divočejší
ghetto, než je dnes a kde je tolik
heren a zastaváren, že se tam
soustředí časem celá galerka ze
široka i z daleka?
Píšu o těch věcech často a dosti dlouho, ale změna k lepšímu
přílišná není, ba, mnohdy naopak. Ještě však, že má Brno zatím pěkné okolí. Třeba se tam časem lidi přesunou a do Brna se
budou jezdit dívat jako na nějaký skanzen. Ale – bohužel – ne
vždy toho, co bylo v minulosti
dobré a pěkné. Doufejme však,
že zase ne zcela naopak. Nejlepší by bylo, kdyby se za dvě stě tři
sta let, jak se píše v Čechovových hrách, říkalo: „V Brně se
vždycky žilo a žije dobře, příjemně, bezpečně, pohodlně a zajímavě.“ Což se teď tak úplně říct
nedá.
Já ale už vlastně v Brně nebydlím. V květnu jsem změnil adresu a trvalé bydliště mám v Praze.
Ale vlastně do Brna jezdím teď
víc než dřív. Takže, Brno, moje
rodiště a můj dlouholetý domove, na shledanou, aspoň doufám.

INZERCE

KDL-46EX705

Sony Center
Janáčkovo divadlo
Kounicova 20
Vaňkovka a Olympia Brno
www.elviapro.cz
www.sonybrno.cz

100 Hz LCD televizor se satelitním tunerem
a LED podsvícením

35.990,–
Původní cena: 43.990,–
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ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ

Kdo je kdo
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Zadní řada zleva:

Členové brněnské redakce MF DNES, zástupci inzertního a obchodního oddělení vydavatelství

Vedoucí regionální distribuce Daniela
Hauserová, inzertní poradkyně
Kateřina Zahradníková Dorňáková,
redaktor Jiří Macík, zástupce vedoucí
redakce Robert Klos, editorky
Kristýna Chmelíková a Julie
Kalodová, fotoreportér Otto Ballon
Mierny, Šárka Kebková z podpory
prodeje, inzertní poradkyně Taťána
Čápová, grafik Vladimír Polák.

Prostřední řada zleva:
Redaktorka Eliška Kolínková, inzertní
poradkyně Petra Novotná a Kateřina
Hamanová, oblastní vedoucí prodeje
Morava Jitka Čechová,
fotoreportérka Monika Hlaváčová,
vedoucí redakce Hana Černohorská,
redaktorky Helena Vaculová, Hana
Raiskubová a Ivana Solaříková, Petra
Dohnalová z podpory prodeje.

Přední řada zleva:
Asistentka redakce Petra Drápalová,
inzertní poradkyně Helena Midrlová,
redaktorky Klára Kubíčková, Jana
Soukupová, Barbora Lukšová a Petra
Kozlanská, redaktor iDNES Martin
Bořil, regionální vedoucí prodeje pro
jižní Moravu Marta Bubeníčková.

INZERCE

moderní bydlení v Moravanech

• Autorizovaný prodejce a servis značek:
VW, Škoda, Audi, Chevrolet
• Záruční a pozáruční servis
• Autolakovna a klempírna
• Likvidace pojistných událostí
• Diagnostika vozů
• Pneuservis
• Odtahová služba NON STOP
• Půjčovna osobních vozů, karavanů a obytných vozů
• Prodej a výkup automobilů
• Měření emisí a příprava na STK
• Zprostředkování pojištění a financování

BRNĚNSKÁ DEVELOPERSKÁ s.r.o.
IBC, Příkop 4, 602 00 Brno

AUTO – BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 227 122-3, info@autobayer.cz, www.autobayer.cz

tel. +420 604 291 820, fax +420 545 176 703
info@brnodevelop.cz, www.brnodevelop.cz

