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NÁVŠTĚVNOST
A STATISTIKA V ČÍSLECH

- 93 %  návštěvníků bylo spokojeno s návštěvou veletrhu

- 85 %  účastníků se chce festivalu zúčastnit znovu

- 42 %  návštěvníků přišlo nakoupit sportovní vybavení

- 57 %   návštěvníků se rozhoduje o návštěvě
    stánku až na místě
    Tip: Stánky s doprovodným programem měly
    daleko vyšší návštěvnost. Aktivní pojetí expozice
     přitahuje větší pozornost návštěvníků.

- návštěvník stráví na festivalu v průměru 6 hodin

- 34 %  návštěvníků festivalu je ve věku 21–40 let

Nejvíce návštěvníky zajímala:
  cyklistika 28 %
  turistika a horolezectví 25 %
  zimní sporty 19 %
  fitness a rehabilitace 16 %
  zdravý životní styl 12 %

www.festivallife.cz
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10 PLNÝCH
HAL2 135 TANČÍCÍCH LIDÍ

PŘEKONÁNÍ TANEČNÍHO REKORDU
s Ondřejem Sokolem, Andreou Verešovou

a Romanem Šebrlem

50
D R U H Ů

SPORTOVNÍCH

AKTIVIT

SPORTOVNĚ-EDUKATIVNÍ PROGRAM
SPORT LIFE PRO MLÁDEŽ

PRO 2 000 
DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL

OBSAZENÁ PLOCHA

31 362 m2 

110
VYSTAVOVATELŮ 

REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST

51 350 
NÁVŠTĚVNÍKŮ

www.festivallife.cz



ÚČAST 
ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

Ondřej Sokol

Andrea Verešová

Jakub Kornfeil

Kristýna Kolocová

Antonín Panenka

Hanka Kynychová

Fatty Pilow

Kateřina Baďurová

Dominik Nekolný

Pavel Horváth

Tomáš Verner

Ondřej Synek

Roman Šebrle

www.festivallife.cz



Festival Life! – užitečnýmanuál
Obsazeno: 10 hal

Vstupenky na:
www.festivallife.cz
Pokud si vstupenky objedná-

te online, určitě ušetříte!
Chcete-li vstupenku na ta-

neční workshopy nebo akci
You2ber Life – tak zdemáme
speciální vstupenky, které po-
řídíte také na našemwebu:
dleworkshops.bvv.cz/objednavka/

Otevírací doba:
od 9.11. do 11.11. 2018
od 9.00 do 18.00 hod.,
poslední den do 16.00 hod.

Soutěže:
Napište nám na

dbrancikova@bvv.cz
alespoň 4 jména ambasadorů
nebo patronů tanečního rekor-
du za poslední roky. Buďte i vy
Life! Zúčastnit semůžete
i velké návštěvnické soutěže
přímo na festivalu Life
o SMART televizi značky
GoGEN.
Souběžně s Festivalem Life!

se koná i veletrh Caravaning
Brno, který obsadí pavilony
P a F.

„JEZDÍM DO BRNA UŽ DLOUHO
A VĚTŠINOU SE SVÝM SYNEM,
KTERÝ TO TU MÁ HROZNĚ RÁD,
A JÁ SI DÍKY TOMU FESTIVAL
OBLÍBIL TAKÉ. MÁM RÁD TU
ATMOSFÉRU, TO, CO SE TADY DĚ-
JE.“ ONDŘEJ SOKOL, AMBASADOR
FESTIVALU. Foto: BVV/archiv

8 • Sport LIFE
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Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

brno.idnes.cz

Brno a jižníMorava

Jitka Kubátová
Vojtěch Labuda
spolupracovníci MF DNES

JIŽNÍ MORAVA Nedostatek bytů
cítí lidé v Brně a okolí znatelně, to
však neznamená, že by se nové ne-
stavěly vůbec a na trhu nebylo
k mání nic. Ze statistik vyplývá, že
jen v letošním roce dokončili deve-
lopeři okolo 2,8 tisíce bytů a domů,
zároveň začali se stavbou 3,2 tisíce
dalších. Počet započatých staveb se
oproti loňsku zvedl o čtyři procen-
ta. Nejvíce rozestavěných i plánova-
ných projektů je pak v Brně a hlav-
ně v okrese Brno-venkov. MF DNES
přináší přehled nejvýraznějších do-
končovaných projektů.
V Brně jsou nejžádanější klasické

byty ve velikosti 1+kk nebo 2+kk,
průměrná cena těchto bytů se po-
hybuje okolo 75 tisíc korun za metr
čtvereční. Příkladem můžou být
zhruba dvě stovky bytů, které v Krá-
lově Poli staví společnost Impera
styl, ta nabízí byty zhruba od 2,7 až
po 5,5 milionu korun, ve stejném
areálu jsou ke koupi i rodinné
domy. Mezi další projekty pak patří
Rezidence Riverside u výstaviště.
„Projekt představuje dostavbu ho-
telového komplexu Voroněž, má

osm nadzemních podlaží s 86 byty
od velikosti ateliéru po 4+kk, větši-
na bytů má balkon nebo lodžii,
střešní byty pak i terasy,“ popsala
Jitka Sedláková z Moravské staveb-
ní. Některé byty přitom stojí až 13,5
milionu korun, dokončené budou
příští rok.
Kromě klasických bytů je v Brně

možné sehnat i luxusní či atypické
bydlení. „Připravujeme komorněj-
ší bytové domy Neumanka v Masa-
rykově čtvrti, v prosinci proběhne
aukce bytů v nejvyšším podlaží,“
představil projekt zástupce develo-
pera František Šudřich.
Inovativním bydlením je pak rezi-

dence s viladomy o maximálně de-
víti bytech a s řadovými domky blíz-
ko chráněného lomu Hády. „Chys-
táme tam nový typ bydlení, takzva-
né klastry, což jsou polouzavřené
menší bytové celky s vlastním dvo-
rem, který umožňuje prolínání sou-
kromých a veřejných prostor, in-
terakci mezi sousedy a vznik komu-
nitního bydlení. Důraz je kladen na
ekologický ráz projektu, dostatek
zeleně na veřejných prostranstvích
a možnosti aktivního trávení volné-
ho času. Automobilová doprava
tam bude maximálně potlačena.
Auta se v lokalitě pohybují pouze
po nejnutnějších obvodových ko-

munikacích a v maximální míře
v podzemních garážích,“ vykreslu-
je Šudřich.

Dál od Brna, ale s dojezdem
do půl hodiny
Zájem ale není jen o bydlení v mo-
ravské metropoli, naopak blízké
okolí Brna se během posledních let
stalo velmi populární. „Nyní je nej-
větší zájem o domy, byty a pozem-
ky na okraji Brna. Předměstí jako
Soběšice, Útěchov nebo Vranov se

budou v následujících letech výraz-
ně obydlovat,“ přiblížila situaci na
trhu realitní makléřka Lucie Ulb-
richtová.
K dojezdové vzdálenosti dvacet

minut do moravské metropole se
hlásí developerské projekty jako re-
zidence ve Střelicích, v Pohořeli-
cích nebo v Oslavanech. Dohroma-
dy ve všech třech lokalitách vyroste
171 bytů. Rezidence Oslavany nabí-
zí 21 bytů v cenové hladině od 2,4
do 4,8 milionu korun.

Další komplex s 80 byty roste pod
jménemRezidence Karla IV. v Rosi-
cích. „Jde o cenově velmi dostupné
bydlení. Cena prostorného 2+kk se
pohybuje lehce nad 2,5 milionu ko-
run, cena větších bytů 3+kk nedosa-
huje ani ke 4 milionům,“ přiblížil
zástupce investora Cereinvest Filip
Babčák. Dokončení prvních 40
bytů je v plánu na červenec 2020,
druhý dům bude následovat cca
o šest měsíců později.
V Pohořelicích v blízkosti Šumic-

kého potoka staví developer dva by-
tové domy. V prvním i druhém už
jsou některé byty rezervovány, ale
stále je ještě 27 volných. V obou
projektech zbyly převážně byty
s dispozicí 1+kk+loft. „To znamená,
že bytová jednotka má vysoké stro-
py a schodiště. Dole máte kuchyň
s obývacím pokojem a po schodech
nahoru je v polovině bytu udělán
prostor pro ložnici. V pokoji nad
schody se normálně postavíte, pou-
ze jsou zde zkosené kraje místnos-
ti,“ řekla k netradičnímu pojetí
makléřka Denisa Lukasová. Prodej
bytů začal v srpnu, ale stavby bu-
dou hotovy v letech 2019 a 2020.

Povolení je méně, čeká se
pokles výstavby
Lokalita Brno-venkov nabízí poten-
ciál pro další stavby. „Okolní měs-
tečka a vesnice, které úzce navazují
na samotnou jihomoravskoumetro-
poli, jsou pak skvělá kombinace
bydlení v příjemném prostředí
a přitom na dosah ke všem službám
a práci,“ odhaluje příčiny Babčák
z Cereinvestu. Vydaných staveb-
ních povolení pro příští rok však
ubylo skoro o deset procent, v příš-
tích letech tedy v kraji velký staveb-
ní boom nových bytů a domů prav-
děpodobně nenastane.

Nová adresa: tisíce možností
Na jižní Moravě se letos začalo stavět přes tři tisíce bytů a domů. Nejvíc projektů je v okolí Brna

8 °C

Na brněnském výstavišti včera
začal festival zábavy Life! Ná-
vštěvníkům nabízí různé druhy
zábavy, jako je sport, počítačové
hry, tanec či setkání s youtube-
ry. Festival končí v neděli. Pří-
chozí se mohou těšit na součas-
né i bývalé slavné sportovce, ale
i na hvězdy showbyznysu. Každý
rok se pokouší účastníci taneční-

ho festivalu překonat rekord
v počtu tančících v jednu chvíli
na jednommístě. Loni byl usta-
noven na 2 052 lidech. Dnes od
15 hodin budou s účastníky tan-
čit Ondřej Sokol, Andrea Verešo-
vá a Roman Šebrle. Pro aktivní
tanečníky je určena stovka
workshopů pod vedením špičko-
vých umělců z Česka i zahraničí.

Velmi oblíbené je setkání s youtu-
bery, které se koná pouze v sobo-
tu. Každý fanoušek si už při ná-
kupu vstupenky vybere, se kte-
rým youtuberem se chce sejít
v užší skupince. V programu
jsou i společné části, na nichž se
sejdou všichni přítomní youtube-
ři. (ČTK)
Foto: Patrik Uhlíř,MAFRA
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BRNO V nablýskaném foyeru opra-
veného Janáčkova divadla si pozor-
ní návštěvníci všimnou první změ-
ny. Červenou žulu vstupního portá-
lu u schodiště vystřídal bílý mra-
mor, na němž jsou vyrytá jména
všech Janáčkových oper. Mezi nimi
je i Káťa Kabanová. Právě ta jako
první představení po rok a půl dlou-
hé rekonstrukci divadlo – zatím
tedy ve zkušebním provozu – zno-
vu oživí. Národní divadlo Brno ope-
ru uvede zítra od 19 hodin.
„Pan dirigent sice nemá v šatně

ještě všechny skříně a věšák, zato
se tam nachází dvacet židlí,“ zavtip-
koval ředitel Národního divadla
BrnoMartin Glaser o tom, že všech-
ny šatny ještě nejsou úplně doděla-
né. Hotové nejsou ani zkušebny.

Velkou změnou je zrušení jednoho
ze dvou salonků. „Vždy jsme využí-
vali jen jeden, takže jsme se rozhod-
li druhý přebudovat na větší sociál-
ní zázemí pro diváky,“ dodal ředi-
tel.
Slavnostního přestřižení pásky se

divadlo dočká o týden později. V so-
botu 17. listopadu divadelní dům
slavnostně otevře premiéra Přího-
dy lišky Bystroušky. Volba opery
pro slavnostní akt není náhodná.
„Stejná divadlo otevřela v roce
1965. Poprvé ale v Brně zazněla už
v roce 1924 v dnešnímMahenově di-
vadle a od té doby neopustila náš
repertoár. Je to už třináctá inscena-
ce lišky Bystroušky,“ prozradila
dramaturgyně Patricie Částková.
Liška Bystrouška zároveň zahájí le-

tošní ročníkmezinárodního festiva-
lu Janáček Brno.
Zkušební provoz měli divadelníci

původně naplánovaný na dvaměsí-
ce. „Abychom se pomalu a kultivo-
vaně do divadla vrátili. Nakonec se
ale smrskl na pouhé dva týdny. Ten-
to týden jsme na jevišti finišovali se
zkouškami premiéry a zároveň
jsme si připomínali Káťu Kabano-
vou,“ popsal Glaser.
Největší oprava Janáčkova divadla

začala minulé léto. „Ty části budo-
vy, které soubory nezbytně potřebu-
jí k provozu, získaly minulý týden
kolaudaci. Práce na zbývajících čás-
tech budovy budou pokračovat do
příštího roku,“ uvedla Zuzana Šrám-
ková z tiskového odboru magistrá-
tu. — Zuzana Brandová

BRNOHlasitý hovor, šummezi ško-
láky nebo ruch okolní ulice. Slyšet
hlášení v tramvaji? Pro slyšící samo-
zřejmá věc, na kterou se nemusí
soustředit. Pro nedoslýchavé scéna
jako ze sci-fi filmu, protože se v hlu-
kovém chaosu nedokážou oriento-
vat. Přitom i pro ně teď díky takzva-
né indukční smyčce nebude pro-
blém slyšet hlášení brněnských za-
stávek. Speciální zařízení ve spoje-
ní s městskou hromadnou dopra-
vou je v tuzemsku použito poprvé
a na jeho začlenění se podílela Unie
neslyšících Brno.
Projekt ocení nedoslýchaví hlav-

ně ve špičce. „Užitek z toho budou
mít všichni cestující s lehkou až těž-
kou nedoslýchavostí, kteří používa-
jí naslouchátko. V hlučnémprostře-
dí totiž sluchadla nedokážou rozpo-

znat hluk od mluveného slova, což
uživateli způsobuje zmatení a zaří-
zení pak často vypínají. Tím ale při-
cházejí o důležité informace a jsou
dezorientovaní,“ řekl vedoucí Unie
neslyšících Brno Ivan Poláček.
Indukční smyčka pro nedoslýcha-

vé je zařízení, které vyzařuje do
prostoru magnetické pole, díky
tomu pak mohou přijímat signál ve
formě zprávy. Většina nasloucha-
del pro nedoslýchavé má vestavě-
ný snímač, který umožňuje toto
magnetické pole zachytit. Výhoda
takového zařízení je v tom, že po-
kud je v tramvaji instalovaná
smyčka, je poslech přes snímač
mnohemkvalitnější než přesmikro-
fon ve sluchadle.
K testování se dopravci dostali

díky Unii neslyšících Brno, která na

zakoupení zařízení dostala dotaci
26 tisíc korun. „Indukční smyčku
vyzkoušíme v tramvaji Vario LF2,
která jezdí převážně na lince číslo 1.
Zkušební provoz potrvá do konce
ledna, pak provoz a přínos vyhod-
notíme,“ uvedl generální ředitel Do-
pravního podniku města Brna Mi-
loš Havránek.
Jen na území Brna je podle Poláč-

ka kolem tří tisíc nedoslýchavých
lidí, kteří používají naslouchací zaří-
zení. Unie se rozhodla smyčku in-
stalovat do tramvaje proto, aby se
otestovala v přepravním prostřed-
ku. Projekt pomůže s lepší orienta-
cí pouze osobám, jejichž ztráta slu-
chu leží mezi 21 až 90 decibely. Zce-
la hluší se však stále musí spoleh-
nout na světelné ukazatele v tram-
vaji. — Vojtěch Labuda

Bydlení v RosicíchRezidence Karla IV. na východním okraji města Rosice
bude hotová v roce 2020. Vizualizace: Cereinvest

Výstaviště žije sportem i počítači

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Janáčkovo divadlo otevírá

Hlášení v tramvaji uslyší
i nedoslýchaví. Na zkoušku

Fakta
Kde se letos také staví

Brno
Ponavia rezidence II – ulice U Čer-
veného mlýna a Střední, 110 bytů
Palác Kobližná – 58 bytů
Nová Křenová – 48 bytů
Residence Spolková – 25 bytů
Panorama I a II – ulice Kociánka –
řadové domy i byty

Brno-venkov
Vily Švédské kříže –Moravany,
13 vil
Rezidence Boží hora – Ivančice,
30 bytů
Rodinné domy ve Šlapanicích –
9 dvoupatrových domů

Kam za zábavou v Brně

KONCERT TÝDNE:
MAREK ZTRACENÝ POKŘTÍ DESKU

Chtěl začít koncertovat až v únoru, novou desku ale
pokřtí už ve středu v brněnském Sono centru. Album
s názvem Vlastní svět Marek Ztracený představí v

sále, kde ještě nehrál. Přesný sled písní nechá hudebník
netradičně na publiku, kterému bude také podepisovat
nové desky. Podle jeho slov i do ranních hodin. Na koncert
zbývá poslední stovka lístků. (eli) Foto: Deník/Daniela Loudová

KÁVA
V nové kavárně
ochutnají i víno

Dodávají kávu do ně-
kolika kaváren po ce-
lém Brně, účastní se

různých kávových festivalů.
Jejich kávu si nově lidé přijdou
vychutnat také do vlastní ka-
várny. Oficiálně ji otevřou v
pátek v areálu Vlněny v Pří-
zově ulici. Kromě flat whitů,
cappuccin, cold brew a espress
se tam lidé hned v sobotu
mohou přijít zdarma naučit
cupping neboli techniku
ochutnávání kávy. Na vlně
ochutnávání se příchozí po-
vezou i v neděli, když od pěti
hodin odpolednemohou
zkoušet nejrůznější vína z vi-
nařství J. Stávek. (eli)

BALET
Jeden večer spojí
čtyři elementy

NaprknaMahenova
divadla se vrátí mo-
derní tanec. Čtvrteční

večer bude od sedmi hodin
patřit baletnímu souboru br-
něnského Národního divadla,
který uvede choreografie Jiří-
ho Kyliána, Lukáše Timuláka a
nově Nacha Duata. Diváky če-
ká dynamika a rytmus Stře-
dozemí v díle Gnawa, choreo-
grafie Falling Angels a Sara-
bande nabídnou pohled na
mužský a ženský element, se-
xualitu a prožívání. (dov)

VELETRH LIFE – SOUTĚŽ

DIVADLA

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

BIG
ÚT 6. 11. 18.00
ST 7. 11. 19.00
ČT 8. 11. 18.00
PÁ 9. 11. 19.00
SO 10. 11. 14.00

RENT
ÚT 6. 11. 19.00
ST 7. 11. 19.00
ČT 8. 11. 19.00
PÁ 9. 11. 19.00
SO 10. 11. 18.00

Zamilovaný Shakespeare
NE 11. 11. 19.00
PO 12. 11. 19.00

DIVADLO BOLKA
POLÍVKY

Můj báječný rozvod
ÚT 6. 11. 19.00
PO 12. 11. 19.00

Akt
ST 7. 11. 19.00
ČT 8. 11. 19.00

Tell or Show: Pravdivá
PÁ 9. 11. 19.00

Loupežník Rumcajs
SO 10. 11. 10.00

Caveman
SO 10. 11. 17.00
SO 10. 11. 20.00

Manželství v kostce
NE 11. 11. 19.00

REDUTA

Roky a kroky
ÚT 6. 11. 18.00

Zázrak v černém domě
ST 7. 11. 19.00

Teror
ČT 8. 11. 19.00
PÁ 8. 11. 10.00

Strach jíst duši
PÁ 8. 11. 19.00

MAHENOVODIVADLO

Nabucco
ÚT 6. 11. 19.00
ST 7. 11. 19.00

4 Elements
ČT 8. 11. 19.00
PÁ 9. 11. 19.00
SO 10. 11. 17.00

Lidé se pokusí o rekord v tanci s hvězdami

Překonat taneční rekord
se letos pokusí zájemci
od pátku na brněn-

ském výstavišti. Nadšencům
do pohybu v tom pomo-
hou Ondřej Sokol, Ro-
man Šebrle a Andrea
Verešová. Tanečníky
i známé osobnosti tam
zavede veletrh Life!,
který začíná v pátek.
Součástí festivalu jsou
sekce o zdravém život-

ním stylu, zóna s youtubery
nebo třebamistrovství vmo-
bilních hrách. Kromě
workshopů a soutěží si pří-
chozí mohou vyzkoušet

spoustu netradičních
sportů, na své si při-
jdou i herní nadšenci,

kteří mohou nahlížet pod
prsty soutěžícím hráčům.
Program také nabízí šif-
rovací běh tmou nebo
společný běh. Soutěžte

s Brněnským týdnem o vstu-
penky na festival a trička s
festivalovým logem. Stačí od-
povědět na jednoduchou
otázku: Jak se jmenuje vý-
stava karavanů a obytných
automobilů, která je na vý-
stavišti souběžně s ve-
letrhem Life!? Správné od-
povědi zasílejte do čtvrtka na
e-mail dagmar.slagorova
@denik.cz. Vybrané výherce
kontaktujeme v pátek. (eli)
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Navštíví sklepení s obřím sudem
DNES 11.00 – 14.00

Návštěvníci Mi-
kulova si mohou
dnes projít his-
torické náměstí

nebo navštívit zámecké
sklepení s obřím sudem z

roku 1643. Na závěr za-
míří do židovské čtvrti.
Kdy: dnes 11.00
Kde: začátek u turistic-
kého informačního cent-
ra, Mikulov

Redaktor
Deníku
Rovnost
Pavel
Vičar
doporučuje

  Tipy 
deníku

Na jevišti divadla zavládne Teror
DNES 19.00-21.00

Strhující mo-
rální drama ze
soudní síně za
aktivní účastí

diváků sehrají dnes večer
herci brněnského Divadla

Reduta. V hlavní roli hry
Ferdinanda von Schira-
cha nazvané Teror uvidí
lidé Zdeňka Dvořáka.
Kdy: dnes od 19.00
Kde: Reduta, Brno

Life! Návštěvníci
zažijí pád do
obřího polštáře
Druhý listopadový víkend
se na brněnském výsta-
višti ponese ve znamení
sportu, zábavy a cestování.
Lidé tam navštíví festival
Life! a Caravaning.

ELIŠKA KOUKALOVÁ

Brno – Lezení po skále, skok
z výšky do pěnovématrace
nebo stovka tanečních lekcí
a běh pro dobrou věc. Takový
bude letošní ročník festivalu
Life!, který začíná zítra na
brněnském výstavišti. Br-
něnský deník Rovnost při-
náší výběr z programu akce.

PROTANČÍ SE K RE-
KORDU. I letos se tanečníci
s hercemOndřejem Sokolem
pokusí překonat rekord.
„Přidá se k němu Andrea Ve-
rešová a Roman Šebrle,“
sdělila za pořadatele Dita
Brančíková. V sobotu se ve tři
hodiny odpoledne v pavilonu
A1 pokusí překonat počet
2052 účastníků, kteří se
shromáždili minulý rok.
Tanečníkům, kteří se chtějí

zúčastnit některého
z workshopů nebo soutěží,
bude věnovaný celý
pavilon E.

ADRENALIN A EXTRÉM.
Lidé si podobně jako v po-
pulárním japonském pořadu
vyzkouší obratnost a sílu v
Hero Factoru, který pořada-
telé umístili do haly A2. Pro-
gram v hale V podrobí
zkoušce zase lezecké doved-
nosti na boulderingových
stěnách. Návštěvníci se tam
také projdou po barmském
mostě nebo vyzkouší pád z
výšky do obřího polštáře.

UTKAJÍ SE V SEDĚ.Na sto
herních konzolí, počítačů a
simulátorů včetně virtuální
reality najdou herní nadšenci
v pavilonu B. Odehraje se
tam také soutěž o sto tisíc
korun. „Celkově se ve všech
hrách kvalifikovalo 196 hrá-
čů, což spolu s trenéry jed-
notlivých týmů dělá přes dvě
stě účastníků a vytváří nový
rekord,“ uvedl za pořadatele
Michal Nagy.

ROZHÝBOU RODINY.
Nespočet klasických sportů si

děti s rodiči vyzkouší v hale
G2, kde je program navržený
speciálně pro rodiny.
Nejmenší přiláká i dvacet
metrů dlouhá nafukovací
matrace, na které se pokusí o
salta a další cviky. Nafuko-
vací bude také skoro třiceti-
metrová překážková dráha.
Lidé nebudou sportovat jen
uvnitř. Součástí festivalu je
také několik běhů. „Mám v
plánu zkusit desetikilomet-
rový závod. Běhat jsem začal
kvůli sázce s kamarádem u
piva, ale takovou vzdálenost
poběžím poprvé,“ svěřil se
například Tomáš Urban.

OBHLÉDNOU KARAVA-
NY.Nejnovější trendy obyt-
ných aut, karavanů i veške-
rého příslušenství pro cesto-
vání objeví návštěvníci už
ode dneška v pavilonu F a P.

„Veletrh Caravaning zaplní
šestnáct tisíc metrů čtvereč-
ních,“ vyčíslil ředitel veletrhu
Jan Kuběna. Součástí pro-
gramu jsou také přednášky
třeba JakubaMoravce nebo
testovací jízdy.

SETKÁNÍ S YOUTUBERY.
Krátce před tanečním re-

kordem se v pavilonu A1 set-
kají fanoušci s oblíbenými
celebritami z videí na inter-
netovém serveru Youtube.
V sobotu tam od půl desáté
uvidí třeba Stejka, Pedra ne-
bo Get the Louk.
První návštěvníci se na

výstaviště každý den podívají
v devět hodin, program končí
v šest hodin večer, v neděli
už ve čtyři odpoledne. Vstu-
penky jsou v předprodeji na
internetu za 180 korun, na
místě za dvě stě.

ADRENALINOVÁ JÍZDA. Na festivalu Life! si příchozí vyzkouší růz-
né hry a sporty. Tradiční i ty, které mají v oblibě mladí lidé.
Foto: Deník/Attila Racek

Metr pozemku? Šest tisíc
KLÁRA VAŠÍČKOVÁ

Jižní Morava – Ceny pozem-
ků v kraji rostou, potvrzují
stavební firmy i ekonomové.
Třeba v Brně jsou teď v na-
bídce řádově desítky parcel a
průměrná cena zametr čtve-
reční je podle průzkumu re-
dakce šest tisíc korun, nej-
vyšší se blíží čtrnácti tisícům.
Největší zájem je o pozem-

ky do třiceti kilometrů od Br-
na. „Málokdo si může dovolit
postavit dům přímo veměstě
a pozemky pětačtyřicet minut
od Brna a dál už nejsou tak
lukrativní, i když jsou levněj-
ší,“ vysvětlila Kamila Klecan-
ská ze stavební firmy Ke-
mostav.

Za pozemek pro rodinný
dům na kraji Brna lidé zaplatí
nejméně dva a půl milionu.
„Na Brněnsku seženou parce-
lu i za milion a půl. Oblíbené
jsou Šlapanice neboMorava-
ny,“ sdělila analytička společ-
nosti Cyrrus Anna Píchová.

Jiří Vybíral sehnal vhodný
pozemek po půl roce v Dráso-
vě na Brněnsku. „Chtěli jsme
stavět na okraji Brna, ale jen
za parcelu bychom dali stejně
jako za pozemek i dům v Drá-
sově. Tam jsme za 879metrů
čtverečních zaplatili milion
a tři čtvrtě,“ sdělil muž.
Trend potvrzují také údaje

Hypoteční banky. Podle jejího
indexu vývoje cen nemovi-
tostí pozemky v České repub-
lice za poslední rok podražily
o pět a půl procenta.
Podle analytičky Píchové

porostou ceny parcel i dál.
„Protože volných pozemků je
v Brně a na Brněnsku nedo-
statek a zatím nevypadá, že se
to změní,“ zdůvodnila.

Parcely v kraji
P Metr čtvereční stavební par-

cely v Brně stojí od čtyř tisíc
korun výš. Na Brněnsku začíná
cena asi na dvou tisících.

P Lidé mají největší zájem o lo-
kality do třiceti kilometrů od
Brna.

P Pozemky v posledních letech
zdražují nepřetržitě a podle
ekonomů to tak zůstane i dál.

Zažalovali stát
kvůli MotoGP
Brno – Organizátoři motocy-
klové Grand Prix v Brně zaža-
lovali ministerstvo školství u
pražskéhoměstského soudu
kvůli nízké dotaci. Spolek pro
GP ČR Brno, který tvoří město
a kraj, si na letošní ročník žá-
dal o stomilionů korun, ob-
držel ale jen devětatřicet mi-
lionů, výrazněméně než v
minulosti. Velká cena pak
skončila se ztrátou dvaatřicet
milionů. „V případě, že Spolek
pro GP ČR neobdrží odmi-
nisterstva vyrovnávací plat-
bu, přijde na řadu podaná ža-
loba na postupministerstva
při vyhodnocení přidělení
dotace,“ uvedla Kateřina
Gardoňová z tiskového od-
borumagistrátu. (hra)

Lahodné, říkají o Svatomartinském
MICHAL HRABAL

Jižní Morava – Sametovější
s intenzivnějšími barvami.
Letošní svatomartinská čer-
vená vína se podle vinařů
povedla. „Jsou lahodnější než
obvykle. Letos to bude k huse
značka ideál,“ řekl hlavní so-
meliér Národního vinařské-
ho centra Marek Babisz. Lidé
vína poprvé ochutnají
v neděli, na svatéhoMartina.
Značku Svatomartinské

získal pro své červené víno i
ŠtěpánMaňák ze Žádovic na
Hodonínsku. „Loni jsme

svatomartinské červené víno
nedělali, letos jsme se roz-
hodli proModrý Portugal.
Měli jsme dostatek času, víno
stihlo krásně vyzrát. Nebylo
tam tolik kyseliny jablečné,
nebylo nutné ho dlouho vě-
trat,“ přiblížil vinař.
Letošní sklizeň začala

zhruba o čtrnáct dní dříve
než loni. Na kvalitě vín se
příznivě podepsalo teplo
a slunce. „Vínamají jiný
charakter. Mívala vyšší
kyselinu, bývala výraz-
ně svěžejší. Letos jsou
tóny u bílých vín

více ovocné, medovější a ví-
na jsou plnější,“
zmínil Babisz.

Známku
Svatomar-
tinské
může le-
tos pou-
žívat 387
vzorků
vín, tedy o
osm více

než loni. „Letošní ročník bu-
de vydařený nejen díky příz-
ni počasí, ale i díky rozmani-
tější nabídce dané vyšším
počtem svatomartinských
vín, která uspěla v hodnoce-
ní,“ konstatoval ředitel Vi-
nařského fondu Jaroslav
Machovec.
Na trh půjde letos zhruba

dvamiliony dvě stě tisíc lah-
ví se svatomartinským ví-
nem. Podobně jako loni.

O akcích spojených se
Svatomartinským

si přečtěte v zítřejším
vydání Deníku RovnostFoto: Deník/archiv

Krátce z černé kroniky

Sbírka: zapojí se 57 prodejen
JižníMorava –Možnost projevit solidaritu s těmi,
kterým nezbývá dost peněz na základní potraviny, dá
lidemNárodní potravinová sbírka. Koná se v sobotu od
osmi hodin ráno do šesti odpoledne. Na jihuMoravy se
připojí sedmapadesát prodejen supermarketů. „Podle
výzkumu agentury Ipsos se chce letos do Národní po-
travinové sbírky zapojit čtyřiačtyřicet procent obyva-
tel České republiky,“ uvedl za pořadatelskou BpS –
Byznys pro společnost Milan Kříž. Lidé nejčastěji plá-
nují darovat potraviny a drogistické zboží v hodnotě
od jednoho sta do 249 korun. (hra)

Ukradli jízdní kola zamilion
Rosice –Dvanáct jízdních kol celkem zamilion korun
si odnesli minulý týden v noci na pátek zloději z cyklo-
prodejny v Rosicích na Brněnsku. Policisté po pacha-
telích pátrají, o případu informovali včera. „Po rozbití
okna vnikli do obchodu a zanechali pěknou spoušť. S
prázdnou neodešli, z několika desítek vystavených kol
si s sebou odvezli převážně dražší kousky,“ uvedla po-
licejní mluvčí Petra Hrůzová. Z prodejny zmizela jízdní
kola značek Trek, Haibike, Giant a Cozabike. (pah)

Krátce z jižní Moravy

Traktor zavalil řidiče. Zemřel
Blížkovice – Tragicky skončila včera kolem druhé ho-
diny odpoledne havárie traktoru u Blížkovic na Zno-
jemsku. Zemřel při ní pětašedesátiletýmuž. „S podo-
mácku vyrobeným traktorem vytrhával na zahradě
pařezy. Přidal plyn, stroj se postavil na zadní kola a
muže zavalil,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Namísto letěl vrtulník záchranářů. „Snažili se muže
oživit, ale jeho zranění byla příliš vážná,“ řeklamluvčí
jihomoravské záchrankyMichaela Bothová. (jch)

Zdroj: Český statistický úřad 

KRAJ NAVŠTÍVILO VÍCE TURISTŮ
Téměř osm set tisíc hostů navštívilo ve třetím  
čtvrtletí roku 2018 hromadná ubytovací zařízení  
v Jihomoravském kraji. Strávili zde dohromady přes 
milion osm set tisíc nocí. Vyplývá to z dat, která 
včera zveřejnil Český statistický úřad. Podle statis-
tik turistů na jihu Moravy každý rok výrazně přibývá. 
Třetina návštěvníků pochází ze zahraničí, nejčastěji 
se v kraji ubytovávají lidé z Polska, Slovenska  
a Německa.

Ubytovaní hosté ve třetím čtvrtletí 
roku v Jihomoravském kraji:

   2014                 593 539

   2015                    632 608

   2016                        672 473 

   2017                          744 865

   2018                              787 718 
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Historik a učitel dějepi-
su Zbyněk Sturz popi-
suje jihomoravská spe-
cifika vzniku Českoslo-
venska před 100 lety.
Upozorňuje i na to, že
nový stát nebyl tak úpl-
ně nový. Vyměnily se
v něm elity, ale záro-
veň navazoval namo-
narchii.

V
yhlášení nezávislosti na ra-
kousko-uherské monarchii
a vznik Československa
lidé na jižníMoravě přijíma-
li různě. Některé regiony

požadovaly začlenění do Německé-
ho Rakouska a součástí Českoslo-
venska se staly až poté, co je Národ-
ní výbor „vyhladověl“. Rok 1918 ale
podle historika Zbyňka Sturze revo-
lucí nebyl, spíš výměnou elit.
A taky dlouho očekávaným mírem.
Jako učitel dějepisu se snaží, aby si
jeho studenti uvědomovali veškeré
vazby a souvislosti, včetně meziná-
rodních přesahů. Hodně s nimi pro-
to hraje na „kdyby“. „Přemýšlení
o minulosti v tomto módu vede
k tomu, že se studenti učí hledat
v dějinách podobnosti a mohou se
z nich případně poučit,“ vysvětlu-
je.

Jaké „kdyby“ máte pro rok
1918? Třeba kdyby císař Karel
prosadil federalizaci a Ra-
kousko-Uhersko zůstalo celé?
To je jedno z nich. Ale to by bylo tře-
ba reformovat monarchii dřív,
hned po jeho nástupu. Přesto si
troufám říct, že Rakousko-Uhersko
by federalizovatelné nebylo, proto-
že jakékoli vyhovění požadavkům
jednoho národa by vždy naráželo
na požadavky druhých. Myšlenka
je to spíše romantická. Navíc si ne-
smíme představovat, že by takový
stát vypadal jako před rokem 1914 –
válka vše změnila. A nakonec, kdo
by stál v čele? Od Habsburků se ne-
distancovali jen Češi a Slováci, ale
i sami rakouští Němci.

Zdaleka ne všichni na jižníMora-
vě před sto lety vznik Českoslo-
venska slavili. V Brně byla první
velká demonstrace v České ulici
u Lidovýchnovin, které jakoprv-
ní přinesly zprávu o tom, co se
v Praze stalo. Jak se to šířilo dál?
To se odráželo od skladby obyvatel-
stva. V Břeclavi zprávu ventilovali
hned, jakmile telegraficky dorazila
na nádraží – přece jen se jedná o zá-
padní Slovácko a pracovala tam
i nemalá část Čechů. Když se tak sta-
lo na nádraží ve Znojmě, které bylo
v německých rukou, neměl nikdo
zájem zprávu šířit, naopak.

Jihomoravští Němci vyhlásili tak-
zvanou Německou jižní Moravu
s centrem ve Znojmě coby sou-
část nové republikyNěmeckéRa-
kousko. Brzy ji ale sužovala hos-
podářská blokáda. Kdo ji začal?
Národní výbor hned po svém usta-
vení. Zasáhla celou Německou jižní
Moravu, ale především Znojmo. Ve
městě byla větší koncentrace lidí
a venkov má přece jen nějakou sa-
mozásobitelskou schopnost. Netý-
kalo se to jen potravin, ale i uhlí,
které bylo lidemodpíráno až do při-
pojení se k Československu.

Zaúčinkovala blokáda, jak
měla?
Oba dva vznikající státy věděly, že
hospodářství a zásobování je sice
mocný nátlakový prostředek, ale
jestli něco bude rozhodovat, bude
to armáda – to, kdo bude území fak-
ticky kontrolovat.

Je pravdou, že obě strany měly
připraveny dva tisíce mužů?
Československo až dva a půl tisíce,
mělo i kulomety, děla, jezdectvo
a obrněný vlak. Národní výbor na-
štěstí dokázal horlivost vojáků kro-
tit, protože si uvědomoval, že kdy-
by bylo město dobyto, nebyla by
jeho následná správa vůbec snad-
ná. Němci měli navíc svázané ruce,
protože odpor by znamenal poruše-
ní příměří, které si v mezinárod-
ním kontextu nemohli dovolit.
Když jsme se ale bavili o alternativě
zachování monarchie, bylo ještě
jedno velké kdyby – rudá revoluce.
Ale ani Československo, ani Němec-
ké Rakousko to nepodcenily a při-

pustily do revolučních orgánů so-
ciální demokraty, kteří dokázali
otupit hrany radikálů.

Třeba prvního českého starostu
Znojma Josefa Mareše.
Jednoznačně. Ale i na německé stra-
ně vytahovali funkcionáře, kteří
měli uklidňovat situaci v ulicích. Na-
cionální revoluce je jedna věc, ale
válka vyčerpala lidi po socioekono-
mické stránce, takže socialistická
revoluce byla prostě na spadnutí.

Jak velká byla Marešova role,
zvládl by ji i někdo jiný?
Byl bezesporu dobře zvolenou
osobností. Ale ve volbách byl jeden
obrovský vykřičník, protože se jich
účastnili i vojáci ze Slovenska, kteří
sem byli zrovna dislokovaní. Šlo
o víc než tisíc hlasů. Víceméně zajis-
tili Marešovo vítězství, což ale neby-
lo v souladu se zákonem – jako jin-
de místně příslušní nemohli volit
ve Znojmě. Tomáš Garrigue Masa-
ryk se o tom dozvěděl, a když se
s Marešem setkal, vyčetl mu, že
tudy ne. Že je třeba lidi přesvědčit
a dojít k tomu demokratickou ces-
tou, ne politikařením a machinace-
mi. Zůstalo ale jen u pokárání.

A jak se tedy lidé přesvědčovali?
Po obsazení Znojma došlo k promě-
ně elit: během roku 1919 se sem hr-
nuli policisté, četníci, vojáci, ale
i úředníci, pošťáci a učitelé, kteří
měli zosobňovat novou státní moc
a dokazovat lidem, že Českosloven-
sko je stejně dobré, ne-li lepší než
Rakousko-Uhersko. Komunální vol-
by však ten rok ve městě vyhlášeny

nebyly, Znojmo spravoval vládní
komisař přímo odpovědný minist-
ru vnitra. Po celou dobu první re-
publiky byl také druhým mužem
na radnici Němec, vzhledem ke
skladbě obyvatelstva to nešlo jinak.

Jedním z posledních pokusů
představitelů Německé jižní Mo-
ravy byla žádost vídeňské vládě
– chtěli, ať znojemský amikulov-
ský okres zůstanou součástí Ně-
meckého Rakouska až do roz-
hodnutí mírové konference.
Rakouská vláda dala najevo, že to
jsou oblasti, které pro nimají s ohle-
dem na skladbu populace význam.
Nešlo jen o jižní Moravu, ale i jiho-
západní a severní Čechy a severní
Moravu a Slezsko. Opodstatněné to
bylo, ale program vzniku Českoslo-
venska byl od začátku koncipován
tak, že Čechy, Morava a Slezsko zů-
stanou v historických hranicích –
a dějiny píšou vítězové.

Jak to, že k obsazení Znojma do-
šlo 16. prosince tak rychle, ráno
vstoupily československé jednot-
ky do města a ten den byla i pře-
vzatá radnice.
Bylo to domluvené předem. Patnác-
tého byla vyslána delegace dohodo-
vých důstojníků, jednoho z ital-
ských a druhého z francouzských
legií, kteří nakráčeli do města
a z role vítězů přikázali německo-ra-
kouské armádě stáhnout se.

K potyčkám už nedocházelo?
Během obsazování jižní Moravy
byli mrtví a ranění, ale regulérní
bitva naštěstí nepropukla, spíš pře-

střelky. Samotné Znojmo bylo v ob-
ležení necelý týden, kanony stály
na československé i německo-ra-
kouské straně. I když Čechoslováci
nasadili i signální dělo ze Špilber-
ku, které hlásilo poledne – jednalo
se o slepenec ukořistěné srbské
hlavně a čínské lafety – ale z dálky
vypadalo hodnověrně. Hrálo se i na
psychologický efekt. Městské repre-
zentaci nezbylo než vůli vítězů
uznat. Že by se velká válka přelila
do války občanské, si ani jedna stra-
na nemohla přát.

Operace na Znojemsku byly po-
slední v rámci jižní Moravy? Co
vím, tak ještě nebylo hotovo na
Valticku.
Valticko bylo historicky součástí
Dolních Rakous. To, co dneska vní-
máme jako perlu jižní Moravy, Led-
nicko-valtický areál, bylo rozpůle-
né zemskou hranicí. Rozšíření Mo-
ravy o Valticko a Moravsko-dyjský
trojúhelník mělo strategické důvo-
dy – přirozené hranice na tocích
řek a železnici. Konečné rozhodnu-
tí padlo až v roce 1920, přesto k ob-
sazení došlo současně s postupem
proti Německé jižní Moravě. Nejis-
tý rok 1919 mezi příměřím a mírem
se nesl v duchu čilé špionáže a paše-
ráctví a došlo i na množství petic
dolnorakouských obcí.

Bylo osamostatnění Českoslo-
venska v říjnu 1918 revolucí?
Druhý a třetí paragraf prvního čes-
koslovenského zákona říká, že veš-
keré zákony Rakouska-Uherska zů-
stávají v platnosti a veškeří úřední-
ci zůstávají na svých místech – míra

kontinuity byla obrovská. Spíš než
o revoluci šlo o výměnu elit – nový
kormidelník, ale loď zůstala stejná.
Jako problémové se ukázalo, že se
na tvorbě státu nepodíleli čeští
Němci, což se stalo pro stát časova-
nou bombou.

Co dal a co vzal rozpad monar-
chie a vznik Československa?
Očima současníků dal především
dlouho očekávaný mír. Jinak je rok
1918 milník, začátek krátkého
20. století. Na tom se podepsaly
hnědá a rudá totalita, které mají
spolu s největší katastrofou v histo-
rii, druhou světovou válkou, koře-
ny ve válce první a ve způsobu její-
ho ukončení. Už v roce 1918 vznikla
spousta křivd, které po 20 letech
znovu vypluly na povrch, o čemž
svědčí mimo jiné právě pohraničí.

A kdybyste měl jmenovat klíčo-
vou osobnost 20. století?
Asi bych měl vypálit Masaryka, ale
provokativně řeknu Edvard Beneš.
Podle mě ovlivnil podobu celého
našeho 20. století – od vzniku Čes-
koslovenska v důsledku až do roku
1989. Zahraniční odboj a vznik stá-
tu byl i jeho úspěch, riskoval při-
tommnohem víc než TGM, protože
zatímco ten věděl, že má zajištěné
místo profesora sociologie a navíc
mu už bylo 64 let, Beneš hrál v exi-
lu vabank. Poté utvářel mezinárod-
ní politiku Československa a byl ne-
oddiskutovatelnou postavou dal-
ších osmičkových roků, 1938
a 1948. K tomu, jakou roli v nich se-
hrál – kdo ví, zda byMasaryk či kdo-
koliv jiný obstál lépe.

BRNO Na brněnském výstavišti
padl další taneční rekord. Na festi-
valu Life! se dalo v sobotu do tance
2 135 lidí najednou. Překonali tak re-
kord z loňského listopadu. Jednot-
nou choreografii tam tehdy předvá-
dělo o 83 lidí méně.
Krok, krok, zatočit, tlesk, tlesk,

nahoru, dolů. Tak naváděla lektor-
ka z hlavního pódia dvoutisícový
dav v pavilonu A1. K ní se přidali
nejen profesionální tanečníci, ale
také známé osobnosti. Lidé mohli

vidět třeba olympijského vítěze Ro-
mana Šebrleho, modelku Andreu
Verešovou, připojil se k nim i youtu-
ber Fatty Pillow nebo herečka Eva
Decastelo.
„Já se vždycky těším a taky se

vždycky bojím, protožemám pocit,
že to neumím. Ale doučím se to,
než to začne,“ vtipkoval moderátor
Ondřej Sokol asi hodinu před akcí.
Verešová závěrečnou sestavu tan-
covala na vysokých podpatcích.
„Byla to výzva, ale nakonec jsme to

zvládli a bylo to famózní,“ usmívala
se.
Skupinový tanec do Brna přivezl

ředitel projektu Jan Kuběna. S tý-
mem pro letošní rok vybral píseň
I Wanna Dance With Somebody
zpěvačky Whitney Houston. Ještě
než se ale všichni naučili kroky se-
stavy, hvězdy na pódiu předvedly
krátké scénky. Verešová si zkusila
tancovat s mopem jako uklízečka,
Sokol jako vrátný a Šebrle jako in-
stalatér. —Markéta Lankašová

Markéta Dušková
redaktorka MF DNES

Tančily i hvězdy
Kreace na výsta-
višti předváděl
třeba bývalý atlet
RomanŠebrle.
Video na

brno.idnes.cz
Foto: Igor Zehl,
ČTK

Čekání do prosince Znojmo se při-
pojilo k Československu až 16. pro-
since 1918. Na snímcích jsou oslavy
naHorním náměstí a slavnostní pro-
volání. Foto: České slovo aMZA

Profil
Zbyněk Sturz

● Absolvent historie na Filozofické
fakultě Univerzity Hradec Králové
se specializací na moderní čes-
ké a československé dějiny, mo-
mentálně dokončuje doktorské stu-
dium.
● Druhým rokem vyučuje dějepis
a angličtinu na GPOA.
● Spolupracuje s Jihomoravským
muzeem a podílí se na přípra-
vách připomínkových akcí
a přednášek ke stému výročí kon-
ce první světové války a vzniku
Československa.

Rekordní tanec. Stejné pohyby předvádělo 2 135 lidí

DějepisářUčitel Zbyněk Sturz se snaží, aby jeho studenti přemýšleli o historii v souvislostech. Foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Veselí nadMoravou

Trať zablokovala
srážka s autem
Na dlouhé hodiny uzavřela včera
odpoledne trať u Veselí nad Mora-
vou srážka vlaku s autem. Jeden
člověk při ní utrpěl vážné zranění
a musel pro něj vrtulník. Nehoda
se stala na přejezdu se semafory.
„Podle svědků na něj řidička vjela
na červenou. Policisté provedli de-
chovou zkoušku, která ani u řidič-
ky, ani u strojvedoucího neproká-
zala požití alkoholu,“ uvedl policej-
ní mluvčí Bohumil Malášek. (ČTK)

V roce 1918 se vyměnil
kormidelník, loď zůstala

BRNO  MORAVA  SVĚT brnensky.denik.cz
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Brno-středmá
nové vedení
Brno – K podpisu koaliční
smlouvy usedlo včera nové
vedení městské části Brno-
střed. Koaliční smlouvu
stvrdili dopoledne. Uzavřeli ji
vítězní občanští demokraté s
hnutím ANO a lidovci. V je-
denáctičlenné radě budemít
ODS pět radních, hnutí ANO
čtyři a lidovci dva radní.
„ODS připadne rozvoj měst-
ské části, ekonomika, rozpo-
čet a finance, majetek, byto-
vá problematika, doprava a
kultura,“ oznámil nový sta-
rosta VojtěchMencl z ODS.
Hnutí ANO budemít na sta-
rosti životní prostředí, vý-
stavbu, územní plánování,
investice a správu bytových
domů, obchod, služby, sport
a turismus. Lidovcům při-
padne školství a sociální
a zdravotní oblast. (eli)

Festival zahájí
taneční party
Brno – Tanec, sport a zábavu
spojuje festival Life!, který
začíná dnes na brněnském
výstavišti. První den akce
návštěvníky čeká šifrovačka
a taneční party Exit in the
Hall. Na večírku obohaceném
o světelnou show si zatančí
tři tisíce lidí. Zahraje tam de-
set dýdžejů. Diskotéka začíná
v pavilonu A1 v osm večer.
Vstup je zdarma. (mam)

Hasič zakládal požáry,
aby ohromil přítelkyni
Tři letošní požáry v Osla-
vanech na Brněnsku zalo-
žil tamní dobrovolný
hasič. Policistům přiznal,
že chtěl udělat dojem na
svou dívku a kolegy.

MARTINA MORESOVÁ
PAVLA HLOUŠKOVÁ

Oslavany –U požáru byl ob-
vyklemezi prvními a obětavě
bojoval s plameny. Jednou se
při takovém zásahu staral
o zraněného kolegu. Tehdy
ještě nikdo netušil, že jede-
nadvacetiletý dobrovolný
hasič z Oslavan na Brněnsku
tyto ohně zakládal. „Asi ho
dohnalo svědomí, takmu
pomohl,“ podotkl oslavanský
starosta Vít Aldorf.
Žhář na sebe upozornil

právě přehnanou aktivitou.
„Hasiči jeli k zásahu a on už
z auta volal kamarádům, že
bude zápasit s ohněm. Navíc

vždycky hořelo kousek od
jeho bydliště,“ řekl Deníku
Rovnost jeden z oslavan-
ských dobrovolných hasičů,
který si nepřál uvést své
jméno. Redakce je zná.

KOLEGYOKRADL
Mladík své kolegy nejen
ohrozil, ale také okradl. Se-
bral ze zbrojnicemotorkář-
ské vybavení. „Všechno to
prodal, měl prý velké dluhy,“
vysvětlil hasič.
Poprvémladýmuž zapálil

lesní porost v dubnu jen pár
dnů poté, co se stal dobro-
volníkem. O den později za-
ložil oheň v lese na jiném
místě. „O tři měsíce později
za týden lehlo popelem ve
stejné oblasti pět stohů slá-
my,“ informoval policejní
mluvčí Bohumil Malášek.
Policisty na podezřelého

upozornilo vedení zásahové
jednotky společně s osla-

vanským starostou. „Mezi
hasiči se hned po jeho ná-
stupu začaly dít divné věci.
Například ho našli ve zbroj-
nici v době, kdy tam neměl
co dělat. Naše podezření jsme
policistům sdělili už v dub-
nu,“ popsal starosta Aldorf.
Při vyšetřování semladík

přiznal. „Hájil se tím, že se
chtěl před novými kolegy
předvést jako akční hasič.
Roli prý sehrál také rozvíje-
jící se vztah s přítelkyní, kte-
rou chtěl svým konání ohro-
mit,“ dodal Malášek.
Vedení obce se sice ulevilo,

ale zároveň hasiče lituje.
„Zkazil si život, nikdo užmu
neodpáře, že je žhář. Navíc
musí zaplatit spoustu peněz
za výjezdy hasičů a další
škody,“ upozornil Aldorf.
Škodu policisté vyčíslili na

osm set tisíc. „Muže teď stí-
háme pro krádež a poškození
cizí věci,“ uvedl mluvčí.

NovéMlýny: více vody
Břeclavsko – Pomoc lužním
lesům i zemědělcům. Před-
stavitelé ministerstva země-
dělství, Jihomoravského kraje
a Povodí Moravy chtějí na-
výšit hladinu dolní a střední
novomlýnské nádrže o pěta-
třicet centimetrů.
Nádrže zvětší objem o de-

vět milionů kubíků vody.
„Jedna část bude určená na
závlahy, zbylá na zavodnění
lužních lesů hlavně v oblasti
Soutok,“ řekl generální ředi-
tel Povodí Václav Gargulák.

Povodí plánuje zadržet vo-
du na jaře z tání a pak z celo-
ročních srážek.
S plánemmají problém or-

nitologové. Bojí se poškození
ptačí oblasti. „Zvýšení hladi-

ny střední nádrže bymělo za
důsledek zaplavení ostrovů s
hnízdními koloniemi,“ uvedl
ornitolog Gašpar Čamlík.
Státní podnik počítá

s úpravami hnízdišť vzácných
ptáků i vybudováním no-
vých.
Návrh změnymanipulač-

ních řádů předali zástupci
Povodí hejtmanovi Bohumilu
Šimkovi včera. Mají umožnit
zvýšení hladiny. „Správní ří-
zení seminimálně rok po-
vleče,“ sdělil Šimek. (hra)

Foto: Deník/archiv

Ceny bytů 
na maximu

Více na str. 3

Zdražování bytů v Brně se zastaví na 
hranici 75 tisíc korun za metr čtvereční. 

Na prodej je jich oproti loňsku o polovinu 
víc. Největší výběr mají lidé v Brně-středu, 
Bystrci a Židenicích.

O změnách
P Stát chce navýšit hladinu

dvou ze tří novomlýnských
nádrží o 35 centimetrů.

P Navýšení odpovídá zhruba
polovině objemu Brněnské
přehrady.

TV  
magazín

Přehledný 

program 

na celý týden
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Do 22. 11. na damenavas.brno.cz nebo přes vlastní účet na brnoid.cz.

Hlasovat můžete i osobně 20. 11. v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné od 10 do 18 hodin.

Brňané, 
        a změňte toto město k lepšímu!hlasujte   

PÁTEK  9. LISTOPADU 2018 - ČÍSLO 261 CENA 19 KČ
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BŘECLAVSKO
VČERA
Je rok 1984, tvrdil
polonahýmuž
Břeclav – Držel víko na od-
pad a říkal, že má v ruce ho-
licí strojek. Břeclavští stráž-
níci v noci na včerejšek vyjeli
ke zmatenémumuži svleče-
nému do půl pasu na jedno z
místních sídlišť. „Tvrdil také,
že je na Slovensku a je čer-
venec 1984,“ popsalamluvčí
strážníků Lenka Rigó s tím,
žemuž byl střízlivý. (sp)

Alej roku: soutěží
takéModřínová
Valtice –Modřínová alej ve
Valticích jemezi 92 nomino-
vanými v soutěži Alej roku.
Patří mezi šest v kraji. „O ví-
tězi rozhodnou lidé v hlaso-
vání,“ uvedli pořadatelé an-
kety z Arniky. Podpořit val-
tické stromořadí mohou
hlasující na www.alejroku.cz
do čtvrtého ledna. K vítězné
aleji organizátoři na jaře
umístí pamětní ceduli.(sp)

BŘECLAVSKO
DNES
Z vlaků přesednou
do autobusů
Novosedly – Cestující na trati
mezi Břeclaví a Znojmem
musí dnes počítat s omeze-
ním provozu v úseku No-
vosedly – Hrušovany. Místo
do vlaků nasednou v čase od
7.45 do 14.10 do náhradních
autobusů. Podle Českých
drahmohoumít navazující
vlakové spoje zpoždění až
patnáct minut. (kil)

Více na str. 3

Provozovatelé sjezdovek na jižní 
Moravě čekají před novou sezonou  
s napětím na vývoj počasí. Na 
přírodní sníh se už léta nemohou 
spolehnout. Sází na sněžná děla.

Aby mohli zasněžovat, potřebují ne-
jen aby mrzlo, ale také vodu. A té je 
na řadě míst nedostatek. V Olešnici 
na Blanensku potřebují na výrobu 
umělého sněhu přes 30 tisíc kubíků 
vody za zimu. Čerpají ji z rybníka. 
S jeho dopouštěním z potoka však 
může být problém.

Kvůli nedostatku vody na umělý 
sníh už léta nejede vlek například  
v Nové Lhotě na Hodonínsku. 
Chybějící vydatný zdroj vody se 
před lety podepsal také za krachem 
skiareálu v blanenských Hořicích. 
Zasněžovali tam z pitné vody.

Foto: Deník/Václav Pancer

Čekání na mráz i vodu
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Počasí v Jihomoravském kraji

Jste ochotní omezit ná-
kup plastových lahví?

S K Ó R E 
Rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz

 75 %

ANO NE

 25 %

Superporodnice? 2022
Brněnští porodníci slaví
výročí. Stále však bez nové
superporodnice. Nyní má
její vznik jasnější obrysy.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ

Brno – Loni tam přivedli na
svět přes šest tisíc dětí z kra-
je. Letos brněnští porodníci
slaví 130 let od vzniku po-
rodnice Fakultní nemocnice
Brno. Některé její budovy už
jsou ve špatném stavu. Vyře-
šit tomá nové obří pracoviš-
tě. Ministerstvo zdravotnic-
tví na ně po letech získalo
peníze.
O novou porodnici vedení

nemocnice usiluje už deva-

tenáct let. „Máme vynikající
výsledky, přitom námna
Obilním trhu padá na hlavy
omítka a některé části budo-
vy začínají být nebezpečné.
Nechápu, proč nová porod-
nice doteď nebyla promi-
nisterstvo priorita,“ sdělil
ředitel nemocnice Roman
Kraus.
Přestože se nyní projekt

posunuje kupředu, stále mu
schází registrace. „Doufáme,
že ji dostaneme ještě letos,“
dodal Kraus.
Podleministerstva se za-

hájení stavby několik let od-
kládalo kvůli nedostatku pe-
něz. „Bylo je nutné zajistit ze
státního rozpočtu a zároveň

obstarat dostatek zdrojů ze
strany nemocnice,“ oznámila
zaministerstvo zdravotnictví
Gabriela Štěpanyová.
Nová porodnicemá stát

bezmála dvěmiliardy korun.

„Dotace od státu dosáhne 1,3
miliardy, nemocnice byměla
zaplatit 585milionů korun.
Stavbamá začít v roce 2020,“
popsala Štěpanyová.
Pracovištěmá v Bohuni-

cích vyrůst do roku 2022.
Vzniknout v němmá i par-
kovací dům a vyřešit tak
problémy se stáním. „Teď
nemají zaměstnanci kde za-
parkovat. Už řadu let máme
pracoviště jak na Obilním
trhu, tak v Bohunicích, pro-
blém je proto i neustálé pře-
souvání pacientů i zaměst-
nancůmezi nimi,“ podotkl
přednosta Gynekologicko-
porodnické kliniky Pavel
Ventruba.

Budovy na Obilním trhu po
přestěhování do nových
pravděpodobně čeká prodej.
Loni brněnští lékaři zvládli

6199 porodů. I letos očekávají
rekordní čísla. „To, co se v ji-
ných nemocnicích odehraje
za celý rok, je u nás otázka
měsíce. Nejde ale jen o poro-
dy. Ročně podnikneme víc
než padesát tisíc ambulant-
ních prohlídek a dalších
úkonů,“ doplnil Ventruba.
Výročí založení porodnice

si lidé připomenou dnes na
Obilním trhu při dni otevře-
ných dveří. Největší gyneko-
logické pracoviště v České
republice si prohlédnou od
půl desáté odpoledne.

Nový komplex za dvě miliardy
vznikne v bohunické nemocnici.
Vizualizace: FN Brno
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Rakovina?
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Veletrh Life! na výstavišti
láká na tance, hry a
sport. Lidé budou také
padat na velký polštář
strana 2
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Nabídka zboží platí do 11. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob.
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Zdravá výživa a zdravý životní styl jdou ruku v ruce.

Přesvědčí vás o tom i festival LIFE!
STYLE Life! Je nejmladším
sourozencem z rodiny Life!
a na výstavišti jej najdeme
v hale V.
Téma zdravé výživy

i zdravého životního stylu
je v dnešní době stále aktuál-
nější, a tak semají návštěvníci
na co těšit. Na programovém
pódiu je čeká několik inspirací
– od snídaní s Denisou přes
food therapy, lymfatické pro-
cedury, aromaterapii až po zají-
mavosti k tématu psychoso-
matiky. Děti si mohou vyzkou-
šet aerobik, dámy zase tvarovat
postavu sMartinou Zábran-
skou. Připraveno je pro ně i lí-
čení s Mary Kay, včetně nejno-
vějších trendů, a také styling
s Jájou. Kroměmódních novi-
nek budou divácky inspirativní
proměny žen v nové tváře.
Zajímavé budou i přednášky
na téma Jak být psychicky
v pohodě.
A protože k dobré náladě při-

spívá i to, comáme rádi, tak pro
milovníky kávy je připraven
návod, jak si ji chutnou doma
připravit. Stylová kavárna Pe-
nerini navíc bude v blízkosti
pódia a naváže na ni zdravé ob-

čerstvení s kváskovým pečivem
Breadway Stores Bistro.
Východnímedicína bezespo-

ru na veletrh zdravého životní-
ho stylu patří. Českočínská kul-
turní asociace připravila
v rámci své expozice několik
zajímavých produktů a služeb
v rámci své expozice Čínská
tradičnímedicína. Prodejci
na ploše 180m2 nabídnou také
zajímavé slevy a součástí expo-

zice bude i ukázka čínského tai-
či. Zatímcomy si tedymůžeme
vyzkoušet v pavilonu V vý-
chodní umění, zajímalo nás, ja-
ké sportymají nejraději v Číně.
„Mezi populární sporty patří
square dance, basketbal a bad-
minton,“ prozradila Ivana Qin
z Českočínské kulturní asociace.

BĚHEMBĚHUPŘEKONEJTE
SAMI SEBE
Samotný festival Life! v rámci
podpory zdraví nabídne čtyři
běžecké aktivity, z nichž každá
bude úplně jiná co do nároč-
nosti, délky i způsobu zdolání.
Více nám prozradila organizá-
torka Renata Černošková z Ve-

letrhů Brno. „V rámci festivalu
Life! máme 4 běhy. V pátek je to
SPORT Life! Run powered by
GoGEN, kde startují děti
v 16.30 a dospělí v 17.30 hodin.
Pak následuje šifrovací hra
TMOU, která startuje v 17 hod.
V sobotu probíhá takzvaný
RUN Smile, kde součástí tohoto
běhu je nasbírat co nejvíce
úsměvů a část výtěžku jde
na zdravotní klauny. Posledním
během, hodně divácky atrak-
tivním, je PREDATORRUN,
který odstartuje v neděli
od 9 hod. a starty budou probí-
hat celé dopoledne, ve dvanáct
pak začínají děti.

Součástí tohoto běhu
je 13 překážek různých nároč-
ností,“ uvedla organizátorka
a dodala: „Přihlásit semohou
různé věkové kategorie, napří-
klad na SPORT Life! Runmáme
i věkovou kategorii pro děti
od 5 do 10 let, pro dospělé ženy
i muže do 36 a od 36 let. Promě
osobně je největší výzvou PRE-
DATOR RUN, je to posunutí bě-
hu do jiných dimenzí, kdy se
běžci otevírají rozsáhlejší mož-
nosti nejen adrenalinu, ale
i překonání sebe sama.“

„POKUD CHCETE ZHUBNOUT,
TAK JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK, AŽ PAK
CVIČENÍ. A KDYŽ UŽ NEMÁTE
ČAS JÍT CVIČIT, STAČÍ SVIŽNÁ
PROCHÁZKA NEBO SI MŮŽETE
DÁT SESTAVU NA VAŠE PRO-
BLÉMOVÉ PARTIE PODLE YOU-
TUBE.“
HANKA KYNYCHOVÁ, PATRON-
KA SPORT LIFE! RUN .
Foto: BVV/archiv

BĚH PRO ZDRAVÍ NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI SE USKUTEČNÍ I LETOS. Ilustrační foto: BVV/archiv
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VÝBĚR 
Z MEDIALIZACE FESTIVALU
Celkem výstupů: 213
Mediální hodnota: 6 220 000

Festival LIFE! vás bude bavit! Představí
bezpočet možností pohybu pro všechny
Letošní ročník festivalu Li-

fe! přináší opět více než 10 hal
plných sportu, tance a zába-
vy.
Family Hall G2 – pod tímto

názvem se už tradičně pořádá
nabitý program nejrůznějšími
druhy sportů, speciálně určený
rodinám s dětmi. V hale G2 jej
má pod patronací Krajský úřad
Jihomoravského kraje aměsto
Brno a promalé i velké připra-
vily spoustu lákadel.
„ Ze sportů to bude například

cyklistika, školička in-line
bruslení, fotbal, basketbal,
floorbal, volejbal, rugby, zápas,
ale také lední hokej, stolní tenis,
badminton, házená, judo, akro-
bacie a žonglování, vodní pólo,
lyžování a řada jiných sportů,“
zve návštěvníky Kateřina Ko-
nečná, vedoucí oddělení sportu
Jihomoravského kraje.
„Lákadlem určitě bude nafu-

kovací air truck, dvacet metrů
dlouhá nafukovací matrace, na
kterémohou děti skákat, dělat
salta a další cviky. Nafukovací
bude i speciální překážková
dráha dlouhá 27metrů,“ dopl-
ňuje Konečná.
Nejen děti, ale i dospěláci

jistě ocení také trenažéry,
zejména jachtařský nebo ves-
lařský. Ve spolupráci s Hudy
Sport je připravena i dětská le-
zecká stěna. Pokud jste přízniv-
ci Komety Brno, nenechte si ujít
v pátek v 16 hod. jejich auto-
gramiádu.
Hala G1 bude patřit extrém-

ním sportům a kromě ukázek
biketrialu si zdemůžete vypůj-
čit BMX Xtreme kola a freesty-
lové koloběžky.
Pořadatelé navíc připravili

sobotní závody freestyle BMX
v trojité minirampě pod ná-
zvemMercedes-Benz Grand
BMX, na jejich závěr vystoupí
s koncertem známý rapper
EGO.
Hala A2 bude hostit Fitness

zónu i Extreme zónu a vy si
můžete na vlastní kůži zkusit
pod vedením trenérů spinning
či jumping na trampolínkách.
Čeká vás také dunk contest
– smečování na koš, body art
a deepwork nebo oblíbený
workout, spojení gymnastiky,
rychlosti a silového tréninku.

Jedním z lákadel bude i fi-

nále Hero Factoru, soutěže
namotivy populární japonské
TV show, kombinující sílu,
obratnost, vytrvalost i strate-
gickémyšlení.
Hala V vás doslova pohltí.

Už poněkolikáté se zde koná
LA SPORTIVA SPORT Life!
Bouldercontest 2018, závod
v lezení na boulderingové stěně
od HUDY Sport.
V pátek jsou třídy junorů,

v sobotu dospělých a v neděli
je stěna otevřena pro širokou
veřejnost.
Koho nelákají lezecké stěny,

tomu jistě učaruje jízda 110
metrů dlouhou lanovkou, šplh
na laně či kmenové lezení.
Děti i dospělí si mohou při-

nést nebo namístě půjčit brusle
a vyzkoušet si umělé kluziště
se speciálním povrchem LIKE-
ICE!
Velkou atrakcí bude také skok

z výšky do obřího polštáře
MEATFLY, který ocení nejen
milovníci adrenalinu. Ve véčku
si můžete také zapinkat stolní
tenis nebo headis a dětem
na chvíli nabídnout spočinutí
v hracím dětském koutku.
GameHall B hostí In-Joy Li-

fe! , kde najdete přes 100 her-
ních počítačů, konzolí a simu-
látorů k vyzkoušení.
Nebude chybět virtuální rea-

lita. Ti nejlepší hráči se utkají
v Mistrovství ČR počítačových
amobilních her.
VA1 na You2ber Life! si zase

můžete objednat hodinu se
svým oblíbeným youtuberem.

„VŠECHNO, CO SE HÝBE A CO SE HÝBE PRO DĚTI, JE SPRÁVNĚ.
JSEM RÁD, ŽE TOHO MŮŽU BÝT SOUČÁSTÍ. DĚTI SE MUSÍ HÝBAT
ODMALIČKA.“ ROMAN ŠEBRLE, PATRON FESTIVALU.
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Family Hall p
ro rodiny

s dětmi
Své místo mají na veletrhu i tradiční

sporty. Ty najdou lidé v pavilonu G2

(FAMILY HALL), kde se prezentu-

je město Brno a Jihomoravský kraj.

Vyzkouší si zde například florbal,

basketbal, badminton a další spor-

ty. Děti určitě potěší i ninja dráha

a nafukovací atrakce známé z tele-

vizních soutěžních pořadů. V expo-

zicích Jihomoravského kraje a města

Brna navíc návštěvníci potkají slavné

sportovce.

Na festiv
alu si i za

bruslíte

V pavilonu V bude letos k dispo-

zici i kluziště se speciálním povr-

Na festi
valu

LIFE nik
dy!

Listopad na brněnské
m výstaviš

ti je každoročně věnován

sportu, tanci a zábavě. Od 9. listopadu zde totiž začíná ob-

líbený festival
Life!, kte

rý nabídne zábavu doslova pro celou

rrooddiinnuu.. KKoonnaatt ssee bbuuddee aažž ddoo nneedděěllee 1122.. lliissttooppaadduu aa zzáábbaavvaa

a sport pro děti jsou připraveny po celém výstaviš
ti. Pro ro-

diny a hlavně děti to bude skvělý víkend, kdy se představí

mnoho forem hodnotného a zdravého trávení v
olného času.

INZERCE

chem LIKE-ICE, na místě si budete

moci půjčit brusle. Uskuteční se zde

i krasobruslařské exhibice a show.

Kromě kluziště budou v pavilonu

i speciální sportoviště pro korfball,-

ping-pong, jugger, frisbee nebo

headis.

Přijďte s
i na výst

aviště

zaběhat
SPORT Life! 2018 oživuje tradi-

ci běhů na brněnském výstavišti.

Během festivalového víkendu se

uskuteční několik běhů, ten pro děti

SPORTLife Run proběhne v pátek

odpoledne a na „pětistovce“ se děti

mohou seznámit s půvabem přiro-

zeného pohybu.

Lanové a
trakce

v pavilon
u V

Nejen děti si mohou užít lanové

atrakce v pavilonu V. Zajímavá je

především dlouhá lanovka vedou-

cí přes celý pavilon nebo barmský

most. Nejzajímavější je asi „urban“

zážitek z této atrakce, obvykle jsou

lanové parky instalovány v přírodě,

tento je instalován nad výstavními

expozicemi.

Adrenal
in

V adrenalinové hale G1 si mohou děti

zapůjčit freestylové koloběžky nebo

malá BMX kola a pod vedením zku-

šených instruktorů si okusit extrémní

sporty. V hale A si zase děti mohou

v rámci speciálního programu Jum-

ping Kids užít netradičního skákání

na malých trampolínách. V pavilonu

V je pro děti velkým zážitkem i skok

do obřího polštáře z výšky.

Taneční
rekord se

Sokolem
,

Šebrlem
a Verešo

vou

Sobota s pokusem o překonání ta-

nečního rekordu se už bez nadsázky

dá označit za tradici. Letos je laťka

hodně vysoko, v roce 2017 se totiž

sešlo 2052 tanečníků. Letos vypukne

davové taneční šílenství v pavilonu

A v sobotu v 15 hodin a účastníci to

rozbalí s Ondřejem Sokolem, Roma-

nem Šebrlem a Andreou Verešovou.

Součástí pokusu o překonání taneč-

ního rekordu budou další představe-

ní - například fire show nebo šálová

akrobacie.

Přes 100
herních

počítačů

pro veře
jnost

Festival Life! je herní událostí roku.

V pavilonu B si návštěvníci si vy-

zkoušejí například brýle pro virtuální

realitu nebo si zahrají na výkonných

herních počítačích. Těch bude v pa-

vilonu připraveno více než sto. Dvě

pódia pak nabídnou finále Mistrov-

ství ČR v počítačových hrách a Vo-

dafone Mistrovství ČR v mobilních

hrách. Fanoušci PC hraní mohou

přihlížet jako diváci nebo vyzkoušet

nejnovější edice PC her.

Youtube
ři zcela n

ově –

na work
shopech

Program s YouTubery začíná v so-

botu 10. listopadu v 9:30 a potrvá

zhruba do dvou hodin. Každý fa-

noušek si už při nákupu vstupenky

vybere, se kterým youtuberem chce

absolvovat workshop, samozřejmě

v programu jsou i společné části,

na kterých se sejdou všichni přítom-

ní youtubeři. Dostatek času bude

samozřejmě i na selfíčko nebo po-

povídání. N výstaviště přijedou Hou-

se, PedrosGame, Anna Sulc, GetThe-

Louk, Stejk, Fatty Pillow, Jmenuju

se Martin, Pimps a Luboš Je Celkem

Fajn. Vstupenka na program you-

tuberů platí pro dvě osoby - jednu

mladší osmnácti let a jednoho zá-

konného zástupce (rodiče).

Vstupné
a otevíra

cí doba

Výstaviště je otevřeno v pátek

a v sobotu od 9 do 18 hodin, v ne-

děli do 16 hodin. Vstupenky je nej-

výhodnější pořídit si přes web. Ceny

programu s youtubery, tanečních

workshopů a dalších druhů vstu-

penek najdete v ceníku vstupného

na www.festival
life.cz.

VELETRHY BRNO

MILADA NEDOPILOVÁ
BRNO | Sportovní nadšenci, milovnícitance, fanoušci počítačových her i popu-lárních youtuberů. Ti všichni si to pořád-ně užijí na festivalu Life!, který 9. listo-padu startuje na brněnském výstavišti.Sport, tanec a zábavu nabídne po celý ví-kend. Pro rodiny s dětmi to bude skvělápříležitost poznat mnoho forem zdravé-ho trávení volného času.Své místo mají na veletrhu i tradičnísporty. Ty najdou lidé v pavilonu G2(Family Hall), kde se prezentuje městoBrno a Jihomoravský kraj. Vyzkouší sizde například florbal, basketbal, bad-minton a další sporty. Děti určitě potěšíi ninja dráha a nafukovací atrakce zná-mé z televizních soutěžních pořadů. Po-tkat zde můžete i slavné sportovce.

Bruslení, běhi lanové atrakce
V pavilonu V bude letos kluziště se spe-ciálním povrchem LIKE-ICE, a nemusí-te ani nosit brusle, lze si je vypůjčit.Uskuteční se zde i krasobruslařské exhi-bice a show. Kromě kluziště budouv pavilonu i speciální sportoviště prokorfbal,ping-pong, jugger, frisbee neboheadis.
Na festivalu se bude také běhat. Naprogramu je hned několik běhů, ten proděti SPORTLife Run je hned v pátek od-poledne.
Nejen děti si užijí lanové atrakcev pavilonuV. Lákavá je především dlou-há lanovka vedoucí přes celý pavilonnebo barmský most. Obvykle jsou lano-vé parky instalovány v přírodě, tento je

instalován přímo nad výstavními expo-zicemi.

Adrenalin a tanečnírekord s hvězdami
V adrenalinové hale G1 si mohou dětizapůjčit freestylové koloběžky nebomalá BMX kola a pod vedením zkuše-ných instruktorů si okusit extrémní spor-ty. V hale A si zase kluci a holkyv rámci speciálního programu Jumping

Kids užijí netradiční skákání na malýchtrampolínách. V pavilonu V je velkýmzážitkem i skok do obřího polštářez výšky.
Sobota s pokusem o překonání taneč-ního rekordu se už bez nadsázky dáoznačit za tradici. Letos je laťka hodněvysoko, v roce 2017 se totiž sešlo 2 052tanečníků. Letos vypukne davové taneč-ní šílenství v pavilonu A v sobotuv 15 hodin a účastníci to rozbalí s Ondře-jem Sokolem, Romanem Šebrlem a An-

dreou Verešovou. Součástí pokusuo překonání tanečního rekordu budoudalší představení – například fire shownebo šálová akrobacie.

100 herních počítačůa workshopy s youtuberyFestival Life! je herní událostí roku.V pavilonu B si návštěvníci vyzkoušejínapříklad brýle pro virtuální realitunebo si zahrají na výkonných herníchpočítačích. Těch bude připravena vícenež stovka. Dvě pódia pak nabídnou fi-nále mistrovství ČR v počítačovýchhrách a Vodafone mistrovství ČR v mo-bilních hrách. Fanoušci PC hraní mo-hou přihlížet jako diváci nebo si vyzkou-šet nejnovější edice PC her.Program s youtubery začíná v sobotu10. listopadu v 9.30 a potrvá zhruba do14 hodin. Každý fanoušek si už při náku-pu vstupenky vybere, se kterým youtu-berem chce absolvovat workshop, samo-zřejmě v programu jsou i společné části,na kterých se sejdou všichni přítomníyoutubeři. Čas bude i na selfíčko a poví-dání. Na výstaviště přijedou House, Ped-rosGame, Anna Sulc, GetTheLouk,Stejk, Fatty Pillow, Jmenuju se Martin,Pimps a Luboš Je Celkem Fajn. Vstu-penka na program youtuberů platí prodvě osoby – jednu mladší 18 let a jedno-ho rodiče.
Výstaviště je otevřeno v pátek a v so-botu od 9 do 18 hodin, v neděli do 16 ho-din. Vstupenky je nejvýhodnější poříditsi přes web. Ceny programu s youtube-ry, tanečních workshopů a dalších dru-hů vstupenek najdete na www.festival-life.cz.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

V pavilonu V si malí i velcí návštěvníci mohou vyzkoušet mimo jiné lezeckou

stěnu a různé lanové atrakce.

FOTO | BVV

Listopad na brněnském výstavišti patří již tradičně
sportu, tanci a zábavě. Příští pátek začíná festival
Life!, na kterém se nikdo nebude nudit.
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Na výstavišti bude Life! Víkendplný zábavy pro celou rodinu

Listopad na brněnském výstavišti je kaž-
doročně věnován sportu, tanci a zábavě.
Od 9. listopadu zde totiž začíná oblíbený
festival Life!, který nabídne zábavu do-
slova pro celou rodinu. Konat se bude až
do neděle 11. listopadu a ji

Familly Hall pro rodiny s dětmi
Své místo mají na veletrhu i tradiční spor-
ty. Ty najdou lidé v pavilonu G2 (FAMILY
HALL), kde se prezentuje město Brno a Ji-
homoravský kraj. Vyzkouší si zde napří-
klad florbal, basketbal, badminton a další
sporty. Děti určitě potěší i ninja dráha a na-
fukovací atrakce známé z televizních sou-
těžních pořadů. V expozicích kraje a města
navíc návštěvníci potkají slavné sportovce.
Od pátku do neděle bude probíhat v Kon-
gresovém centru na výstavišti festival Ko-
lem světa.

Fitness, kondice a hubnutí
Velká pozornost bude věnována tradičně
oblíbenému tématu hubnutí. Profesionál-
ní trenéři zájemcům ukážou, jak se udržet
ve formě celý rok a vyhnout se drastickým
dietám do plavek. Návštěvníci si ve velké
fitness zóně v pavilonu V vyzkouší napří-
klad spinning, kruhový trénink nebo cvi-
čení s vlastní váhou. Dozvědí se také něco
o správném stravování. V pavilonu A2 si
vyzkoušíte malé trampolíny.

Na fffestivalu
si i zzzabruslíte
V pppavilonu V bude letos
k dispozici i kluziště se
speccciálním povrchem
LIKEEE-ICE. Uskuteční
se zde i krasobrus-
lařskkké exhibice a show.
Krommmě kluziště budou
v pavilonu i speciální spor-
toviště pro korfball, jugger, fris-
bee nebo headis. Chybět na ve-
lleettrrhhhhuuu nnneeebbbuuudddooouuu aaannniii ssspppooorrrtttooovvvnnnííí
poraadenství a testovací zóny. Ty
ve ssvém stánku nabídne třeba
firmma Sanasport.

Přijďďttďďte si na výývýstaviště
zabběhat
SPORRTT LLiiffe!! 22001188 ožžiivujje traddiicii
běhů na brněnském výstavišti.
Během festivalového víkendu se uskuteč-
ní čtyři běhy – SPORT Life! Run powered
by GoGEN a další běhy - Tmou, Run Smile
a Predator Run. Běhu SPORT Life! Run se
zúčastní například Hanka Kynychová nebo
Pavla Vitázková, je připravena i trasa pro
děti, bude to běžecký, komunitní a spole-
čenský zážitek.

Nabitý soutěžní víkí end
Kdo upřednostňuje pasivní sportování,
ocení 6. ročník závodu MERCEDES-BENZ
GRAND BMX 2018 o titul Mistra ČR ve Fre-
estyle BMX PARKU v pavilonu G1. Součástí

p r o g r a -
mu tohoto

mistrovství je vy-
stoupení slovenského rappera
EGO (sobota 16:30). Na stej-
ném místě budou soutěžit také
biketrialisté.

Taneční rekord se Sokolem,
Šebrlem a Verešovou

Sobota s pokusem o překonání
tanečního rekordu se už bez nad-
sssááázzzkkkyyy dddááá ooozzznnnaaačččiiittt zzzaaa tttrrraaadddiiiccciii. LLLeeetttooosss
je laťka hodně vysoko, v roce
2017 se totiž sešlo 2052 taneč-

níků. Letos vypukne davové ta-
neční šílenství v pavilonu A v so-

botu v 15 hodin a účastníci to rozbalí
s Ondřejem Sokolem, Romanem Še-

bbrllem a AAnddreou VVereššovou. SSouččáástíí
pokusu o překonání tanečního rekordu

budou další představení - například fire
show nebo šálová akrobacie.

Přes 100 herních počítačů pro veřejnost
Festival Life! je herní událostí roku. V pa-
vilonu B si návštěvníci vyzkoušejí napří-
klad brýle pro virtuální realitu nebo si
zahrají na výkonných herních počítačích.
Těch bude v pavilonu připraveno více než
sto. Dvě pódia pak nabídnou finále Mist-
rovství ČR v počítačových hrách a Voda-
fone Mistrovství ČR v mobilních hrách. Ti
nejlepší zabojují o ceny v hodnotách sta-
tisíců korun.

Youtubeři zcela nově – na workshopech
Program s YouTubery začíná v sobotu 10.
listopadu v 9:30 a potrvá zhruba do dvou
hodin. Každý fanoušek si už při nákupu
vstupenky vybere, se kterým youtuberem
chce absolvovat workshop, samozřejmě

v programu jsou i společné části, na kte-
rých se sejdou všichni přítomní youtubeři.
Dostatek času bude samozřejmě i na sel-
fíčko nebo popovídání. Na výstaviště při-
jedou House, PedrosGame, Anna Sulc,
GetTheLouk, Stejk, Fatty Pillow, Jmenuju
se Martin, Pimps a Luboš Je Celkem Fajn.
Vstupenka na program youtuberů platí
pro dvě osoby - jednu mladší osmnácti let
a jednoho zákonného zástupce (rodiče).
Nebude tedy problém přijít i s menšími
dětmi a mít je po celou dobu programu
pod dohledem.

Life! STYT LE
Posledním z projektů, který je součástí
festivalu Life!, je Life! STYLE. Ten potěší
hlavně ženy. V pavilonu A je totiž budou
rozmazlovat vizážisté, kadeřníci, maniké-
ři a pedikéři. Stylistka Jarmila Krahulcová
pak všem poradí s vhodným oblečením.

EXIT In The Hall
Pokud přemýšlíte, co 9. listopadu uděláte
s pátečním večerem, můžete od 20. ho-
diny trávit čas na EXIT In The Hall párty
v pavilonu A – drinky, DJs, hudba, tanec,
atmosféra, rozverná nálada a ani stopa
po chmurném listopadu. Vstup je zdarma
a kapacita je 3000 osob.

CEINZER
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Brno a jižníMorava

Jitka KubátováVojtěch Labudaspolupracovníci MF DNES

JIŽNÍ MORAVA Nedostatek bytůcítí lidé v Brně a okolí znatelně, tovšak neznamená, že by se nové ne-stavěly vůbec a na trhu nebylok mání nic. Ze statistik vyplývá, žejen v letošním roce dokončili deve-lopeři okolo 2,8 tisíce bytů a domů,zároveň začali se stavbou 3,2 tisícedalších. Počet započatých staveb seoproti loňsku zvedl o čtyři procen-ta. Nejvíce rozestavěných i plánova-ných projektů je pak v Brně a hlav-ně v okrese Brno-venkov. MF DNESpřináší přehled nejvýraznějších do-končovaných projektů.V Brně jsou nejžádanější klasickébyty ve velikosti 1+kk nebo 2+kk,průměrná cena těchto bytů se po-hybuje okolo 75 tisíc korun za metrčtvereční. Příkladem můžou býtzhruba dvě stovky bytů, které v Krá-lově Poli staví společnost Imperastyl, ta nabízí byty zhruba od 2,7 ažpo 5,5 milionu korun, ve stejnémareálu jsou ke koupi i rodinnédomy. Mezi další projekty pak patříRezidence Riverside u výstaviště.„Projekt představuje dostavbu ho-telového komplexu Voroněž, má

osm nadzemních podlaží s 86 bytyod velikosti ateliéru po 4+kk, větši-na bytů má balkon nebo lodžii,střešní byty pak i terasy,“ popsalaJitka Sedláková z Moravské staveb-ní. Některé byty přitom stojí až 13,5milionu korun, dokončené budoupříští rok.
Kromě klasických bytů je v Brněmožné sehnat i luxusní či atypickébydlení. „Připravujeme komorněj-ší bytové domy Neumanka v Masa-rykově čtvrti, v prosinci proběhneaukce bytů v nejvyšším podlaží,“představil projekt zástupce develo-pera František Šudřich.Inovativním bydlením je pak rezi-dence s viladomy o maximálně de-víti bytech a s řadovými domky blíz-ko chráněného lomu Hády. „Chys-táme tam nový typ bydlení, takzva-né klastry, což jsou polouzavřenémenší bytové celky s vlastním dvo-rem, který umožňuje prolínání sou-kromých a veřejných prostor, in-terakci mezi sousedy a vznik komu-nitního bydlení. Důraz je kladen naekologický ráz projektu, dostatekzeleně na veřejných prostranstvícha možnosti aktivního trávení volné-ho času. Automobilová dopravatam bude maximálně potlačena.Auta se v lokalitě pohybují pouzepo nejnutnějších obvodových ko-

munikacích a v maximální mířev podzemních garážích,“ vykreslu-je Šudřich.

Dál od Brna, ale s dojezdemdo půl hodinyZájem ale není jen o bydlení v mo-ravské metropoli, naopak blízkéokolí Brna se během posledních letstalo velmi populární. „Nyní je nej-větší zájem o domy, byty a pozem-ky na okraji Brna. Předměstí jakoSoběšice, Útěchov nebo Vranov se

budou v následujících letech výraz-ně obydlovat,“ přiblížila situaci natrhu realitní makléřka Lucie Ulb-richtová.
K dojezdové vzdálenosti dvacetminut do moravské metropole sehlásí developerské projekty jako re-zidence ve Střelicích, v Pohořeli-cích nebo v Oslavanech. Dohroma-dy ve všech třech lokalitách vyroste171 bytů. Rezidence Oslavany nabí-zí 21 bytů v cenové hladině od 2,4do 4,8 milionu korun.

Další komplex s 80 byty roste podjménemRezidence Karla IV. v Rosi-cích. „Jde o cenově velmi dostupnébydlení. Cena prostorného 2+kk sepohybuje lehce nad 2,5 milionu ko-run, cena větších bytů 3+kk nedosa-huje ani ke 4 milionům,“ přiblížilzástupce investora Cereinvest FilipBabčák. Dokončení prvních 40bytů je v plánu na červenec 2020,druhý dům bude následovat ccao šest měsíců později.V Pohořelicích v blízkosti Šumic-

kého potoka staví developer dva by-tové domy. V prvním i druhém užjsou některé byty rezervovány, alestále je ještě 27 volných. V obouprojektech zbyly převážně bytys dispozicí 1+kk+loft. „To znamená,že bytová jednotka má vysoké stro-py a schodiště. Dole máte kuchyňs obývacím pokojem a po schodechnahoru je v polovině bytu udělánprostor pro ložnici. V pokoji nadschody se normálně postavíte, pou-ze jsou zde zkosené kraje místnos-ti,“ řekla k netradičnímu pojetímakléřka Denisa Lukasová. Prodejbytů začal v srpnu, ale stavby bu-dou hotovy v letech 2019 a 2020.
Povolení je méně, čeká sepokles výstavbyLokalita Brno-venkov nabízí poten-ciál pro další stavby. „Okolní měs-tečka a vesnice, které úzce navazujína samotnou jihomoravskoumetro-poli, jsou pak skvělá kombinacebydlení v příjemném prostředía přitom na dosah ke všem službáma práci,“ odhaluje příčiny Babčákz Cereinvestu. Vydaných staveb-ních povolení pro příští rok všakubylo skoro o deset procent, v příš-tích letech tedy v kraji velký staveb-ní boom nových bytů a domů prav-děpodobně nenastane.

Nová adresa: tisíce možnostíNa jižní Moravě se letos začalo stavět přes tři tisíce bytů a domů. Nejvíc projektů je v okolí Brna

8 °C

Na brněnském výstavišti včerazačal festival zábavy Life! Ná-vštěvníkům nabízí různé druhyzábavy, jako je sport, počítačovéhry, tanec či setkání s youtube-ry. Festival končí v neděli. Pří-chozí se mohou těšit na součas-né i bývalé slavné sportovce, alei na hvězdy showbyznysu. Každýrok se pokouší účastníci taneční-

ho festivalu překonat rekordv počtu tančících v jednu chvílina jednommístě. Loni byl usta-noven na 2 052 lidech. Dnes od15 hodin budou s účastníky tan-čit Ondřej Sokol, Andrea Verešo-vá a Roman Šebrle. Pro aktivnítanečníky je určena stovkaworkshopů pod vedením špičko-vých umělců z Česka i zahraničí.

Velmi oblíbené je setkání s youtu-bery, které se koná pouze v sobo-tu. Každý fanoušek si už při ná-kupu vstupenky vybere, se kte-rým youtuberem se chce sejítv užší skupince. V programujsou i společné části, na nichž sesejdou všichni přítomní youtube-ři. (ČTK)
Foto: Patrik Uhlíř,MAFRA
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BRNO V nablýskaném foyeru opra-veného Janáčkova divadla si pozor-ní návštěvníci všimnou první změ-ny. Červenou žulu vstupního portá-lu u schodiště vystřídal bílý mra-mor, na němž jsou vyrytá jménavšech Janáčkových oper. Mezi nimije i Káťa Kabanová. Právě ta jakoprvní představení po rok a půl dlou-hé rekonstrukci divadlo – zatímtedy ve zkušebním provozu – zno-vu oživí. Národní divadlo Brno ope-ru uvede zítra od 19 hodin.„Pan dirigent sice nemá v šatněještě všechny skříně a věšák, zatose tam nachází dvacet židlí,“ zavtip-koval ředitel Národního divadlaBrnoMartin Glaser o tom, že všech-ny šatny ještě nejsou úplně doděla-né. Hotové nejsou ani zkušebny.

Velkou změnou je zrušení jednohoze dvou salonků. „Vždy jsme využí-vali jen jeden, takže jsme se rozhod-li druhý přebudovat na větší sociál-ní zázemí pro diváky,“ dodal ředi-tel.
Slavnostního přestřižení pásky sedivadlo dočká o týden později. V so-botu 17. listopadu divadelní důmslavnostně otevře premiéra Přího-dy lišky Bystroušky. Volba operypro slavnostní akt není náhodná.„Stejná divadlo otevřela v roce1965. Poprvé ale v Brně zazněla užv roce 1924 v dnešnímMahenově di-vadle a od té doby neopustila nášrepertoár. Je to už třináctá inscena-ce lišky Bystroušky,“ prozradiladramaturgyně Patricie Částková.Liška Bystrouška zároveň zahájí le-

tošní ročníkmezinárodního festiva-lu Janáček Brno.Zkušební provoz měli divadelnícipůvodně naplánovaný na dvaměsí-ce. „Abychom se pomalu a kultivo-vaně do divadla vrátili. Nakonec seale smrskl na pouhé dva týdny. Ten-to týden jsme na jevišti finišovali sezkouškami premiéry a zároveňjsme si připomínali Káťu Kabano-vou,“ popsal Glaser.Největší oprava Janáčkova divadlazačala minulé léto. „Ty části budo-vy, které soubory nezbytně potřebu-jí k provozu, získaly minulý týdenkolaudaci. Práce na zbývajících čás-tech budovy budou pokračovat dopříštího roku,“ uvedla Zuzana Šrám-ková z tiskového odboru magistrá-tu. — Zuzana Brandová

BRNOHlasitý hovor, šummezi ško-láky nebo ruch okolní ulice. Slyšethlášení v tramvaji? Pro slyšící samo-zřejmá věc, na kterou se nemusísoustředit. Pro nedoslýchavé scénajako ze sci-fi filmu, protože se v hlu-kovém chaosu nedokážou oriento-vat. Přitom i pro ně teď díky takzva-né indukční smyčce nebude pro-blém slyšet hlášení brněnských za-stávek. Speciální zařízení ve spoje-ní s městskou hromadnou dopra-vou je v tuzemsku použito poprvéa na jeho začlenění se podílela Unieneslyšících Brno.Projekt ocení nedoslýchaví hlav-ně ve špičce. „Užitek z toho budoumít všichni cestující s lehkou až těž-kou nedoslýchavostí, kteří používa-jí naslouchátko. V hlučnémprostře-dí totiž sluchadla nedokážou rozpo-

znat hluk od mluveného slova, cožuživateli způsobuje zmatení a zaří-zení pak často vypínají. Tím ale při-cházejí o důležité informace a jsoudezorientovaní,“ řekl vedoucí Unieneslyšících Brno Ivan Poláček.Indukční smyčka pro nedoslýcha-vé je zařízení, které vyzařuje doprostoru magnetické pole, díkytomu pak mohou přijímat signál veformě zprávy. Většina nasloucha-del pro nedoslýchavé má vestavě-ný snímač, který umožňuje totomagnetické pole zachytit. Výhodatakového zařízení je v tom, že po-kud je v tramvaji instalovanásmyčka, je poslech přes snímačmnohemkvalitnější než přesmikro-fon ve sluchadle.K testování se dopravci dostalidíky Unii neslyšících Brno, která na

zakoupení zařízení dostala dotaci26 tisíc korun. „Indukční smyčkuvyzkoušíme v tramvaji Vario LF2,která jezdí převážně na lince číslo 1.Zkušební provoz potrvá do konceledna, pak provoz a přínos vyhod-notíme,“ uvedl generální ředitel Do-pravního podniku města Brna Mi-loš Havránek.
Jen na území Brna je podle Poláč-ka kolem tří tisíc nedoslýchavýchlidí, kteří používají naslouchací zaří-zení. Unie se rozhodla smyčku in-stalovat do tramvaje proto, aby seotestovala v přepravním prostřed-ku. Projekt pomůže s lepší orienta-cí pouze osobám, jejichž ztráta slu-chu leží mezi 21 až 90 decibely. Zce-la hluší se však stále musí spoleh-nout na světelné ukazatele v tram-vaji. — Vojtěch Labuda

Bydlení v RosicíchRezidence Karla IV. na východním okraji města Rosice

bude hotová v roce 2020. Vizualizace: Cereinvest

Výstaviště žije sportem i počítači

Počasí v kraji více informacípocasi.idnes.cz

Janáčkovo divadlo otevírá

Hlášení v tramvaji uslyšíi nedoslýchaví. Na zkoušku

Fakta
Kde se letos také staví
Brno
Ponavia rezidence II – ulice U Čer-veného mlýna a Střední, 110 bytůPalác Kobližná – 58 bytůNová Křenová – 48 bytůResidence Spolková – 25 bytůPanorama I a II – ulice Kociánka –řadové domy i byty

Brno-venkov
Vily Švédské kříže –Moravany,13 vil
Rezidence Boží hora – Ivančice,30 bytů
Rodinné domy ve Šlapanicích –9 dvoupatrových domů
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Tanečníh

o rekordu

„Ráda p
lavu, dě

lám jógu, pi
lates,

powerpla
te, kalan

etiku. Do
stala jsem

se

k tomu p
řirozeně,

postupn
ě, není to

tak,

že bych o
dmalička

ráda děla
la jógu ne

bo

kalanetik
u, byly to

spíše bě
žné spor

ty,

atletika, l
yžování.

Časem jsem ale zjistila
,

co mi děl
á dobře,

po čem se dobře
cítím,

kde se ne
jen odrea

guji ale i
zpevním

tělo

a pak mn
ě ráno n

ic nebolí
.“

PAVLA VITÁZKO
VÁ

herečka
(39)

dvě děti
(4 a půl

a 2 roky
)

patronka
běhu SP

ORT Life
! RUN

„V žádné sp
eciální k

osmetice
neje-

du, použ
ívám levné kr

émy, vy
stačím

si s česk
ou kosm

etikou R
yor, tu m

ám

velmi rá
da. U mě je to

tiž o tom
, že se

musím pořádně
vyspat. S

emtam si ráda

zaběhám
se psem

u nás v le
se, to člo

věk

může hn
ed a nem

usí se vy
mlouvat

na

čas (smíc
h). Jím málo slad

kého a v
ůbec

nepiju sl
adké náp

oje ani tv
rdý alkoh

ol,

jen výjim
ečně piv

o.“

HANKA KYNYCH
OVÁ

cvičitelk
a (50)

tři děti (
dvojčata

10, syn 1
9)

patronka
běhu SP

ORT Life! RUN

„Snažím
se být šť

astná, na
omlazen

í

používám
občas bo

tox, obča
s kyselin

u

hyaluro
novou, p

ravideln
ě si na p

leť

dávám masku a
používám

kvalitní k
os-

metiku.
A můj tajn

ý tip na
vysušen

ou

pleť po lé
tě je oliv

ový olej.
Samozře

jmě

jím střídmě,
omezuji

mléčné v
ýrobky s

laktózou
a pečivo

a lepek o
becně. S

lad-

kosti v m
ém jídelníčk

u nenajd
ete. No

a cvičím,
díky svém

u povolá
ní cvičite

lky

i několik
hodin de

nně.“

ONDŘEJ
SOKOL

herec a
moderát

or (46)

dvě děti
(12 a 16)

ambasador
Tanečníh

o rekordu

„Problém
y s váho

u ani pos
tavou ne

-

mívám. A
přiznám

se , že pr
o svoji fo

rmu

v podst
atě nedě

lám nic, tak
dvakrát

do roka
sednu na

kolo, mo
žná čast

ěji.

Tanec n
a Life! b

eru jako
legraci,

ale

choreog
rafii na l

etošní ta
neční re

kord

mám nastudo
vanou.“

ROMAN
ŠEBRLE

sportove
c a mod

erátor (4
3)

dvě děti
(12 a 15)

patron T
anečního

rekordu

„V taneč
ní formě

se neudr
žuji vůbe

c,

v pohybo
vé formě

jako tako
vé mi po

má-

há profes
ionální go

lf a pravid
elné běh

ání

plus náv
štěvy po

silovny n
a Dukle.

“

PATRONI

FESTIVA
L SPORT

U,

TANCE A ZÁBAVY
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www.festivallife.cz
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Téma týdne  Rozhovor  Reportáž týdne  Hobby  Servis  Sport  

BŘECLAVSKO
VČERA
Je rok 1984, tvrdil
polonahýmuž
Břeclav – Držel víko na od-
pad a říkal, že má v ruce ho-
licí strojek. Břeclavští stráž-
níci v noci na včerejšek vyjeli
ke zmatenémumuži svleče-
nému do půl pasu na jedno z
místních sídlišť. „Tvrdil také,
že je na Slovensku a je čer-
venec 1984,“ popsalamluvčí
strážníků Lenka Rigó s tím,
žemuž byl střízlivý. (sp)

Alej roku: soutěží
takéModřínová
Valtice –Modřínová alej ve
Valticích jemezi 92 nomino-
vanými v soutěži Alej roku.
Patří mezi šest v kraji. „O ví-
tězi rozhodnou lidé v hlaso-
vání,“ uvedli pořadatelé an-
kety z Arniky. Podpořit val-
tické stromořadí mohou
hlasující na www.alejroku.cz
do čtvrtého ledna. K vítězné
aleji organizátoři na jaře
umístí pamětní ceduli.(sp)

BŘECLAVSKO
DNES
Z vlaků přesednou
do autobusů
Novosedly – Cestující na trati
mezi Břeclaví a Znojmem
musí dnes počítat s omeze-
ním provozu v úseku No-
vosedly – Hrušovany. Místo
do vlaků nasednou v čase od
7.45 do 14.10 do náhradních
autobusů. Podle Českých
drahmohoumít navazující
vlakové spoje zpoždění až
patnáct minut. (kil)

Více na str. 3

Provozovatelé sjezdovek na jižní 
Moravě čekají před novou sezonou  
s napětím na vývoj počasí. Na 
přírodní sníh se už léta nemohou 
spolehnout. Sází na sněžná děla.

Aby mohli zasněžovat, potřebují ne-
jen aby mrzlo, ale také vodu. A té je 
na řadě míst nedostatek. V Olešnici 
na Blanensku potřebují na výrobu 
umělého sněhu přes 30 tisíc kubíků 
vody za zimu. Čerpají ji z rybníka. 
S jeho dopouštěním z potoka však 
může být problém.

Kvůli nedostatku vody na umělý 
sníh už léta nejede vlek například  
v Nové Lhotě na Hodonínsku. 
Chybějící vydatný zdroj vody se 
před lety podepsal také za krachem 
skiareálu v blanenských Hořicích. 
Zasněžovali tam z pitné vody.

Foto: Deník/Václav Pancer

Čekání na mráz i vodu

dnes

12/16 °C
v noci

9/5 °C
zítra

10/14 °C
bio

1

♥
Počasí v Jihomoravském kraji

Jste ochotní omezit ná-
kup plastových lahví?

S K Ó R E 
Rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz

 75 %

ANO NE

 25 %

Superporodnice? 2022
Brněnští porodníci slaví
výročí. Stále však bez nové
superporodnice. Nyní má
její vznik jasnější obrysy.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ

Brno – Loni tam přivedli na
svět přes šest tisíc dětí z kra-
je. Letos brněnští porodníci
slaví 130 let od vzniku po-
rodnice Fakultní nemocnice
Brno. Některé její budovy už
jsou ve špatném stavu. Vyře-
šit tomá nové obří pracoviš-
tě. Ministerstvo zdravotnic-
tví na ně po letech získalo
peníze.
O novou porodnici vedení

nemocnice usiluje už deva-

tenáct let. „Máme vynikající
výsledky, přitom námna
Obilním trhu padá na hlavy
omítka a některé části budo-
vy začínají být nebezpečné.
Nechápu, proč nová porod-
nice doteď nebyla promi-
nisterstvo priorita,“ sdělil
ředitel nemocnice Roman
Kraus.
Přestože se nyní projekt

posunuje kupředu, stále mu
schází registrace. „Doufáme,
že ji dostaneme ještě letos,“
dodal Kraus.
Podleministerstva se za-

hájení stavby několik let od-
kládalo kvůli nedostatku pe-
něz. „Bylo je nutné zajistit ze
státního rozpočtu a zároveň

obstarat dostatek zdrojů ze
strany nemocnice,“ oznámila
zaministerstvo zdravotnictví
Gabriela Štěpanyová.
Nová porodnicemá stát

bezmála dvěmiliardy korun.

„Dotace od státu dosáhne 1,3
miliardy, nemocnice byměla
zaplatit 585milionů korun.
Stavbamá začít v roce 2020,“
popsala Štěpanyová.
Pracovištěmá v Bohuni-

cích vyrůst do roku 2022.
Vzniknout v němmá i par-
kovací dům a vyřešit tak
problémy se stáním. „Teď
nemají zaměstnanci kde za-
parkovat. Už řadu let máme
pracoviště jak na Obilním
trhu, tak v Bohunicích, pro-
blém je proto i neustálé pře-
souvání pacientů i zaměst-
nancůmezi nimi,“ podotkl
přednosta Gynekologicko-
porodnické kliniky Pavel
Ventruba.

Budovy na Obilním trhu po
přestěhování do nových
pravděpodobně čeká prodej.
Loni brněnští lékaři zvládli

6199 porodů. I letos očekávají
rekordní čísla. „To, co se v ji-
ných nemocnicích odehraje
za celý rok, je u nás otázka
měsíce. Nejde ale jen o poro-
dy. Ročně podnikneme víc
než padesát tisíc ambulant-
ních prohlídek a dalších
úkonů,“ doplnil Ventruba.
Výročí založení porodnice

si lidé připomenou dnes na
Obilním trhu při dni otevře-
ných dveří. Největší gyneko-
logické pracoviště v České
republice si prohlédnou od
půl desáté odpoledne.

Nový komplex za dvě miliardy
vznikne v bohunické nemocnici.
Vizualizace: FN Brno

TÉMA

Rakovina?
Deníkmapuje
nejpostiženější
okresy
strana 8

BRNO

Veletrh Life! na výstavišti
láká na tance, hry a
sport. Lidé budou také
padat na velký polštář
strana 2

OD ČTVRTKA
8. LISTOPADU

Nabídka zboží platí do 11. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob.
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ČTVRTEK  8. LISTOPADU 2018 - ČÍSLO 260 CENA 20 KČ
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Kam za zábavou v Brně

KONCERT TÝDNE:
MAREK ZTRACENÝ POKŘTÍ DESKU

Chtěl začít koncertovat až v únoru, novou desku ale
pokřtí už ve středu v brněnském Sono centru. Album
s názvem Vlastní svět Marek Ztracený představí v

sále, kde ještě nehrál. Přesný sled písní nechá hudebník
netradičně na publiku, kterému bude také podepisovat
nové desky. Podle jeho slov i do ranních hodin. Na koncert
zbývá poslední stovka lístků. (eli) Foto: Deník/Daniela Loudová

KÁVA
V nové kavárně
ochutnají i víno

Dodávají kávu do ně-
kolika kaváren po ce-
lém Brně, účastní se

různých kávových festivalů.
Jejich kávu si nově lidé přijdou
vychutnat také do vlastní ka-
várny. Oficiálně ji otevřou v
pátek v areálu Vlněny v Pří-
zově ulici. Kromě flat whitů,
cappuccin, cold brew a espress
se tam lidé hned v sobotu
mohou přijít zdarma naučit
cupping neboli techniku
ochutnávání kávy. Na vlně
ochutnávání se příchozí po-
vezou i v neděli, když od pěti
hodin odpolednemohou
zkoušet nejrůznější vína z vi-
nařství J. Stávek. (eli)

BALET
Jeden večer spojí
čtyři elementy

NaprknaMahenova
divadla se vrátí mo-
derní tanec. Čtvrteční

večer bude od sedmi hodin
patřit baletnímu souboru br-
něnského Národního divadla,
který uvede choreografie Jiří-
ho Kyliána, Lukáše Timuláka a
nově Nacha Duata. Diváky če-
ká dynamika a rytmus Stře-
dozemí v díle Gnawa, choreo-
grafie Falling Angels a Sara-
bande nabídnou pohled na
mužský a ženský element, se-
xualitu a prožívání. (dov)

VELETRH LIFE – SOUTĚŽ

DIVADLA

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

BIG
ÚT 6. 11. 18.00
ST 7. 11. 19.00
ČT 8. 11. 18.00
PÁ 9. 11. 19.00
SO 10. 11. 14.00

RENT
ÚT 6. 11. 19.00
ST 7. 11. 19.00
ČT 8. 11. 19.00
PÁ 9. 11. 19.00
SO 10. 11. 18.00

Zamilovaný Shakespeare
NE 11. 11. 19.00
PO 12. 11. 19.00

DIVADLO BOLKA
POLÍVKY

Můj báječný rozvod
ÚT 6. 11. 19.00
PO 12. 11. 19.00

Akt
ST 7. 11. 19.00
ČT 8. 11. 19.00

Tell or Show: Pravdivá
PÁ 9. 11. 19.00

Loupežník Rumcajs
SO 10. 11. 10.00

Caveman
SO 10. 11. 17.00
SO 10. 11. 20.00

Manželství v kostce
NE 11. 11. 19.00

REDUTA

Roky a kroky
ÚT 6. 11. 18.00

Zázrak v černém domě
ST 7. 11. 19.00

Teror
ČT 8. 11. 19.00
PÁ 8. 11. 10.00

Strach jíst duši
PÁ 8. 11. 19.00

MAHENOVODIVADLO

Nabucco
ÚT 6. 11. 19.00
ST 7. 11. 19.00

4 Elements
ČT 8. 11. 19.00
PÁ 9. 11. 19.00
SO 10. 11. 17.00

Lidé se pokusí o rekord v tanci s hvězdami

Překonat taneční rekord
se letos pokusí zájemci
od pátku na brněn-

ském výstavišti. Nadšencům
do pohybu v tom pomo-
hou Ondřej Sokol, Ro-
man Šebrle a Andrea
Verešová. Tanečníky
i známé osobnosti tam
zavede veletrh Life!,
který začíná v pátek.
Součástí festivalu jsou
sekce o zdravém život-

ním stylu, zóna s youtubery
nebo třebamistrovství vmo-
bilních hrách. Kromě
workshopů a soutěží si pří-
chozí mohou vyzkoušet

spoustu netradičních
sportů, na své si při-
jdou i herní nadšenci,

kteří mohou nahlížet pod
prsty soutěžícím hráčům.
Program také nabízí šif-
rovací běh tmou nebo
společný běh. Soutěžte

s Brněnským týdnem o vstu-
penky na festival a trička s
festivalovým logem. Stačí od-
povědět na jednoduchou
otázku: Jak se jmenuje vý-
stava karavanů a obytných
automobilů, která je na vý-
stavišti souběžně s ve-
letrhem Life!? Správné od-
povědi zasílejte do čtvrtka na
e-mail dagmar.slagorova
@denik.cz. Vybrané výherce
kontaktujeme v pátek. (eli)
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Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

brno.idnes.cz

Brno a jižníMorava

Jitka Kubátová
Vojtěch Labuda
spolupracovníci MF DNES

JIŽNÍ MORAVA Nedostatek bytů
cítí lidé v Brně a okolí znatelně, to
však neznamená, že by se nové ne-
stavěly vůbec a na trhu nebylo
k mání nic. Ze statistik vyplývá, že
jen v letošním roce dokončili deve-
lopeři okolo 2,8 tisíce bytů a domů,
zároveň začali se stavbou 3,2 tisíce
dalších. Počet započatých staveb se
oproti loňsku zvedl o čtyři procen-
ta. Nejvíce rozestavěných i plánova-
ných projektů je pak v Brně a hlav-
ně v okrese Brno-venkov. MF DNES
přináší přehled nejvýraznějších do-
končovaných projektů.
V Brně jsou nejžádanější klasické

byty ve velikosti 1+kk nebo 2+kk,
průměrná cena těchto bytů se po-
hybuje okolo 75 tisíc korun za metr
čtvereční. Příkladem můžou být
zhruba dvě stovky bytů, které v Krá-
lově Poli staví společnost Impera
styl, ta nabízí byty zhruba od 2,7 až
po 5,5 milionu korun, ve stejném
areálu jsou ke koupi i rodinné
domy. Mezi další projekty pak patří
Rezidence Riverside u výstaviště.
„Projekt představuje dostavbu ho-
telového komplexu Voroněž, má

osm nadzemních podlaží s 86 byty
od velikosti ateliéru po 4+kk, větši-
na bytů má balkon nebo lodžii,
střešní byty pak i terasy,“ popsala
Jitka Sedláková z Moravské staveb-
ní. Některé byty přitom stojí až 13,5
milionu korun, dokončené budou
příští rok.
Kromě klasických bytů je v Brně

možné sehnat i luxusní či atypické
bydlení. „Připravujeme komorněj-
ší bytové domy Neumanka v Masa-
rykově čtvrti, v prosinci proběhne
aukce bytů v nejvyšším podlaží,“
představil projekt zástupce develo-
pera František Šudřich.
Inovativním bydlením je pak rezi-

dence s viladomy o maximálně de-
víti bytech a s řadovými domky blíz-
ko chráněného lomu Hády. „Chys-
táme tam nový typ bydlení, takzva-
né klastry, což jsou polouzavřené
menší bytové celky s vlastním dvo-
rem, který umožňuje prolínání sou-
kromých a veřejných prostor, in-
terakci mezi sousedy a vznik komu-
nitního bydlení. Důraz je kladen na
ekologický ráz projektu, dostatek
zeleně na veřejných prostranstvích
a možnosti aktivního trávení volné-
ho času. Automobilová doprava
tam bude maximálně potlačena.
Auta se v lokalitě pohybují pouze
po nejnutnějších obvodových ko-

munikacích a v maximální míře
v podzemních garážích,“ vykreslu-
je Šudřich.

Dál od Brna, ale s dojezdem
do půl hodiny
Zájem ale není jen o bydlení v mo-
ravské metropoli, naopak blízké
okolí Brna se během posledních let
stalo velmi populární. „Nyní je nej-
větší zájem o domy, byty a pozem-
ky na okraji Brna. Předměstí jako
Soběšice, Útěchov nebo Vranov se

budou v následujících letech výraz-
ně obydlovat,“ přiblížila situaci na
trhu realitní makléřka Lucie Ulb-
richtová.
K dojezdové vzdálenosti dvacet

minut do moravské metropole se
hlásí developerské projekty jako re-
zidence ve Střelicích, v Pohořeli-
cích nebo v Oslavanech. Dohroma-
dy ve všech třech lokalitách vyroste
171 bytů. Rezidence Oslavany nabí-
zí 21 bytů v cenové hladině od 2,4
do 4,8 milionu korun.

Další komplex s 80 byty roste pod
jménem Rezidence Karla IV. v Rosi-
cích. „Jde o cenově velmi dostupné
bydlení. Cena prostorného 2+kk se
pohybuje lehce nad 2,5 milionu ko-
run, cena větších bytů 3+kk nedosa-
huje ani ke 4 milionům,“ přiblížil
zástupce investora Cereinvest Filip
Babčák. Dokončení prvních 40
bytů je v plánu na červenec 2020,
druhý dům bude následovat cca
o šest měsíců později.
V Pohořelicích v blízkosti Šumic-

kého potoka staví developer dva by-
tové domy. V prvním i druhém už
jsou některé byty rezervovány, ale
stále je ještě 27 volných. V obou
projektech zbyly převážně byty
s dispozicí 1+kk+loft. „To znamená,
že bytová jednotka má vysoké stro-
py a schodiště. Dole máte kuchyň
s obývacím pokojem a po schodech
nahoru je v polovině bytu udělán
prostor pro ložnici. V pokoji nad
schody se normálně postavíte, pou-
ze jsou zde zkosené kraje místnos-
ti,“ řekla k netradičnímu pojetí
makléřka Denisa Lukasová. Prodej
bytů začal v srpnu, ale stavby bu-
dou hotovy v letech 2019 a 2020.

Povolení je méně, čeká se
pokles výstavby
Lokalita Brno-venkov nabízí poten-
ciál pro další stavby. „Okolní měs-
tečka a vesnice, které úzce navazují
na samotnou jihomoravskoumetro-
poli, jsou pak skvělá kombinace
bydlení v příjemném prostředí
a přitom na dosah ke všem službám
a práci,“ odhaluje příčiny Babčák
z Cereinvestu. Vydaných staveb-
ních povolení pro příští rok však
ubylo skoro o deset procent, v příš-
tích letech tedy v kraji velký staveb-
ní boom nových bytů a domů prav-
děpodobně nenastane.
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Na brněnském výstavišti včera
začal festival zábavy Life! Ná-
vštěvníkům nabízí různé druhy
zábavy, jako je sport, počítačové
hry, tanec či setkání s youtube-
ry. Festival končí v neděli. Pří-
chozí se mohou těšit na součas-
né i bývalé slavné sportovce, ale
i na hvězdy showbyznysu. Každý
rok se pokouší účastníci taneční-

ho festivalu překonat rekord
v počtu tančících v jednu chvíli
na jednommístě. Loni byl usta-
noven na 2 052 lidech. Dnes od
15 hodin budou s účastníky tan-
čit Ondřej Sokol, Andrea Verešo-
vá a Roman Šebrle. Pro aktivní
tanečníky je určena stovka
workshopů pod vedením špičko-
vých umělců z Česka i zahraničí.

Velmi oblíbené je setkání s youtu-
bery, které se koná pouze v sobo-
tu. Každý fanoušek si už při ná-
kupu vstupenky vybere, se kte-
rým youtuberem se chce sejít
v užší skupince. V programu
jsou i společné části, na nichž se
sejdou všichni přítomní youtube-
ři. (ČTK)
Foto: Patrik Uhlíř,MAFRA
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BRNO V nablýskaném foyeru opra-
veného Janáčkova divadla si pozor-
ní návštěvníci všimnou první změ-
ny. Červenou žulu vstupního portá-
lu u schodiště vystřídal bílý mra-
mor, na němž jsou vyrytá jména
všech Janáčkových oper. Mezi nimi
je i Káťa Kabanová. Právě ta jako
první představení po rok a půl dlou-
hé rekonstrukci divadlo – zatím
tedy ve zkušebním provozu – zno-
vu oživí. Národní divadlo Brno ope-
ru uvede zítra od 19 hodin.
„Pan dirigent sice nemá v šatně

ještě všechny skříně a věšák, zato
se tam nachází dvacet židlí,“ zavtip-
koval ředitel Národního divadla
BrnoMartin Glaser o tom, že všech-
ny šatny ještě nejsou úplně doděla-
né. Hotové nejsou ani zkušebny.

Velkou změnou je zrušení jednoho
ze dvou salonků. „Vždy jsme využí-
vali jen jeden, takže jsme se rozhod-
li druhý přebudovat na větší sociál-
ní zázemí pro diváky,“ dodal ředi-
tel.
Slavnostního přestřižení pásky se

divadlo dočká o týden později. V so-
botu 17. listopadu divadelní dům
slavnostně otevře premiéra Přího-
dy lišky Bystroušky. Volba opery
pro slavnostní akt není náhodná.
„Stejná divadlo otevřela v roce
1965. Poprvé ale v Brně zazněla už
v roce 1924 v dnešnímMahenově di-
vadle a od té doby neopustila náš
repertoár. Je to už třináctá inscena-
ce lišky Bystroušky,“ prozradila
dramaturgyně Patricie Částková.
Liška Bystrouška zároveň zahájí le-

tošní ročníkmezinárodního festiva-
lu Janáček Brno.
Zkušební provoz měli divadelníci

původně naplánovaný na dvaměsí-
ce. „Abychom se pomalu a kultivo-
vaně do divadla vrátili. Nakonec se
ale smrskl na pouhé dva týdny. Ten-
to týden jsme na jevišti finišovali se
zkouškami premiéry a zároveň
jsme si připomínali Káťu Kabano-
vou,“ popsal Glaser.
Největší oprava Janáčkova divadla

začala minulé léto. „Ty části budo-
vy, které soubory nezbytně potřebu-
jí k provozu, získaly minulý týden
kolaudaci. Práce na zbývajících čás-
tech budovy budou pokračovat do
příštího roku,“ uvedla Zuzana Šrám-
ková z tiskového odboru magistrá-
tu. — Zuzana Brandová

BRNOHlasitý hovor, šummezi ško-
láky nebo ruch okolní ulice. Slyšet
hlášení v tramvaji? Pro slyšící samo-
zřejmá věc, na kterou se nemusí
soustředit. Pro nedoslýchavé scéna
jako ze sci-fi filmu, protože se v hlu-
kovém chaosu nedokážou oriento-
vat. Přitom i pro ně teď díky takzva-
né indukční smyčce nebude pro-
blém slyšet hlášení brněnských za-
stávek. Speciální zařízení ve spoje-
ní s městskou hromadnou dopra-
vou je v tuzemsku použito poprvé
a na jeho začlenění se podílela Unie
neslyšících Brno.
Projekt ocení nedoslýchaví hlav-

ně ve špičce. „Užitek z toho budou
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kou nedoslýchavostí, kteří používa-
jí naslouchátko. V hlučnémprostře-
dí totiž sluchadla nedokážou rozpo-

znat hluk od mluveného slova, což
uživateli způsobuje zmatení a zaří-
zení pak často vypínají. Tím ale při-
cházejí o důležité informace a jsou
dezorientovaní,“ řekl vedoucí Unie
neslyšících Brno Ivan Poláček.
Indukční smyčka pro nedoslýcha-

vé je zařízení, které vyzařuje do
prostoru magnetické pole, díky
tomu pak mohou přijímat signál ve
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takového zařízení je v tom, že po-
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mnohemkvalitnější než přesmikro-
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díky Unii neslyšících Brno, která na

zakoupení zařízení dostala dotaci
26 tisíc korun. „Indukční smyčku
vyzkoušíme v tramvaji Vario LF2,
která jezdí převážně na lince číslo 1.
Zkušební provoz potrvá do konce
ledna, pak provoz a přínos vyhod-
notíme,“ uvedl generální ředitel Do-
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loš Havránek.
Jen na území Brna je podle Poláč-

ka kolem tří tisíc nedoslýchavých
lidí, kteří používají naslouchací zaří-
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vaji. — Vojtěch Labuda

Bydlení v RosicíchRezidence Karla IV. na východním okraji města Rosice
bude hotová v roce 2020. Vizualizace: Cereinvest

Výstaviště žije sportem i počítači

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Janáčkovo divadlo otevírá

Hlášení v tramvaji uslyší
i nedoslýchaví. Na zkoušku

Fakta
Kde se letos také staví

Brno
Ponavia rezidence II – ulice U Čer-
veného mlýna a Střední, 110 bytů
Palác Kobližná – 58 bytů
Nová Křenová – 48 bytů
Residence Spolková – 25 bytů
Panorama I a II – ulice Kociánka –
řadové domy i byty

Brno-venkov
Vily Švédské kříže –Moravany,
13 vil
Rezidence Boží hora – Ivančice,
30 bytů
Rodinné domy ve Šlapanicích –
9 dvoupatrových domů
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Brno-středmá
nové vedení
Brno – K podpisu koaliční
smlouvy usedlo včera nové
vedení městské části Brno-
střed. Koaliční smlouvu
stvrdili dopoledne. Uzavřeli ji
vítězní občanští demokraté s
hnutím ANO a lidovci. V je-
denáctičlenné radě budemít
ODS pět radních, hnutí ANO
čtyři a lidovci dva radní.
„ODS připadne rozvoj měst-
ské části, ekonomika, rozpo-
čet a finance, majetek, byto-
vá problematika, doprava a
kultura,“ oznámil nový sta-
rosta VojtěchMencl z ODS.
Hnutí ANO budemít na sta-
rosti životní prostředí, vý-
stavbu, územní plánování,
investice a správu bytových
domů, obchod, služby, sport
a turismus. Lidovcům při-
padne školství a sociální
a zdravotní oblast. (eli)

Festival zahájí
taneční party
Brno – Tanec, sport a zábavu
spojuje festival Life!, který
začíná dnes na brněnském
výstavišti. První den akce
návštěvníky čeká šifrovačka
a taneční party Exit in the
Hall. Na večírku obohaceném
o světelnou show si zatančí
tři tisíce lidí. Zahraje tam de-
set dýdžejů. Diskotéka začíná
v pavilonu A1 v osm večer.
Vstup je zdarma. (mam)

Hasič zakládal požáry,
aby ohromil přítelkyni
Tři letošní požáry v Osla-
vanech na Brněnsku zalo-
žil tamní dobrovolný
hasič. Policistům přiznal,
že chtěl udělat dojem na
svou dívku a kolegy.

MARTINA MORESOVÁ
PAVLA HLOUŠKOVÁ

Oslavany –U požáru byl ob-
vyklemezi prvními a obětavě
bojoval s plameny. Jednou se
při takovém zásahu staral
o zraněného kolegu. Tehdy
ještě nikdo netušil, že jede-
nadvacetiletý dobrovolný
hasič z Oslavan na Brněnsku
tyto ohně zakládal. „Asi ho
dohnalo svědomí, takmu
pomohl,“ podotkl oslavanský
starosta Vít Aldorf.
Žhář na sebe upozornil

právě přehnanou aktivitou.
„Hasiči jeli k zásahu a on už
z auta volal kamarádům, že
bude zápasit s ohněm. Navíc

vždycky hořelo kousek od
jeho bydliště,“ řekl Deníku
Rovnost jeden z oslavan-
ských dobrovolných hasičů,
který si nepřál uvést své
jméno. Redakce je zná.

KOLEGYOKRADL
Mladík své kolegy nejen
ohrozil, ale také okradl. Se-
bral ze zbrojnicemotorkář-
ské vybavení. „Všechno to
prodal, měl prý velké dluhy,“
vysvětlil hasič.
Poprvémladýmuž zapálil

lesní porost v dubnu jen pár
dnů poté, co se stal dobro-
volníkem. O den později za-
ložil oheň v lese na jiném
místě. „O tři měsíce později
za týden lehlo popelem ve
stejné oblasti pět stohů slá-
my,“ informoval policejní
mluvčí Bohumil Malášek.
Policisty na podezřelého

upozornilo vedení zásahové
jednotky společně s osla-

vanským starostou. „Mezi
hasiči se hned po jeho ná-
stupu začaly dít divné věci.
Například ho našli ve zbroj-
nici v době, kdy tam neměl
co dělat. Naše podezření jsme
policistům sdělili už v dub-
nu,“ popsal starosta Aldorf.
Při vyšetřování semladík

přiznal. „Hájil se tím, že se
chtěl před novými kolegy
předvést jako akční hasič.
Roli prý sehrál také rozvíje-
jící se vztah s přítelkyní, kte-
rou chtěl svým konání ohro-
mit,“ dodal Malášek.
Vedení obce se sice ulevilo,

ale zároveň hasiče lituje.
„Zkazil si život, nikdo užmu
neodpáře, že je žhář. Navíc
musí zaplatit spoustu peněz
za výjezdy hasičů a další
škody,“ upozornil Aldorf.
Škodu policisté vyčíslili na

osm set tisíc. „Muže teď stí-
háme pro krádež a poškození
cizí věci,“ uvedl mluvčí.

NovéMlýny: více vody
Břeclavsko – Pomoc lužním
lesům i zemědělcům. Před-
stavitelé ministerstva země-
dělství, Jihomoravského kraje
a Povodí Moravy chtějí na-
výšit hladinu dolní a střední
novomlýnské nádrže o pěta-
třicet centimetrů.
Nádrže zvětší objem o de-

vět milionů kubíků vody.
„Jedna část bude určená na
závlahy, zbylá na zavodnění
lužních lesů hlavně v oblasti
Soutok,“ řekl generální ředi-
tel Povodí Václav Gargulák.

Povodí plánuje zadržet vo-
du na jaře z tání a pak z celo-
ročních srážek.
S plánemmají problém or-

nitologové. Bojí se poškození
ptačí oblasti. „Zvýšení hladi-

ny střední nádrže bymělo za
důsledek zaplavení ostrovů s
hnízdními koloniemi,“ uvedl
ornitolog Gašpar Čamlík.
Státní podnik počítá

s úpravami hnízdišť vzácných
ptáků i vybudováním no-
vých.
Návrh změnymanipulač-

ních řádů předali zástupci
Povodí hejtmanovi Bohumilu
Šimkovi včera. Mají umožnit
zvýšení hladiny. „Správní ří-
zení seminimálně rok po-
vleče,“ sdělil Šimek. (hra)

Foto: Deník/archiv

Ceny bytů 
na maximu

Více na str. 3

Zdražování bytů v Brně se zastaví na 
hranici 75 tisíc korun za metr čtvereční. 

Na prodej je jich oproti loňsku o polovinu 
víc. Největší výběr mají lidé v Brně-středu, 
Bystrci a Židenicích.

O změnách
P Stát chce navýšit hladinu

dvou ze tří novomlýnských
nádrží o 35 centimetrů.

P Navýšení odpovídá zhruba
polovině objemu Brněnské
přehrady.
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Do 22. 11. na damenavas.brno.cz nebo přes vlastní účet na brnoid.cz.

Hlasovat můžete i osobně 20. 11. v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné od 10 do 18 hodin.

Brňané, 
        a změňte toto město k lepšímu!hlasujte   

PÁTEK  9. LISTOPADU 2018 - ČÍSLO 261 CENA 19 KČ
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P Stát chce navýšit hladinu

dvou ze tří novomlýnských
nádrží o 35 centimetrů.

P Navýšení odpovídá zhruba
polovině objemu Brněnské
přehrady.

TV  
magazín

Přehledný 

program 

na celý týden

INZERCE

d
b
i_
1
0
4
5
8
4
4
-0
1

Do 22. 11. na damenavas.brno.cz nebo přes vlastní účet na brnoid.cz.

Hlasovat můžete i osobně 20. 11. v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné od 10 do 18 hodin.

Brňané, 
        a změňte toto město k lepšímu!hlasujte   
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Brno a jižní Morava Brno DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/DnesBrno

Historik a učitel dějepi-
su Zbyněk Sturz popi-
suje jihomoravská spe-
cifika vzniku Českoslo-
venska před 100 lety.
Upozorňuje i na to, že
nový stát nebyl tak úpl-
ně nový. Vyměnily se
v něm elity, ale záro-
veň navazoval namo-
narchii.

V
yhlášení nezávislosti na ra-
kousko-uherské monarchii
a vznik Československa
lidé na jižníMoravě přijíma-
li různě. Některé regiony

požadovaly začlenění do Německé-
ho Rakouska a součástí Českoslo-
venska se staly až poté, co je Národ-
ní výbor „vyhladověl“. Rok 1918 ale
podle historika Zbyňka Sturze revo-
lucí nebyl, spíš výměnou elit.
A taky dlouho očekávaným mírem.
Jako učitel dějepisu se snaží, aby si
jeho studenti uvědomovali veškeré
vazby a souvislosti, včetně meziná-
rodních přesahů. Hodně s nimi pro-
to hraje na „kdyby“. „Přemýšlení
o minulosti v tomto módu vede
k tomu, že se studenti učí hledat
v dějinách podobnosti a mohou se
z nich případně poučit,“ vysvětlu-
je.

Jaké „kdyby“ máte pro rok
1918? Třeba kdyby císař Karel
prosadil federalizaci a Ra-
kousko-Uhersko zůstalo celé?
To je jedno z nich. Ale to by bylo tře-
ba reformovat monarchii dřív,
hned po jeho nástupu. Přesto si
troufám říct, že Rakousko-Uhersko
by federalizovatelné nebylo, proto-
že jakékoli vyhovění požadavkům
jednoho národa by vždy naráželo
na požadavky druhých. Myšlenka
je to spíše romantická. Navíc si ne-
smíme představovat, že by takový
stát vypadal jako před rokem 1914 –
válka vše změnila. A nakonec, kdo
by stál v čele? Od Habsburků se ne-
distancovali jen Češi a Slováci, ale
i sami rakouští Němci.

Zdaleka ne všichni na jižníMora-
vě před sto lety vznik Českoslo-
venska slavili. V Brně byla první
velká demonstrace v České ulici
u Lidovýchnovin, které jakoprv-
ní přinesly zprávu o tom, co se
v Praze stalo. Jak se to šířilo dál?
To se odráželo od skladby obyvatel-
stva. V Břeclavi zprávu ventilovali
hned, jakmile telegraficky dorazila
na nádraží – přece jen se jedná o zá-
padní Slovácko a pracovala tam
i nemalá část Čechů. Když se tak sta-
lo na nádraží ve Znojmě, které bylo
v německých rukou, neměl nikdo
zájem zprávu šířit, naopak.

Jihomoravští Němci vyhlásili tak-
zvanou Německou jižní Moravu
s centrem ve Znojmě coby sou-
část nové republikyNěmeckéRa-
kousko. Brzy ji ale sužovala hos-
podářská blokáda. Kdo ji začal?
Národní výbor hned po svém usta-
vení. Zasáhla celou Německou jižní
Moravu, ale především Znojmo. Ve
městě byla větší koncentrace lidí
a venkov má přece jen nějakou sa-
mozásobitelskou schopnost. Netý-
kalo se to jen potravin, ale i uhlí,
které bylo lidemodpíráno až do při-
pojení se k Československu.

Zaúčinkovala blokáda, jak
měla?
Oba dva vznikající státy věděly, že
hospodářství a zásobování je sice
mocný nátlakový prostředek, ale
jestli něco bude rozhodovat, bude
to armáda – to, kdo bude území fak-
ticky kontrolovat.

Je pravdou, že obě strany měly
připraveny dva tisíce mužů?
Československo až dva a půl tisíce,
mělo i kulomety, děla, jezdectvo
a obrněný vlak. Národní výbor na-
štěstí dokázal horlivost vojáků kro-
tit, protože si uvědomoval, že kdy-
by bylo město dobyto, nebyla by
jeho následná správa vůbec snad-
ná. Němci měli navíc svázané ruce,
protože odpor by znamenal poruše-
ní příměří, které si v mezinárod-
ním kontextu nemohli dovolit.
Když jsme se ale bavili o alternativě
zachování monarchie, bylo ještě
jedno velké kdyby – rudá revoluce.
Ale ani Československo, ani Němec-
ké Rakousko to nepodcenily a při-

pustily do revolučních orgánů so-
ciální demokraty, kteří dokázali
otupit hrany radikálů.

Třeba prvního českého starostu
Znojma Josefa Mareše.
Jednoznačně. Ale i na německé stra-
ně vytahovali funkcionáře, kteří
měli uklidňovat situaci v ulicích. Na-
cionální revoluce je jedna věc, ale
válka vyčerpala lidi po socioekono-
mické stránce, takže socialistická
revoluce byla prostě na spadnutí.

Jak velká byla Marešova role,
zvládl by ji i někdo jiný?
Byl bezesporu dobře zvolenou
osobností. Ale ve volbách byl jeden
obrovský vykřičník, protože se jich
účastnili i vojáci ze Slovenska, kteří
sem byli zrovna dislokovaní. Šlo
o víc než tisíc hlasů. Víceméně zajis-
tili Marešovo vítězství, což ale neby-
lo v souladu se zákonem – jako jin-
de místně příslušní nemohli volit
ve Znojmě. Tomáš Garrigue Masa-
ryk se o tom dozvěděl, a když se
s Marešem setkal, vyčetl mu, že
tudy ne. Že je třeba lidi přesvědčit
a dojít k tomu demokratickou ces-
tou, ne politikařením a machinace-
mi. Zůstalo ale jen u pokárání.

A jak se tedy lidé přesvědčovali?
Po obsazení Znojma došlo k promě-
ně elit: během roku 1919 se sem hr-
nuli policisté, četníci, vojáci, ale
i úředníci, pošťáci a učitelé, kteří
měli zosobňovat novou státní moc
a dokazovat lidem, že Českosloven-
sko je stejně dobré, ne-li lepší než
Rakousko-Uhersko. Komunální vol-
by však ten rok ve městě vyhlášeny

nebyly, Znojmo spravoval vládní
komisař přímo odpovědný minist-
ru vnitra. Po celou dobu první re-
publiky byl také druhým mužem
na radnici Němec, vzhledem ke
skladbě obyvatelstva to nešlo jinak.

Jedním z posledních pokusů
představitelů Německé jižní Mo-
ravy byla žádost vídeňské vládě
– chtěli, ať znojemský amikulov-
ský okres zůstanou součástí Ně-
meckého Rakouska až do roz-
hodnutí mírové konference.
Rakouská vláda dala najevo, že to
jsou oblasti, které pro nimají s ohle-
dem na skladbu populace význam.
Nešlo jen o jižní Moravu, ale i jiho-
západní a severní Čechy a severní
Moravu a Slezsko. Opodstatněné to
bylo, ale program vzniku Českoslo-
venska byl od začátku koncipován
tak, že Čechy, Morava a Slezsko zů-
stanou v historických hranicích –
a dějiny píšou vítězové.

Jak to, že k obsazení Znojma do-
šlo 16. prosince tak rychle, ráno
vstoupily československé jednot-
ky do města a ten den byla i pře-
vzatá radnice.
Bylo to domluvené předem. Patnác-
tého byla vyslána delegace dohodo-
vých důstojníků, jednoho z ital-
ských a druhého z francouzských
legií, kteří nakráčeli do města
a z role vítězů přikázali německo-ra-
kouské armádě stáhnout se.

K potyčkám už nedocházelo?
Během obsazování jižní Moravy
byli mrtví a ranění, ale regulérní
bitva naštěstí nepropukla, spíš pře-

střelky. Samotné Znojmo bylo v ob-
ležení necelý týden, kanony stály
na československé i německo-ra-
kouské straně. I když Čechoslováci
nasadili i signální dělo ze Špilber-
ku, které hlásilo poledne – jednalo
se o slepenec ukořistěné srbské
hlavně a čínské lafety – ale z dálky
vypadalo hodnověrně. Hrálo se i na
psychologický efekt. Městské repre-
zentaci nezbylo než vůli vítězů
uznat. Že by se velká válka přelila
do války občanské, si ani jedna stra-
na nemohla přát.

Operace na Znojemsku byly po-
slední v rámci jižní Moravy? Co
vím, tak ještě nebylo hotovo na
Valticku.
Valticko bylo historicky součástí
Dolních Rakous. To, co dneska vní-
máme jako perlu jižní Moravy, Led-
nicko-valtický areál, bylo rozpůle-
né zemskou hranicí. Rozšíření Mo-
ravy o Valticko a Moravsko-dyjský
trojúhelník mělo strategické důvo-
dy – přirozené hranice na tocích
řek a železnici. Konečné rozhodnu-
tí padlo až v roce 1920, přesto k ob-
sazení došlo současně s postupem
proti Německé jižní Moravě. Nejis-
tý rok 1919 mezi příměřím a mírem
se nesl v duchu čilé špionáže a paše-
ráctví a došlo i na množství petic
dolnorakouských obcí.

Bylo osamostatnění Českoslo-
venska v říjnu 1918 revolucí?
Druhý a třetí paragraf prvního čes-
koslovenského zákona říká, že veš-
keré zákony Rakouska-Uherska zů-
stávají v platnosti a veškeří úřední-
ci zůstávají na svých místech – míra

kontinuity byla obrovská. Spíš než
o revoluci šlo o výměnu elit – nový
kormidelník, ale loď zůstala stejná.
Jako problémové se ukázalo, že se
na tvorbě státu nepodíleli čeští
Němci, což se stalo pro stát časova-
nou bombou.

Co dal a co vzal rozpad monar-
chie a vznik Československa?
Očima současníků dal především
dlouho očekávaný mír. Jinak je rok
1918 milník, začátek krátkého
20. století. Na tom se podepsaly
hnědá a rudá totalita, které mají
spolu s největší katastrofou v histo-
rii, druhou světovou válkou, koře-
ny ve válce první a ve způsobu její-
ho ukončení. Už v roce 1918 vznikla
spousta křivd, které po 20 letech
znovu vypluly na povrch, o čemž
svědčí mimo jiné právě pohraničí.

A kdybyste měl jmenovat klíčo-
vou osobnost 20. století?
Asi bych měl vypálit Masaryka, ale
provokativně řeknu Edvard Beneš.
Podle mě ovlivnil podobu celého
našeho 20. století – od vzniku Čes-
koslovenska v důsledku až do roku
1989. Zahraniční odboj a vznik stá-
tu byl i jeho úspěch, riskoval při-
tommnohem víc než TGM, protože
zatímco ten věděl, že má zajištěné
místo profesora sociologie a navíc
mu už bylo 64 let, Beneš hrál v exi-
lu vabank. Poté utvářel mezinárod-
ní politiku Československa a byl ne-
oddiskutovatelnou postavou dal-
ších osmičkových roků, 1938
a 1948. K tomu, jakou roli v nich se-
hrál – kdo ví, zda byMasaryk či kdo-
koliv jiný obstál lépe.

BRNO Na brněnském výstavišti
padl další taneční rekord. Na festi-
valu Life! se dalo v sobotu do tance
2 135 lidí najednou. Překonali tak re-
kord z loňského listopadu. Jednot-
nou choreografii tam tehdy předvá-
dělo o 83 lidí méně.
Krok, krok, zatočit, tlesk, tlesk,

nahoru, dolů. Tak naváděla lektor-
ka z hlavního pódia dvoutisícový
dav v pavilonu A1. K ní se přidali
nejen profesionální tanečníci, ale
také známé osobnosti. Lidé mohli

vidět třeba olympijského vítěze Ro-
mana Šebrleho, modelku Andreu
Verešovou, připojil se k nim i youtu-
ber Fatty Pillow nebo herečka Eva
Decastelo.
„Já se vždycky těším a taky se

vždycky bojím, protožemám pocit,
že to neumím. Ale doučím se to,
než to začne,“ vtipkoval moderátor
Ondřej Sokol asi hodinu před akcí.
Verešová závěrečnou sestavu tan-
covala na vysokých podpatcích.
„Byla to výzva, ale nakonec jsme to

zvládli a bylo to famózní,“ usmívala
se.
Skupinový tanec do Brna přivezl

ředitel projektu Jan Kuběna. S tý-
mem pro letošní rok vybral píseň
I Wanna Dance With Somebody
zpěvačky Whitney Houston. Ještě
než se ale všichni naučili kroky se-
stavy, hvězdy na pódiu předvedly
krátké scénky. Verešová si zkusila
tancovat s mopem jako uklízečka,
Sokol jako vrátný a Šebrle jako in-
stalatér. —Markéta Lankašová

Markéta Dušková
redaktorka MF DNES

Tančily i hvězdy
Kreace na výsta-
višti předváděl
třeba bývalý atlet
RomanŠebrle.
Video na

brno.idnes.cz
Foto: Igor Zehl,
ČTK

Čekání do prosince Znojmo se při-
pojilo k Československu až 16. pro-
since 1918. Na snímcích jsou oslavy
naHorním náměstí a slavnostní pro-
volání. Foto: České slovo aMZA

Profil
Zbyněk Sturz

● Absolvent historie na Filozofické
fakultě Univerzity Hradec Králové
se specializací na moderní čes-
ké a československé dějiny, mo-
mentálně dokončuje doktorské stu-
dium.
● Druhým rokem vyučuje dějepis
a angličtinu na GPOA.
● Spolupracuje s Jihomoravským
muzeem a podílí se na přípra-
vách připomínkových akcí
a přednášek ke stému výročí kon-
ce první světové války a vzniku
Československa.

Rekordní tanec. Stejné pohyby předvádělo 2 135 lidí

DějepisářUčitel Zbyněk Sturz se snaží, aby jeho studenti přemýšleli o historii v souvislostech. Foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Veselí nadMoravou

Trať zablokovala
srážka s autem
Na dlouhé hodiny uzavřela včera
odpoledne trať u Veselí nad Mora-
vou srážka vlaku s autem. Jeden
člověk při ní utrpěl vážné zranění
a musel pro něj vrtulník. Nehoda
se stala na přejezdu se semafory.
„Podle svědků na něj řidička vjela
na červenou. Policisté provedli de-
chovou zkoušku, která ani u řidič-
ky, ani u strojvedoucího neproká-
zala požití alkoholu,“ uvedl policej-
ní mluvčí Bohumil Malášek. (ČTK)

V roce 1918 se vyměnil
kormidelník, loď zůstala

SPORT | Aktuálně

Konecmazlení. Znojmo
potřebuje jednoduchost
Znojemští fotbalisté v
dnešním druholigovém
utkání zabojují o zlomení
série proher na hřišti
osmých Vítkovic.

JAROSLAV KÁRA

Znojmo, Brno – Prožívají
špatný podzim, ale aktuální
série znojemských fotbalistů
je vůbec ta nejhorší. Ve FOR-
TUNA: NÁRODNÍ LIZE pro-
hráli čtyřikrát za sebou, tak
špatné období nezažili od
pádu z nejvyšší soutěže v
ročníku 2013/2014.
Nedaří se především ofen-

zivě, ve čtyřech utkáních se
znojemský hráč radoval z
gólu pouze jednou. Při po-
slední domácí prohře 1:2 se
Sokolovem se trefil Jan
Mudra. „Jsem typ, který se
snaží každé utkání hodit co
nejdřív za hlavu. Věřím, že se
to jednou zlomí. Na tréninku
makáme, dřeme, děláme
všechno, aby se k nám štěstí
přiklonilo. Třeba to přijde už
s Vítkovicemi a začneme vy-
hrávat,“ vyhlíží znojemský
útočník Jakub Teplý nad-
cházející duel.

Znojmo dnes od pěti hodin
odpoledne nastoupí na hřišti
Vítkovic, které v posledním
kole padly 1:4 v Brně. „Musí-

me začít taky aktivně, před-
vádět naši hru, abychom zá-
pas kontrolovali, dali co nej-
rychleji gól, ať je brzy roz-
hodnuto. Uvidíme, co trenér
řekne,“ říká Teplý.
Taktiku oznámí kouč Leoš

Kalvoda až před utkáním.
„Neřeknu vám, jak budeme
hrát, příprava teprve bude.
Uvidíme, s čím trenér přijde,
a doufáme, že to klapne,“
povídá znojemský forvard.
Jeho tým však po sérii po-

rážek ztratil sebevědomí,
takže potřebuje zvolit jed-
noduchou a účelnou strate-

gii. „Když nevyhrajete čtyři
zápasy po sobě, podepíše se
to na psychice. Jsme spíš ta-
koví hráči, že kombinujeme
amazlíme se s balonem.
Musíme však začít od jedno-
duchosti, potom přijde sebe-
vědomí amůžeme si něco
dovolit,“ nabádá Teplý.
Momentálně nemají hráči

třináctého celku druholigové
tabulky na své straně ani fa-
noušky. Při posledním do-
mácím utkání v Horním
parku spustili pískot, už
ztratili trpělivost. „Lidem se
to nelíbí, ale jak jimmám

vysvětlit, že soupeř zaleze v
devíti a stojí, že je těžké se do
nich dostávat? Přijdeme ke
kotli a všichni si myslí, že se
nesnažíme, že na to kašleme.
Tak to ale není,“ upozorňuje
na klubovémwebu znojem-
ský zadák JanMudra.

Na zmátoření má jihomo-
ravský celek poslední dva
duely. Po následující repre-
zentační přestávce už Znoj-
mo pouze přivítá Hradec
Králové a do zimní přestávky
chtějí hráči nabrat aspoň
částečně zpět ztracenou se-
bedůvěru. „Nejde nám to
nyní, jednoduchou hrou a
bojovností se do tohomusí-
me dostat. Holt proti lepším
týmům. Neděláme to
schválně. Kdo fotbal někdy
hrál, ví, v jaké jsme situaci.
Není to jednoduché,“ připo-
mínáMudra.
Mužstvo se v kabině snaží

nasměrovat především zku-
šení fotbalisté jako Antonín
Bušek, Tomáš Cihlář nebo
Michal Ordoš. „Máme tam
hráče, kteří na nás sypou, ať
to hodíme za hlavy, ať se do
situace nevžíváme, ať si nic z
toho neděláme. Je to jenom
fotbal, jsme zdraví, což je
hlavní, a chytneme se. Není
možné, aby se to jednou ne-
otočilo,“ burcuje Teplý.

ZÁPAS 15. KOLA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

Městský stadion 
v Ostravě-Vítkovi-

cích

MFK 
Vítkovice (8.)

1. SC Znojmo
 FK (13.)  

DNES  
17.00

Čtvrtní-

 1  Buček
 14  Helísek
 4  Cheredea
 21  Dramé
 6  Cihlář
 15  Lacko
 11  Kučera
 17  Mudra
 12  Ordoš
 10  Štrombach
 18  Teplý
ABSENCE: 
nikdo

MARTIN MACEJ
Zápasy v této sezoně: 13
Góly: 4

HVĚZDA 
SOUPEŘE

1

21

11

18

4

15

12

6

1017

14

„Lidem se to nelíbí, ale
jak jimmámvysvětlit,
že soupeř zaleze v devíti
a stojí? Přijdeme ke
kotli a všichni si myslí,
že se nesnažíme.“

obránce Jan Mudra

„Jsem typ, který se sna-
ží každé utkání hodit co
nejdřív za hlavu. Věřím,
že se to jednou zlomí.
Na tréninkumakáme,
dřeme, děláme vše.“

útočník Jakub Teplý

Na největší sportovní festival Life!
do Brna dorazí Panenka i Kornfeil
VLADIMÍR FORMÁNEK

Brno –Na jinémmístě v
České republice tak obsáhlou
přehlídku sportovních akcí
nenajdete. K tomu i známe
osobnosti jako legendární
fotbalista Antonín Panenka
nebomotocyklový jezdec Ja-
kub Kornfeil z Rohatce na
Hodonínsku. To vše nabízí
Veletrh Sport Life!, který se
koná ode dneška až do ne-
děle na brněnském výsta-
višti.
Letošní ročník festivalu

Life přináší opět desítky
sportů v několika halách,
nejčastěji v permanenci bude
pavilon G2, nazývaný Family
hall. „Všechno, co se hýbe a
co se hýbe pro děti, je správ-
ně. Jsem rád, že tohomůžu
být součástí. Děti semusí
hýbat odmalička,“ říkámo-
derátor a sportovec Roman
Šebrle, jeden z patronů festi-
valu.
Už jenom samotný výčet

sportů, které si návštěvníci
mohou vyzkoušet nebo se na
ně jen podívat, je zajímavý.
„Bude to například cyklistika,
školička in-line bruslení,
fotbal, basketbal, florbal, vo-
lejbal, ragby, zápas, ale také

lední hokej, stolní tenis,
badminton, házená, judo,
akrobacie a žonglování, vod-
ní pólo, lyžování a řada ji-
ných sportů,“ zve návštěvní-
ky Kateřina Konečná, ve-
doucí oddělení sportu Jiho-
moravského kraje.
Zajímavostí je určitě nafu-

kovací air truck. „Jde o dvacet
metrů dlouhou nafukovací
matraci, na kterémohou děti

skákat, dělat salta a další
cviky,“ doplňuje Konečná.
Nejen děti, ale i dospěláci
jistě ocení také trenažéry,
zejména jachtařský nebo
veslařský.
Velkým lákadlem je pak

autogramiáda hokejistů Ko-
mety, která se uskuteční již
dnes od tří hodin odpoledne
ve Family hall. K dispozici
jsou hráči Martin Dočekal,

Ondřej Němec, Lukáš Kašpar,
Tomáš Bartejs, Petr Holík a
Michal Barinka.
Rovněž už dnes se na vý-

stavišti objeví řada dalších
známých sportovců. Fotba-
lové zastoupení má podobu
Antonína Panenky a Pavla
Horvátha. Dále bývalá plá-
žová volejbalistka Kristýna
Kolocová, krasobruslař To-
máš Verner nebomotocy-
klový závodník Jakub Korn-
feil.
Výše jmenovaní se od de-

víti hodin dopoledne budou
věnovat dětem, se kterými
obejdou různá sportovní
stanoviště a vše si s nimi vy-
zkouší.
Aktivní sportovce jistě

zaujme široká škála běhů,
kterých semohou zúčastnit.
Na programu jsou čtyři různé
stupně náročnosti.
Vstupné si můžete zakou-

pit v předprodeji na
www.festivalife.cz. Cena je
180 korun. Pokud si lístky
pořídíte až namístě, tak jsou
o dvacet korun dražší. Oteví-
rací doba výstaviště a pavi-
lonů je vždy od devíti hodin
ráno. Brány se zavírají v šest
hodin večer, v neděli už ve
čtyři.

Výběr z programu
Dnes
9.00–13.30: Sport Life pro
mládež (pavilon E)
9.00–14.00: Badmintonové
kurty a veslařské trenažery
(pavilon G2)
Běhy
16.30: Start závodu dětí na
500 metrů. Start i cíl u hlavního
vchodu výstaviště
17.00: Šifrovací běh tmou
17.30: Start závodu muži/ženy
do 36 let na 5000 metrů a nad
36 let na 10 000 metrů. Start i
cíl u hlavního vchodu výstaviš-
tě
Zítra
10.30–11.30: Závody v lezení
na rychlost na stěně (pavilon
G2)
13.00: Roman Šebrle auto-
gramiáda a beseda (pavilon
G2)

14.00–16.00: Měřený doved-
nostní in-line slalom (pavilon
G2)
15.00–15.30: Exhibiční utkání
Dragon Brno v ragby (pavilon
G2)
16.00–17.00: In-lina školka
(pavilon G2)
Běh
10.00: Runsmile. Start i cíl u
hlavního vchodu výstaviště
Neděle
12.00–15.30: Exhibiční utkání
florbalistů Bulldogs Brno (pa-
vilon G2)
14.00: Český klub olympioni-
ků – beseda s legendami
sportu (pavilon G2)
Běhy
9.00: Predator run Brno. Start
i cíl v pavilonu Z
15.00: Predator junior. Start i
cíl v pavilonu Z

SLEZSKÉ DERBY. Populární klání, jež se tradičně 
označuje jako „vysoce rizikové“, je zpět. Baník míří na 
půdu Opavy, kde se v rámci nejvyšší soutěže představil naposledy 
v roce 2005 (1:1). Celková bilance obou soupeřů v první lize činí 
šestnáct utkání – čtyřikrát se radoval Slezský FC, šestkrát Ostrava.

VYPRODÁNO. Oba kluby na svých webových stránkách už několik 
dní hlásí, že všechny vstupenky jsou pryč. Zajímavost: stadion 
v Městských sadech, který pojme 6385 diváků, počítá s 1009 
příznivci Baníku, což je zhruba trojnásobek povinného 
pětiprocentního počtu lístků uvolňovaných pro hosty.

NÁVRAT KRÁLE? Ostrava už bude moci počítat s Milanem Barošem, 
který si minulý týden proti Plzni odškrtl poslední políčko 
z pětizápasového trestu za vyloučení proti Slavii. Bude se muset 
znovu krotit: duel řídí sudí Petr Ardeleanu, který jen v posledním 
derby pražských „S“ rozdal osm žlutých karet.

ŠLÁGR 15. KOLA

TIP NA ZÁPAS

PLZEŇ – PŘÍBRAM 4:0
Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny 

Náročný program pohárových zástupců se začíná 
promítat do sestav, vážná zranění v posledních týdnech 
utrpěli Tecl (Slavia), Krmenčík (Plzeň) a Masopust 
(Jablonec). Všechny zmíněné celky nyní doma vyzvou 
papírově slabší soupeře, ukáže se tak, jak široký mají 
kádr. Sázkaři reagují i na vykartovaného kanonýra 
Komličenka z Boleslavi – poprvé v sezoně tipují 
v utkání Středočechů méně branek.

POHLED BOOKMAKERA

PROGRAM 15. KOLA

MLADÁ BOLESLAV – DUKLA  

9. 11., 18.00 1,73:1 3,9:1 4,9:1

KARVINÁ – SPARTA  

10. 11., 14.00 5,8:1 4,3:1 1,6:1

SLOVÁCKO – LIBEREC  

10. 11., 17.00 2,76:1 3,18:1 2,78:1

OPAVA – OSTRAVA  

11. 11., 14.00 3,1:1 3,3:1 2,43:1

JABLONEC – BOHEMIANS 

11. 11., 15.00 1,43:1 4,75:1 7,6:1

PLZEŇ – PŘÍBRAM 

11. 11., 15.00 1,19:1 7,85:1 16:1

TEPLICE – OLOMOUC  

11. 11., 15.00 2,64:1 3,25:1 2,86:1

SLAVIA – ZLÍN  

11. 11., 17.00 1,35:1 5,4:1 9,5:1

výhra 
domácích

výhra  
hostů

remíza

Pozn.: kurzy Fortuny platné ke dni 8. 11. 2018  
Ministerstvo financí varuje:  
● účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 
● sázení je do 18 let zakázané.

Všechny zápasy na

Pozvánka na fotbal

1. Jablonec 5 4 1 0 16:3 13

2. Plzeň 5 4 1 0 7:3 13

3. Slavia 5 3 1 1 12:6 10

4. Liberec 5 3 1 1 5:1 10

5. Ostrava 5 2 2 1 6:5 8

6. Zlín 5 2 2 1 5:4 8

7. Olomouc 5 2 2 1 7:8 8

8. Opava 5 2 1 2 9:4 7

9. Dukla 5 2 1 2 7:11 7

10. Teplice 5 2 0 3 6:6 6

11. Bohemians 5 1 2 2 5:8 5

12. Sparta 5 1 1 3 6:6 4

13. Mladá Boleslav 5 1 1 3 6:10 4

14. Slovácko 5 1 0 4 4:8 3

15. Příbram 5 1 0 4 4:18 3

16. Karviná 5 0 2 3 4:8 2

Poznámka: Tabulka formy zohledňuje pět posledních zápasů.

TABULKA FORMY

OFENZIVNÍ HVĚZDY

275 59

Nejčastěji střílející tým Nejčastěji střílející hráč

NICOLAE  

STANCIU

Středeční fotbalový zápas Ligy mistrů mezi Plzní 
a Realem Madrid se hrál celkem 96 minut hrubého 
času. A to byla správná odpověď na otázku 
v soutěži, kterou uspořádal Deník spolu s FC 
Viktoria Plzeň a pivovarem Gambrinus. A kdo vyhrál? 

 
Karel Janovec z Rybnice získává kopačky, Josef 
Aišman ze Spáleného Poříčí dostane originální dres 
FCVP, Stáňa Kašparová z Tábora fotbalový míč 
a

 
z
 
padesátilitrového sudu piva Gambrinus se raduje 

Mirka Řípová z Benátek nad Jizerou. Blahopřejeme! 

Další kolo soutěže o stejné ceny uspořádáme 
v

 

Deníku před příštím utkáním Plzně v Lize mistrů 
(27. 11. v Moskvě proti CSKA). 

Soutěž Deníku:
Kdo vyhrál kopačky, dres Plzně a sud piva

14 9. listopadu 2018Deník
www.denik.cz
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VÝSLECHOVKA

Na jaký koncert se chystáte?
Moc se těším na koncert kapely Peter
Bjorn and John. Budou hrát v Lucerna
Music Baru, mám ráda menší sály,
velký arény mě celkem děsí...

Když jsme u hudby, co posloucháte?
Hudbu miluju, posouvá mě do jiné
dimenze, podněcuje představivost.
Hudbu poslouchám podle nálady,
dneska to byl soundtrack k filmu
Drive, zítra to bude třeba Sting, pozí-
tří Leonard Cohen a v neděli Antonín
Dvořák třeba... Mám hodně široký
záběr, takový dost neuvěřitelný mix,
poslouchám hudbu podle nálad nebo
podle toho, co dělám.

CD, vynil, spotify nebo MP3?
Spotify je aplikace naprosto pro
mě. Stahuju věci, které se mi
líbí okamžitě, když je objevím,
to jediné na mě funguje.

Jaký koncert jste naposledy viděla,
který vás opravdu bavil?
Určitě se mi okamžitě vybaví David
Byrne na Metronome festivalu. Ameri-
can Utopia je skvělé album.

A co divadlo?
Byla jsem na Dead Townu od bratrů
Formanů a po představení jsem jim
sama šla říct, jak je to neuvěřitelně
krásný a jak me nadchli, což normál-
ně nedělám. Uplně mi vyrazili dech,
to představení je opravdu kouzelný.
A chcete nějaký tip na film?

No jasně. Sem s ním...
Teď v půlce října má premiéru film
Hovory s TGM, na kterej se moc těším,
Martin Huba hraje Masaryka a je tam
od něj k nerozeznání...

Fajn, díky za tip. A na výstavu půjdete?
Udělám si promo. Byla jsem na ver-
nisáži svojí výstavy. V pražské galerii
White Peal Gallery mám výstavu fotek
s názvem Po noci přijde ráno. Je to moje
úplně nová věc a je od mé klasické
dokumentární tvorby hodně odlišná.
A kam bych pozvala? Určitě na výstavy
v UPM. Do půlky ledna je tam Hana
Podolská, legenda české módy.

A co teď chystáte?
Tak teď si docela ráda odpočinu, moje
nová výstava byla hodně náročná
na technologii i na výrobu, a to nemlu-
vím o práci na fotkách. Začínám fotit
velký projekt v ženské věznici a vymy-
slela jsem si další šílenost, ale tu si
zatím nechám pro sebe, jo? :) ■

USPÁVÁNÍ NETOPÝRŮ
3. listopadu, Javoříčské jeskyně

Tematicky zaměřené prohlídky s prů-
vodcem po Javoříčských jeskyních
se zaměřením na netopýry.

příroda

NA DEN POD ZEM
3.–4. listopadu, různá místa v Praze

I letos se budete moct podívat do tajem-
ných podzemí. Například loni byly
otevřeny podzemní prostory pod Šár-
kou. A co to bude letos? Dozvíte se
na www.nadenpodzem.cz.

akce

TOO MANY ZOOZ
5. listopadu, Fléda – Brno

Too Many Zooz jsou americký buskin-
gový fenomén, který se zrodil v metru
New Yorku. Jejich unikátní zvuk je tavi-
cí kotel všech různých stylů od jazzu
přes afrokubánské rytmy, funk až
po taneční strukturu EDM a housu.

koncert

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
10. listopadu, vinice Pálava

Po čtyřech letech se tento oblíbený festival
vrací pod Pálavu. Zdejší vinice s výhledem
na nejkrásnější dominantu Moravy jsou
místem se skutečným geniem loci.

gastrofestival

FESTIVAL LIFE!
9.–11. listopadu, Výstaviště – Brno

Na své si přijdou jak sportovní nadšenci,
tak tanečníci, na které čekají workshopy
a soutěže. Součástí bude i oblíbené
setkání youtuberů.

sportovní festival

SEVERSKÝ FILMOVÝ
PODZIM
15. listopad, Kino Lucerna – Praha

Už podeváté se uskuteční přehlíd-
ka filmů ze Skandinávie.

filmový festival

Peter BJorN AND JohN

Kapelu tří kamarádů ze Švédska prosla-
vila velká hitovka Young Folks. Kapela
vystoupí v Praze vůbec poprvé. Autoři
nesmrtelného hitu se před lety rozhodli
tak trochu zmizet – postavili si studio,
založili gramofirmu INGRID, a hlavně
pracovali na novém albu. Jejich švédští
kolegové mezitím dobývali svět – Avicii,
Swedish House Mafia, Lykke Li nebo
Robyn. Nyní jsou ale v plné parádě zpět.

Jako fotografka se specializuje
na projekty v rozvojovém světě.
V minulosti fotografovala překupní-
ky heroinu v Pákistánu, vrakoviště
lodí v Bangladéši, útulek pro HIV
pozitivní děti ve Vietnamu, železnič-
ní provoz v Kambodži nebo pouliční
nepokoje v Pásmu Gazy. Opakovaně
byla oceněna v soutěži Czech Press
Photo. Je pravnučkou novináře
Ferdinanda Peroutky.
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BRNO Dva celky už ze souboje
s basketbalistkami Žabin v letošní
sezoně odešly se stobodovýmpřídě-
lem, Trutnov v ligovém utkání uni-
kl symbolické stovce o jediný bod.
Slavná basketbalová značka se po

intermezzu v průměru zase staví na
nohy a pohled do statistik ukazuje,
jakou cestou se o to snaží.
„Úplně jsme změnili koncept hry.

Rovněžmámenovou sestavu. Chce-
me hrát co nejrychleji dopředu, vy-
užívat hned prvnímožnosti ke střel-
bě. Pokud to jde, okamžitě zakonču-
jeme,“ říká trenér Viktor Pruša.
Pojem „pětiletka“ je v Česku dost

zprofanovaný, ale v dříve nejlep-
ším družstvu Evropy si právě tako-
vý pracovní cyklus nastavili.
Na jaře roku 2017 vyhrály Žabiny

Český pohár, následně v něm v mi-
nulé sezoně došly do semifinále.
Letos jsou ve třetím roce pětileté-

ho období. Aby se zase o něco posu-
nuly, zavřel se Pruša v létě v pracov-
ně a pokusil se narýsovat nový her-
ní styl. Zaujal ho především systém
známý v basketbalu jako run and
gun, volně přeloženo utíkej a střílej.
Pruša trénuje i reprezentační juni-

orky do 18 let a tam ho praktikuje
taky. Pookřeje, když v debatě
o bleskovém úprku do ofenzivy
padne jméno trenérského barda
Mika D'Antoniho, jednoho z největ-
ších propagátorů run and gun stylu
v zámořské NBA. D'Antoni ho ur-
putně prosazoval všude, kam při-
šel, dvakrát se v NBA stal trenérem
roku, působil v týmu USA na olym-
piádě v Pekingu.
„Inspirace mužským basketba-

lem tam je,“ připouští Pruša, jehož

trenérská dráha vedla do Žabin od
dorostenců. „Přebírám impulzy od
chlapů, neomezuji se jen ženským
basketbalem. Zrovna to, co chceme
hrát v Žabinách, u žen skoro není,“
hlásí.
Čísla mu po prvních týdnech

nové sezony dávají zapravdu. Žabi-
ny, loni po základní části šesté, drží
3. místo tabulky ženské ligy. V nej-
vyšší soutěži mají bilanci 5:2 a prů-
měr nastřílených bodů na zápas
81,5 bodu, o víc než 10 bodů vyšší
než v minulé sezoně.
Z jedenácti zápasů prohrály Žabi-

ny jen dva, a to v české lize s celky
nad sebou. Kromě toho už jen vítě-
zí – ve Východoevropské lize mají
tři vítězství, ve Středoevropské lize
jedno.
„Naše hlavní motto je diktování

tempa hry. To se nám zatím daří.
Na začátku sezony jsme na to vletě-
ly, porážely jsme těžké soupeře,
byly jsme na koni. Pak jsme se s pa-
pírově slabšími protivníky trochu
trápily. Výhra je ale pořád výhra,
takže jsme spokojené,“ hodnotí
i kapitánka Klára Křivánková.

Těžký styl na naučení,
srovnání s muži kapitánce drhne
Do sezony Žabiny vstupovaly s tím,
že sehrávání v duchu nových sché-
mat může trvat. Ke dvěma novým
rozehrávačkám (Karolíně Malečko-
vé a Petře Záplatové) zkouší ještě
variantu s vyvážením míče právě
vyšší Klárou Křivánkovou, navíc po
dvou letech zase těží ze hry klasic-
kého pivota v podobě 197 cm vyso-
ké Litevky Justiny Matuzonytéové.
„Run and gun basketbal je poměr-

ně těžký druh hry na naučení,“ míní
kapitánka týmu. „Ne na držení po-
zic na hřišti, to bychom měly umět
z videa a dodržovat to automaticky.
Ale trenér po nás chce, abychom

rychle vybíhaly dopředu, bránily po
celém hřišti, vyvíjely velký tlak na
soupeřovy hráčky, rvaly se o každý
balon. Někdo se s tím sžije rychle,
někomu na to nestačí ani celá sezo-
na,“ upřesňuje Křivánková.
Kde mezi těmito dvěma póly se

nachází sestava Žabin?
„Nám se to, doufám, daří dobře.

Příprava byla dost dlouhá,“ usměje
se opora týmu.
Jenom zjednodušené přirovnání

hry Žabin k mužskému basketbalu
se křehké copaté dívce zjevně moc
nelíbí. „Chlapský basket... možná
to trenér myslel tak, že chlapi jsou
hodně útoční, rychle přejdou hřiš-
tě a vystřelí. Asi v tom smyslu,“
váhá nad zformulováním opatrné-
ho nesouhlasu.

Realita předčí představy,
namušce je elitní ligová čtyřka
Ještě před třetinou odehrané sezo-
ny v Žabinách věří, že mohou mys-
let na umístění v elitní ligové čtyřce.
„S výsledky jsme spokojení hod-

ně. Herní část... to bude ještě běh
na dlouhou trať,“ mírní nadšení
Pruša. S očima zabořenýma do
technického zápisu po jednom z li-
gových duelů sleduje především vý-
kyvy v úspěšnosti střelby.
„S Trutnovem jsme měli úspěš-

nost trojek 58 procent. V dalším zá-
pase doma máme 26 úplně otevře-
ných střel a dáme čtyři. Systém
hráčky chápou, nerovnováha je
však cítit,“ sleduje.
Spokojený je s možnostmi, jaké

mu dává obsazení pivotmanského
postu. Justina Matuzonytéová je vy-
soká, AmeričankaMarquesWebbo-
vá zase silová a důrazná.
„Pro nás je jejich využití hodně

užitečné, skoro až zásadní,“ po-
chvaluje si. Ať vsadí na výšku, nebo
na kilogramy, má dobré vyhlídky,
že se nesplete.
Málokdy svoje dvě podkošové

věže posílá na hřiště zároveň.
Proč? Prušovo vysvětlení je očeká-

vatelné. „Nám by to zpomalovalo
hru. To nechceme.“

Jiří Punčochář
redaktor MF DNES

OSTRAVA To, co se mu nedařilo
po téměř celý podzim, nacpal fotba-
lový útočník Jakub Teplý do jediné-
ho zápasu. K drtivé výhře Znojma
v 15. kole druhé ligy ve Vítkovicích
v poměru 6:0 přispěl včera čtyřmi
brankami, čistý hattrick dal na kon-
ci prvního poločasu za 12 minut.
Poprvé se 25letý střelec trefil ve

32., podruhé ve 38. a potřetí ve 44.
minutě. V „sólopalbě“ pak pokračo-
val i po změně stran, na 4:0 zvyšo-
val v 57. minutě. Až pak se prosadili
i ostatní, debakl domácích dokončili
David Štrombach a Muamer Avdič.
Hodinu a půl po excelentním vý-

konu seděl Teplý už doma ve Frýd-
ku-Místku, kolempobíhal dvouapůl-
letý syn a přítelkyně mu za odměnu
chystala topinky s kuřecím masem.
„Syn z toho rozum ještě nemá, ale

taky už chodil a pořád říkal: Tata
gól, tata gól,“ vyprávěl Teplý do tele-
fonu.
Od začátku cítil, že by mu zápas

v Ostravě mohl vyjít. „Drželi jsme
balon, ale Vítkovice byly dobře zata-
žené. Nějakou tu šanci nám dvakrát
chytil jejich brankář Šustr. V ten
moment jsem si řekl, že to tam
může začít padat. Určitě jsem ale
nepředpokládal, že to padne čtyři-

krát. Žemi kluci tolik gólů nachysta-
jí,“ vybavoval si.
Čtyři góly dal v této sezoně i v pří-

pravném utkání karibskému výbě-
ru, v mistrovském zápase to však
byla úplně jiná písnička. Teplý zářil
v přípravě, Znojmo se na něho chys-
talo spoléhat. Začala však sezona
a gólostroj se zasekl.
„Snažil jsem se jít trénink od tré-

ninku s tím, že to zlomím, ale v hla-
vě jsem to měl,“ přiznal.
Zabral v utkání, které především

Znojmo jako celek potřebovalo zvlád-
nout. Po čtyřech porážkách v řadě se

hráči pohádali v šatně, opět se disku-
tovala pozice trenéra Leoše Kalvody.
A pak taková exploze.
„Když jsem dal první gól a hned

po něm druhý, říkal jsem si, že
bych hattrick chtěl dát. Že se mu-
sím soustředit na každou příleži-
tost. Hattrick pak padl i se štěstím,
brankář tam vyrazil míč přímo pře-
de mě,“ řekl skromně.
Především ale Teplý za svými tre-

fami šel. Dravě pronikal obranou,
nabíhal na přesné přihrávky. Skóro-
val pohotově po ideálních pasech
„z první“ nebo již zmíněnou doráž-
kou přímého kopu.
„Všechnymé góly semi líbily,“ vy-

hrkl. „Nejvíc asi hned ten první. To
byla třešinka. Přehodil jsembranká-
ře, když mi šel pod nohy,“ pochvá-
lil se.
Už v poločase po hattricku ho spo-

luhráči hecovali: Střílej, dokud ti to
lepí, dej těch gólů klidně třeba
osm. A taky: Tohle bude do týmové
kasy za pěkné peníze.
„Napadalo mi to ve velkém stylu,

co vám budu říkat. Škoda, že jsem
nedal ještě pátý, to by bylo super.
Měl jsem na to šanci, ale promáchl
jsem. Ale co. Buďme skromní,“ kon-
statoval Teplý. (jip)

Basketbal

Jakara po prohře
s Kolínem skončil
Nečekanou změnu na trenérském
postu hlásí muži Egoé Basketu Brno.
Po domácí porážce s Kolínem 66:87
skončil trenér Dejan Jakara, o místo
ho připravil prudký názorový střet
s vedením klubu. Následně ve čtvr-
tek v dohrávce 7. kola nejvyšší soutě-
že utrpěl brněnský tým další vyso-
kou prohru 53:79 v Opavě a dnes za-
jíždí na palubovku Nymburka. Nové-
ho trenéra Brňané hledají, zřejmě
bude opět ze zahraničí. (jip)

Hokej

Dvacítka na úvod
rozdrtila Švédy
Lepší vstup do Turnaje čtyř v Hodo-
níně si čeští hokejisté do 20 let těžko
mohli představovat. Švédsko porazi-
li vysoko 5:1, když se o góly podělili
Rousek, Zelingr, Teplý, Navrátil
a Dvořák. Brankáře Dostála připravil
soupeř o čisté konto až 45 vteřin
před koncem. Dnes se domácí před-
staví opět v Hodoníně od 18.30 proti
Rusku, zítra turnaj končí ve stejnou
dobu utkáním s Finskem. (jip)

Nové tváře a legenda Za poslední rokymají basketba-
listky Žabin spoustu nových opor, jakými jsou (snímek
vlevo) Petra Záplatová nebo (nahoře) Klára Křivánková.
Zároveň na lavičce stále zůstává legendární trenér Jan
Bobrovský (snímek dole) v roli asistenta Viktora Pruši.
3x foto: Jan Russnák (2) aMiroslav Štěpánek

BRNO Ještě naposled si motocyklo-
vý závodník Jakub Kornfeil odskočil
z kolotoče Velkých cen k relaxaci,
na festivalu Life! na brněnském vý-
stavišti (trvá do zítra) si včera spolu
s dalšími známými sportovci vy-
zkoušel různé disciplíny od badmin-
tonu po překážkový běh a zápasení.
Hned po víkendu se už rodák z ji-

homoravského Rohatce začne sou-
středit na poslední závod ve španěl-
ské Valencii. Příští týden se tam po-
pere o posun na konečnou 6. příč-
ku v pořadí třídy Moto3, což by byl
jeho životní úspěch.
„Udělám pro to maximum. Straš-

ně se na to těším. Šestka je reálná.
Osmý (současné umístění) jsem už
jednou byl, a přestože letos bych
měl víc bodů, už by to bylo jen čís-
lo. Chci se posunout v pořadí výš,“
plánuje 25letý jezdec.
Od začátku září už ví, že v nejslab-

ší třídě mistrovství světa Moto3 zů-
stane, setrvá rovněž v týmu Redox
Prüstel GP. Přestomámotivaci si po-
lepšit. „Abych si v zimě, až budu
dva měsíce trénovat bez motorky,
mohl říkat, že jsem dokázal, co jsem
chtěl, že se mi něco povedlo,“ říká

otevřeně. „A taky abych si příští rok
mohl nastavit cíle zase o něco vyšší.
Třeba skončit do čtyřky, nebo do-
konce mezi prvními třemi.“
Ve vlastních rukoumáKornfeil po-

myslný souboj se sedmým mužem
pořadí Argentincem Gabrielem Ro-
drigem, který má jen o bod víc. Po-
kud bude ve Valencii lepší než on,
v závěrečném účtování ho přesko-
čí. Šestý Arón Canet ze Španělska
má o 13 bodů více než Kornfeil.
„Dřív jsem hodně počítal, kalkulo-

val. Ono je to ale nakonec jedno.
Ovlivním jen svůj výkon, a ne to, jak
pojedou ostatní. Cílem v závodě
bude umístění v top pět stejně jako
v celé sezoně,“ upřesnil závodník.
Oproti zvyklostem nebude po

skončení Grand Prix ve Valencii
hned testovat, což řada týmů prak-
tikuje. Kornfeil pojede raději co nej-
rychleji domů.
„Testovat jsme chtěli, ale sám

jsem řekl týmu, že to nebude mít
smysl, pokud od KTM nedostaneme
motorku se specifikací pro rok 2019.
A to se nestalo. Testovat s letošnímo-
torkou by postrádalo smysl, proto
jsme od toho upustili,“ podotkl. (jip)

Teplého exploze: čtyři góly!

„Spoluhráči říkali, ať
dám těch gólů klidně
osm. Pravda je, že pět
jsem jich dát mohl.
Ale buďme skromní.“

Plnou
parou
kupředu

Kornfeil cílí na životní
šestou příčku v Moto3

Basketbalistky Žabin v bleskovém tempu run and gun

Festival Dance Life! přinese pohyb a zábavu

spolu se známými tvářemi showbyznysu

FestivalDANCE Life! na br-
něnském veletržním výstavišti
už brzy začne. „Je největším se-
tkáním tanečníků, fanoušků
tance a tanečním festivalem
v ČR a střední Evropě,“ uvedl
Jan Kuběna, vedoucí manažer
projektu. I letos se návštěvníci
mohou těšit na lektory několika
desítek tanečních stylů,
workshopy v tanečních stu-
diích, taneční představení, sou-
těže a show. Tanci bude vyhra-
zen pavilon E, taneční rekord
se bude překonávat v pavilo-
nu A1.
„Na ročník 2018 připravujeme

zhruba 100 tanečních work-
shopů a 9 tanečních soutěží.
Z tanečních show vás jistě za-
ujme ohnivé a světelné před-
stavení Pyroterra amaorský
bojový tanec haka,“ doplnil
manažer.Workshopy budou probíhat
v celkem sedmi studiích, výuka
je nastavena tak, aby si na své
přišli jak začátečníci, tak po-
kročilí tanečníci. Mezi lektory
jsou i vyhlášené zahraniční
hvězdy. Ať už vás baví klasické

nebomoderní tance, balet nebo
street dance, house či hip hop,
latinskoamerické tance, jazz či
jóga, máte příležitost registro-
vat se v některém z workshopů
už nyní na webu festivalu Life!
Taneční rekord svojí historií

sahá až do roku 2013, kdy se
poprvé na brněnském výstavišti
sešlo při společné choreografii
více než 500 tanečníků na
skladbu Celebration od Kool &
The Gang. V roce 2014 už to bylo
774 tanečníků a na Disco
Inferno od The Trammps s nimi
tančil iRichard Genzer. O rok
později hrála Uptown Funk
odMarka Ronsona a Bruno
Marse, to už byl ambasadorem
Ondřej Sokol a patronem Jirka
Mádl a v hale na výstavišti se
sešlo rekordních 1 216 taneční-
ků.

V roce 2016 se roztančilo
ještě více, celkem 1 577 taneč-
níků v rytmu Smooth Criminal
odMichaela Jacksona. Patrony
toho ročníku byliOndřej Sokol,
Lukáš Pavlásek a Jakub Ko-
hák. V loňském roce se podařilo
rekord znovu prolomit a pře-

kročit magickou hranici 2000,
sešlo se celkem 2 052 tanečníků
při skladbě Can't Stop The Fee-
ling od Justina Timberlakea.
Ambasadorem bylOndřej So-
kol, patroni LeošMareš a Si-
mona Krainová.

CO
taneční rekord – společná cho-
reografie na píseň IWanna Dance

With Somebody odWhitney
Houston

KDY
v sobotu 10. 11. 2018 od 15 hod.KDE

v pavilonu A1 brněnského výsta-

viště při festivalu Life!KDO
návštěvníci, tanečníci a patroni
festivalu – Ondřej Sokol, Andrea
Verešová, Roman ŠebrleKOLIKvloni to bylo neuvěřitelných

2 025 tančících lidí, jaký rekord
padne letos? Přidejte se i vy!

„TANEC MILUJI. MYSLÍM SI, ŽE
JE TO PŘIROZENÝ ZPŮSOB
PROJEVU ČLOVĚKA A OSOB-
NOSTI. ŘÍKÁ SE DOKONCE, ŽE
TANEC JE ZPÍVÁNÍ POHYBEM.“
ANDREA VEREŠOVÁ, PATRONKA
FESTIVALU. Foto: BVV/archiv

TVÁŘE LETOŠNÍHO FESTIVALU DANCE LIFE! Foto: BVV/archiv
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Smelík představí své olejomalby
DNES 18.00–20.00

Dnes se usku-
teční vernisáž
výstavy nazvané
RoSmel výtvar-

níka a hudebníka Roma-
na Smelíka. Výstava bude

k vidění až do patnáctého
ledna a příchozí zde na-
jdou snové a podmořské
světy.
Kdy: dnes od 18.00
Kde: knihovna, Blansko

Redaktor
Deníku
Rovnost
Martin
Moštěk
doporučuje

  Tipy 
deníku

Kravihorská socha?
Málo pila, žertovali lidé

Bořetice – Při Putování
za mladým vínem v Bo-
řeticích na Břeclavsku si
lidé fotí selfie u nové
místní atrakce – jakési
repliky sochy Svobody v
lidské velikosti. „Kraví
hora a New York? Dobrý
nápad,“ komentuje třeba
IvanaMikáčová, jedna ze
stovek návštěvníků so-
botní akce otevřených
sklepů s odhalením ne-
tradičního díla.
Členové vlády Svo-

bodné spolkové republi-
ky Kraví hora, samozva-
néhomikrostátu boře-
tických vinařů, u ještě
zakrytého symbolu Spo-
jených států amerických
zpívají svou hymnu. Poté
bouchá šampaňské.
Křest sochy doprovází
čestný prezident Kravi-
horců Václav Petrásek
popisem díla. „Socha ja-
koby podepírá nebe, v
ruce drží symbol pití vína
– skleničku,“ říká.
Jistě, pár drobných

odlišností od americké
sestry lze najít. Bořetická
socha neváží dvě stě tun,
ale dvě stě kilogramů. V
pravé ruce nedrží po-
chodeň, ale podepírá jí
střešní trám, v levé svírá
dosti velký pohár na víno
místo desek s vyhláše-
ním nezávislosti. „Je to
variabilní. Místo skle-

ničkymůže držet i koštýř
nebo svazek hroznů,“
upozorňuje spoluautor
díla Pavel Valášek z Vra-
novic.
Přesnou kopií není ani

tvář nebo ruce. „Nevěděl
jsem, jaké je udělat, tak
jsem obkreslil ty mojí
přítelkyně, když ráno
vstávala do práce,“ po-
kračuje Valášek.
Za projektem stojí

umělecký kovář Václav
Bařina žijící převážně ve
Spojených státech. Před
jeho sklepem označeným
americkou vlajkou socha
ze silného plechu stojí.
„Bohužel se při cestě sem
zasekl v koloně,“ omlou-
vá jeho nepřítomnost
Petrásek.
Se sochou se fotí na-

příklad Daniela Helisová
ze severní Moravy. „Ško-
da, že má takový smutný
výraz ve tváři. Asi málo
pila,“ usmívá se žena s
vínem v ruce.
Kravihorci mají ještě

další nápady, jak zatrak-
tivnit místní areál s vin-
nými sklepy. „Do bu-
doucna bychom tu rádi
měli sochu velkého
škůdce vinohradů z de-
vatenáctého století, kte-
rým byl révokaz. Toho
naopak asi budeme
muset hodně zvětšit,“
přemýšlí Petrásek. (sp)

SOCHA SVOBODY. Ta bořetická neváží dvě stě tun jako
americká, ale dvě stě kilo. Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Charlie Chaplin ožije v divadle
DNES 19.00–22.00

Muzikál Chaplin
uvádí hudební
scénaMěstské-
ho divadla Brno.

Muzikál uvedli na
Broadwayi v roce 2012 a

získal čtyři nominace na
ceny Tony a šest na Dra-
ma Desk Award.
Kdy: dnes od 19.00
Kde:Městské divadlo
Brno, Lidická 16

Festival Life!: K rekordu se
protančily dva tisíce lidí

Na brněnské výstaviště si
při festivalu Life! přišlo od
čtvrtka do neděle zaspor-
tovat 51 tisíc lidí. Lákal je
adrenalin i taneční rekord.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ

Brno – Zatímco v jednom
pavilonu se v záři reflektorů
přes dva tisíce sportovních
nadšenců právě protancová-
vá k novému rekordu, o kou-
sek dál se stovky fanoušků
zaposlouchávají do koncertu
slovenského rappera Ega.
Festival Life! na brněnském
výstavišti pozvolna ukončuje
svůj sobotní program.
Přestože od ránamrholí,

branami výstaviště prochází
už dopoledne tisíce návštěv-
níků. Někteří se uchylují do
pavilonu V. Jednou z tamních
atrakcí je pád z výšky do ob-
řího polštáře, na nějž zájemci
čekají i desítkyminut. Frontu
i skok zdolává třeba Filip
Drobek. „Zdálo se to jako
velká výška, ale nakonec to

nebylo tak vysoko. Skok byl
super, ale znova už nepůjdu.
Ta dlouhá fronta za to ne-
stojí,“ míní.
Extrémním sportům patří

i nedaleká hala G1, kde běží
závody freestyle BMX na je-
dinečnéminirampě. „Trojitá
rampa tady stojí poprvé u
nás. Je to třicet metrů dlouhá
mobilní překážka, na které
kluci létají dost vysoko,“
upřesňuje Jan Valenta z po-
řádající agentury.
Z nedalekého pavilonu B se

mezitím line dunivá hudba
mísící se s nadšeným jáso-
tem. Milovníci technologií
tam zkoušejí více než stovku
herních počítačů. „Fandí také
Mistrovství České republiky v
počítačových hrách. Ti nej-
lepší v něm bojují o ceny v
hodnotách statisíců korun,“
popisuje za organizátory Dita
Brančíková.
Jak se udržet ve formě,

zjišťují lidé v přeplněné fit-
ness zóně. Pod vedením tre-
nérů si zkouší například

spinning nebo cvičení s
vlastní vahou. Plný návštěv-
níků je třeba stánek vzpěračů
z oddílu TAKHellas Brno.
„Zájem je velký, přichází i
strašněmocmalých dětí. Mí
svěřenci jim ukazují základy
vzpírání, konkrétně trh a
nadhoz,“ vysvětluje šéftrenér
Milan Lutter.
Průhledné chodící koule a

jekot dětí vítají zase ná-
vštěvníky haly o kus dál. Malí
sportovci si tu zkouší body
zorbing a nadšeně do sebe
vráží. „Teď jsme přišli a holky
už se těší, až si to vyzkouší.
Čas nás nežene, takže si vše v
klidu projdeme,“ svěřuje se
návštěvnice Magda, která
přišla s malou Lucií a Ninou.
Začíná se stmívat a davy

proudí do pavilonu A1. Stejně
jako loni se tam chtějí poku-
sit o překonání tanečního
rekordu. Letos přicházejí
nadšence podpořit třeba
Ondřej Sokol, Roman Šebrle
nebo známí youtubeři. U pó-
dia se už půl hodiny před za-

čátkemmačkají stovky lidí a
další přicházejí.
O několik desítekminut

intenzivního trénování na to
je rozhodnuto. „Kolik nás tu
je? Začíná to dvojkou, pak je
tam jednička, trojka a pětka.
Překonali jsme rekord,“ křičí
z plných plic moderátor, a
přesto ho přehlušuje nadše-
ný jásot 2135 tanečníků.
Ondřej Sokol se vrhá do

náruče youtubera Fattyho
Pillowa a dva tisíce rekord-
manů propukají v smích. So-
botní festivalový program je
téměř u konce.

I LETOS ZATANČILI REKORDNĚ. Festival Life! na brněnském výstavišti si o víkendu nenechaly ujít tisíce lidí. V sobotu večer tanečníci
překonali i loňský rekord ve společném flash mobu. Zúčastnilo se ho 2135 tanečníků. Foto: Deník/Attila Racek

Další akce v kraji
P Reportáže, fotografie a videa

z dalších víkendových akcí
najdete na webech jihomo-
ravských deníků Rovnost:

P brnensky.denik.cz
P blanensky.denik.cz
P breclavsky.denik.cz
P hodoninsky.denik.cz
P vyskovsky.denik.cz
P znojemsky.denik.cz
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Historik a učitel dějepi-
su Zbyněk Sturz popi-
suje jihomoravská spe-
cifika vzniku Českoslo-
venska před 100 lety.
Upozorňuje i na to, že
nový stát nebyl tak úpl-
ně nový. Vyměnily se
v něm elity, ale záro-
veň navazoval namo-
narchii.

V
yhlášení nezávislosti na ra-
kousko-uherské monarchii
a vznik Československa
lidé na jižníMoravě přijíma-
li různě. Některé regiony

požadovaly začlenění do Německé-
ho Rakouska a součástí Českoslo-
venska se staly až poté, co je Národ-
ní výbor „vyhladověl“. Rok 1918 ale
podle historika Zbyňka Sturze revo-
lucí nebyl, spíš výměnou elit.
A taky dlouho očekávaným mírem.
Jako učitel dějepisu se snaží, aby si
jeho studenti uvědomovali veškeré
vazby a souvislosti, včetně meziná-
rodních přesahů. Hodně s nimi pro-
to hraje na „kdyby“. „Přemýšlení
o minulosti v tomto módu vede
k tomu, že se studenti učí hledat
v dějinách podobnosti a mohou se
z nich případně poučit,“ vysvětlu-
je.

Jaké „kdyby“ máte pro rok
1918? Třeba kdyby císař Karel
prosadil federalizaci a Ra-
kousko-Uhersko zůstalo celé?
To je jedno z nich. Ale to by bylo tře-
ba reformovat monarchii dřív,
hned po jeho nástupu. Přesto si
troufám říct, že Rakousko-Uhersko
by federalizovatelné nebylo, proto-
že jakékoli vyhovění požadavkům
jednoho národa by vždy naráželo
na požadavky druhých. Myšlenka
je to spíše romantická. Navíc si ne-
smíme představovat, že by takový
stát vypadal jako před rokem 1914 –
válka vše změnila. A nakonec, kdo
by stál v čele? Od Habsburků se ne-
distancovali jen Češi a Slováci, ale
i sami rakouští Němci.

Zdaleka ne všichni na jižníMora-
vě před sto lety vznik Českoslo-
venska slavili. V Brně byla první
velká demonstrace v České ulici
u Lidovýchnovin, které jakoprv-
ní přinesly zprávu o tom, co se
v Praze stalo. Jak se to šířilo dál?
To se odráželo od skladby obyvatel-
stva. V Břeclavi zprávu ventilovali
hned, jakmile telegraficky dorazila
na nádraží – přece jen se jedná o zá-
padní Slovácko a pracovala tam
i nemalá část Čechů. Když se tak sta-
lo na nádraží ve Znojmě, které bylo
v německých rukou, neměl nikdo
zájem zprávu šířit, naopak.

Jihomoravští Němci vyhlásili tak-
zvanou Německou jižní Moravu
s centrem ve Znojmě coby sou-
část nové republikyNěmeckéRa-
kousko. Brzy ji ale sužovala hos-
podářská blokáda. Kdo ji začal?
Národní výbor hned po svém usta-
vení. Zasáhla celou Německou jižní
Moravu, ale především Znojmo. Ve
městě byla větší koncentrace lidí
a venkov má přece jen nějakou sa-
mozásobitelskou schopnost. Netý-
kalo se to jen potravin, ale i uhlí,
které bylo lidemodpíráno až do při-
pojení se k Československu.

Zaúčinkovala blokáda, jak
měla?
Oba dva vznikající státy věděly, že
hospodářství a zásobování je sice
mocný nátlakový prostředek, ale
jestli něco bude rozhodovat, bude
to armáda – to, kdo bude území fak-
ticky kontrolovat.

Je pravdou, že obě strany měly
připraveny dva tisíce mužů?
Československo až dva a půl tisíce,
mělo i kulomety, děla, jezdectvo
a obrněný vlak. Národní výbor na-
štěstí dokázal horlivost vojáků kro-
tit, protože si uvědomoval, že kdy-
by bylo město dobyto, nebyla by
jeho následná správa vůbec snad-
ná. Němci měli navíc svázané ruce,
protože odpor by znamenal poruše-
ní příměří, které si v mezinárod-
ním kontextu nemohli dovolit.
Když jsme se ale bavili o alternativě
zachování monarchie, bylo ještě
jedno velké kdyby – rudá revoluce.
Ale ani Československo, ani Němec-
ké Rakousko to nepodcenily a při-

pustily do revolučních orgánů so-
ciální demokraty, kteří dokázali
otupit hrany radikálů.

Třeba prvního českého starostu
Znojma Josefa Mareše.
Jednoznačně. Ale i na německé stra-
ně vytahovali funkcionáře, kteří
měli uklidňovat situaci v ulicích. Na-
cionální revoluce je jedna věc, ale
válka vyčerpala lidi po socioekono-
mické stránce, takže socialistická
revoluce byla prostě na spadnutí.

Jak velká byla Marešova role,
zvládl by ji i někdo jiný?
Byl bezesporu dobře zvolenou
osobností. Ale ve volbách byl jeden
obrovský vykřičník, protože se jich
účastnili i vojáci ze Slovenska, kteří
sem byli zrovna dislokovaní. Šlo
o víc než tisíc hlasů. Víceméně zajis-
tili Marešovo vítězství, což ale neby-
lo v souladu se zákonem – jako jin-
de místně příslušní nemohli volit
ve Znojmě. Tomáš Garrigue Masa-
ryk se o tom dozvěděl, a když se
s Marešem setkal, vyčetl mu, že
tudy ne. Že je třeba lidi přesvědčit
a dojít k tomu demokratickou ces-
tou, ne politikařením a machinace-
mi. Zůstalo ale jen u pokárání.

A jak se tedy lidé přesvědčovali?
Po obsazení Znojma došlo k promě-
ně elit: během roku 1919 se sem hr-
nuli policisté, četníci, vojáci, ale
i úředníci, pošťáci a učitelé, kteří
měli zosobňovat novou státní moc
a dokazovat lidem, že Českosloven-
sko je stejně dobré, ne-li lepší než
Rakousko-Uhersko. Komunální vol-
by však ten rok ve městě vyhlášeny

nebyly, Znojmo spravoval vládní
komisař přímo odpovědný minist-
ru vnitra. Po celou dobu první re-
publiky byl také druhým mužem
na radnici Němec, vzhledem ke
skladbě obyvatelstva to nešlo jinak.

Jedním z posledních pokusů
představitelů Německé jižní Mo-
ravy byla žádost vídeňské vládě
– chtěli, ať znojemský amikulov-
ský okres zůstanou součástí Ně-
meckého Rakouska až do roz-
hodnutí mírové konference.
Rakouská vláda dala najevo, že to
jsou oblasti, které pro nimají s ohle-
dem na skladbu populace význam.
Nešlo jen o jižní Moravu, ale i jiho-
západní a severní Čechy a severní
Moravu a Slezsko. Opodstatněné to
bylo, ale program vzniku Českoslo-
venska byl od začátku koncipován
tak, že Čechy, Morava a Slezsko zů-
stanou v historických hranicích –
a dějiny píšou vítězové.

Jak to, že k obsazení Znojma do-
šlo 16. prosince tak rychle, ráno
vstoupily československé jednot-
ky do města a ten den byla i pře-
vzatá radnice.
Bylo to domluvené předem. Patnác-
tého byla vyslána delegace dohodo-
vých důstojníků, jednoho z ital-
ských a druhého z francouzských
legií, kteří nakráčeli do města
a z role vítězů přikázali německo-ra-
kouské armádě stáhnout se.

K potyčkám už nedocházelo?
Během obsazování jižní Moravy
byli mrtví a ranění, ale regulérní
bitva naštěstí nepropukla, spíš pře-

střelky. Samotné Znojmo bylo v ob-
ležení necelý týden, kanony stály
na československé i německo-ra-
kouské straně. I když Čechoslováci
nasadili i signální dělo ze Špilber-
ku, které hlásilo poledne – jednalo
se o slepenec ukořistěné srbské
hlavně a čínské lafety – ale z dálky
vypadalo hodnověrně. Hrálo se i na
psychologický efekt. Městské repre-
zentaci nezbylo než vůli vítězů
uznat. Že by se velká válka přelila
do války občanské, si ani jedna stra-
na nemohla přát.

Operace na Znojemsku byly po-
slední v rámci jižní Moravy? Co
vím, tak ještě nebylo hotovo na
Valticku.
Valticko bylo historicky součástí
Dolních Rakous. To, co dneska vní-
máme jako perlu jižní Moravy, Led-
nicko-valtický areál, bylo rozpůle-
né zemskou hranicí. Rozšíření Mo-
ravy o Valticko a Moravsko-dyjský
trojúhelník mělo strategické důvo-
dy – přirozené hranice na tocích
řek a železnici. Konečné rozhodnu-
tí padlo až v roce 1920, přesto k ob-
sazení došlo současně s postupem
proti Německé jižní Moravě. Nejis-
tý rok 1919 mezi příměřím a mírem
se nesl v duchu čilé špionáže a paše-
ráctví a došlo i na množství petic
dolnorakouských obcí.

Bylo osamostatnění Českoslo-
venska v říjnu 1918 revolucí?
Druhý a třetí paragraf prvního čes-
koslovenského zákona říká, že veš-
keré zákony Rakouska-Uherska zů-
stávají v platnosti a veškeří úřední-
ci zůstávají na svých místech – míra

kontinuity byla obrovská. Spíš než
o revoluci šlo o výměnu elit – nový
kormidelník, ale loď zůstala stejná.
Jako problémové se ukázalo, že se
na tvorbě státu nepodíleli čeští
Němci, což se stalo pro stát časova-
nou bombou.

Co dal a co vzal rozpad monar-
chie a vznik Československa?
Očima současníků dal především
dlouho očekávaný mír. Jinak je rok
1918 milník, začátek krátkého
20. století. Na tom se podepsaly
hnědá a rudá totalita, které mají
spolu s největší katastrofou v histo-
rii, druhou světovou válkou, koře-
ny ve válce první a ve způsobu její-
ho ukončení. Už v roce 1918 vznikla
spousta křivd, které po 20 letech
znovu vypluly na povrch, o čemž
svědčí mimo jiné právě pohraničí.

A kdybyste měl jmenovat klíčo-
vou osobnost 20. století?
Asi bych měl vypálit Masaryka, ale
provokativně řeknu Edvard Beneš.
Podle mě ovlivnil podobu celého
našeho 20. století – od vzniku Čes-
koslovenska v důsledku až do roku
1989. Zahraniční odboj a vznik stá-
tu byl i jeho úspěch, riskoval při-
tommnohem víc než TGM, protože
zatímco ten věděl, že má zajištěné
místo profesora sociologie a navíc
mu už bylo 64 let, Beneš hrál v exi-
lu vabank. Poté utvářel mezinárod-
ní politiku Československa a byl ne-
oddiskutovatelnou postavou dal-
ších osmičkových roků, 1938
a 1948. K tomu, jakou roli v nich se-
hrál – kdo ví, zda byMasaryk či kdo-
koliv jiný obstál lépe.

BRNO Na brněnském výstavišti
padl další taneční rekord. Na festi-
valu Life! se dalo v sobotu do tance
2 135 lidí najednou. Překonali tak re-
kord z loňského listopadu. Jednot-
nou choreografii tam tehdy předvá-
dělo o 83 lidí méně.
Krok, krok, zatočit, tlesk, tlesk,

nahoru, dolů. Tak naváděla lektor-
ka z hlavního pódia dvoutisícový
dav v pavilonu A1. K ní se přidali
nejen profesionální tanečníci, ale
také známé osobnosti. Lidé mohli

vidět třeba olympijského vítěze Ro-
mana Šebrleho, modelku Andreu
Verešovou, připojil se k nim i youtu-
ber Fatty Pillow nebo herečka Eva
Decastelo.
„Já se vždycky těším a taky se

vždycky bojím, protožemám pocit,
že to neumím. Ale doučím se to,
než to začne,“ vtipkoval moderátor
Ondřej Sokol asi hodinu před akcí.
Verešová závěrečnou sestavu tan-
covala na vysokých podpatcích.
„Byla to výzva, ale nakonec jsme to

zvládli a bylo to famózní,“ usmívala
se.
Skupinový tanec do Brna přivezl

ředitel projektu Jan Kuběna. S tý-
mem pro letošní rok vybral píseň
I Wanna Dance With Somebody
zpěvačky Whitney Houston. Ještě
než se ale všichni naučili kroky se-
stavy, hvězdy na pódiu předvedly
krátké scénky. Verešová si zkusila
tancovat s mopem jako uklízečka,
Sokol jako vrátný a Šebrle jako in-
stalatér. —Markéta Lankašová

Markéta Dušková
redaktorka MF DNES

Tančily i hvězdy
Kreace na výsta-
višti předváděl
třeba bývalý atlet
RomanŠebrle.
Video na

brno.idnes.cz
Foto: Igor Zehl,
ČTK

Čekání do prosince Znojmo se při-
pojilo k Československu až 16. pro-
since 1918. Na snímcích jsou oslavy
naHorním náměstí a slavnostní pro-
volání. Foto: České slovo aMZA

Profil
Zbyněk Sturz

● Absolvent historie na Filozofické
fakultě Univerzity Hradec Králové
se specializací na moderní čes-
ké a československé dějiny, mo-
mentálně dokončuje doktorské stu-
dium.
● Druhým rokem vyučuje dějepis
a angličtinu na GPOA.
● Spolupracuje s Jihomoravským
muzeem a podílí se na přípra-
vách připomínkových akcí
a přednášek ke stému výročí kon-
ce první světové války a vzniku
Československa.

Rekordní tanec. Stejné pohyby předvádělo 2 135 lidí

DějepisářUčitel Zbyněk Sturz se snaží, aby jeho studenti přemýšleli o historii v souvislostech. Foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Veselí nadMoravou

Trať zablokovala
srážka s autem
Na dlouhé hodiny uzavřela včera
odpoledne trať u Veselí nad Mora-
vou srážka vlaku s autem. Jeden
člověk při ní utrpěl vážné zranění
a musel pro něj vrtulník. Nehoda
se stala na přejezdu se semafory.
„Podle svědků na něj řidička vjela
na červenou. Policisté provedli de-
chovou zkoušku, která ani u řidič-
ky, ani u strojvedoucího neproká-
zala požití alkoholu,“ uvedl policej-
ní mluvčí Bohumil Malášek. (ČTK)

V roce 1918 se vyměnil
kormidelník, loď zůstala
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Veletrhy Brno - LIFE Brno a jižní Morava

I tentokrát se bude na výstavišti
běhat. V rámci festivalu Life! jsou
připraveny celkem čtyři běžecké

aktivity různých stupňů náročnos-
ti, jejich patronkami jsou herečka
Pavla Vitázková a cvičitelka Hanka
Kynychová. Společně s nimi pro-
tnou startovní čáru stovky závodní-
ků, od malých dětí až po ostřílené
běžce. První a největší běh startuje
v pátek 9. 11. v podvečer. SPORT
Life! Run powered by GoGEN je ote-
vřený závod pro různé věkové kate-
gorie. V pátek večer startuje i noční
běh, nebo spíše šifrovací hra
TMOU. Třetí běh je plánován na so-
botu 10. 11. od 10 do 17 hodin a jde
o charitativní akci RUNSMILE. Po-
slední závod je v neděli 11. 11., PRE-
DATOR RUN má 13 překážek a cel-
kem sedm kilometrů trasy. (mil)

E xtrémním sportům patří na fes-
tivalu Life! hala G1 a kromě uká-
zek biketrialu si zde můžete vy-

půjčit BMX Xtreme kola a freestylo-
vé koloběžky. Pořadatelé navíc při-
pravili sobotní závody freestyle BMX
na jedinečné trojité minirampě Mer-
cedes-Benz Grand BMX, na závěr vy-
stoupí známý rapper EGO. „Je to 30
metrů dlouhá překážka, na které bu-
dou kluci létat dost vysoko,“ láká Jan
Valenta z pořádající agentury. Část
Extreme zóny najdou návštěvníci i
v hale A2, kde bude jedním z lákadel
finále Hero Factoru. Kdo přijde do
haly V, může zažít vzrušení i adrena-
lin na lezeckých a boulderingových
stěnách, při kmenovém lezení nebo
se projít po barmskémmostě. Milov-
níci volných pádů absolvují skok do
obřího polštáře MEATFLY. (mil)

L etos se obří Game Hall otevře
v pavilonu B. Vrhnou se do něj
tradičně především náctiletí,

kteří se na In-Joy Life! těší celý rok.
Najdou zde přes 100 herních počíta-
čů, konzolí a simulátorů k vyzkouše-
ní, včetně atraktivní virtuální reality.
Nebudou chybět celebrity, osobnos-
ti z řad streamerů, komentátorů i sa-
motných hráčů. Ti nejlepší se utkají
v Mistrovství ČR v počítačových a
mobilních hrách, jehož finále bude
v sobotu. Standardní čtveřici hlav-
ních esportových titulů Counter-Stri-
ke: Global Offensive, League of Le-
gends, Hearthstone a Clash Royale le-
tos premiérově doplní aktuální hit
PlayerUnknown’s Battlegrounds a to
díky partnerovi NVIDIA. V něm si za-
hraje 16 nejlepších týmů česko-slo-
venské scény o 100 tisíc korun. (mil)

Poběží se
přes překážky,
naplno i tmou

Nebojte se
adrenalinu,
ke sportu patří

Kdo (si) hraje,
nezlobí. 100
počítačů čeká

Splněný sen?
Hodinka
s youtuberem

Mimořádná příloha

Z
asportovat si, zatančit si
s Ondřejem Sokolem, vy-
zkoušet nejnovější počítačo-
vou hru a vyfotit se s oblíbe-
ným youtuberem. To vše

zvládnou návštěvníci festivalu Life!
powered by GoGEN, který v pátek
9. listopadu startuje na brněnském
výstavišti. Až do neděle se tam ni-
kdo nudit nebude.
„Festival Life! je spojení akcí

SPORT Life!, DANCE Life!, IN-JOY
Life!, YOU2BER Life! a projektu pro
ženy Life! STYLE. Na své si tak při-
jdou jak milovníci pohybu, tak i zá-
bavy a životního stylu. Unikátní je
také akce s youtubery, kam mohou
přijít fanoušci s rodičem na jednu
vstupenku,“ uvedla Dita Brančíko-
vá ze společnosti Veletrhy Brno. Cíl
pořadatelů je podle ní jednoznač-
ný: rozhýbat děti i jejich rodiče.
A to se podaří už v pátek, kdy festi-

val Life odstrtuje s přihlášenými
1600 dětmi, které přijdou na výsta-
viště v rámci projektu SPORTLife
pro mládež. A kromě zdravého po-
hybu je čeká setkání se slavnými
sportovci jako je krasobruslař To-
máš Verner, fotbalisté Pavel Horva-
th a Antonín Panenka, atletka Kate-
řina Badurová, plážová volejbalist-
ka Kristýna Kolocová nebo cvičitel-
ka Hanka Kynychová.
Velkou část lidí zajímá hubnutí.

Profesionální trenéři jim ukážou,
jak se udržet ve formě celý rok a vy-
hnout se drastickým dietám do pla-
vek. Ve velké fitness zóně v pavilo-
nu V vyzkouší například Spinning,
kruhový trénink nebo cvičení s
vlastní vahou. V pavilonu A2 se
bude skákat na malých trampolí-
nách.
Tradiční sporty najdou lidé v pavi-

lonu G2 (FAMILYHALL), kde se pre-
zentuje město Brno a Jihomoravský
kraj. Mohou zkusit florbal, basket-

bal, badminton a další sporty. Děti
potěší i ninja dráha a nafukovací
atrakce. Návštěvníci zde také potka-
jí slavné sportovce – například olym-
pijského vítěze Lukáše Krpálka
nebo hráče brněnské Komety.
V pavilonu V se bude bruslit na

LIKE-ICE kluzišti. A v této hale lidé
najdou i prodejce sportovního zbo-
ží, které lze vmnoha případechkou-
pit s výrznou slevou. Na stánku spo-
lečnosti GoGen si můžete mimo jiné
zaveslovat a změřit síly s nejlepším
českým veslařem současnosti On-

dřejem Synkem. Chybět nebude ani
sportovní poradenství a testovací
zóny. Ty nabídne třeba firma Sana-
sport, která přivaze i speciální dia-
gnostiku došlapu od Asics a Mizu-
na, atraktivní ponožkoboty Skin-
ners i nejlehčí běžeckou botu Ree-
bok Floatride Run Fast vážící 99 g.
K festivalu Life neodmyslitelně pa-

tří taneční rekord. Laťka hodně vy-
soko, v roce 2017 se totiž sešlo 2052
tanečníků, kteří tančili jednu chore-
ografii. Letos vypukne davové ta-
neční šílenství v pavilonu A v sobo-

tu v 15 hodin a účastníci to rozbalí s
Ondřejem Sokolem, Romanem
Šebrlem a Andreou Verešovou.
Pro aktivní tanečníky je určena

zhruba stovkaworkshopů pod vede-
ním špičkových umělců z České re-
publiky i zahraničí. Součástí je také
mnoho vystoupení a show skvělých
tanečníků a tanečních skupin. Na ta-
neční workshopy je třeba se dopře-
du registrovat.
Projekt Life! STYLE potěší hlavně

ženy. V pavilonu A je totiž budou
rozmazlovat vizážisté, kadeřníci,

manikéři a pedikéři. V prodejní čás-
ti najdou návštěvníci například
prádlo, zdravou výživu a produkty
pro hubnutí.
Páteční večer 9. 11. můžete strávit

na EXIT In The Hall párty v pavilo-
nu A. Vstup je zdarma a kapacita je
3000 osob.
Na výstaviště můžete přijíte ještě

před začátkem festivalu Life! Ve čtvr-
tek začíná v pavilonech P a Fmeziná-
rodní výstava karavanů a obytných
automobilů CARAVANING BRNO.
—Milada Nedopilová

F andíte youtuberům a chcete se
s některým z nich setkat tváří
v tvář? Zajímá vás, co trénuje

Fatty Pillow, koho zpovídá moderá-
tor Honza Weber a s kým to roztančí
loňská Videobloggerka roku Anička
Šulc? Pak zajděte na You2ber Life!
2018. Startuje v sobotu v 9.30 v pavi-
lonu A1. Programem provází Honza
Weber a kromě povídání s youtube-
ry v něm je třeba vystoupení Fatty Pi-
lowa a jeho workout tréninku, vědo-
mostní chalenge v podání JMENUJU
SEMARTIN a PEDRO nebo vystoupe-
ní kapely Vitus de Nis. Od 11.15 si pak
zažijí svou šťastnou chvíli všichni re-
gistrovaní návštěvníci, kteří si objed-
nali individuální hodinku se „svým“
youtuberem. Závěrečná autogramiá-
da vyvrcholí nástupem youtuberů a
ve 14.30 začne Taneční rekord. (mil)

Užitečné informace

● Otevírací doba
9.–10. 11. 9.00–18.00
11. 11. 9.00–16.00
● Vstupenky
Základní na místě 200 Kč
Zvýhodněná na místě 150 Kč
Online pá–ne 180 Kč
Online čt 100 Kč
Ceny programu s youtubery, tanečních
workshopů a další je na www.festivallife.cz.

w
w
w
.fe

st
iv
al
lif

e.
cz

9.–11.11.
2018

2x foto: BVV

Na výstavišti se bude skákat,
tančit a hrát. Je tu Life!

Foto:MAFRA

JIŽNÍ MORAVA | Aktuálně

Navštíví skle
pení s obřím

sudem

DNES 11.00
– 14.00

Návštěvníci
Mi-

kulova si mohou

dnes projít h
is-

torické nám
ěstí

nebo navští
vit zámecké

sklepení s o
břím sudem z

roku 1643. N
a závěr za-

míří do židovs
ké čtvrti.

Kdy: dnes 11.00
Kde: začátek u turist

ic-

kého inform
ačního cent

-

ra, Mikulov

Redaktor
Deníku
Rovnost
Pavel
Vičar
doporučuje

  Tipy 

deníku

Na jevišti di
vadla zavlád

ne Teror

DNES 19.00-
21.00

Strhující mo-

rální drama ze

soudní síně
za

aktivní účas
tí

diváků sehr
ají dnes veče

r

herci brněn
ského Divad

la

Reduta. V hl
avní roli hry

Ferdinanda
von Schira-

cha nazvané
Teror uvidí

lidé Zdeňka
Dvořáka.

Kdy: dnes od 19.00

Kde: Reduta, Brno

Life! Návště
vníci

zažijí pád do

obřího polšt
áře

Druhý listopadový
víkend

se na brněn
ském výsta-

višti ponese
ve znamení

sportu, zába
vy a cestování.

Lidé tam navštíví fest
ival

Life! a Carav
aning.

ELIŠKA KOUKALOVÁ

Brno – Lezen
í po skále, sk

ok

z výšky do p
ěnovématrace

nebo stovka
tanečních le

kcí

a běh pro do
brou věc. Ta

kový

bude letošn
í ročník fest

ivalu

Life!, který z
ačíná zítra n

a

brněnském
výstavišti. B

r-

něnský den
ík Rovnost p

ři-

náší výběr z
programu akce.

PROTANČÍ SE K RE-

KORDU. I letos se taneč
níci

s hercemOndřejem Sokolem

pokusí přek
onat rekord

.

„Přidá se k n
ěmu Andrea Ve

-

rešová a Rom
an Šebrle,“

sdělila za po
řadatele Dit

a

Brančíková.
V sobotu se

ve tři

hodiny odpo
ledne v pavi

lonu

A1 pokusí př
ekonat poče

t

2052 účastn
íků, kteří se

shromáždili minulý rok.

Tanečníkům
, kteří se cht

ějí

zúčastnit ně
kterého

z workshopů
nebo soutěž

í,

bude věnov
aný celý

pavilon E.

ADRENALIN A EXTRÉM.

Lidé si podo
bně jako v p

o-

pulárním japonském
pořadu

vyzkouší ob
ratnost a síl

u v

Hero Factor
u, který pořa

da-

telé umístili do haly
A2. Pro-

gram v hale V pod
robí

zkoušce zas
e lezecké do

ved-

nosti na bou
lderingovýc

h

stěnách. Ná
vštěvníci se

tam

také projdou
po barmském

mostě nebo vy
zkouší pád z

výšky do ob
řího polštář

e.

UTKAJÍ SE V SEDĚ.Na sto

herních kon
zolí, počítač

ů a

simulátorů včet
ně virtuální

reality najdo
u herní nad

šenci

v pavilonu B
. Odehraje se

tam také soutěž
o sto tisíc

korun. „Celk
ově se ve vše

ch

hrách kvalif
ikovalo 196

hrá-

čů, což spolu
s trenéry jed

-

notlivých tý
mů dělá přes d

vě

stě účastník
ů a vytváří n

ový

rekord,“ uve
dl za pořada

tele

Michal Nagy.

ROZHÝBOU RODINY.

Nespočet kl
asických spo

rtů si

děti s rodiči
vyzkouší v h

ale

G2, kde je pr
ogram navržený

speciálně pr
o rodiny.

Nejmenší přiláká
i dvacet

metrů dlouhá
nafukovací

matrace, na kt
eré se pokus

í o

salta a další
cviky. Nafuk

o-

vací bude ta
ké skoro třic

eti-

metrová překá
žková dráha

.

Lidé nebudo
u sportovat

jen

uvnitř. Souč
ástí festivalu

je

také několik
běhů. „Mám v

plánu zkusit
desetikilom

et-

rový závod.
Běhat jsem

začal

kvůli sázce s
kamarádem u

piva, ale tak
ovou vzdále

nost

poběžím poprvé,“ svě
řil se

například T
omáš Urban.

OBHLÉDNOU KARAVA-

NY.Nejnovější tren
dy obyt-

ných aut, ka
ravanů i veš

ke-

rého přísluš
enství pro ce

sto-

vání objeví
návštěvníci

už

ode dneška
v pavilonu F

a P.

„Veletrh Car
avaning zap

lní

šestnáct tisí
c metrů čtvereč

-

ních,“ vyčísl
il ředitel vel

etrhu

Jan Kuběna
. Součástí pr

o-

gramu jsou také p
řednášky

třeba Jakub
aMoravce nebo

testovací jíz
dy.

SETKÁNÍ S YOUTUBERY.

Krátce před
tanečním re-

kordem se v pavilon
u A1 set-

kají fanoušc
i s oblíbeným

i

celebritami z videí na i
nter-

netovém serveru You
tube.

V sobotu tam
od půl desát

é

uvidí třeba S
tejka, Pedra

ne-

bo Get the L
ouk.

První návště
vníci se na

výstaviště k
aždý den po

dívají

v devět hod
in, program

končí

v šest hodin
večer, v ned

ěli

už ve čtyři o
dpoledne. V

stu-

penky jsou v
předprodeji

na

internetu za
180 korun, n

a

místě za dvě s
tě.

ADRENALINOVÁ JÍZDA. Na festivalu Life! si příchozí vyzkouší růz-

né hry a sporty. Tradiční i ty, které mají v oblibě mladí lidé.

Foto: Deník/Attila Racek

Metr pozem
ku? Šest tisí

c

KLÁRA VAŠÍČKOVÁ

Jižní Morava
– Ceny pozem

-

ků v kraji ro
stou, potvrzu

jí

stavební firm
y i ekonomové.

Třeba v Brně
jsou teď v na

-

bídce řádově
desítky parc

el a

průměrná cena za
metr čtve-

reční je podl
e průzkumu re-

dakce šest ti
síc korun, ne

j-

vyšší se blíží
čtrnácti tisíc

ům.

Největší záje
m je o pozem-

ky do třiceti
kilometrů od Br-

na. „Málokdo si může dovolit

postavit dům
přímo veměstě

a pozemky pětačtyřic
et minut

od Brna a dá
l už nejsou t

ak

lukrativní, i
když jsou lev

něj-

ší,“ vysvětlil
a Kamila Klecan-

ská ze staveb
ní firmy Ke-

mostav.

Za pozemek pro rodin
ný

dům na kraji Brna
lidé zaplatí

nejméně dva a pů
l milionu.

„Na Brněnsk
u seženou pa

rce-

lu i za milion a půl. O
blíbené

jsou Šlapani
ce neboMorava-

ny,“ sdělila a
nalytička sp

oleč-

nosti Cyrrus
Anna Píchov

á.

Jiří Vybíral s
ehnal vhodn

ý

pozemek po půl roc
e v Dráso-

vě na Brněn
sku. „Chtěli j

sme

stavět na ok
raji Brna, ale

jen

za parcelu by
chom dali stejně

jako za poze
mek i dům v Drá-

sově. Tam jsme za 879metrů

čtverečních
zaplatili milion

a tři čtvrtě,“
sdělil muž.

Trend potvr
zují také úda

je

Hypoteční b
anky. Podle

jejího

indexu vývo
je cen nemovi-

tostí pozemky v České re
pub-

lice za posled
ní rok podra

žily

o pět a půl p
rocenta.

Podle analyt
ičky Píchové

porostou cen
y parcel i dál

.

„Protože vol
ných pozem

ků je

v Brně a na B
rněnsku ned

o-

statek a zatí
m nevypadá, že

se

to změní,“ zdůvod
nila.

Parcely v kraji

P Metr čtvereční stavební par-

cely v Brně stojí od čtyř tisíc

korun výš. Na Brněnsku začíná

cena asi na dvou tisících.

P Lidé mají největší zájem o lo-

kality do třiceti kilometrů od

Brna.
P Pozemky v posledních letech

zdražují nepřetržitě a podle

ekonomů to tak zůstane i dál.

Zažalovali s
tát

kvůli MotoG
P

Brno – Organ
izátoři motocy-

klové Grand
Prix v Brně z

aža-

lovali ministerstvo š
kolství u

pražskéhom
ěstského sou

du

kvůli nízké d
otaci. Spolek

pro

GP ČR Brno,
který tvoří m

ěsto

a kraj, si na l
etošní roční

k žá-

dal o stomilionů korun
, ob-

držel ale jen
devětatřicet

mi-

lionů, výrazn
ěméně než v

minulosti. Vel
ká cena pak

skončila se z
trátou dvaat

řicet

milionů. „V př
ípadě, že Spo

lek

pro GP ČR ne
obdrží odm

i-

nisterstva vy
rovnávací pl

at-

bu, přijde na
řadu podaná

ža-

loba na post
upministerstva

při vyhodno
cení přidělen

í

dotace,“ uve
dla Kateřina

Gardoňová z
tiskového od

-

borumagistrátu. (hr
a)

Lahodné, řík
ají o Svatom

artinském

MICHAL HRABAL

Jižní Morava
– Sametovější

s intenzivně
jšími barvami.

Letošní svat
omartinská čer

-

vená vína se
podle vinařů

povedla. „Jso
u lahodnějš

í než

obvykle. Let
os to bude k

huse

značka ideá
l,“ řekl hlavn

í so-

meliér Národn
ího vinařské

-

ho centra M
arek Babisz.

Lidé

vína poprvé
ochutnají

v neděli, na
svatéhoMartina.

Značku Svat
omartinské

získal pro sv
é červené ví

no i

ŠtěpánMaňák ze Žád
ovic na

Hodonínsku
. „Loni jsme

svatomartinské čer
vené víno

nedělali, let
os jsme se roz-

hodli proModrý Portug
al.

Měli jsme dostatek č
asu, víno

stihlo krásn
ě vyzrát. Ne

bylo

tam tolik kyselin
y jablečné,

nebylo nutn
é ho dlouho

vě-

trat,“ přiblíž
il vinař.

Letošní skliz
eň začala

zhruba o čtr
náct dní dřív

e

než loni. Na
kvalitě vín s

e

příznivě pod
epsalo teplo

a slunce. „Ví
namají jiný

charakter. M
ívala vyšší

kyselinu, bý
vala výraz-

ně svěžejší.
Letos jsou

tóny u bílýc
h vín

více ovocné
, medovější a v

í-

na jsou plně
jší,“

zmínil Babisz.

Známku

Svatomar-

tinské
může le-

tos pou-

žívat 387

vzorků
vín, tedy o

osm více

než loni. „Le
tošní ročník

bu-

de vydařený
nejen díky p

říz-

ni počasí, al
e i díky rozm

ani-

tější nabídc
e dané vyšší

m

počtem svatomartinských

vín, která us
pěla v hodn

oce-

ní,“ konstat
oval ředitel

Vi-

nařského fo
ndu Jaroslav

Machovec.

Na trh půjde
letos zhruba

dvamiliony dvě st
ě tisíc lah-

ví se svatom
artinským ví-

nem. Podobně ja
ko loni.

O akcích spo
jených se

Svatomartin
ským

si přečtěte v
zítřejším

vydání Dení
ku Rovnost

Foto: Deník/archiv

Krátce z černé kroniky

Sbírka: zapo
jí se 57 prode

jen

JižníMorava
–Možnost proje

vit solidaritu
s těmi,

kterým nezbývá dos
t peněz na z

ákladní potr
aviny, dá

lidemNárodní pot
ravinová sb

írka. Koná s
e v sobotu o

d

osmi hodin ráno
do šesti odp

oledne. Na j
ihuMoravy se

připojí sedm
apadesát pr

odejen supe
rmarketů. „Pod

le

výzkumu agentury I
psos se chce

letos do Nár
odní po-

travinové sb
írky zapojit

čtyřiačtyřice
t procent ob

yva-

tel České rep
ubliky,“ uve

dl za pořada
telskou BpS

–

Byznys pro s
polečnost M

ilan Kříž. Lid
é nejčastěji

plá-

nují darovat
potraviny a

drogistické z
boží v hodn

otě

od jednoho
sta do 249 k

orun. (hra)

Ukradli jízd
ní kola zam

ilion

Rosice –Dva
náct jízdních

kol celkem zamilion korun

si odnesli m
inulý týden

v noci na pá
tek zloději z

cyklo-

prodejny v R
osicích na B

rněnsku. Po
licisté po pa

cha-

telích pátraj
í, o případu

informovali včera.
„Po rozbití

okna vnikli
do obchodu

a zanechali
pěknou spou

šť. S

prázdnou ne
odešli, z něk

olika desítek
vystavených

kol

si s sebou od
vezli převáž

ně dražší ko
usky,“ uvedl

a po-

licejní mluvčí Petra H
růzová. Z pr

odejny zmizela jízdní

kola značek
Trek, Haibik

e, Giant a Co
zabike. (pah)

Krátce z jižní Moravy

Traktor zava
lil řidiče. Zem

řel

Blížkovice –
Tragicky sko

nčila včera k
olem druhé ho-

diny odpole
dne havárie

traktoru u B
lížkovic na Z

no-

jemsku. Zemřel při ní pět
ašedesátilet

ýmuž. „S podo-

mácku vyrobe
ným traktorem vytrhával na

zahradě

pařezy. Přid
al plyn, stro

j se postavil
na zadní kol

a a

muže zavalil,“
řekl policejn

í mluvčí Bohum
il Malášek.

Namísto letěl vrt
ulník záchra

nářů. „Snaži
li se muže

oživit, ale je
ho zranění b

yla příliš váž
ná,“ řeklam

luvčí

jihomoravské zách
rankyMichaela Both

ová. (jch)

Zdroj: Český statistický úřad 

KRAJ NAVŠTÍVILO VÍCE TURISTŮ

Téměř osm set tisíc hostů navštívilo ve třetím  

čtvrtletí roku 2018 hromadná ubytovací zařízení  

v Jihomoravském kraji. Strávili zde dohromady přes 

milion osm set tisíc nocí. Vyplývá to z dat, která 

včera zveřejnil Český statistický úřad. Podle statis-

tik turistů na jihu Moravy každý rok výrazně přibývá. 

Třetina návštěvníků pochází ze zahraničí, nejčastěji 

se v kraji ubytovávají lidé z Polska, Slovenska  

a Německa.

Ubytovaní hosté ve třetím čtvrtletí 

roku v Jihomoravském kraji:

   2014                 593 539

   2015                    
632 608

   2016                     
   672 473 

   2017                    
      744 865

   2018                    
          787 718 
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Pod pokličkou prodejců: Nabídnou slevy naLetošní veletrh Sport Lifena brněnském výstavišti přine-se celou řadu novinek a zají-mavostí. Na některé z nich jsmese našich vystavovatelů zeptaliprostřednictvím této ankety.

Matej Hrúz
eventmanažer SANASPORT1. Představíme podzimníběžecké novinky, speciální dia-gnostiku došlapu od Asics a Mi-zuna, ponožkoboty Skinners,nejlehčí běžeckou botu ReebokFloatride Run Fast (kterou pro-dáváme v ČR exkluzivně, váha99 g) a chybět samozřejmě ne-bude náš profesionální perso-nál, který rád vhodně poradízkušeným i začínajícím spor-tovcům. Ze značek budememíturčitě Asics, On Running, Mizu-no, Columbia, Inov-8, Skinners,CEP, Craft a některé další.2. Velký zájem vzbuzovalyslevy a výprodeje. V tom se bu-deme letos trochu lišit a přive-zeme hlavně novinky, kterébudou převážně se slevou 20procent. Dále vzbuzuje velkýzájem diagnostika došlapu,která bude ve dvou provedeníchodMizuna a Asicsu. Zájemci bytedy neměli trpět v dlouhé řadě.Takémá velké ohlasy Skinnersv jedné i v druhé hale. Budev rámci hlavní expozice a takéna Caravaningu. Jde o ponož-koboty, které jsou revolucív rámci obuvi.

3. Stravu striktně nedodr-žuji, kdyžmám chuť na nějakouneřest, tak si ji patřičně užiji.Vše však v rozumnémíře, pro-tože všehomoc škodí. Zároveňse však snažím pravidelněsportovat. Primárně běhám, alev létě jezdím na horském kolea v zimě zase hraji squash.Na posledním běžeckém sou-středění mě zaujala jóga, kterouse snažím praktikovat jednoutýdně. Pomůžemi protáhnouttělo a vyčistit hlavu.

Radek Lienerthhorský vůdce HUDYsport1. Návštěvníci u nás najdouoblíbené výprodeje brandovýchznaček se slevou, ať už jdeo značkyMammut, La Sportiva,Deuter, Arc'Teryx, Millet, JackWolfskin, nebo E9. Jde zejménao outdoorové, lezecké a lyžařskéoblečení. Připravujeme takézajímavý doprovodný program,v pátek a sobotu čekají ná-vštěvníky v kavárně přednáškyhorských vůdců a lezců z Hudyteamu. Hned vedle našehostánku bude navíc imitace le-zení ledů – kde si mohou zá-jemci vyzkoušet atraktivnílezení s cepíny v zimnímmixo-

vém terénu. Z dalších jmenuj-me lanovku napříč pavilonema lezecké a boulderingové stěnypro děti a dospělé v hale V i G2.

2. Slevy budou na textil,batohy, obuv i outodoorové vy-bavení, a to ve výši až 60 – 70procent.
3. Asi se nejlépe udržujutím, že dělám svoji práci(smích), tedy horského vůdcea zároveň hlavního provozníhoa trenéra brněnské Hudy lezec-ké stěny. V zimě kombinuji ly-žování a lezení.

Jiří Čermák
brand developer Kine–MAX(Erawan)
1. Po celou dobu výstavybude na stánku fyzioterapeutvyšetřovat a tejpovat návštěv-níky zdarma. Doporučuji jej vy-užít i pro účastníky veletržníchběhů, pokud je trápí bolesti po-hybového aparátu.
2. U nás je tradičně největšízájem o tejpování a také o cvi-čební a rehabilitační pomůcky.Na některé výrobky nabízímeslevy až 50 procent.
3. Mám rád všechny sporty,zejména pak fotbal a bojovésporty. Kdykoliv můžu, jdu sizasportovat.

1. Co nového připravujete na veletrh na svém stánku?2. O co je tradičně největší zájem? Nabízíte veletržní slevy?3. Vy osobně – jak se udržujete v kondici?
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Festival. Sport, hry, tancování i youtubeři
Na brněnském výstavišti se do neděle koná velký zábavní festival Life!, který návštěvní-
kům nabízí různé druhy zábavy od sportu, počítačových her, tance, setkání s youtubery
až po velkou večerní sobotní párty. Ta bude pro tři tisíce lidí a začíná v osm hodin večer.
Součástí festivalu je několik dílčích akcí a příchozí se mohou těšit na slavné současné i bý-
valé sportovce, ale i na hvězdy showbyznysu. Každý rok se pokouší účastníci festivalu
překonat rekord v počtu tančících v jednu chvíli na jednommístě. Výstaviště je každý
den otevřené od 9.00. Vstupenku na jeden den lze koupit buď přes internet za 180 ko-
run, nebo na místě za 200 korun. Na youtubery se platí vstupné zvlášť. Souběžně se koná
i veletrh Caravaning Brno. Představuje novinky v karavanech a obytných vozech. BVV
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Nabídka platí od 7.11. do 11.11.2018 pouze při předložení karty Clubcard a vztahuje se i na bižuterii a již zlevněné produkty F&F.

INZERCE

Pravost
léků se
bude víc
hlídat
Důkladnější kontroly. V lékárnách asi
budeme čekat o něco déle. Ochranné
prvky. Na obalu bude 2D kód a kontrolní
přelepka. Norma. V celé Evropské unii
od února. Nebezpečí. Falešné tabletky
pocházejí především z Asie STRANA 9

VELETRHY BRNO

MILADA NEDOPILOVÁ

BRNO | Sportovní nadšenci, milovníci
tance, fanoušci počítačových her i popu-
lárních youtuberů. Ti všichni si to pořád-
ně užijí na festivalu Life!, který 9. listo-
padu startuje na brněnském výstavišti.
Sport, tanec a zábavu nabídne po celý ví-
kend. Pro rodiny s dětmi to bude skvělá
příležitost poznat mnoho forem zdravé-
ho trávení volného času.
Své místo mají na veletrhu i tradiční

sporty. Ty najdou lidé v pavilonu G2
(Family Hall), kde se prezentuje město
Brno a Jihomoravský kraj. Vyzkouší si
zde například florbal, basketbal, bad-
minton a další sporty. Děti určitě potěší
i ninja dráha a nafukovací atrakce zná-
mé z televizních soutěžních pořadů. Po-
tkat zde můžete i slavné sportovce.

Bruslení, běh
i lanové atrakce
V pavilonu V bude letos kluziště se spe-
ciálním povrchem LIKE-ICE, a nemusí-
te ani nosit brusle, lze si je vypůjčit.
Uskuteční se zde i krasobruslařské exhi-
bice a show. Kromě kluziště budou
v pavilonu i speciální sportoviště pro
korfbal,ping-pong, jugger, frisbee nebo
headis.
Na festivalu se bude také běhat. Na

programu je hned několik běhů, ten pro
děti SPORTLife Run je hned v pátek od-
poledne.
Nejen děti si užijí lanové atrakce

v pavilonuV. Lákavá je především dlou-
há lanovka vedoucí přes celý pavilon
nebo barmský most. Obvykle jsou lano-
vé parky instalovány v přírodě, tento je

instalován přímo nad výstavními expo-
zicemi.

Adrenalin a taneční
rekord s hvězdami
V adrenalinové hale G1 si mohou děti
zapůjčit freestylové koloběžky nebo
malá BMX kola a pod vedením zkuše-
ných instruktorů si okusit extrémní spor-
ty. V hale A si zase kluci a holky
v rámci speciálního programu Jumping

Kids užijí netradiční skákání na malých
trampolínách. V pavilonu V je velkým
zážitkem i skok do obřího polštáře
z výšky.
Sobota s pokusem o překonání taneč-

ního rekordu se už bez nadsázky dá
označit za tradici. Letos je laťka hodně
vysoko, v roce 2017 se totiž sešlo 2 052
tanečníků. Letos vypukne davové taneč-
ní šílenství v pavilonu A v sobotu
v 15 hodin a účastníci to rozbalí s Ondře-
jem Sokolem, Romanem Šebrlem a An-

dreou Verešovou. Součástí pokusu
o překonání tanečního rekordu budou
další představení – například fire show
nebo šálová akrobacie.

100 herních počítačů
a workshopy s youtubery
Festival Life! je herní událostí roku.
V pavilonu B si návštěvníci vyzkoušejí
například brýle pro virtuální realitu
nebo si zahrají na výkonných herních
počítačích. Těch bude připravena více
než stovka. Dvě pódia pak nabídnou fi-
nále mistrovství ČR v počítačových
hrách a Vodafone mistrovství ČR v mo-
bilních hrách. Fanoušci PC hraní mo-
hou přihlížet jako diváci nebo si vyzkou-
šet nejnovější edice PC her.
Program s youtubery začíná v sobotu

10. listopadu v 9.30 a potrvá zhruba do
14 hodin. Každý fanoušek si už při náku-
pu vstupenky vybere, se kterým youtu-
berem chce absolvovat workshop, samo-
zřejmě v programu jsou i společné části,
na kterých se sejdou všichni přítomní
youtubeři. Čas bude i na selfíčko a poví-
dání. Na výstaviště přijedou House, Ped-
rosGame, Anna Sulc, GetTheLouk,
Stejk, Fatty Pillow, Jmenuju se Martin,
Pimps a Luboš Je Celkem Fajn. Vstu-
penka na program youtuberů platí pro
dvě osoby – jednu mladší 18 let a jedno-
ho rodiče.
Výstaviště je otevřeno v pátek a v so-

botu od 9 do 18 hodin, v neděli do 16 ho-
din. Vstupenky je nejvýhodnější pořídit
si přes web. Ceny programu s youtube-
ry, tanečních workshopů a dalších dru-
hů vstupenek najdete na www.festival-
life.cz.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

V pavilonu V si malí i velcí návštěvníci mohou vyzkoušet mimo jiné lezeckou
stěnu a různé lanové atrakce. FOTO | BVV

Listopad na brněnském výstavišti patří již tradičně
sportu, tanci a zábavě. Příští pátek začíná festival
Life!, na kterém se nikdo nebude nudit.
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Na výstavišti bude Life! Víkend
plný zábavy pro celou rodinu
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VÝSLECHOVKA

Na jaký koncert se chystáte?
Moc se těším na koncert kapely Peter
Bjorn and John. Budou hrát v Lucerna
Music Baru, mám ráda menší sály,
velký arény mě celkem děsí...

Když jsme u hudby, co posloucháte?
Hudbu miluju, posouvá mě do jiné
dimenze, podněcuje představivost.
Hudbu poslouchám podle nálady,
dneska to byl soundtrack k filmu
Drive, zítra to bude třeba Sting, pozí-
tří Leonard Cohen a v neděli Antonín
Dvořák třeba... Mám hodně široký
záběr, takový dost neuvěřitelný mix,
poslouchám hudbu podle nálad nebo
podle toho, co dělám.

CD, vynil, spotify nebo MP3?
Spotify je aplikace naprosto pro
mě. Stahuju věci, které se mi
líbí okamžitě, když je objevím,
to jediné na mě funguje.

Jaký koncert jste naposledy viděla,
který vás opravdu bavil?
Určitě se mi okamžitě vybaví David
Byrne na Metronome festivalu. Ameri-
can Utopia je skvělé album.

A co divadlo?
Byla jsem na Dead Townu od bratrů
Formanů a po představení jsem jim
sama šla říct, jak je to neuvěřitelně
krásný a jak me nadchli, což normál-
ně nedělám. Uplně mi vyrazili dech,
to představení je opravdu kouzelný.
A chcete nějaký tip na film?

No jasně. Sem s ním...
Teď v půlce října má premiéru film
Hovory s TGM, na kterej se moc těším,
Martin Huba hraje Masaryka a je tam
od něj k nerozeznání...

Fajn, díky za tip. A na výstavu půjdete?
Udělám si promo. Byla jsem na ver-
nisáži svojí výstavy. V pražské galerii
White Peal Gallery mám výstavu fotek
s názvem Po noci přijde ráno. Je to moje
úplně nová věc a je od mé klasické
dokumentární tvorby hodně odlišná.
A kam bych pozvala? Určitě na výstavy
v UPM. Do půlky ledna je tam Hana
Podolská, legenda české módy.

A co teď chystáte?
Tak teď si docela ráda odpočinu, moje
nová výstava byla hodně náročná
na technologii i na výrobu, a to nemlu-
vím o práci na fotkách. Začínám fotit
velký projekt v ženské věznici a vymy-
slela jsem si další šílenost, ale tu si
zatím nechám pro sebe, jo? :) ■

USPÁVÁNÍ NETOPÝRŮ
3. listopadu, Javoříčské jeskyně

Tematicky zaměřené prohlídky s prů-
vodcem po Javoříčských jeskyních
se zaměřením na netopýry.

příroda

NA DEN POD ZEM
3.–4. listopadu, různá místa v Praze

I letos se budete moct podívat do tajem-
ných podzemí. Například loni byly
otevřeny podzemní prostory pod Šár-
kou. A co to bude letos? Dozvíte se
na www.nadenpodzem.cz.

akce

TOO MANY ZOOZ
5. listopadu, Fléda – Brno

Too Many Zooz jsou americký buskin-
gový fenomén, který se zrodil v metru
New Yorku. Jejich unikátní zvuk je tavi-
cí kotel všech různých stylů od jazzu
přes afrokubánské rytmy, funk až
po taneční strukturu EDM a housu.

koncert

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
10. listopadu, vinice Pálava

Po čtyřech letech se tento oblíbený festival
vrací pod Pálavu. Zdejší vinice s výhledem
na nejkrásnější dominantu Moravy jsou
místem se skutečným geniem loci.

gastrofestival

FESTIVAL LIFE!
9.–11. listopadu, Výstaviště – Brno

Na své si přijdou jak sportovní nadšenci,
tak tanečníci, na které čekají workshopy
a soutěže. Součástí bude i oblíbené
setkání youtuberů.

sportovní festival

SEVERSKÝ FILMOVÝ
PODZIM
15. listopad, Kino Lucerna – Praha

Už podeváté se uskuteční přehlíd-
ka filmů ze Skandinávie.

filmový festival

Peter BJorN AND JohN

Kapelu tří kamarádů ze Švédska prosla-
vila velká hitovka Young Folks. Kapela
vystoupí v Praze vůbec poprvé. Autoři
nesmrtelného hitu se před lety rozhodli
tak trochu zmizet – postavili si studio,
založili gramofirmu INGRID, a hlavně
pracovali na novém albu. Jejich švédští
kolegové mezitím dobývali svět – Avicii,
Swedish House Mafia, Lykke Li nebo
Robyn. Nyní jsou ale v plné parádě zpět.

Jako fotografka se specializuje
na projekty v rozvojovém světě.
V minulosti fotografovala překupní-
ky heroinu v Pákistánu, vrakoviště
lodí v Bangladéši, útulek pro HIV
pozitivní děti ve Vietnamu, železnič-
ní provoz v Kambodži nebo pouliční
nepokoje v Pásmu Gazy. Opakovaně
byla oceněna v soutěži Czech Press
Photo. Je pravnučkou novináře
Ferdinanda Peroutky.
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Festival Life! – užitečnýmanuál
Obsazeno: 10 hal

Vstupenky na:
www.festivallife.cz
Pokud si vstupenky objedná-

te online, určitě ušetříte!
Chcete-li vstupenku na ta-

neční workshopy nebo akci
You2ber Life – tak zdemáme
speciální vstupenky, které po-
řídíte také na našemwebu:
dleworkshops.bvv.cz/objednavka/

Otevírací doba:
od 9.11. do 11.11. 2018
od 9.00 do 18.00 hod.,
poslední den do 16.00 hod.

Soutěže:
Napište nám na

dbrancikova@bvv.cz
alespoň 4 jména ambasadorů
nebo patronů tanečního rekor-
du za poslední roky. Buďte i vy
Life! Zúčastnit semůžete
i velké návštěvnické soutěže
přímo na festivalu Life
o SMART televizi značky
GoGEN.
Souběžně s Festivalem Life!

se koná i veletrh Caravaning
Brno, který obsadí pavilony
P a F.

„JEZDÍM DO BRNA UŽ DLOUHO
A VĚTŠINOU SE SVÝM SYNEM,
KTERÝ TO TU MÁ HROZNĚ RÁD,
A JÁ SI DÍKY TOMU FESTIVAL
OBLÍBIL TAKÉ. MÁM RÁD TU
ATMOSFÉRU, TO, CO SE TADY DĚ-
JE.“ ONDŘEJ SOKOL, AMBASADOR
FESTIVALU. Foto: BVV/archiv
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BRNO Dva celky už ze souboje
s basketbalistkami Žabin v letošní
sezoně odešly se stobodovýmpřídě-
lem, Trutnov v ligovém utkání uni-
kl symbolické stovce o jediný bod.
Slavná basketbalová značka se po

intermezzu v průměru zase staví na
nohy a pohled do statistik ukazuje,
jakou cestou se o to snaží.
„Úplně jsme změnili koncept hry.

Rovněžmámenovou sestavu. Chce-
me hrát co nejrychleji dopředu, vy-
užívat hned prvnímožnosti ke střel-
bě. Pokud to jde, okamžitě zakonču-
jeme,“ říká trenér Viktor Pruša.
Pojem „pětiletka“ je v Česku dost

zprofanovaný, ale v dříve nejlep-
ším družstvu Evropy si právě tako-
vý pracovní cyklus nastavili.
Na jaře roku 2017 vyhrály Žabiny

Český pohár, následně v něm v mi-
nulé sezoně došly do semifinále.
Letos jsou ve třetím roce pětileté-

ho období. Aby se zase o něco posu-
nuly, zavřel se Pruša v létě v pracov-
ně a pokusil se narýsovat nový her-
ní styl. Zaujal ho především systém
známý v basketbalu jako run and
gun, volně přeloženo utíkej a střílej.
Pruša trénuje i reprezentační juni-

orky do 18 let a tam ho praktikuje
taky. Pookřeje, když v debatě
o bleskovém úprku do ofenzivy
padne jméno trenérského barda
Mika D'Antoniho, jednoho z největ-
ších propagátorů run and gun stylu
v zámořské NBA. D'Antoni ho ur-
putně prosazoval všude, kam při-
šel, dvakrát se v NBA stal trenérem
roku, působil v týmu USA na olym-
piádě v Pekingu.
„Inspirace mužským basketba-

lem tam je,“ připouští Pruša, jehož

trenérská dráha vedla do Žabin od
dorostenců. „Přebírám impulzy od
chlapů, neomezuji se jen ženským
basketbalem. Zrovna to, co chceme
hrát v Žabinách, u žen skoro není,“
hlásí.
Čísla mu po prvních týdnech

nové sezony dávají zapravdu. Žabi-
ny, loni po základní části šesté, drží
3. místo tabulky ženské ligy. V nej-
vyšší soutěži mají bilanci 5:2 a prů-
měr nastřílených bodů na zápas
81,5 bodu, o víc než 10 bodů vyšší
než v minulé sezoně.
Z jedenácti zápasů prohrály Žabi-

ny jen dva, a to v české lize s celky
nad sebou. Kromě toho už jen vítě-
zí – ve Východoevropské lize mají
tři vítězství, ve Středoevropské lize
jedno.
„Naše hlavní motto je diktování

tempa hry. To se nám zatím daří.
Na začátku sezony jsme na to vletě-
ly, porážely jsme těžké soupeře,
byly jsme na koni. Pak jsme se s pa-
pírově slabšími protivníky trochu
trápily. Výhra je ale pořád výhra,
takže jsme spokojené,“ hodnotí
i kapitánka Klára Křivánková.

Těžký styl na naučení,
srovnání s muži kapitánce drhne
Do sezony Žabiny vstupovaly s tím,
že sehrávání v duchu nových sché-
mat může trvat. Ke dvěma novým
rozehrávačkám (Karolíně Malečko-
vé a Petře Záplatové) zkouší ještě
variantu s vyvážením míče právě
vyšší Klárou Křivánkovou, navíc po
dvou letech zase těží ze hry klasic-
kého pivota v podobě 197 cm vyso-
ké Litevky Justiny Matuzonytéové.
„Run and gun basketbal je poměr-

ně těžký druh hry na naučení,“ míní
kapitánka týmu. „Ne na držení po-
zic na hřišti, to bychom měly umět
z videa a dodržovat to automaticky.
Ale trenér po nás chce, abychom

rychle vybíhaly dopředu, bránily po
celém hřišti, vyvíjely velký tlak na
soupeřovy hráčky, rvaly se o každý
balon. Někdo se s tím sžije rychle,
někomu na to nestačí ani celá sezo-
na,“ upřesňuje Křivánková.
Kde mezi těmito dvěma póly se

nachází sestava Žabin?
„Nám se to, doufám, daří dobře.

Příprava byla dost dlouhá,“ usměje
se opora týmu.
Jenom zjednodušené přirovnání

hry Žabin k mužskému basketbalu
se křehké copaté dívce zjevně moc
nelíbí. „Chlapský basket... možná
to trenér myslel tak, že chlapi jsou
hodně útoční, rychle přejdou hřiš-
tě a vystřelí. Asi v tom smyslu,“
váhá nad zformulováním opatrné-
ho nesouhlasu.

Realita předčí představy,
namušce je elitní ligová čtyřka
Ještě před třetinou odehrané sezo-
ny v Žabinách věří, že mohou mys-
let na umístění v elitní ligové čtyřce.
„S výsledky jsme spokojení hod-

ně. Herní část... to bude ještě běh
na dlouhou trať,“ mírní nadšení
Pruša. S očima zabořenýma do
technického zápisu po jednom z li-
gových duelů sleduje především vý-
kyvy v úspěšnosti střelby.
„S Trutnovem jsme měli úspěš-

nost trojek 58 procent. V dalším zá-
pase doma máme 26 úplně otevře-
ných střel a dáme čtyři. Systém
hráčky chápou, nerovnováha je
však cítit,“ sleduje.
Spokojený je s možnostmi, jaké

mu dává obsazení pivotmanského
postu. Justina Matuzonytéová je vy-
soká, AmeričankaMarquesWebbo-
vá zase silová a důrazná.
„Pro nás je jejich využití hodně

užitečné, skoro až zásadní,“ po-
chvaluje si. Ať vsadí na výšku, nebo
na kilogramy, má dobré vyhlídky,
že se nesplete.
Málokdy svoje dvě podkošové

věže posílá na hřiště zároveň.
Proč? Prušovo vysvětlení je očeká-

vatelné. „Nám by to zpomalovalo
hru. To nechceme.“

Jiří Punčochář
redaktor MF DNES

OSTRAVA To, co se mu nedařilo
po téměř celý podzim, nacpal fotba-
lový útočník Jakub Teplý do jediné-
ho zápasu. K drtivé výhře Znojma
v 15. kole druhé ligy ve Vítkovicích
v poměru 6:0 přispěl včera čtyřmi
brankami, čistý hattrick dal na kon-
ci prvního poločasu za 12 minut.
Poprvé se 25letý střelec trefil ve

32., podruhé ve 38. a potřetí ve 44.
minutě. V „sólopalbě“ pak pokračo-
val i po změně stran, na 4:0 zvyšo-
val v 57. minutě. Až pak se prosadili
i ostatní, debakl domácích dokončili
David Štrombach a Muamer Avdič.
Hodinu a půl po excelentním vý-

konu seděl Teplý už doma ve Frýd-
ku-Místku, kolempobíhal dvouapůl-
letý syn a přítelkyně mu za odměnu
chystala topinky s kuřecím masem.
„Syn z toho rozum ještě nemá, ale

taky už chodil a pořád říkal: Tata
gól, tata gól,“ vyprávěl Teplý do tele-
fonu.
Od začátku cítil, že by mu zápas

v Ostravě mohl vyjít. „Drželi jsme
balon, ale Vítkovice byly dobře zata-
žené. Nějakou tu šanci nám dvakrát
chytil jejich brankář Šustr. V ten
moment jsem si řekl, že to tam
může začít padat. Určitě jsem ale
nepředpokládal, že to padne čtyři-

krát. Žemi kluci tolik gólů nachysta-
jí,“ vybavoval si.
Čtyři góly dal v této sezoně i v pří-

pravném utkání karibskému výbě-
ru, v mistrovském zápase to však
byla úplně jiná písnička. Teplý zářil
v přípravě, Znojmo se na něho chys-
talo spoléhat. Začala však sezona
a gólostroj se zasekl.
„Snažil jsem se jít trénink od tré-

ninku s tím, že to zlomím, ale v hla-
vě jsem to měl,“ přiznal.
Zabral v utkání, které především

Znojmo jako celek potřebovalo zvlád-
nout. Po čtyřech porážkách v řadě se

hráči pohádali v šatně, opět se disku-
tovala pozice trenéra Leoše Kalvody.
A pak taková exploze.
„Když jsem dal první gól a hned

po něm druhý, říkal jsem si, že
bych hattrick chtěl dát. Že se mu-
sím soustředit na každou příleži-
tost. Hattrick pak padl i se štěstím,
brankář tam vyrazil míč přímo pře-
de mě,“ řekl skromně.
Především ale Teplý za svými tre-

fami šel. Dravě pronikal obranou,
nabíhal na přesné přihrávky. Skóro-
val pohotově po ideálních pasech
„z první“ nebo již zmíněnou doráž-
kou přímého kopu.
„Všechnymé góly semi líbily,“ vy-

hrkl. „Nejvíc asi hned ten první. To
byla třešinka. Přehodil jsembranká-
ře, když mi šel pod nohy,“ pochvá-
lil se.
Už v poločase po hattricku ho spo-

luhráči hecovali: Střílej, dokud ti to
lepí, dej těch gólů klidně třeba
osm. A taky: Tohle bude do týmové
kasy za pěkné peníze.
„Napadalo mi to ve velkém stylu,

co vám budu říkat. Škoda, že jsem
nedal ještě pátý, to by bylo super.
Měl jsem na to šanci, ale promáchl
jsem. Ale co. Buďme skromní,“ kon-
statoval Teplý. (jip)

Basketbal

Jakara po prohře
s Kolínem skončil
Nečekanou změnu na trenérském
postu hlásí muži Egoé Basketu Brno.
Po domácí porážce s Kolínem 66:87
skončil trenér Dejan Jakara, o místo
ho připravil prudký názorový střet
s vedením klubu. Následně ve čtvr-
tek v dohrávce 7. kola nejvyšší soutě-
že utrpěl brněnský tým další vyso-
kou prohru 53:79 v Opavě a dnes za-
jíždí na palubovku Nymburka. Nové-
ho trenéra Brňané hledají, zřejmě
bude opět ze zahraničí. (jip)

Hokej

Dvacítka na úvod
rozdrtila Švédy
Lepší vstup do Turnaje čtyř v Hodo-
níně si čeští hokejisté do 20 let těžko
mohli představovat. Švédsko porazi-
li vysoko 5:1, když se o góly podělili
Rousek, Zelingr, Teplý, Navrátil
a Dvořák. Brankáře Dostála připravil
soupeř o čisté konto až 45 vteřin
před koncem. Dnes se domácí před-
staví opět v Hodoníně od 18.30 proti
Rusku, zítra turnaj končí ve stejnou
dobu utkáním s Finskem. (jip)

Nové tváře a legenda Za poslední rokymají basketba-
listky Žabin spoustu nových opor, jakými jsou (snímek
vlevo) Petra Záplatová nebo (nahoře) Klára Křivánková.
Zároveň na lavičce stále zůstává legendární trenér Jan
Bobrovský (snímek dole) v roli asistenta Viktora Pruši.
3x foto: Jan Russnák (2) aMiroslav Štěpánek

BRNO Ještě naposled si motocyklo-
vý závodník Jakub Kornfeil odskočil
z kolotoče Velkých cen k relaxaci,
na festivalu Life! na brněnském vý-
stavišti (trvá do zítra) si včera spolu
s dalšími známými sportovci vy-
zkoušel různé disciplíny od badmin-
tonu po překážkový běh a zápasení.
Hned po víkendu se už rodák z ji-

homoravského Rohatce začne sou-
středit na poslední závod ve španěl-
ské Valencii. Příští týden se tam po-
pere o posun na konečnou 6. příč-
ku v pořadí třídy Moto3, což by byl
jeho životní úspěch.
„Udělám pro to maximum. Straš-

ně se na to těším. Šestka je reálná.
Osmý (současné umístění) jsem už
jednou byl, a přestože letos bych
měl víc bodů, už by to bylo jen čís-
lo. Chci se posunout v pořadí výš,“
plánuje 25letý jezdec.
Od začátku září už ví, že v nejslab-

ší třídě mistrovství světa Moto3 zů-
stane, setrvá rovněž v týmu Redox
Prüstel GP. Přestomámotivaci si po-
lepšit. „Abych si v zimě, až budu
dva měsíce trénovat bez motorky,
mohl říkat, že jsem dokázal, co jsem
chtěl, že se mi něco povedlo,“ říká

otevřeně. „A taky abych si příští rok
mohl nastavit cíle zase o něco vyšší.
Třeba skončit do čtyřky, nebo do-
konce mezi prvními třemi.“
Ve vlastních rukoumáKornfeil po-

myslný souboj se sedmým mužem
pořadí Argentincem Gabrielem Ro-
drigem, který má jen o bod víc. Po-
kud bude ve Valencii lepší než on,
v závěrečném účtování ho přesko-
čí. Šestý Arón Canet ze Španělska
má o 13 bodů více než Kornfeil.
„Dřív jsem hodně počítal, kalkulo-

val. Ono je to ale nakonec jedno.
Ovlivním jen svůj výkon, a ne to, jak
pojedou ostatní. Cílem v závodě
bude umístění v top pět stejně jako
v celé sezoně,“ upřesnil závodník.
Oproti zvyklostem nebude po

skončení Grand Prix ve Valencii
hned testovat, což řada týmů prak-
tikuje. Kornfeil pojede raději co nej-
rychleji domů.
„Testovat jsme chtěli, ale sám

jsem řekl týmu, že to nebude mít
smysl, pokud od KTM nedostaneme
motorku se specifikací pro rok 2019.
A to se nestalo. Testovat s letošnímo-
torkou by postrádalo smysl, proto
jsme od toho upustili,“ podotkl. (jip)

Teplého exploze: čtyři góly!

„Spoluhráči říkali, ať
dám těch gólů klidně
osm. Pravda je, že pět
jsem jich dát mohl.
Ale buďme skromní.“

Plnou
parou
kupředu

Kornfeil cílí na životní
šestou příčku v Moto3

Basketbalistky Žabin v bleskovém tempu run and gun

BLANENSKO  MORAVA  SVĚT blanensky.denik.cz

BLANENSKÝ

rovnost

BLANENSKO
VČERA
Automuseli
vyprostit hasiči
Lažánky –Mimo vozovku
sjelo v sobotu před půl osmou
večer osobní auto při havárii
u Lažánek na Blanensku. Vy-
prostit vůzmuseli až jihomo-
ravští hasiči, kteří ho poté
odtáhli a uvolnili silnici. Ne-
hoda se naštěstí obešla bez
zranění. Příčinu havárie nyní
řeší policisté. (erm)

BLANENSKO
DNES

Poznají klíčové
chvíle dětí
Blansko – Jakmohou rodiče
ovlivnit chování dítěte? To se
dozvědí příchozí v blanen-
ském klubu Ratolest díky pe-
dagožce Janě Sedlákové. Ro-
diče zjistí, jak lze zvládat na-
rození dalšího dítěte, nástup
do školky nebo pohlavní do-
zrávání. Beseda začne dnes v
deset hodin dopoledne. (kil)

Foto: Deník/Přemysl Spěvák
Koláž: Deník/Ivo Špatný

Asfalt na kopečku? Ne, řekli lidé

Více na str. 3

Bouřlivé reakce na sociálních 
sítích vyvolal záměr mikulovské 
radnice a Státního pozemko-
vého úřadu zpevnit dvě polní 
cesty vedoucí ke Svatému ko-
pečku v Mikulově. Lidé se báli, 
aby místo nepřišlo o romantiku. 
Nejvíc by jim vadil asfalt. Úřady 
ale ujistily, že materiál zvolí co 
nejcitlivěji.

Asfalt byl 
podle staros-
ty Mikulova 
Rostislava 
Koštiala jed-
nou z mož-
ností, jak 
cesty zpevnit. 
Tento mate-
riál nakonec 
neprošel.

Kameny zasypané 
štěrkem. 
To je technologie, kterou 
nakonec investoři pro trasy 
na Svatý kopeček vybrali.

Cyklisty by neměl, 
na rozdíl od asfaltu, tolik lá-
kat zvolený povrch cest. Lidé 
na kole mají vjezd k památce 
zakázaný.

Na hranici přírodní 
rezervace Svatý kopeček 
zpevňování cest skončí, 
ujistila mikulovská radnice.

Kraj: stovky lidí se vyhýbají vězení
Spáchali trestný čin, byli
pravomocně odsouzení a
soud jim uložil trest od-
nětí svobody. Do vězení
přesto nenastoupili. Na
jižní Moravě jsou takových
případů stovky.

KLÁRA VAŠÍČKOVÁ

Jižní Morava – Vánoční svát-
ky chtějí strávit doma nebo se
musí postarat o nemocného
člena rodiny. Dalším se jed-
noduše nechce. Důvodů, kvůli
kterým pravomocně odsou-
zení nenastoupí do vězení, je
podle zkušeností policistů,
soudců či advokátů řada.
Soudy v Jihomoravském kraji,

vězeňská služba i policisté
evidují stovky lidí vyhýbají-
cích se vězení.
Krajský soud v Brně vede

přes sto případů, kdy do vě-
zení nenastoupil člověk od-
souzený před více než rokem.
„Téměř třetina nenastoupila z
důvodu neznámého pobytu.
To semůže stát například
tehdy, když soudní řízení trvá
několik let a daný člověk se
přestěhuje,“ uvedla mluvčí
soudu Eva Angyalossy.
Odsouzené, ale dosud ne-

uvězněné, eviduje i brněnský
městský soud. „Ke konci října
jsme zaznamenali 108 lidí,
kteří nenastoupili do výkonu
trestu z důvodu povolení od-

kladu, neznámého pobytu,
pobytu v cizině či jiných,“
řekla mluvčí Petra Hovorková.
Brněnská věznice v součas-

nosti eviduje několik desítek
odsouzených, kteří ke stano-
venému datu nepřišli. „Pracuji
tady šestadvacet let a mám
pocit, že za poslední dva roky
se počet těchto lidí zvyšuje.
Někteří lidé umřou, nebo ženy
jdou namateřskou dovolenou
či si někdo požádá o odklad ze

zdravotních důvodů,“ sdělila
mluvčí Dana Krejčířová.
Úkolem věznice v těchto

případech je informovat soud,
že člověk, kterého odsoudil, se
k výkonu trestu nedostavil.
Dál se případu věnují poli-

cisté a státní zastupitelství.
„Nikomu se do vězení nechce,
ale prodlouží to pobyt za mří-
žemi. Pokudmá člověk odse-
dět například jeden rok a ne-
nastoupí ve stanoveném ter-
mínu, tak spáchá další trestný
čin a dostává další trest. Délku
ovlivní to, jak dlouho se vě-
zení vyhýbal a jaké pro toměl
důvody. V tomhle případě by
to bylo v rozmezí asi jednoho
až šesti měsíců,“ zmínil br-

něnský státní zástupce Jan
Petrásek.
Dopadnout odsouzeného a

přivést ho zpět před soud
musí policisté. „Vložíme jeho
údaje do databáze hledaných
osob a začneme po něm pát-
rat tam, kde by semohl vy-
skytovat, nebo jej nalezneme
náhodou, třeba díky běžné
silniční kontrole. Za letošní
rok jsme jich našli už přes sto
třicet. Aktuálně pátráme po
sedmačtyřiceti,“ informoval
policejní mluvčí Pavel Šváb.
Lidé se pak podle brněn-

ského advokáta Michala Bor-
tela brání třeba tím, že o vý-
zvě k nástupu do věznice ne-
věděli.

104
lidí odsouzených krajským
soudem nenastoupilo do výko-
nu trestu.

REPORTÁŽ

Víkendový Festival
Life! na brněnském
výstavišti přilákal na
sport a tanec zástupy
lidí strana 2
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Počasí v Jihomoravském kraji

Chodíte pravidelně 
do knihovny?

S K Ó R E 
Rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz

 69 %

ANO NE

 31 %
HODONÍN

Unemocnice
v Hodoníně bude
provizorní
parkoviště pro
120 aut strana 3

Sportovní
čtěte na 

straně 11

ZMRZLINÁŘ MALÍŘ I HOTELIÉR
ZNÁTE PŘÍBĚHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ?

VYZNAMENÁNÍ
OD PUTINA
Měl Nohavica odmítnout
Puškinovu cenu z rukou
ruského
prezidenta?
strana 8

Povypráví o
Austrálii
Velké Opatovice – Jaké to je
vydat se za klokany do Aus-
trálie nebo cestovat po exo-
tické Tasmánii dnes večer
popíše lidem z Velkých Opa-
tovic rodinaMárových. V zá-
meckém sále o tom od pěti
hodin povypráví při cesto-
pisné besedě. Vstupné na
akci je dobrovolné. (erm)

SUPER CENA!

500 g - kyblík

69.
90

XXL CHERRY 
RAJČATA DATLOVÁ

1 kg = 139,80 Kč

Nabídka zboží platí do 14. 11. 2018 
nebo do vyprodání zásob.

OD PONDĚLÍ
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PONDĚLÍ  12. LISTOPADU 2018 - ČÍSLO 263 CENA 17 KČ

9 771802 089012
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SPORT | Aktuálně

Konecmazlení. Znojmo
potřebuje jednoduchost
Znojemští fotbalisté v
dnešním druholigovém
utkání zabojují o zlomení
série proher na hřišti
osmých Vítkovic.

JAROSLAV KÁRA

Znojmo, Brno – Prožívají
špatný podzim, ale aktuální
série znojemských fotbalistů
je vůbec ta nejhorší. Ve FOR-
TUNA: NÁRODNÍ LIZE pro-
hráli čtyřikrát za sebou, tak
špatné období nezažili od
pádu z nejvyšší soutěže v
ročníku 2013/2014.
Nedaří se především ofen-

zivě, ve čtyřech utkáních se
znojemský hráč radoval z
gólu pouze jednou. Při po-
slední domácí prohře 1:2 se
Sokolovem se trefil Jan
Mudra. „Jsem typ, který se
snaží každé utkání hodit co
nejdřív za hlavu. Věřím, že se
to jednou zlomí. Na tréninku
makáme, dřeme, děláme
všechno, aby se k nám štěstí
přiklonilo. Třeba to přijde už
s Vítkovicemi a začneme vy-
hrávat,“ vyhlíží znojemský
útočník Jakub Teplý nad-
cházející duel.

Znojmo dnes od pěti hodin
odpoledne nastoupí na hřišti
Vítkovic, které v posledním
kole padly 1:4 v Brně. „Musí-

me začít taky aktivně, před-
vádět naši hru, abychom zá-
pas kontrolovali, dali co nej-
rychleji gól, ať je brzy roz-
hodnuto. Uvidíme, co trenér
řekne,“ říká Teplý.
Taktiku oznámí kouč Leoš

Kalvoda až před utkáním.
„Neřeknu vám, jak budeme
hrát, příprava teprve bude.
Uvidíme, s čím trenér přijde,
a doufáme, že to klapne,“
povídá znojemský forvard.
Jeho tým však po sérii po-

rážek ztratil sebevědomí,
takže potřebuje zvolit jed-
noduchou a účelnou strate-

gii. „Když nevyhrajete čtyři
zápasy po sobě, podepíše se
to na psychice. Jsme spíš ta-
koví hráči, že kombinujeme
amazlíme se s balonem.
Musíme však začít od jedno-
duchosti, potom přijde sebe-
vědomí amůžeme si něco
dovolit,“ nabádá Teplý.
Momentálně nemají hráči

třináctého celku druholigové
tabulky na své straně ani fa-
noušky. Při posledním do-
mácím utkání v Horním
parku spustili pískot, už
ztratili trpělivost. „Lidem se
to nelíbí, ale jak jimmám

vysvětlit, že soupeř zaleze v
devíti a stojí, že je těžké se do
nich dostávat? Přijdeme ke
kotli a všichni si myslí, že se
nesnažíme, že na to kašleme.
Tak to ale není,“ upozorňuje
na klubovémwebu znojem-
ský zadák JanMudra.

Na zmátoření má jihomo-
ravský celek poslední dva
duely. Po následující repre-
zentační přestávce už Znoj-
mo pouze přivítá Hradec
Králové a do zimní přestávky
chtějí hráči nabrat aspoň
částečně zpět ztracenou se-
bedůvěru. „Nejde nám to
nyní, jednoduchou hrou a
bojovností se do tohomusí-
me dostat. Holt proti lepším
týmům. Neděláme to
schválně. Kdo fotbal někdy
hrál, ví, v jaké jsme situaci.
Není to jednoduché,“ připo-
mínáMudra.
Mužstvo se v kabině snaží

nasměrovat především zku-
šení fotbalisté jako Antonín
Bušek, Tomáš Cihlář nebo
Michal Ordoš. „Máme tam
hráče, kteří na nás sypou, ať
to hodíme za hlavy, ať se do
situace nevžíváme, ať si nic z
toho neděláme. Je to jenom
fotbal, jsme zdraví, což je
hlavní, a chytneme se. Není
možné, aby se to jednou ne-
otočilo,“ burcuje Teplý.

ZÁPAS 15. KOLA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

Městský stadion 
v Ostravě-Vítkovi-

cích

MFK 
Vítkovice (8.)

1. SC Znojmo
 FK (13.)  

DNES  
17.00

Čtvrtní-

 1  Buček
 14  Helísek
 4  Cheredea
 21  Dramé
 6  Cihlář
 15  Lacko
 11  Kučera
 17  Mudra
 12  Ordoš
 10  Štrombach
 18  Teplý
ABSENCE: 
nikdo

MARTIN MACEJ
Zápasy v této sezoně: 13
Góly: 4

HVĚZDA 
SOUPEŘE

1

21

11

18

4

15

12

6

1017

14

„Lidem se to nelíbí, ale
jak jimmámvysvětlit,
že soupeř zaleze v devíti
a stojí? Přijdeme ke
kotli a všichni si myslí,
že se nesnažíme.“

obránce Jan Mudra

„Jsem typ, který se sna-
ží každé utkání hodit co
nejdřív za hlavu. Věřím,
že se to jednou zlomí.
Na tréninkumakáme,
dřeme, děláme vše.“

útočník Jakub Teplý

Na největší sportovní festival Life!
do Brna dorazí Panenka i Kornfeil
VLADIMÍR FORMÁNEK

Brno –Na jinémmístě v
České republice tak obsáhlou
přehlídku sportovních akcí
nenajdete. K tomu i známe
osobnosti jako legendární
fotbalista Antonín Panenka
nebomotocyklový jezdec Ja-
kub Kornfeil z Rohatce na
Hodonínsku. To vše nabízí
Veletrh Sport Life!, který se
koná ode dneška až do ne-
děle na brněnském výsta-
višti.
Letošní ročník festivalu

Life přináší opět desítky
sportů v několika halách,
nejčastěji v permanenci bude
pavilon G2, nazývaný Family
hall. „Všechno, co se hýbe a
co se hýbe pro děti, je správ-
ně. Jsem rád, že tohomůžu
být součástí. Děti semusí
hýbat odmalička,“ říkámo-
derátor a sportovec Roman
Šebrle, jeden z patronů festi-
valu.
Už jenom samotný výčet

sportů, které si návštěvníci
mohou vyzkoušet nebo se na
ně jen podívat, je zajímavý.
„Bude to například cyklistika,
školička in-line bruslení,
fotbal, basketbal, florbal, vo-
lejbal, ragby, zápas, ale také

lední hokej, stolní tenis,
badminton, házená, judo,
akrobacie a žonglování, vod-
ní pólo, lyžování a řada ji-
ných sportů,“ zve návštěvní-
ky Kateřina Konečná, ve-
doucí oddělení sportu Jiho-
moravského kraje.
Zajímavostí je určitě nafu-

kovací air truck. „Jde o dvacet
metrů dlouhou nafukovací
matraci, na kterémohou děti

skákat, dělat salta a další
cviky,“ doplňuje Konečná.
Nejen děti, ale i dospěláci
jistě ocení také trenažéry,
zejména jachtařský nebo
veslařský.
Velkým lákadlem je pak

autogramiáda hokejistů Ko-
mety, která se uskuteční již
dnes od tří hodin odpoledne
ve Family hall. K dispozici
jsou hráči Martin Dočekal,

Ondřej Němec, Lukáš Kašpar,
Tomáš Bartejs, Petr Holík a
Michal Barinka.
Rovněž už dnes se na vý-

stavišti objeví řada dalších
známých sportovců. Fotba-
lové zastoupení má podobu
Antonína Panenky a Pavla
Horvátha. Dále bývalá plá-
žová volejbalistka Kristýna
Kolocová, krasobruslař To-
máš Verner nebomotocy-
klový závodník Jakub Korn-
feil.
Výše jmenovaní se od de-

víti hodin dopoledne budou
věnovat dětem, se kterými
obejdou různá sportovní
stanoviště a vše si s nimi vy-
zkouší.
Aktivní sportovce jistě

zaujme široká škála běhů,
kterých semohou zúčastnit.
Na programu jsou čtyři různé
stupně náročnosti.
Vstupné si můžete zakou-

pit v předprodeji na
www.festivalife.cz. Cena je
180 korun. Pokud si lístky
pořídíte až namístě, tak jsou
o dvacet korun dražší. Oteví-
rací doba výstaviště a pavi-
lonů je vždy od devíti hodin
ráno. Brány se zavírají v šest
hodin večer, v neděli už ve
čtyři.

Výběr z programu
Dnes
9.00–13.30: Sport Life pro
mládež (pavilon E)
9.00–14.00: Badmintonové
kurty a veslařské trenažery
(pavilon G2)
Běhy
16.30: Start závodu dětí na
500 metrů. Start i cíl u hlavního
vchodu výstaviště
17.00: Šifrovací běh tmou
17.30: Start závodu muži/ženy
do 36 let na 5000 metrů a nad
36 let na 10 000 metrů. Start i
cíl u hlavního vchodu výstaviš-
tě
Zítra
10.30–11.30: Závody v lezení
na rychlost na stěně (pavilon
G2)
13.00: Roman Šebrle auto-
gramiáda a beseda (pavilon
G2)

14.00–16.00: Měřený doved-
nostní in-line slalom (pavilon
G2)
15.00–15.30: Exhibiční utkání
Dragon Brno v ragby (pavilon
G2)
16.00–17.00: In-lina školka
(pavilon G2)
Běh
10.00: Runsmile. Start i cíl u
hlavního vchodu výstaviště
Neděle
12.00–15.30: Exhibiční utkání
florbalistů Bulldogs Brno (pa-
vilon G2)
14.00: Český klub olympioni-
ků – beseda s legendami
sportu (pavilon G2)
Běhy
9.00: Predator run Brno. Start
i cíl v pavilonu Z
15.00: Predator junior. Start i
cíl v pavilonu Z

SLEZSKÉ DERBY. Populární klání, jež se tradičně 
označuje jako „vysoce rizikové“, je zpět. Baník míří na 
půdu Opavy, kde se v rámci nejvyšší soutěže představil naposledy 
v roce 2005 (1:1). Celková bilance obou soupeřů v první lize činí 
šestnáct utkání – čtyřikrát se radoval Slezský FC, šestkrát Ostrava.

VYPRODÁNO. Oba kluby na svých webových stránkách už několik 
dní hlásí, že všechny vstupenky jsou pryč. Zajímavost: stadion 
v Městských sadech, který pojme 6385 diváků, počítá s 1009 
příznivci Baníku, což je zhruba trojnásobek povinného 
pětiprocentního počtu lístků uvolňovaných pro hosty.

NÁVRAT KRÁLE? Ostrava už bude moci počítat s Milanem Barošem, 
který si minulý týden proti Plzni odškrtl poslední políčko 
z pětizápasového trestu za vyloučení proti Slavii. Bude se muset 
znovu krotit: duel řídí sudí Petr Ardeleanu, který jen v posledním 
derby pražských „S“ rozdal osm žlutých karet.

ŠLÁGR 15. KOLA

TIP NA ZÁPAS

PLZEŇ – PŘÍBRAM 4:0
Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny 

Náročný program pohárových zástupců se začíná 
promítat do sestav, vážná zranění v posledních týdnech 
utrpěli Tecl (Slavia), Krmenčík (Plzeň) a Masopust 
(Jablonec). Všechny zmíněné celky nyní doma vyzvou 
papírově slabší soupeře, ukáže se tak, jak široký mají 
kádr. Sázkaři reagují i na vykartovaného kanonýra 
Komličenka z Boleslavi – poprvé v sezoně tipují 
v utkání Středočechů méně branek.

POHLED BOOKMAKERA

PROGRAM 15. KOLA

MLADÁ BOLESLAV – DUKLA  

9. 11., 18.00 1,73:1 3,9:1 4,9:1

KARVINÁ – SPARTA  

10. 11., 14.00 5,8:1 4,3:1 1,6:1

SLOVÁCKO – LIBEREC  

10. 11., 17.00 2,76:1 3,18:1 2,78:1

OPAVA – OSTRAVA  

11. 11., 14.00 3,1:1 3,3:1 2,43:1

JABLONEC – BOHEMIANS 

11. 11., 15.00 1,43:1 4,75:1 7,6:1

PLZEŇ – PŘÍBRAM 

11. 11., 15.00 1,19:1 7,85:1 16:1

TEPLICE – OLOMOUC  

11. 11., 15.00 2,64:1 3,25:1 2,86:1

SLAVIA – ZLÍN  

11. 11., 17.00 1,35:1 5,4:1 9,5:1

výhra 
domácích

výhra  
hostů

remíza

Pozn.: kurzy Fortuny platné ke dni 8. 11. 2018  
Ministerstvo financí varuje:  
● účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 
● sázení je do 18 let zakázané.

Všechny zápasy na

Pozvánka na fotbal

1. Jablonec 5 4 1 0 16:3 13

2. Plzeň 5 4 1 0 7:3 13

3. Slavia 5 3 1 1 12:6 10

4. Liberec 5 3 1 1 5:1 10

5. Ostrava 5 2 2 1 6:5 8

6. Zlín 5 2 2 1 5:4 8

7. Olomouc 5 2 2 1 7:8 8

8. Opava 5 2 1 2 9:4 7

9. Dukla 5 2 1 2 7:11 7

10. Teplice 5 2 0 3 6:6 6

11. Bohemians 5 1 2 2 5:8 5

12. Sparta 5 1 1 3 6:6 4

13. Mladá Boleslav 5 1 1 3 6:10 4

14. Slovácko 5 1 0 4 4:8 3

15. Příbram 5 1 0 4 4:18 3

16. Karviná 5 0 2 3 4:8 2

Poznámka: Tabulka formy zohledňuje pět posledních zápasů.

TABULKA FORMY

OFENZIVNÍ HVĚZDY

275 59

Nejčastěji střílející tým Nejčastěji střílející hráč

NICOLAE  

STANCIU

Středeční fotbalový zápas Ligy mistrů mezi Plzní 
a Realem Madrid se hrál celkem 96 minut hrubého 
času. A to byla správná odpověď na otázku 
v soutěži, kterou uspořádal Deník spolu s FC 
Viktoria Plzeň a pivovarem Gambrinus. A kdo vyhrál? 

 
Karel Janovec z Rybnice získává kopačky, Josef 
Aišman ze Spáleného Poříčí dostane originální dres 
FCVP, Stáňa Kašparová z Tábora fotbalový míč 
a

 
z
 
padesátilitrového sudu piva Gambrinus se raduje 

Mirka Řípová z Benátek nad Jizerou. Blahopřejeme! 

Další kolo soutěže o stejné ceny uspořádáme 
v

 

Deníku před příštím utkáním Plzně v Lize mistrů 
(27. 11. v Moskvě proti CSKA). 

Soutěž Deníku:
Kdo vyhrál kopačky, dres Plzně a sud piva
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www.denik.cz
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Brno-středmá
nové vedení
Brno – K podpisu koaliční
smlouvy usedlo včera nové
vedení městské části Brno-
střed. Koaliční smlouvu
stvrdili dopoledne. Uzavřeli ji
vítězní občanští demokraté s
hnutím ANO a lidovci. V je-
denáctičlenné radě budemít
ODS pět radních, hnutí ANO
čtyři a lidovci dva radní.
„ODS připadne rozvoj měst-
ské části, ekonomika, rozpo-
čet a finance, majetek, byto-
vá problematika, doprava a
kultura,“ oznámil nový sta-
rosta VojtěchMencl z ODS.
Hnutí ANO budemít na sta-
rosti životní prostředí, vý-
stavbu, územní plánování,
investice a správu bytových
domů, obchod, služby, sport
a turismus. Lidovcům při-
padne školství a sociální
a zdravotní oblast. (eli)

Festival zahájí
taneční party
Brno – Tanec, sport a zábavu
spojuje festival Life!, který
začíná dnes na brněnském
výstavišti. První den akce
návštěvníky čeká šifrovačka
a taneční party Exit in the
Hall. Na večírku obohaceném
o světelnou show si zatančí
tři tisíce lidí. Zahraje tam de-
set dýdžejů. Diskotéka začíná
v pavilonu A1 v osm večer.
Vstup je zdarma. (mam)

Hasič zakládal požáry,
aby ohromil přítelkyni
Tři letošní požáry v Osla-
vanech na Brněnsku zalo-
žil tamní dobrovolný
hasič. Policistům přiznal,
že chtěl udělat dojem na
svou dívku a kolegy.

MARTINA MORESOVÁ
PAVLA HLOUŠKOVÁ

Oslavany –U požáru byl ob-
vyklemezi prvními a obětavě
bojoval s plameny. Jednou se
při takovém zásahu staral
o zraněného kolegu. Tehdy
ještě nikdo netušil, že jede-
nadvacetiletý dobrovolný
hasič z Oslavan na Brněnsku
tyto ohně zakládal. „Asi ho
dohnalo svědomí, takmu
pomohl,“ podotkl oslavanský
starosta Vít Aldorf.
Žhář na sebe upozornil

právě přehnanou aktivitou.
„Hasiči jeli k zásahu a on už
z auta volal kamarádům, že
bude zápasit s ohněm. Navíc

vždycky hořelo kousek od
jeho bydliště,“ řekl Deníku
Rovnost jeden z oslavan-
ských dobrovolných hasičů,
který si nepřál uvést své
jméno. Redakce je zná.

KOLEGYOKRADL
Mladík své kolegy nejen
ohrozil, ale také okradl. Se-
bral ze zbrojnicemotorkář-
ské vybavení. „Všechno to
prodal, měl prý velké dluhy,“
vysvětlil hasič.
Poprvémladýmuž zapálil

lesní porost v dubnu jen pár
dnů poté, co se stal dobro-
volníkem. O den později za-
ložil oheň v lese na jiném
místě. „O tři měsíce později
za týden lehlo popelem ve
stejné oblasti pět stohů slá-
my,“ informoval policejní
mluvčí Bohumil Malášek.
Policisty na podezřelého

upozornilo vedení zásahové
jednotky společně s osla-

vanským starostou. „Mezi
hasiči se hned po jeho ná-
stupu začaly dít divné věci.
Například ho našli ve zbroj-
nici v době, kdy tam neměl
co dělat. Naše podezření jsme
policistům sdělili už v dub-
nu,“ popsal starosta Aldorf.
Při vyšetřování semladík

přiznal. „Hájil se tím, že se
chtěl před novými kolegy
předvést jako akční hasič.
Roli prý sehrál také rozvíje-
jící se vztah s přítelkyní, kte-
rou chtěl svým konání ohro-
mit,“ dodal Malášek.
Vedení obce se sice ulevilo,

ale zároveň hasiče lituje.
„Zkazil si život, nikdo užmu
neodpáře, že je žhář. Navíc
musí zaplatit spoustu peněz
za výjezdy hasičů a další
škody,“ upozornil Aldorf.
Škodu policisté vyčíslili na

osm set tisíc. „Muže teď stí-
háme pro krádež a poškození
cizí věci,“ uvedl mluvčí.

NovéMlýny: více vody
Břeclavsko – Pomoc lužním
lesům i zemědělcům. Před-
stavitelé ministerstva země-
dělství, Jihomoravského kraje
a Povodí Moravy chtějí na-
výšit hladinu dolní a střední
novomlýnské nádrže o pěta-
třicet centimetrů.
Nádrže zvětší objem o de-

vět milionů kubíků vody.
„Jedna část bude určená na
závlahy, zbylá na zavodnění
lužních lesů hlavně v oblasti
Soutok,“ řekl generální ředi-
tel Povodí Václav Gargulák.

Povodí plánuje zadržet vo-
du na jaře z tání a pak z celo-
ročních srážek.
S plánemmají problém or-

nitologové. Bojí se poškození
ptačí oblasti. „Zvýšení hladi-

ny střední nádrže bymělo za
důsledek zaplavení ostrovů s
hnízdními koloniemi,“ uvedl
ornitolog Gašpar Čamlík.
Státní podnik počítá

s úpravami hnízdišť vzácných
ptáků i vybudováním no-
vých.
Návrh změnymanipulač-

ních řádů předali zástupci
Povodí hejtmanovi Bohumilu
Šimkovi včera. Mají umožnit
zvýšení hladiny. „Správní ří-
zení seminimálně rok po-
vleče,“ sdělil Šimek. (hra)

Foto: Deník/archiv

Ceny bytů 
na maximu

Více na str. 3

Zdražování bytů v Brně se zastaví na 
hranici 75 tisíc korun za metr čtvereční. 

Na prodej je jich oproti loňsku o polovinu 
víc. Největší výběr mají lidé v Brně-středu, 
Bystrci a Židenicích.

O změnách
P Stát chce navýšit hladinu

dvou ze tří novomlýnských
nádrží o 35 centimetrů.

P Navýšení odpovídá zhruba
polovině objemu Brněnské
přehrady.

TV  
magazín

Přehledný 

program 

na celý týden
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Do 22. 11. na damenavas.brno.cz nebo přes vlastní účet na brnoid.cz.

Hlasovat můžete i osobně 20. 11. v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné od 10 do 18 hodin.

Brňané, 
        a změňte toto město k lepšímu!hlasujte   

PÁTEK  9. LISTOPADU 2018 - ČÍSLO 261 CENA 19 KČ
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VÝBĚR 
Z MEDIALIZACE FESTIVALU
Lifestyle periodika

Dobrý tah na branku!Když organizátoři festivalu plánovali páteční setkání sportovců a olympioniků s mládeží, netušili, jak obří zájem tato akce vyvolá, zkrátka jaká to bude pecka. Na vý-staviště dorazilo dva tisíce dětí a SPORT Life! pro mládež se tak stal top programem celého dne. Není divu, ke sportu a pohy-bu děti motivovaly takové hvězdy jako fotbalisté Antonín Panenka a Pavel Horváth, krasobruslař Tomáš Verner,  motocyklový závodník  Jakub Kornfeil, cvičitelka Hanka Kynychová, plážová volejbalistka Kristýna Kolocová nebo atletka Kateřina Baďurová.

Matonoha bivakoval v karavanuA to nejen na výstavišti. Tam si prošel sice ty největší novinky z obytných vozů (a že jich tam bylo!), přímo z vele-trhu Caravaning však vyrazil na ledovec a to svým vlastním obytňákem. Doprovod mu tentokrát dělal syn Štěpán.

Youtubeři v obleženíA to doslova. Sobotní mož-nost potkat svého milova-
ného youtubera „face to face“ využily stovky dětí, 
které natěšeně naběhly na výstaviště v doprovodu svých o něco méně natěše-ných rodičů. Inu, také jsme 

měli své idoly…

Festival Life! je  přehlídkou životního 
stylu, jak jej vnímáte?
Jako akci, která je opravdu pro všechny. Zaba-
ví se tady jak děti, tak jejich rodiče, sportovci 
i tanečníci, vyznavači počítačových her, ale 
třeba i milovníci karavanů. Caravaning le-
tos zabral hned dvě haly z celého výstaviště. 
Máme zaplněných celkem deset hal a v každé 
je něco zajímavého, nebudou chybět ani stále 
populární youtubeři. 

Festival bývá každý rok spojený s něja-
kými známými tvářemi, jaké to budou 
letos?
Letos bude hlavním ambasadorem už počtvr-
té herec Ondřej Sokol, spolupráce s ním je 
výborná, po profesionální i po lidské strán-
ce. Sekundovat mu tentokrát bude modelka 
Andrea Verešová a sportovec a moderátor 
Roman Šebrle. Taneční rekord je taková naše 
specialita a v minulosti nám jej pomohli pře-
konat například Richard Genzer, Jiří Mádl, 
Jakub Kohák, Lukáš Pavlásek, Leoš Mareš či 
Simona Krainová. 

Každý rok k tomuto rekordu natáčíte 
speciální video se známými osobnostmi, 
určitě tak vznikla spousta „nepublikova-
telných“ historek z natáčení…
Tak těch je opravdu hodně. (smích) V začát-
cích vznikala videa opravdu živelně a tak tro-
chu „punkově“. Když jsme například natáčeli 
na Národní třídě v Praze, opomněli jsme udě-
lat zábor prostoru. Celé natáčení jsme pak 
jen čekali, jestli na nás někdo nepřijde, a vi-
deo tak vzniklo nechtěně u popelnice, která 
stála uprostřed natáčení. Vtipná byla i situa-
ce, kterou jsem pracovně nazvala „kdo je tady 
režisér“, kde se celý štáb před nastoupenými 

profesionálními režiséry Sokolem a Mádlem 
nemohl dohodnout, kdo to celé vlastně reží-
ruje. (smích) 

Jak tyto akce vznikají, kdo je vymýšlí?
Je to týmová práce, ale na place nám pak sa-
mozřejmě pomáhá i Ondra Sokol jako skvělý 
improvizátor, který dokáže našim nápadům 
dát ještě větší šťávu. Ondřej je ale šoumen 
třeba i při běžných pracovních schůzkách. 
Dodnes vzpomínáme na jeho impozantní 
příchod na schůzku do restaurace, kde na něj 
dychtivě čekalo asi dvanáct lidí. Při přícho-
du totiž nechtěně „sejmul“ číšníka s tácem 
plného jídla, které tak skončilo na většině 
přítomných. Ondřej si jakoby nic sedl, začal 
mluvit, a my jsme si tak alespoň všichni od-
nesli domů kus oběda na šatech. 

Co zajímavého budou moci vyzkoušet? 
Co byste doporučila vy?
Mohou se třeba svézt na lanovce, zkusit si 
slézt umělou stěnu, zabruslit si, zahrát si 
stolní tenis, vyzkoušet si Freestyle BMX kola 
i koloběžky, skákat do obřího polštáře z výš-
ky, zapotit se při spinningu nebo jumpingu, 

nebo si s námi zatančit a zaběhat. Nabízíme 
čtyři různé běžecké závody – největší z nich 
je SPORTLife RUN, noční orientační závod 
Tmou nebo překážkový Predator Run či cha-
ritativní Run Smile. Odvážní pánové se mo-
hou zúčastnit i Hero Factoru, oblíbené verze 
náročné japonské soutěže. No a kdo by odo-
lal pohledu na krásně vyrýsované chlapy při 
workoutu?

Kromě pohledu na svalnaté muže, co 
byste doporučila přímo ženám?
Pokud mají rády zdravý životní styl, jógu 
nebo čínskou medicínu, tak se určitě najdou 
v rámci sekce Style Life. Mohou si vyzkoušet 
umělou ledovou plochu nebo si zahrát stol-
ní tenis, milovnice fitka určitě naláká fitness 
zóna se spinningem, novinkou budou napří-
klad kola s tzv. wattmetrem, který je schopen 
při jízdě vyhodnotit i sílu došlapu a jiné hod-
noty. Mohou si také zaskákat na trampolín-
kách pod vedením zkušených instruktorek 
a pro maminky s dětmi tady máme navíc 
Family Hall, kde si užijí nejrůznější sporty 
i atrakce se svými ratolestmi. 

Děkuji za rozhovor.

Tak na festivalu 
Life! nikdy...

NUDA 
V BRNĚ?

Festival tance, sportu a zábavy už za pár 
dní jako každoročně startuje na brněnském 
výstavišti. Co by návštěvníkům letos 
rozhodně doporučila zažít PR manažerka 
festivalu Life! Dita Brančíková? 

 Festival LIFE! 
 Výstaviště Brno
 9.–11. 11. 2018
 www.festivallife.cz  

”

 Tomáš Matonoha   vyrazil z veletrhu   Caravaning Brno  přímo na ledovec.  A jak jinak, než   v obytném autě! 

 V pátek se na výstavišti  sportovalo se známými tvářemi 

 Vrátný Pepan,  uklizečka Miluna,  instalatér Franta  a technik Eda to  rozjeli na place tak, že diváci jen zírali

OSOBNOSTI MOTIVUJÍ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Druhý listopadový víkend přilákal na brněn-ské výstaviště známé osobnosti českého showbyznysu. Konal se zde totiž festival Life!, který na jednom místě propojil sportovce, běžce, tanečníky a celkově všechny zastánce aktivního životního stylu. Souběžně se konal i Caravaning Brno určený pro aktivní cestovate-le v obytných autech a karavanech. Myšlenka byla jasná – motivovat veřejnost k pohybu a zdravému způsobu života. Známé sportovní legendy jako Antonín Panenka, Tomáš Verner, Pavel Horváth, Kateřina Baďurová, Kristýna Kolocová, Jakub Kornfeil a Hanka Kynychová si zasportovali s více než 2 000 dětmi a Ondřej Synek si zavesloval pro charitativní účely na stánku GoGEN. Přijeli také ambasadoři fes-tivalu Andrea Verešová, Ondřej Sokol a Roman Šebrle, kteří se jako zástupci BVV týmu utkali v hvězdném All Star Battle s předními taneční-mi ikonami. Společně pak překonali s dalšími 2 135 účastníky taneční rekord. 

 Ondřej Sokol  a Roman Šebrle  za frajery 

 Miluna jako sexy krasavice  při závěrečném společném tanci 

 Ondřej Synek  vesloval pro dobrou věc 

LIFE! 
POD KŘÍDLY

SOKOLA
Je jedno, zda jste štíhlý nebo korpulentní, 

vousatý či holobrádek, modelka nebo 

uklízečka. Festival Life! se na proporce 

ani na dosažené vzdělání neptá a do víru 

tance či sportu vrhne doslova každého. 

Někteří známí umělci jsou ochotni kvůli 

dobré choreografii podstoupit ledacos. 

Třeba i speciální natáčení spotu k festivalu 

Life!, které se odehrávalo na brněnském 

výstavišti jako pozvánka na další taneční 

rekord. Andrea Verešová, Eva Decastelo, 

Roman Šebrle i Ondřej Sokol při něm zažili 

dost úsměvných situací. Nehledě na to, že 

sám Sokol se do role brněnského vrátného 

vžil natolik, že mezi natáčením okřikoval 

štáb typicky brněnským hantecem.  

Takže všich
ni na plac!

 

Již v sobotu
 10. listopadu 

na brněnsk
é výstaviště

!

www.festivallife
.cz

 Známý youtuber 

 Fatty Pillow se pustil 

 do natáčení s energií 

 a omotanou prodlužkou 

 Eva Decastelo 

 je sexy, i když spí 

 Ondřej Sokol 

 alias vrátný Pepan 

 tančí do roztrhání těla 

 Roman Šebrle alias 

 instalatér Franta umí 

 dobře skákat 

 Tým festivalu Life! 
 Andrea Verešová 

 alias uklízečka 

 Miluna se umí 

 poprat i s mopem 

www.festivallife.cz

PŘIJELI, 
TANCOVALI, 

ZVÍTĚZILI
Opravdu skvěl

ou mediální 

podporu z řa
d známých 

osobností měl letošní fes
tival 

Life! Na brněnském
 výstavišti 

byla po celé 
tři dny nabitá

 

atmosféra, plná 
adrenalinu, 

nadšení a tak
é napětí. 

Modelka Andrea Verešová, sportovec a moderátor Roman Šebrle a herec Ondřej Sokol 

společně s herečkou Evou Decastelo, yotuberem FattyPillowem a produkčním Mar-

tinem Fiedlerem alias Fidlim se účastnili už natáčení klipu a na festivalu to pořádně 

rozjeli. Po společné poradě „jak na to“ v tiskovém centru se přípravný tým nezastavil 

a to od vizážisty až po fotografy. Naplněná hala A1 tak bouřlivě uvítala na pódiu sexy 

instalatéra Frantu (Šebrle), vtipného vrátného Pepu (Sokol) a akční uklízečku Milunu 

(Verešová), která naběhla do tanečních battles i se smetákem! Že si ze sebe umí 

udělat srandu a jdou do toho naplno, dokázali všichni včetně prostorově výraznějšího 

youtubera Fattyho, kterému za jeho kreace publikum aplaudovalo naplno. Po soubo-

jích už nastoupili všichni v gala a půvabné modré šatičky Andrey Verešové rozzářily 

celý parket. Společně s profi tanečníky a hlavně s diváky se podařilo překonat laťku 

z loňského roku a dostat na „parket“ 2135 tančících návštěvníků!



VÝBĚR 
Z MEDIALIZACE FESTIVALU

Televize

Dobré ráno (9. 11.) – vysílán celý pořad
             přímo z výstaviště

TOP Star (5. 11. + 10. 11.)

Snídaně s Novou (8. 11.) – 3 reportáže

Hlavní Televizní noviny (10. 11.)

Mixxxer (6. 11.) – 3 reportáže

www.festivallife.cz



ON-LINE
KAMPANĚ
Sledované období: od 9. 10. do 10. 11. 2018
Dosah stránky:
- organický: 310 782
- placený: 650 728
- celkový: 961 510

TOP 3 příspěvky 
Facebooku:

Počet fanoušků:
31 080

Událost Life! 2018 oslovila celkem 349 100 uživatelů,
významný dosah měla i událost DANCE! a to 141 000 lidí. 

TOP 3 příspěvky na Instagramu:

www.festivallife.cz



ON-LINE
KAMPANĚ
Video na YouTube kanálu
shlédlo za 2 měsíce
téměř 230 000 lidí

www.festivallife.cz

https://www.youtube.com/watch?v=KrYY_KvpEWc


FOTOGALERIE

www.festivallife.cz



FOTOGALERIE

www.festivallife.cz



Děkujeme partnerům festivalu Life!
generální partner

mediální partneři

hlavní partneři

www.festivallife.cz



Opět se na vás 
budeme těšit
VÝSTAVISTĚ BRNO
8. - 10.11. 2019
Více info na: www.festivallife.cz


