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BRNO BEZ DOPRAVNÍCH KOLAPSŮ?
MHD V CENTRU ZDARMA
Přecpané tramvaje a trolejbusy, mnoho přestupů, dlouhé čekání
na spoje, ale i zpoždění v kolonách, hluk, uzavírky a nedostatek
parkovacích míst – to jsou dopravní problémy, které trápí většinu
Brňanů. S novou koncepcí dopravy přichází lídryně STAROSTŮ
a kandidátka na novou brněnskou primátorku Petra Quittová,
místostarostka městské části Brno-Černovice. Jedním z bodů
je MHD v centru zdarma.
přijít s úplně novým a radikálním
řešením, které by mohlo znamenat
zásadní průlom v celé dopravní situaci,“ nastínila Quittová.
Revolučním návrhem je doprava v centru zdarma a také zcela
nový systém funkční brněnské
MHD. Ta by měla zajistit pře-

Doprava v Brně rozhodně patří
mezi nejčastěji skloňovaná témata. Počínaje koncepcí rezidentního parkování, přes úroveň služeb
MHD a špatnou koordinaci oprav
a uzavírek ve městě, konče katastrofální neprůjezdností brněnských ulic. „Proto jsme se rozhodli
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pravu z jednotlivých částí města
novými autobusovými linkami,
které by je propojily přímo s centrem. „Bez zbytečných a složitých
přestupů na tramvaje a zdlouhavého čekání. Došlo by tím ke zkapacitnění dopravy a k výraznému
zlepšení služeb,“ vysvětlila lídryně
STAROSTŮ.
„Víme, že všechna tato opatření
mohou být nákladná, ale dopravu
ve městě považujeme za prioritu
číslo jedna, a proto je třeba do ní
investovat peníze. Potřebujeme posílit linky, získat více řidičů, zajistit
častější a rychlejší spoje, zvýšit
dopravní komfort. Současný stav
považujeme tak jako tak za neudržitelný,“ zdůraznila kandidátka
na novou brněnskou primátorku.
V souvislosti s dopravní koncepcí odmítají členové STAROSTŮ
i současný návrh rezidentního parkování. „Tento návrh dělá
z lidí cizince ve vlastním městě,
pokud chtějí parkovat v jiné městské části. Systém je navíc pro lidi
drahý. Za pouhou možnost parkování u svého domu by se měl platit
jen minimální poplatek za náklady spojené s registrací do systému. Odhadujeme to maximálně
na stokorunu,“ popisuje současný stav medlánecký starosta
a další kandidát STAROSTŮ
Michal Marek. V rámci dopravní
situace v Brně se STAROSTOVÉ
zabývají i další problematikou,
jako je výstavba obchvatů nebo
lepší koordinace dopravních uzavírek a výkopových prací.
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Petra Quittová

ZNÁTE
KANDIDÁTKU
NA PRIMÁTORKU?
Oblíbená barva?
Kombinace černé a bílé.
Oblíbené místo?
Doma je doma, takže Brno,
ale kdekoliv u moře je také
moc pěkně.
Oblíbená aktivita?
Pokec s kamarádkami
u dobrého vína.
Oblíbené jídlo?
Tatarák či bramborák.
Co byste si s sebou vzala
na opuštěný ostrov?
Jelení lůj na rty, nafukovací
lehátko a plavky.
S kým nejraději trávíte čas?
S rodinou.
Co vás dokáže spolehlivě
vytočit?
Jsem kliďas, ale neupřímnost
v jednání, vypočítavost
a podrazy.
Máte nějaký vzor, ke kterému
vzhlížíte?
Každý člověk je podle mě
jedinečný a má se řídit svým
rozumem.
Co máte na nočním stolku?
Noční stolek nemám,
ale na okně mám mobil,
který používám místo budíku.
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VÝSTAVBĚ
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Chceme zavést autobusovou
dopravu, která by rychle a přímou
trasou spojila jednotlivé městské
části s centrem Brna bez zbytečných přestupů a dlouhého čekání na přípoje. Spoje by měly jezdit častěji, vlastními pruhy nebo
po tramvajových kolejích, aby
se vyhnuly dopravním zácpám
a zbytečnému zpoždění. Cílem je
zvýšení celkové kvality a služeb
městské hromadné dopravy.

Dopravní situace v Brně je
dlouhodobě neudržitelná. Doprava kolabuje, v ranních a odpoledních hodinách jsou všude
kolony. Tuřany, Bystrc, Brno-jih,
všechny městské části čekají na
obchvat pro tranzitní dopravu
jako na smilování. Chceme podpořit jejich výstavbu a také zajistit lepší průjezdnost města
stavbou záchytných parkovišť
a posílením spojů MHD.

Odmítáme praxi, kdy developer
území vydrancoval ke svému maximálnímu zisku a zmizel. Přeplněné školky, školy, nedostatek
parkovišť a hřišť potom musí řešit městská část dlouhá léta. S výjimkou infrastruktury by měli mít
místní rozhodující slovo a možnost novou výstavbu odmítnout.
Pokud chce město či developer
stavět, měl by místní přesvědčit,
že to bude pro ně přínosem.

Nejblíže k lidem a k řešení jejich
problémů jsou volení zastupitelé
a starostové jednotlivých městských částí. Chceme více pravomocí a financí pro městské části, abychom našim obyvatelům
mohli pomoci s řešením problémů, kterými se čtyřsettisícové
město logicky nemůže zabývat.
Váš starosta se jimi totiž zabývat
chce a bude.
Pro více informací čtěte na str. 5

Současná koncepce rezidentního parkování je nepřátelská vůči
samotným obyvatelům Brna.
Dělá z nich cizince v jiných městských částech, znamená velké
výdaje za parkování, případně vysoké sankce. Městu navíc chybí
placená parkovací stání, záchytná
parkoviště a posílení spojů MHD.
To je špatně, a proto chceme projekt rezidentního parkování v této
podobě zastavit.

VAŠE BRNO, VAŠI LIDÉ

MICHAL MAREK

PETRA QUITTOVÁ
Narodila jsem se v Brně, kde také celý
svůj život žiji a pracuji. Do komunální politiky jsem vstoupila roku 2002, kdy jsem
byla za nezávislé zvolena zastupitelkou
městské části Brno–Černovice. Od roku
2010 zde vykonávám funkci místostarostky. Zabývám se školstvím, kulturou a bytovou politikou.
Mezi mé úspěchy patří rekonstrukce sportovních hřišť při základních školách v Černovicích, vybudování workoutového hřiště
u ZŠ Kneslova, investice do vybavení hřišť
v mateřských školách, vybudování víceúčelového hřiště u parku Řehořova. Aktivně

KAREL AUJESKÝ

se podílím na organizaci černovických hodů,
které letos oslaví své 25. výročí.
Jsem rozvedená, a s přítelem, se kterým žiji už 16 let, mám 10letou dceru Julii. Mým velkým koníčkem je sport. Již
15 let vykonávám funkci starostky Tělocvičné jednoty Sokol Brno IV. Aktivně jsem
se s dětmi v kategorii mladší žákyně
letos zúčastnila úžasného XVI. všesokolského sletu v Praze. Věřím, že stojím
nohama pevně na zemi a žádná funkce
mě nemění. Jsem tu pro lidi, protože jim
mohu pomoci a být přínosem pro další
rozvoj Černovic a celého města Brna.

TEREZA VAŠÍČKOVÁ
Narodila jsem se v Brně, kde od té doby žiji,
a to konkrétně v městské části Brno–Líšeň.
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a pracuji jako právnička. Možná právě profese mě posunula více směrem k dění v oblasti komunální politiky. Do politiky jsem vstoupila poprvé
v roce 2014, kdy jsem byla zvolena zastupitelkou městské části Brno–Líšeň a následně
jsem se stala také radní této městské části.
Věnuji se především oblasti kultury, která je mým velkým koníčkem i v soukromém

Jsem ženatý a mám tři děti. Mým velkým koníčkem je sport, zejména cyklistika
a lyžování. Jsem členem cykloklubu Tatran
Kohoutovice a přes třicet let vedu lyžařský
oddíl. Kolem oddílu se vytvořila skvělá parta lidí, a to jak z jeho členů, tak jejich rodičů a přátel lyžování. V zimě učíme děti lyžovat a jak se chovat na horách, v létě pořádáme cyklotábory.
Předtím, než jsem se pustil do věcí veřejných, jsem pracoval celý svůj život v oboru informačních technologií. Nejdříve jako technik
sálových počítačů, následně jako obchodní
manažer ICT. Tento obor mě provází i v současné pozici místostarosty městské části
Brno-Kohoutovice. Zajímám se o elektronizaci veřejné správy a také o podporu a budování dětských hřišť a sportovišť.

MARTIN MALEČEK

JIŘINA BOČKOVÁ
Narodila jsem
se v Brně u Lužánek,
nějaký čas bydlela v Bohunicích
na sídlišti a od
roku 2001 žiji
v Přízřenicích,
v městské části Brno-jih. Do
politiky jsem se
dostala v roce
2008, a to díky
plánované megalomanské zástavbě v těsném sousedství.
Právě rozumný a umírněný územní plán je
to, čemu bych se ráda věnovala i v dalším
volebním období.
Již 42 let žiji s manželem Mirkem. Máme
spolu dva syny. Rodina se postupně rozrůstá, takže se nyní těším i ze tří vnuků a vytoužené vnučky. Mám ráda sport, především plavání a horskou turistiku. A abych
nezapomněla, naši rodinu ještě doplňuje
12letý drsnosrstý jezevčík Bart.

EVA JUHOVÁ

Celý život žiji v Brně. Od roku 2006
jsem se občansky angažoval na Lesné, kde bydlím. Zakládal jsem zde
první občanské sdružení, na jehož
základě vznikla síť občanských aktivit, které šly v roce 2014 do komunálních voleb. Jako předseda hnutí SOL,
které zvítězilo ve volbách v městské
části Brno-sever, jsem od roku 2015
starostou této městské části.
V rámci své veřejné činnosti se věnuji
dlouhodobě otázkám územního plánu,
který je základem rozvoje a fungování města Brna i městských částí. Jako
starosta druhé nejlidnatější městské
části v Brně vím a denně se v rámci své
funkce setkávám s tím, že obecně doprava a s ní související koordinace rekonstrukcí ulic nefungují v Brně dobře,
a to bych chtěl změnit.
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Do Brna jsem se
přestěhovala v roce
2006, abych se mohla plně věnovat studiu na Masarykově
univerzitě v oboru finance na Ekonomicko-správní
fakultě
a v oboru právo a mezinárodní obchod na
Právnické fakultě. Město Brno mě tak
nadchlo, že jsem se rozhodla zde zůstat
a založit rodinu.
V roce 2012 jsem se přestěhovala do

životě, a oblasti bytové politiky. V rámci své činnosti bych
ráda
realizovala
posun elektronizace veřejné správy
a rovněž podpořila
zvýšení pravomocí
a nezávislosti jednotlivých městských částí.
Ve všem, co dělám, se snažím být důsledná
i pečlivá a zároveň si udržet objektivní nadhled a zdravý rozum.

JAN SUCHÝ
Jsem rodilý Bystrčák. O politiku se zajímám již
od
svých
mladých
let částečně i kvůli
své rodině, která byla za komunismu perzekvována. Do konce svého života si budu
pamatovat první tři dny sametové revoluce
v Brně na náměstí Svobody a jsem šťastný,
že nyní žijeme ve svobodné zemi. Do aktivní
politiky jsem se zapojil až nyní. Jsem ženatý a mám tři děti.
Dlouhodobě pracuji s mládeží a s dětmi,
ať už ve skautu, v dětském pěveckém sboru Bystrcká schola, v organizování Slůňat,
což jsou měsíční výlety bystrckých tatínků
s dětmi, nebo jako vedoucí dětského florbalového oddílu. Celý život osciluji mezi svými
dvěma profesemi: stavařskou a pedagogickou. V současné době pracuji jako zástupce
ředitele na soukromém internátu.
Maloměřic, které se
mi líbí svou osobitostí
rodinného a sousedského života v přírodě u řeky. Jsem vdaná
a s manželem máme
tři děti.
Celou svou kariéru
jsem věnovala podpoře a zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
Oblasti
sociálních služeb se chci věnovat i nadále. Ráda bych podpořila výstavbu sociálního bydlení pro osoby se zdravotním postižením, seniory a mladé rodiny s dětmi.

Mám rád výzvy. V roli táty velké rodiny,
starosty i právníka mi jich život naděluje více než dost. Nemám rád polovičatá řešení nebo nedotažené úkoly a musím si tedy pečlivě vybírat, čemu mohu
a chci svůj čas věnovat. Obyvatelé našeho města jsou pro mě tou výzvou,
které stojí za to věnovat svou energii.
Věřím totiž, že domov není ohraničen
zdmi bytu, ale opravdový domov tvoří společenství lidí, se kterými v daném
místě žijeme.
Velkým tématem je pro mě vztah
města ke svým městským částem a jejich obyvatelům. Co mě nejvíc zajímá,
je vytvoření města přátelského a vstřícného vůči obyčejnému člověku v různých životních etapách a situacích. Život ve městě by měl přinášet lidem výhody z hlediska zajištění bezpečnosti,
dostupného bydlení a zaměstnání, kvalitní dopravy, zdravotní péče a služeb,
a také kvality veřejného prostoru. Nelíbí se mi, když město prosazuje svá řešení na úkor a proti vůli svých obyvatel.

LIBOR ZABLOUDIL

Svět jsou dálky, Brno domov. Motto,
které mě asi nejvíc vystihuje. Od dětství
cestuji a ochutnávám vášnivý pach dálek,
abych se vždy vrátil domů, do Brna. Většina Brňáků mne vnímá jako majitele cestovní agentury, která je dlouho bavila úsměvným nomen omen.
Pro můj celoživotní směr byl nejdůležitější můj otec a zájmová činnost, ve které jsem se v podstatě narodil. Proto jsem
od raného mládí pracoval s dětmi a dospívající mládeží. I v současné době jsem
členem ústřední rady Zálesáka, spolku,
který se zabývá náročným pobytem v přírodě. Mé podnikání a skupina firem Zabloudil stojí v současnosti na čtyřech pilířích.
Kultura, sport, cestování a vzdělávání,
to jsou oblasti, ve kterých dlouho hledám synergie. Jsem narozen ve znamení
Panny. Asi proto jsem pečlivý, pracovitý
a zodpovědný. Když něčemu nerozumím, snažím se to pochopit. A právě tento
pocit mě přivádí do komunální politiky.
Nechci jen kritizovat věci kolem nás,
ale chci se pokusit je ovlivnit a vylepšit.

RADOMÍR VONDRA
Jsem Tuřaňák tělem i duší. Do politiky
jsem vstoupil v roce 2014 a rovnou na pozici starosty. Důvodem byla nespokojenost
s prací tehdejšího vedení radnice. Do té
doby jsem podnikal a vedl malou reklamní
firmu, kterou jsem v devadesátých letech
založil se svým tatínkem. Jsem ženatý,
s manželkou máme dvě děti. Dalším členem rodiny je německý dlouhosrstý ohař.
K mým koníčkům patří cestování a foto-
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grafování. Jsou to nádherné koníčky, na
které bych ale potřeboval více času. Ten se
snažím dělit mezi rodinu a práci, která mě
baví. Za uplynulé volební období se podařila spousta věcí, ale hlavní problém, obchvat
Tuřan, stále stagnuje. Obchvaty řeší i další městské části, jako je Slatina, Chrlice,
Maloměřice a Obřany nebo Žebětín. Proto
chci i nadále v komunální politice pokračovat
a pomoci nejen Tuřanům, ale i ostatním.
acebook.com/STANBrno | www.staramese.cz

OBYVATELÉ MĚSTA
STÁRNOU. CO S TÍM?
Se stárnutím obyvatelstva se dlouhodobě potýká celá republika a Brno
v tomhle ohledu není žádnou výjimkou.
Do třiceti let má být podle modelových
výpočtů více než třetina obyvatel v seniorském věku. Jsme na to připravení?
A co to v důsledku znamená pro brněnské obyvatele?
Některá brněnská sídliště čelí stárnutí obyvatel už teď. Své o tom vědí například v Kohoutovicích, v městské části
Brno-střed nebo v Maloměřicích a Obřanech. „Z dvanácti a půl tisíce máme aktuálně čtyři a půl tisíce obyvatel v seniorském
věku. Je nutné věnovat zvýšenou péči tomu,
aby se jim u nás dobře žilo,“ uvedl kohoutovický místostarosta Karel Aujeský.
Nutností je lepší dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb nebo celková
úprava mobility a dopravních služeb. Mezi
další záležitosti, které mohou seniorům
usnadnit život, jsou osvětové kurzy například v oblasti IT, pomoc při jednání s úřady
nebo právní poradenství.
Speciální kapitolou jsou pak sociální byty.
„Chtěla bych prosadit jejich výstavbu, a tím
rozšířit počet míst chráněného bydlení pro
seniory v Brně. Z mého pohledu se jedná

PROČ NE

REZIDENTNÍMU
PARKOVÁNÍ?
Někteří obyvatelé Brna se už nemohou dočkat, až bude rezidentní parkování zavedeno, jiní se ho obávají už
teď. Jak to vlastně bude a opravdu to
vyřeší veškeré problémy s brněnskou
dopravou? Kandidáti za STAROSTY mu
říkají rezolutní NE.
Proč zástupci STAROSTŮ rezidentní
parkování nepodporují? „Brno připravuje systém rezidentního parkování v té
nejhorší možné podobě. Zásadně tím
znepříjemní život ve městě a z obyvatel udělá v jiných jeho částech návštěvníky, jako by přijeli například z Kuřimi,“
vysvětluje medlánecký starosta Michal
Marek. Totéž ale tvrdí i zástupci z dalších městských částí. Obávají se vysokých částek za pohyb autem po městě,
celkového nedostatku placených parkovacích míst a záchytných parkovišť
nebo přetížené MHD.

DOPRAVA?
BRNĚNSKÝ

PROBLÉM
Ať se zeptáte jakéhokoliv Brňáka
na to, co ho ve městě aktuálně pálí
nejvíce, v 90 % dostanete jasnou
odpověď: doprava. Může to být rezidentní parkování, neprůjezdnost
města, kolony, málo parkovišť nebo
přecpané linky MHD. Jaké dopravní patálie řeší v jednotlivých městských částech?

MHD V CENTRU BRNA
ZDARMA

Petra Quittová podporuje novou koncepci MHD.

Ilustrační foto:
Obyvatelé měst stárnou. Za dalších 30 let má být celá třetina obyvatel v důchodovém věku.
o skupinu lidí, která naši pomoc rozhodně
potřebuje,“ vysvětlila maloměřická zastupitelka Eva Juhová, která se oblastí sociální péče zabývá dlouhodobě.
Rovněž v městské části Brno-střed panuje silné zastoupení seniorů. „Myslím,
že by určitě ocenili kvalitnější a lépe dostup-

nou lékařskou péči a celkové posílení programů pro důstojné stáří,“ nastínil kandidát za STAROSTY a místní podnikatel Libor
Zabloudil, který by jim chtěl přiblížit existující sociální služby a poskytnout větší
prostor pro veřejné setkávání, například
prostřednictvím seniorských klubů.

Cílem tohoto plánu je zlepšit
dopravní situaci ve městě a podpořit
místní v cestování veřejnými dopravními
prostředky.
Veřejná doprava zdarma běžně funguje v zahraničí i v několika českých
městech. Nejvíce je atraktivní ve Francii, kde ji částečně dotuje stát, dále
pak v Belgii nebo v Estonsku. Mezi
české průkopníky patří Frýdek-Místek,
Třeboň, Valašské Meziříčí, Strakonice
nebo Litoměřice.
„Víme, že každé opatření něco stojí,
ale pevně doufáme, že se nám vynaložené finance vrátí jinak. Rádi bychom,
aby místní pro své pochůzky po Brně
raději než auta využívali městskou hromadnou dopravu. Tím pomůžeme přetíženým cestám, snížíme náklady na údržbu komunikací a zprůjezdníme město,“
vysvětlila Petra Quittová, kandidátka
na brněnskou primátorku.

CHCEME VÍCE
PRAVOMOCÍ
PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Petice, nesouhlas místních s výstavbou, problémy na úrovni dopravní obslužnosti, uzavírek, staveb obchvatů nebo rekonstrukcí – to je
jen špička ledovce jménem malé pravomoci jednotlivých městských
částí. Tyto záležitosti totiž řídí centrálně brněnský magistrát a volení zástupci jednotlivých městských částí je mohou ovlivnit jen málo
nebo vůbec. To by ale chtěli kandidáti za STAROSTY změnit.
Asi největším problémem je nechtěná
nebo necitlivě naplánovaná výstavba. Své
o tom vědí v Medlánkách, ale i v Černovicích, v městské části Brno-jih nebo v Líšni.
Názorům místních není přikládána téměř
žádná váha. „Píšeme petice, pořádáme veřejné debaty, diskutujeme se zástupci města, radíme se s odborníky. Díky aktivnímu
zapojení místních už jsme jednou tyto změny v rámci aktualizace územního plánu odrazili, ale v připravovaném novém územním
plánu město naše stanoviska znovu přehlíží,“ popisuje starosta městské části BrnoMedlánky Michal Marek.
V Černovicích se zase nepočítá s dostatečným rozšířením dopravní infrastruktu-

BRNO-STŘED

Současná koncepce rezidentního parkování může znamenat více problémů než
užitku. Nejen zdejším obyvatelům by pomohla možnost jezdit po centru městskou
hromadnou dopravou zdarma. Někteří lidé
by pak do centra vůbec nepotřebovali autem zajíždět.

BRNO-JIH

Největším problémem této městské části
jsou komunikace ve špatném stavu a vysoká
hlučnost a prašnost, za kterou mohou velké
dopravní tepny, jež ji doslova obkličují.

BRNO-SEVER

Dopravní zácpy a výlukové trasy ztěžují život zdejším rezidentům. Některé ulice
jsou navíc rozkopávány opakovaně. Pomoci by nejen v této městské části měla lepší koordinace uzavírek a opětovné zavedení
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Ilustrační foto:
Masová výstavba bytových domů není v Brně ničím neobvyklým.

ry a občanské vybavenosti. „Výstavba na
černovických Kaménkách znamená navýšení počtu obyvatel z osmi na dvanáct tisíc. Jak to ale bude vypadat v praxi? Dojde
k navýšení kapacit ve školkách a školách?
Počítá se s parky a hřišti? Přibudou parkovací místa?“ ptá se Petra Quittová, místostarostka městské části, a zdůrazňuje,
že místním není jedno, jak to bude v okolí jejich domova vypadat. Chtějí být informováni a mít možnost nepříznivou situaci
zvrátit, případně výstavbu odmítnout.
Samostatnou kapitolou v oblasti nedostatečných pravomocí městských částí
jsou chaotické uzavírky a rekonstrukce
komunikací. Své si o tom myslí například
odboru technických sítí na brněnském magistrátu.

BYSTRC

v městské části Brno-sever. „Obyvatelé
v drtivé většině nevědí, že to jako starosta
městské části v podstatě nemohu ovlivnit,
a viní nás z nezájmu a mrhání. Jen velmi těžko se mi vysvětluje, že nemám potřebné pravomoci ani zásadní vliv na to,
v jakém sledu se budou ulice a jejich úseky
opravovat. Podobně tomu bylo letos například při rekonstrukci kolejového trojúhelníku Vranovská–Jugoslávská–Cejl,“ říká
Martin Maleček, starosta městské části Brno-sever. Chyba je podle něj především v nedostatečných kompetencích,
které mají jednotlivé městské části,
ale také v komunikaci mezi městem Brnem
a jednotlivými městskými částmi.
obyvatelé pociťují nedostatek parkovacích
míst. Částečným řešením je vybudování
dalších parkovišť.

Příjezd autem do této městské části je zoufalý. Chybí zde obchvat pro tranzitní dopravu
a lepší/efektivnější průjezdnost křižovatek.
Pomohlo by zavádění tzv. chytrých křižovatek
- propojení inteligentních kamer se semafory.

MALOMĚŘICE A OBŘANY

MEDLÁNKY

LÍŠEŇ

Zanedbané opravy chodníků a komunikací, žádné cyklostezky, nedostatečná podpora nových parkovacích míst, neřešení
dopravních problémů vytýkají městu Brnu
v Medlánkách. Nejen senioři by přivítali
přímé autobusové spojení do centra.

ČERNOVICE

Hustá doprava, zvláště ve špičce, vede
až k neprůjezdnosti městské části. Navíc

Řeší špatnou koordinaci staveb v rámci
dopravní infrastruktury a obslužnosti.
Stejně jako v Brně-severu požadují lepší
koordinaci uzavírek.

Pro celkové zklidnění dopravy je zde
potřeba zajistit výstavbu tramvajové tratě
na ulici Holzova a rekonstrukci náměstí
Karla IV.

TUŘANY

Městská část bojuje s nadměrnou dopravní zátěží a neprůjezdností. Jediným
funkčním řešením je stavba obchvatu,
která již byla několikrát odložena.

Komunální volby: 5.–6. 10. 2018
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BRNO OPŘEDENÉ
TAJEMSTVÍM

I na síti vede dopravní problematika na celé čáře.
Nejlepší úniková hra? Jak z města ven?

Kamenná kolonie kousek od lomu na
Červeném kopci původně sloužila nejchudším obyvatelům města. S výstavbou
malých, velmi skromných domečků bez
vody, elektřiny a kanalizace, k níž dostali chudí dělníci od města nejen povolení, ale mnohdy i cihly zdarma, se začalo
hned po první světové válce. Dnes se zde
kromě původní rázovité čtvrti nachází
i kolonie honosných rodinných vil.

Černá Madona

chránila Brno při obléhání švédskými
vojsky. Byzantská ikona Bohorodičky
označovaná za Ochránkyni města a celé
Moravy byla v roce 1645 za prudkých
bojů vynášena na hradby. Podle legendy se v době nejtěžší Madona vznesla nad město, přikryla je svým pláštěm
a ochránila je tak před dobytím. Dnes
ji můžete vidět v augustiniánském
klášteře na Mendlově náměstí.
Na Vinohradech dříve žili nejchudší
obyvatelé Brna v maringotkách. O obrázky jako z filmu Hej-rup! tehdy nebyla nouze.
Píseň Tmavomodrý svět

od autorského tria Voskovec–Werich
–Ježek vznikla během jednoho horkého letního dne roku 1929 v Divadle
na výstavišti. V tento rok právě Osvobozené divadlo Wericha a Voskovce
zachránilo brněnské divadlo před
krachem, protože sem přilákalo místní
publikum na své hry.

Brnem protékají
dvě řeky, mohutnější Svratka a její útlejší sestřička Svitava. Proč jsou to sestřičky? Obě jsou totiž
zakomponovány do
městského znaku formou pravidelně
se střídajících bílých a červených pruhů. Dříve Brnem protékala ještě jedna řeka, Ponávka. Dnes je svedena do
podzemní šachty a na povrch se dere
až u cacovického ostrova v Obřanech.

Víte, kde se nachází Zderadův sloup, gotická perla Brna opředená legendami?
Najdete jej na konci Křenové ulice nedaleko řeky Svitavy. Původní pověst tvrdí, že zde
byl vztyčen jako památník vraždy Zderada
ze Švábenic. Ten se dopustil urážky králova syna Břetislava II., který jej za to ztrestal
mečem. Jeho otec Vratislav II. byl však jeho
vraždou zarmoucený a na místě prý nechal
postavit tento sloup.

Už se to modrá.

BRNO JE TAKOVEJ COOL
ŠTATL, ŽE SE NA NĚJ ZE
VŠECH SMĚRU STOJIJO NA
DÁLNICÍCH FRONTY!
Zdroj: Facebook
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ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku,
sloupci ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců.

ŘEŠENÍ

SUDOKU
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BRNO NA SÍTI
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