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Břetislav Rychlík: Dělat jen smrtelně  
vážné věci, propadnu se hanbou

[   DANIEL ZEMAN   ]

Ačkoliv jeden z nejznámějších 
českých divadelních režisérů Bře-
tislav Rychlík letos oslaví 60. na-
rozeniny, jeho pracovní nasazení 
by mu mohl závidět leckdo o ge-
neraci mladší. Na konci dubna 
uvedl v brněnském Národním di-
vadle novou adaptaci hry Milana 
Uhdeho Zázrak v černém domě 
a nepřestává natáčet ani angažo-
vané filmové dokumenty.

Břetislav Rychlík uvedl v brněnském Národním divadle novou hru - Zázrak v černém domě Foto | archiv NdB

NOVINY
jihomoravskéhoKRAJ kraje

Rodák z Uherského Hradiště je 
s Brnem nerozlučně spjat už mno-
ho let. V minulosti tvořil jak pro 
Divadlo Husa na provázku, tak pro 
HaDivadlo. V 90. letech se pak vrhl 
na dokumentaristiku a sbíral mno-
há mezinárodní ocenění. A v práci 
nepolevuje. Jen loni uvedl pět vel-
kých inscenací. „Začínám z toho být 
utrmácený. Navíc to bydlení na he-
reckých ubytovnách, to už pro mě 
není, to je fajn, když je člověk mla-
dý,“ říká s úsměvem. V rozhovoru 
pro Noviny Jihomoravského kraje 
se rozpovídal i o letošním 50. výro-
čí Divadla Husa na provázku, o své 
dokumentární tvorbě, ale i o svém 
tvůrčím snu: „Chtěl bych udělat je-
den muzikál,“ prozradil nám. 

 Více na straně 8

VYHRÁVÁ 
KAŽDÝ 
TŘETÍ!

Úvěr ve výši 10 000 Kč, splatnost 24 měs., splátka 575 Kč, při splnění podmínek 
Bonusu za řádné splácení vracíme 690 Kč, celkem zaplatíte 13 110 Kč, RPSN 31,16 %.

PŮJČTE SI

A VYHRAJTE EXOTICKOU 
DOVOLENOU ZA 40 000 Kč
A VYHRAJTE EXO

PŮJ

Stačí zavolat, je to zdarma

800 321 333
www.fer-uver.cz Jsme tu pro Vás už 22 let
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 Průměrná výše dotace 250 tis. Kč
 Dotace pokryje až 50 % výdajů
 Za kombinaci s kotlíkovou dotací bonus 40 tis. Kč

Program Nová zelená úsporám přispívá například na zateplení, výměnu oken, solární panely, 
rekuperační systém či stavbu domů v pasivním standardu. Dotaci získaly už desítky tisíc lidí. 
Připojte se k nim i vy. Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí 
administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR.

800 260 500 / info@sfzp.cz / www.novazelenausporam.cz

Máte už zatepleno?
S dotací to zvládnete 
za polovinu
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723
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BRNO | Druhý ročník brněnského 
běžeckého závodu KrPole RUN se 
uskuteční už v sobotu 26. května. 
Všichni běžci se sejdou u Nákup-
ního centra Královo Pole a pomě-
ří svoje síly v běhu na pět a deset 
kilometrů. Pořadatelé závodu my-
sleli i na děti, pro které připravili 
kratší 2,5 kilometru dlouhou trať. 

Zájemci o běh se mohou přihlá-
sit na webových stránkách www.
krpolerun.cz. Všichni registrova-
ní běžci dostanou závodní číslo, 
nevratný měřící čip a bude pro ně 
zajištěný pitný režim během závo-
du. Běžci, kteří se ocitnou na stup-
ních vítězů, navíc obdrží hodnotné 
ceny.

Pořadatelé se pro letošní ročník 
spojili s brněnskou Ligou vozíčká-
řů. „Nákupní centrum nám po-
může vybrat peníze na výcvik asi-
stenčního psa pro našeho klienta 
Tomáše,” upozornila mluvčí Ligy 
vozíčkářů Ladislava Blažková. 
Účastníci závodu i diváci tak budu 
mít u speciálního stánku možnost 

přispět. „Výcvik asistenčního psa 
stojí zhruba čtvrt milionu korun 
a pojišťovna na něj nepřispívá, pro 
Tomáše, který se pohybuje na vo-
zíku, by přitom vycvičený pes zna-
menal velké ulehčení. Rádi mu 

pomůžeme,” dodala za Nákupní 
centrum Královo Pole Edita Smě-
líková. Pořadatelé zároveň chtějí 
upozornit na to, že tak jednoduchý 
pohyb, jako je běh, není zdaleka 
pro všechny samozřejmostí.  -red-

KrPole Run se letos uskuteční už podruhé  Foto | NC Královo Pole

Židlochovice se dočkají dopravního terminálu
ŽIDLOCHOVICE | „Konečně!“ 
To si řekla většina obyvatel Žid-
lochovic, když v půlce května za-
čala plánovaná stavba nového 
dopravního terminálu. Ten má 
propojit autobusovou a železnič-
ní dopravu. Sláva je o to větší, že 
železnice se do Židlochovic vrátí 
po dlouhých 40 letech. Mělo by 
se tak stát současně s obnovou 
železniční trati do Hrušovan nad 
Jevišovkou. 

„Po dohodě se Správou želez-
niční dopravní cesty se začne stavět 
směrem od Židlochovic. Nejdříve 
se proto položí koleje a my násled-
ně dostavíme peron,“ uvedl staros-
ta Židlochovic Jan Vitula. Rekon-
strukce autobusového nádraží by 
měla být hotová do konce léta, sta-
vební práce na železničním nádra-
ží se plánují do listopadu. Samot-
ná trať by měla být obnovena do 
léta roku 2019, první cestující by se 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ | NOVI-
NY JIHOMORAVSKÉHO KRA-
JE vychází už téměř celý rok. Za 
tu dobu si našly své věrné čtená-
ře, kteří se na redakci pravidelně 
obracejí se zajímavými poznat-
ky z dění ve svém okolí. Za důvě-
ru, kterou do nás obyvatelé kraje 
vkládají, jsme nesmírně vděční. 
Naše poděkování však patří také 
našim novým i pravidelným in-
zerentům, bez kterých by noviny 
vznikat nemohly. 

Při každém kontrolním dni, kte-
rý spolu s distributorem NOVIN 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 
Českou poštou – absolvujeme, nás 
nepřestává příjemně překvapovat, 
ke kolika lidem se naše texty do-
stávají. Oficiální čísla hovoří sama 
za sebe. Zástupce České pošty nám 
potvrdil, že do distribuce posled-
ního vydání opět dostali 428.552 
výtisků určených k distribuci do 
poštovních schránek domácnos-
tí a 42 058 výtisků pro firmy. 

NOVINY JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE jsou tak vlastně již tradičně 
médium se suverénně nejvyšším 
zásahem čtenářů v celém Jihomo-
ravském kraji.

Podle statistického modelu se 
tak články týkající se dění v kraji 
mohly dostat až k neuvěřitelnému 
milionu čtenářů!

Věříme, že nám, milí čtenáři, 
zachováte svou přízeň a i nadále 
s námi budete sledovat dění v ce-
lém Jihomoravském kraji.  -red-

Potvrzeno! NOVINY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
vychází s nejvyšším počtem výtisků v celém kraji

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává květ-

nové vydání Novin Jihomorav-
ského kraje. Stejně jako v případě 
předchozích čísel, i tentokrát vám 
chceme nabídnout přehled toho 
nejzajímavějšího, co se v našem 
kraji událo za poslední měsíc. Kro-
mě zpráv z vašeho okresu se do-
zvíte i zajímavé tipy na nevšední 
dovolenou kousek za našimi hrani-
cemi, v Dolních Rakousích. Hlavní 
rozhovor čísla nám tentokrát po-
skytl známý divadelní režisér a do-
kumentarista Břetislav Rychlík. 
Kromě jiného vám přinášíme i roz-
hovor se Zdeňkou Dubovou, zakla-
datelkou zajímavého studentského 
projektu Můžeš to změnit! 

Obzvláště velkou radost pak 
máme z informací našeho distri-
butora, České pošty, podle kte-
rých se do distribuce dostalo přes 
400 000 výtisků. Rovněž nás těší 
váš neutuchající zájem a ohlasy na 
minulá vydání.

Přejeme vám příjemné čtení 
v májovém měsíci.

 Redakce Novin Jihomoravského kraje.

pak mohli svézt v prosinci příštího 
roku. Jak uvedl Jan Vitula, vlaky by 
mohly jezdit každou půlhodinu.

Výstavba terminálu bude stát 
celkem 72 miliónů korun, které za-
platí Židlochovice s pomocí evrop-
ských fondů. U dopravního termi-
nálu dále vznikne parkoviště park 
and ride s 90 parkovacími místy, 
nástupiště mezi vlaky a autobusy. 
Město rovněž investuje do opravy 
výpravní budovy.  -red-
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Středoškoláci mění svět.  
Začínají v našem sousedství
Mladí lidé vidí ve svém okolí často řadu věcí, které by bylo třeba 
zlepšit. Často jde o drobnosti, na jejichž nápravu neměli dospělí 
čas, přestože denně otravují život obyvatel obce a vedou k jejich 
špatné náladě. Studenti mají čas i energii, mnohdy však nevědí, 
jak na to. Právě proto připravil spolek Mezigenerace ve spolupráci 
s organizací EUTIS o.p.s. projekt Můžeš to změnit! Financován byl 
z prostředků Erasmus+ a Jihomoravského kraje. O letošním ročníku 
jsme si popovídali s ředitelkou Mezigenerace a zakladatelskou pro-
jektu Zdeňkou Dubovou.

Co je hlavním cílem projektu 
Můžeš to změnit?

Cílem je vyvolat změny ve vní-
mání politiky u studentů středních 
škol a pobídnout je k aktivnímu 
zapojení. O tom, že nezůstáváme 
jen v teoretické rovině, pak svědčí 
právě výstup projektu: 25 student-
ských projektů dopracovaných až 
do formy žádosti o dotaci, projek-
tů, na kterých studenti spolupraco-
vali s lokálními politiky s jediným 
cílem: změnit něco ve svém okolí 
k lepšímu.

Který z představených 
studentských projektů vás 
nejvíce zaujal, případně 
oslovil?

To je velmi těžká otázka, pro-
tože všechny byly krásné a velmi 
různorodé: od malých na vyčiště-
ní okolí za pár tisíc až po velké na 
výstavbu infrastruktury za desítky 
milionů. Nejvíc mi možná přirostl 
k srdci ten, jehož týmu jsem dělala 
v rámci projektu mentorku: budo-
vání tabulí s informacemi o histo-
rii daného místa. Nadchli mě však 
i vítězné návrhy – projekt Zebra, 
který řešil chybějící přechod na 
frekventované cestě ve Vyškově.  
10 000 korun na realizaci. Studen-
ti si dokázali získat podporu města 

a příslib jeho financování i reali-
zace. Odvedli skvělou práci a pře-
svědčili i vysokou úrovní prezen-
tace. Tak to mě skutečně zaujalo. 
Stejně dobré byly však i další oce-
něné projekty – slavkovské Hřiště 
na Vodárce a Cyklostezka Letovice.

Jaké jsou reakce politiků 
nebo úředníků? Vítají tento 
projekt? 

Jsou opravdu nadšení. Občas 
jsme je museli dokonce brzdit, pro-
tože témata, která studenti defino-
vali a následně si vybrali pro své 
projekty, je zaujala natolik, že je 
měli tendenci začít hned řešit. „Ne-
chte to na studentech,“ opakovali 
jsme jim stále dokola, „počkejte si, 
s jakým řešením přijdou oni, a jen 
a jen jim pomozte dosáhnout cíle.“ 
A vyplatilo se. Nadšení neopadá, 
neustále se znovu dozvídáme, jak 
byl projekt skvělý a kdy budeme 
dělat další. 

Mezi zúčastněnými školami 
se objevují gymnázia, 
učiliště i odborné školy. 
Všimla jste si nějakých 
rozdílů, co se týče jimi 
navrhovaných projektů? 

Rozdíly byly patrné hned na 
workshopech. Studenti gymnázií 

měli většinou mnohem lepší teore-
tické znalosti v oblasti politiky, více 
se orientovali, měli větší předsta-
vu, že by něco mohli změnit, když 
se do toho dají. V průběhu týmo-
vé práce pak pro ně bylo evident-
ně jednodušší zpracovat žádost 
a připravit prezentaci, měli lepší 
představu, jak na to. Studenti od-
borných škol měli oproti tomu ten-
denci vidět i praktické detaily, byli 
do projektů schopni vkládat svou 
odbornost nebo zapojit další obo-
ry, které se na jejich škole vyučují. 
V čem naopak velký rozdíl nebyl, 
byla témata, která mladí lidé řeši-
li, a nadšení, se kterým se do řešení 
problémů pustili.

Jsou aktivní mladí lidé, 
kteří se do projektu zapojují, 
spíše výjimkou potvrzující 
pravidlo, nebo se naopak 
aktivizuje více mladých, než 
tomu bývalo dřív? 

Česká republika má v rámci 
Evropské unie jeden smutný pri-
mát: jsme zemí s nejvyšším pro-
centem mladých lidí bez zájmu 
o politiku, přesvědčených o tom, 
že nemohou věci kolem sebe změ-
nit. I proto jsme se do projektu 
pouštěli – cítili jsme potřebu vyra-
zit za nimi a říct jim MŮŽEŠ TO 
ZMĚNIT!, ukázat, jak na to. Náš 
projekt ukázal, že řada mladých 
lidí tu myšlenku vítá a že jim stačí 
jen drobné popostrčení, aby zača-
li věci kolem sebe měnit. Potřebují 
jen dostat příležitost.

Setkala jste se i s nějakými 
negativními ohlasy na 
projekt, třeba ze strany 
politiků, rodičů, škol? 

S vysloveně negativními ohlasy 
jsme se nesetkali. Spíše zpočátku 
– před realizací projektu – s před-
sudkem, že politika do škol nepat-
ří. Podle nás to je omyl, nestranic-
ká politika má mít ve vzdělávacím 
systému své místo. Mladí lidé by 
se ve školách měli dozvídat nejen 
teorii o politických procesech, ale 
především to, jak tyto procesy mo-
hou prakticky používat, aby zlepšili 
svůj život. Měli by ze škol odcházet 
s vědomím, že být občansky aktiv-
ní se vyplácí. A navíc že je to může 
bavit.

Máte už představu, jak bude 
vypadat, případně od kdy 
bude probíhat další ročník 
projektu?  

To je věc, na které teď s týmem 
usilovně pracujeme, vymýšlíme, 
jak dál. Nějaké nápady už máme, 
přesnější podobu ladíme.  -red-

Zdeňka Dubová  Foto | Salik Sláma

Objevte novou 
tvář betOnu!

JARnÍ nABÍDKA

cena  

365 
Kč

Cena se vztahuje na vybrané melíry.

dlažba karneol dlažba bornIT nášlapy dekor - deSka

od  

185 Kč

www.betoneshop.cz
www.prefa.cz

z naší nabídky vybíráme

bednící Tvarovky

od  

21 Kč

nabídka plaTná na všech našIch prodejnách:  

FIremní prodejna brno - tel.: 602 417 860, prodejna kuřIm - 602 453 251

prodejna oSlavany - 724 840 179, prodejna hodonín - 725 742 199,  

Stavebniny  STrážnIce - 725 719 441

INZERCE RV1801058/01
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Na předvedení novinek  
v zahradní technice 25. 5. 2018  

od 10 do 15 hodin v parčíku  
na Faměrově náměstí v Brně srdečně zve Gardentech s.r.o.

NOVINKY

2018
Srdečně Vás zveme na předváděcí akci pro profesionály 
SEZNAMTE SE S NOVINKAMI HUSQVARNA!
 Budete mít možnost sami si je otestovat v akci.
 Poznáte sílu akumulátorového pohonu.
 Seznámíte se s novými trendy a technologiemi.

Kde ...............................................................................................................
Kdy ...............................................................................................................
Více informací na www.husqvarna.cz.

HUSQVARNA PROFI DEN
NOVINKY
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Kdy ...............................................................................................................
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Levné ubytování s polopenzí
v chatkách  se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

www.JachtaMachovoJezero.cz  www.CtyrlistekMachovoJezero.cz  tel.: 604 809 688. .

Dolní Rakousy, to už dávno 
není jen zimní dovolená, kde si na 
mírných kopcích zalyžuje celá ro-
dina. Největší rakouská spolková 
země má rozhodně co nabídnout 
i v době, kdy všechen sníh roztál 
a sjezdovky mají zavřeno. Čím dál 
více Jihomoravanů objevuje krásy 
našeho jižního souseda i v jarních 
a letních měsících.

Navzdory stále chybějící dál-
nici do Vídně, kterou slibuje kaž-
dé nové vedení kraje, v hodinové 
vzdálenosti od hranic může naši-
nec strávit nevšední dovolenou. 
Může přitom jít jak o jednodenní 
výlet do přírody, tak celotýdenní 
wellness pobyt. Toho, že do Dol-
ních Rakous míří čím dál více Ji-
homoravanů, si všímají i rakouští 
podnikatelé a začali tomu uzpů-
sobovat své služby. „Máme mno-
ho českých „stammgastů“ kteří se 
k nám rádi vrací. Hranice nevní-
máme, jsme jedna velká vinařská 
oblast, kterou protéká termální 
pramen. Náš personál je namíchán 
tak, aby žádných bariér nebylo,“ 
říká Reinhold Hofmann, ředitel lá-
zeňského resortu Therme Laa leží-
cího doslova pár desítek metrů od 
Hevlína na rakouské straně.

Milovníci vína  
si přijdou na své

Česko-rakouská hranice sa-
mozřejmě protíná už zmíněnou 
vinařskou oblast. Jihomorava-
né nejčastěji míří do vinařské ob-
lasti Weinviertel, která je protká-
na 1600 kilometry cyklostezek. 
Vzhledem k tomu, že zde síd-
lí přes 600 vinařských podniků, 
o víno zavadíte prakticky na kaž-
dém rohu. Proslulé jsou zahradní 
restaurace místních vinařů nebo-
li „heuriger“, v nichž vás pohos-

tí znamenitým domácím jídlem 
a samozřejmě svým vlastnoruč-
ně vypěstovaným vínem. To vše 
za příznivé ceny a v nezapomenu-
telně přívětivé atmosféře teplých 
letních večerů. Vlajkovou lodí této 
oblasti je odrůda Veltlínské ze-
lené, zvaná Pfefferl s nádechem 
černého pepře, za zkoušku však 
stojí i Chardonnay nebo Modrý 
Portugal. 
Skanzen i moderna

Kdo vínu zase tolik neholduje, 
může objevovat kulturní památ-
ky, kterými jsou Dolní Rakousy 
doslova obsypány. Za zmínku sto-
jí například skanzen v Niedersul-
zu ležící zhruba 35 kilometrů od 
Břeclavi. Muzeum vesnice zde sídlí 
už od roku 1979 a tvoří jej komplex 
více než 80 zachovalých staveb 
z 18. a 19. století. Návštěvníci navíc 
můžou zhlédnout i ukázky původ-
ních řemesel nebo pozorovat pa-
soucí se hospodářská zvířata. 

Na své si přijdou i milovníci 
moderního umění. Pár kilometrů 
od Mikulova, ve městě Mistlebach, 

se nachází Muzeum Herman-
na Nitscheho. Jeden z nejkon-
troverznějších rakouských a ev-
ropských umělců proslul tím, že 
ve svých výtvorech používá krev 
a vnitřnosti zabitých zvířat. Za 
svou tvorbu byl také v Rakousku 
několikrát stíhán a uvězněn. 

Za tradičnějšími zážitky se mů-
žete vydat do jednoho z největších 
a nejnádhernějších barokních zá-

meckých komplexů v Schlossho-
fu, případně můžete navštívit nej-
větší povrchovou žílu ametystu na 
světě v dolnorakouském Maissau. 
Na zámeček Artstetten si zase 
musí zajet každý milovník histo-
rie – právě zde je pohřben zavraž-
děný následník rakouského trůnu 
František Ferdinand společně se 
svou ženou Žofií Chotkovou. Síd-
lí zde rovněž Muzeum Františka 
Ferdinanda. 

Nejkrásnější údolí světa
Milovníci pěší turistiky budou 

naprosto uneseni z údolí Wachau. 
Táhne se skoro 40 kilometrů na 
západ od Vídně a jeho středobo-
dem je majestátní Dunaj. Jedná 
se o natolik cenné území, že je od 
roku 2000 zapsané na seznamu 
chráněného dědictví UNESCO. 
Výjev, který člověku obzvláště 
utkví v paměti, je impozantní be-
nediktinský klášter v Melku, ty-
čící se na skalnatém výběžku nad 
řekou. Doporučujeme si na zdej-
ší pobyt vyhradit alespoň týden, 
abyste stihli všechny zážitky, které 
údolí Wachau nabízí.  -red-

Jihomoravané objevují Dolní Rakousy

Zámek Hof se v mnohém podobají slavnému Versailles  Foto | Wikipedie

INZERCE RV1801137/01
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Dolnorakouskou čtvrtí Weinviertel vede 
jeden z úseků evropské cyklotrasy EuroVelo 
13, nazývané též Stezka Železné opony (Iron 
Curtain Trail). Poznejte fascinující faunu a fl óru 
tzv. Zeleného pásu a projeďte se nejkrásnějšími 
místy Weinviertelu!

Železná opona dělila Evropu téměř půl století od 
Barentsova až k Černému moři na „Západ“ a „Vý-
chod“. Podél této hranice dnes vede evropská cy-
klotrasa  EuroVelo 13, prostřednictvím které mají 
návštěvníci možnost v pravém slova smyslu poznat 
tehdejší rozdělení kontinentu Železnou oponou.

Zelený pás – Chráněná oblast 
a přírodní podívaná 

Mezi východem a západem vznikly díky dříve 
uzavřené zóně jedinečné biotopy. Na území tzv. 
„Zeleného pásu“ se usadila společenstva rostlin 
a živočichů, jež se mohla nerušeně naplno rozví-
jet. Dnes mají cyklisté příležitost tento jedinečný 
„Zelený pás“ prozkoumat.  Ze sedla svého bicyklu 
se mohou pokochat pohledem na okouzlující pří-
rodu chráněné oblasti. Všichni, kteří hledají  klid 
a odpočinek, ocení pohodovou atmosféru Wein-
viertelu. Rádi spočinou ve stínu okouzlujících 
sklepních uliček, kde jim ke svačině u vinaře (v tzv. 
„Heurigen“) bude naservírována též sklenka výbo-
rého Veltlínského zeleného, jenž se v této oblasti 
nazývá Weinviertel DAC. Návštěvníci naleznou 
klid v  národním parku Podyjí, kde mohou obdi-
vovat čápy černé, mláďata divokých koček, lovící 
vydry či užovky, vyhřívající se ve sluneční lázni.

Stezka Železné opony – Iron Curtain Trail 
– však nabízí daleko více pozoruhodností. Cyk-
lostrasa spojuje památníky, pamětní místa a mu-
zea, jenž vyprávějí dějiny rozštěpené Evropy a je-
jího znovusjednocení po Sametové revoluci 1989.

Ideální startovní místa 
pro cyklisty ve Weinviertelu

Následující tři místa jsou skvělým výchozím bo-
dem pro výlety po evropské cyklotrase EuroVelo13.  

Návštěvníci mají současně možnost prozkoumat 
další cyklotrasy ve Weinviertelu.
• Vinařské město Retz:  při zastávce v Retzu se 

k návštěvě nabízí  sklepní prostory v centru měs-
ta; odpočinek a přenocování lze nalézt v mnoha 
místních penzionech. Pojmenování místních 
cyklotras je více než výmluvné – „Stezka vína & 
kultury“ („Wein & Kultur Radtour“), „Révokazova 
cyklotrasa“ („Reblaus-Radlweg“) či „Cyklostezka 
Weinviertel DAC“ („Weinviertel DAC Radroute“).

• Laa na der Thaya: Weinviertel není zážitkem je-
nom pro cyklomilovníky vína. Na příjemnou za-
jížďku za chmelem a sladem láká stálá výstava 
pivovarnického řemesla. A ten, kdo své poslední 
síly vydá na „Veltlínské cyklostezce“ („Veltliner 

Radroute“) nebo na „Cyklotrase přírodních kle-
notů“ („Naturjuwelen-Radweg“), může novou 
energii načerpat relaxací v termálních lázních.

• Poysdorf: v okolí Poysdorfu si užijete jízdu „Li-
chtenštejnskou cyklotrasou“ („Liechtenstein 
Radroute“), zážitek nabízí též „Veltlínská cyk-
lotrasa“, „Sylvánská cyklostezka“ nebo „Stezka 
Velšského ryzlinku“. Návštěvníci si pak mohou 
odpočinout v  místních cyklistům nakloněným 
podnicích.

 www.weinviertel.at/iron-curtain-trail

Iron Curtain Trail – EuroVelo 13

 INZERCE RV1800704/01

 INZERCE RV1800945/01

Region Laa a okolí – dovolená na dosah...
Vsazen do mírné kopcovité krajiny 

dolnorakouského Weinviertelu, při-
tahuje region Laa a okolí svým přívě-
tivým podnebím milovníky přírody 
a vína, cyklisty i zájemce o kulturu. 
Lázně Laa – Hotel & Silent Spa láká 
svými nabídkami „velké i malé“ k od-
počinku.

Malebné sklepní uličky s mnoha-
letou tradicí a nespočet útulných lo-
kálů a restaurací zvou k pozastavení 
a vychutnání kulinářského umění 
v příjemné atmosféře. Milovníci 
vína mohou přímo u místních vinařů 

ochutnat vyhlášené rakouské veltlín-
ské zelené. 

Kulturní rozmanitost regionu zase 
představují umělecké a kulturní akce 
po celý rok a všechny pamětihodnos-
ti jako muzea nebo zříceniny hradů. 
Lázeňský hotel i soukromí pronají-
matelé poskytují hostům různorodé 
činnosti na jejich dovolené a dotváří 
tak turistickou nabídku.

A také nová atrakce v Laa – reno-
vovaná středověká hradní věž Más-
elnice s vyhlídkovou plošinou hradu 
Laa – Vám nabídne nezapomenu-
telný výhled na lázeňské město Laa, 
jeho okolí daleko do Weinviertelu 
a do Česka. 

Žhavý tip na srpen:
CIBULOVÉ SLAVNOSTI 
od 17. do 19. srpna 2018 na náměstí 
v Laa an der Thaya. Zábava pro celou 
rodinu, gastronomie, bohatý pro-
gram, regionální produkty, výstavy, 

možnost dalších výletních cílů, velká 
hra o ceny a mnohem víc. Všechny tři 
dny vstup zdarma! 
www.zwiebelfest.at

Informace v českém jazyce jsou 
k dispozici v turistickém informač-
ním centru v Laa/Thaya +43 (0) 
2522 / 2501-29, www.landumlaa.at 
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Resort Therme Laa nabízí oázu klidu
Resort Therme Laa má od led-
na nového ředitele, Reinholda 
Hofmanna. Díky působení v Laa 
začal podle svých slov aktivně 
objevovat české pamětihod-
nosti a s radostí rozšiřuje své 
osobní cyklistické trasy napříč 
Moravou. Rád by i nadále slyšel 
v lázních Laa češtinu, která prý 
zní jeho uším velmi melodicky.

 INZERCE RV1800972/01

Máme mnoho českých,,s-
tammgastů,,, kteří se k nám rádi 
vrací. Hranice  nevnímáme, jsme 
jedna velká vinařská oblast, kte-
rou protéká termální pramen. 
Personál lázní je namíchán tak, 
aby žádných bariér nebylo.

V prosinci 2016 jste otevřeli  
SILENT SPA. Je toto 

prémiové spa dostupné 
i našinci ?

Naše motto je: „Chcete-li sly-
šet ticho a zažít ráj, přijeďte do 
SILENT SPA.“ Jedná se o oje-
dinělý koncept denních láz-
ní či alternativa pro hosty ho-
telu. Magické, tiché, voňavé, 
architektonický skvost – to je SI-
LENT SPA. Letos navíc zahrada 

Ředitel lázní Therme Laa Reinhold Hofmann 
 Foto | Resort Therme Laa

V čem jsou lázně Laa odlišné 
od aquaparků a jiných lázní?

Lázně Laa jsou komornější. 
Termální voda je příjemně teplá, 
dá se v ní odpočívat a načerpat sil. 
Hosté proplouvají bazény, vyhří-
vají se ve vodě na plochách urče-
ných k sezení. Přestože k nám jez-
dí mnoho rodin s dětmi, nečekejte 
desítky skluzavek či u ramp. Ro-
dinná oáza a dětský bazén se sklu-
zavkami leží stranou lázeňských 
bazénů. Dětem je k dispozici kou-
tek s animačním programem, re-
staurace je na malé plavce také 
připravena. Lázně Laa jsou ideál-
ním kompromisem mezi rušnými 
aquaparky a klasickými lázněmi. 

Co jazyková bariéra ?

V lázních Therme Laa na jazykovou bariéru nenarazíte  Foto | Resort Therme Laa

INZERCE RV1801099/01

Vivaldi, Lully, Mozart a další
NÁŠ TIp : výhodné ubytovací balíčky

Olomoucké 
barokní slavnosti

http://baroko.olomouc.eu

8.–29. července 2018

baroko_inzerce_92x63.indd   1 9.5.2018   12:55:53

VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek

od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!  oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

LÁVEJTE S ÚSM
tým o šikovné OBCHO

• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 

• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

7037_pf_nabor_inzerce_92,5_62.indd   1 14.02.17   16:37

INZERCE RV1800872/02

SILENT SPA dostane novou 
podobu, bude to eden na zemi. 
Můžete si vybrat ze dvou den-
ních tarifů - na našich stránkách 
se dočtěte, co vše je zahrnuto 
v ceně, jedná se, myslím, o vel-
korysou nabídku. Těšíme se na 
další české návštěvníky, kteří 
chtějí zažít den jako žádný jiný.  
 -pr-



8 ROZHOVOR  NOVINY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Břetislav Rychlík: Divadlo nesmí rezignovat  na výpověď o světě a o lidech
Letos si připomínáme 
50 let od založení Husy 
na provázku, s nímž jste 
umělecky hodně spjatý…

Ano, 15. března to bylo 50 let 
od prvního veřejného představení 
Panta Rei od Milana Uhdeho. Byl 
to původně takový kabaret, hodně 
divoký a energický a k tomu byla 
připojená Uhdeho hra, v níž hrál 
Jirka Pecha. A ten to předváděl 
s tak obrovskou vervou, že ke kon-
ci zapomněl text, tak si fakt hodně 
vymýšlel. Ale Uhde vyžaduje hod-
ně precizní odehrání textu, kaž-
dé slovo musí sedět, takže to bylo 
divoké i po skončení představení. 
(smích)

Mnozí si však ve spojení 
s vámi vybraví hlavně 
HaDivadlo, kde jste 
působil 16 let…

Ano, to ovšem bylo 
hodně nestálé, proto-
že komunisté jej chtěli 
dlouho zrušit. To byl taky 
důvod, proč jsme nemě-
li dlouho žádné prostory. 
Byli jsme vyštváni z Pros-
tějova. Ale tady v Brně   jsme 
si vždycky našli nějaké prostory, 
nějakou dobu tam hráli a pak St-
Báci zařídili vyhazov. Proto jsme 
se uchýlili na Šelepku, kde sídlili 
různé kroužky, technické nebo ša-
chové. My jsme v sále hráli před-
stavení a na chodbě hráli mladí 
kluci, třeba Jakub Patočka, šachy 
se starozákonně vyhlížejícím bás-
níkem Zeno Kaprálem. Pak tam 
byl kroužek Ikebany, vyšívání, ši-
kovné ruce. Ale taky Ochotnický 
kroužek J.A. Pitínského a zkouše-
ly tam brněnské undergroundové 
kapely.

Vlevo: Z filmu Bella Mia Foto | ČSFD – © Jana Labrová-Rabenhauptová    Vpravo: Břetislav Rychlík   (1. zleva) v kyjevském Národním akademickém divadle Ivana Franka po generálce na Asanaci

S Otto Rošetzkým, Martinem Růžekem v seriálu Uctivá poklona, pane Kohm
  Foto | ČSFD – © Česká televize / Vlasta Gronská

Vyprávěl jsem těm poslucha-
čům o politickém divadle, jestli 
má dneska cenu ho vůbec dělat. 
V HaDivadle jsme se v 80. letech 
tak silně angažovali, že samotná 
naše existence byla politikum. 
Šance chodit do divadla, kde se 
svobodně myslelo, to samo stači-
lo k tomu, že už jsme dělali poli-
tické divadlo. Proto jsem si také 
na začátku 90. let myslel, že po-
litické divadlo už není potřeba, 
protože svobodné je všechno – 
televize, noviny. A spatřoval jsem 
v té době jako mnohem zásadněj-
ší věc natáčení dokumentů. Chtěl 
jsem přinášet svědectví, jít více 
do hloubky.

Proto jste začal točit 
filmové dokumenty?

Nejdříve jsem začínal s roz-
hlasovými, udělal jsem cyklus 
Antikvariát, kde jsem otvíral té-
mata, o kterých se 40 let mlčelo 
– odsun Němců, kolektivizace – 
a současně se zabýval osudy za-
kázaných lidí, protože se mi zdá-
lo, že ostatní vůbec netuší, kdo 
všechno byl tím režimem likvido-
vaný. Po nějaké době to bylo z po-
litického rozhodnutí zrušeno bez 
náhrady, ale já už v té době cítil, 
že se chci posunout dál a začít se 
věnovat filmovému dokumentu. 

Zaujal jste už jedním ze 
svých prvních dokumentů…

To byl dokument o romském 
holocaustu Ó, tu kálo čiriklóro ne-
boli Ó, ty černý ptáčku. Získal řadu 
mezinárodních cen, ale mnohem 
důležitější bylo, že to vyvolalo vel-
kou společenskou debatu a odhali-
ly se zajímavé příběhy. Například 
o Emílii Machálkové, která loni ze-
mřela. Přežila díky tomu, že staros-
ta obce, kde žila její rodina, přišel za 
velitelem gestapa a řekl, že to jsou 
slušní lidé, a že je nevydá. To bylo 
strašně odvážné a nebezpečné.

S tím dokumentem jste pak 
jezdil i po školách…

Považoval jsem to za svou po-
vinnost. Bylo to v rámci projektu 
Člověk v tísni a moc rád na to vzpo-
mínám. Ačkoliv šlo jen o to, že jsem 
vzal DVD, nasedl na vlak, pustil to 
v tělocvičně, následovala debata, 
dostal jsem čaj a tatranku a jel zpát-
ky domů. Ještě důležitější bylo, že 
Václav Havel tehdy inicioval komisi 
Fenomén Holocaust. Seděli tam zá-
stupci židovských a romských orga-
nizací, celé to zaštiťoval Ivo Medek, 
tehdejší prezidentův kancléř a syn 
slavného legionářského generála 
Medka. 

Bylo by to ještě dnes možné?

Divadlo na provázku mělo 
také takové problémy?

To nechávali v Domě umění, 
ale neodvážili se ho zrušit, byť měli 
stejné problémy s námi. Byli sta-
teční. V roce 1988 nás spolu chtěli 
obžalovat a zavřít za Rozrazil, byla 
to v zásadě bratrská divadla s jed-
ním, komunisty dosazeným, šéfem. 
Ale Bolek Polívka jako světový mim 
a klaun jezdil po světě a reprezen-
toval československé divadlo. Tak-
že Provázek chtěli uchovat jako 
exkluzivitu, protože to by byl mezi-
národní skandál. 

Kromě divadelní režie 
se dlouhodobě věnujete 
také tvorbě filmových 
dokumentů. Jak jste se 
k tomu dostal?

Vezmu to ze široka. Nedávno 
jsem měl přednášku pro Univer-
zitu třetího věku. Měl jsem z toho 
obavu, protože jsem člověk, kte-
rý dělá věci spíše spontánně, nej-
sem ten studijní typ, který si to 
strukturuje a chystá dopředu. 
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Břetislav Rychlík: Divadlo nesmí rezignovat  na výpověď o světě a o lidech

v dokumentech, ale i na 
divadle. 

Zastávám názor, že divadlo ne-
smí rezignovat na výpověď o světě 
a o lidech. To jsme uplatňovali i na 
HaDivadle, kde si z nás dělali leg-
raci, že furt debatujeme a pak jsme 
udělali jedno dvě představení na 
dané téma. A tím jsem odchovaný, 
že vše začíná u tématu. To říkám 
i svým studentům na JAMU – jak 
nemáte téma, nemáte nic. Musíte 
mít silnou vnitřní dramaturgii, vě-
dět, o čem chcete vyprávět. Téma je 
polovina úspěchu, zbytek jsou tech-
nické a logistické záležitosti.

A nemáte občas chuť udělat 
i něco vyloženě odlehčeného?

Ale já udělal i pár komedií, doo-
pravdy. (smích) Na druhou stranu, 
celý život jsem si dělal na divadle, 
co jsem chtěl, takže jsem vypadl 
z toho středního proudu a můžu 
jít v tématech více do hloubky. Teď 
jsem dělal v Pardubicích inscena-
ci Kalibova zločinu, příběh napsa-
ný na konci 19. století, který je při-
tom tak nadčasový, že nevěříte, že 
to vzniklo před 100 lety. Ale i v tom 
smutném příběhu jsou záblesky 
zvláštního humoru, tragického. 
A ty bývají i v jiných mých hrách. 
My Češi máme navíc unikum v gro-
teskním vidění světa.

To vám vyhovuje?
Já bych se propadl hanbou, kdy-

bych dělal jen smrtelně vážné věci. 
S tím jsem měl potíže na Ukrajině, 
kde jsem inscenoval Havlovu Asa-
naci. Ukrajinci mají totiž buď jen 
humor, tedy echt řachandy, a nebo 
jsou strašně vážní a tragičtí. A nic 
mezi tím. Češi jsou v tomhle jiní. 
Franz Kafka předčítal své povídky 
a našinci se váleli smíchy, to po-
pisoval Max Brod. Třeba Proces 
jim přišel strašně zábavný. Tohle 
v sobě máme, ten zvláštní smích 
při pochodu nad propastí. A tomu 
se nebráním ani na divadle. I u těch 
vážných her mám tendence na to 
nahlížet jako na pokřivenou grotes-
ku. Ovšem úplně rezignovat na tu 
výpověď a dělat čistě zábavu, to by 
mě nikdo nedonutil ani pod tres-
tem smrti. Odřekl jsem i režii jed-
noho muzikálu.

Jakého konkrétně?
To vám nemůžu prozradit, 

z toho by byl hrozný poprask. Ale 
jeden muzikál bych dělat chtěl 
– Liduschka Baarová od Karla 

Steigerwalda. To je ironie vůči žán-
ru s geniálními texty a hudbou, 
v podstatě antimuzikál. To by mě 
opravdu zajímalo a bavilo, kdybych 
si to někdy mohl střihnout. 

A co chystáte v nejbližší 
době?

Na konci dubna měl v Národ-
ním divadle v Brně premiéru Zá-
zrak v černém domě podle Uhdeho. 
Zároveň bych chtěl zvolnit tempo. 
Loni jsem udělal asi pět velkých in-
scenací a začínám z toho být utrmá-
cený. Navíc to bydlení na hereckých 
ubytovnách, to už pro mě není, to je 
fajn, když je člověk mladý. Nebo jak 
jsem byl sám na té Ukrajině a ins-
cenoval Asanaci, to byl taky svého 
druhu očistec. Navíc tam docházelo 
i k nedorozuměním, paní tam udě-
lala krásné kulisy a já jsem jí řekl, že 
to musí být hnusný, odrbaný, že se 
to odehrává v rozpadajícím se hra-
dě, a když to bude krásný, tak tomu 
nikdo neuvěří. Ta paní se rozplaka-
la a začala to ničit. Dva dny mě po-
tkávala a pokaždé naříkala, co jsem 
jí to udělal. Vlevo: Z filmu Bella Mia Foto | ČSFD – © Jana Labrová-Rabenhauptová    Vpravo: Břetislav Rychlík   (1. zleva) v kyjevském Národním akademickém divadle Ivana Franka po generálce na Asanaci

CO JE ZA DVEŘMI?
A) Jaro B) Léto C) Vaše svatba

INZERCE  RV1702025/07
Společnost byla někde jinde 

a kdyby tehdy někdo zpochybňo-
val utrpení kohokoliv během ho-
locaustu, tak je odepsaný. Bohužel 
doba se někam posunula, lidé jsou 
cyničtější a současní politici už mo-
hou říkat, co chtějí. Říkám si, že by 
ten film mohla televize znovu vysí-
lat a připomenout to. A vysílala ho 
na Mezinárodní den Romů.

Ale neskončilo to jen u tohoto 
dokumentu…

V 90. letech mě napadlo udělat 
dokumentární cyklus Intolerance. 
Cílem bylo ukázat, jak se v české 
společnosti projevuje nesnášenli-
vost – k jiným názorům, k životní-
mi prostředí, k seniorům, k men-
šinám. Spolupracoval jsem na tom 
se začínajícími dokumentaristy 
z FAMU, dneska jsou to samá zná-
má jména. S tím jsem přišel do te-
levize a po pár odvysílaných dílech 
z toho bylo strašné haló. Stěžovala 
si na to snad každá politická strana, 
řešilo se to ve sněmovně a každý rok 
to byl strašný boj obhájit další díly. 
Několik let jsme měli pauzu, pak se 
zase začalo natáčet. Ale celkově tak 
vzniká dlouhodobé zachycení toho, 
jak se společnost proměňuje.

Podobně závažnými 
tématy se zaobíráte nejen 
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Brněnské Rondo dostane novou 
palubovku. Ta stará už dosluhuje
BRNO | Brněnští zastupitelé 
schválili poskytnutí 4 milionů 
korun městské společnosti STA-
REZ-SPORT na nákup nové pa-
lubové plochy do haly Rondo. Ta 
by měla zároveň sloužit jako kry-
tí ledové plochy. Současná palu-
bovka pochází z roku 1986.

„I přes průběžné opravy do-
sluhuje. Kvůli tomu se zde mo-
hou některé akce konat pouze 
s omezením. Pro pořádání spor-
tovních turnajů pro míčové spor-
ty je nutné palubovku vyměnit za 
novou. Do haly se tak bude moci 
vrátit volejbal, házená, basketbal 
nebo nohejbal,“ okomentoval vý-
měnu nové plochy náměstek br-
něnského primátora Petr Hladík. 

Brněnští zastupitelé schvá-
lili poskytnutí 4 milionů korun 
městské společnosti STAREZ-
-SPORT na nákup nové palubo-
vé plochy do haly Rondo, jejímž 
vlastníkem je právě město Brno. 
 -red-
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Helena Továrková:  
V kraji musíme zadržovat více vody!
Helena Továrková vede už třetím 
rokem Nadaci Veronica, největší 
moravskou nadaci zaměřenou 
na ochranu přírody a životní-
ho prostředí. V rozhovoru pro 
Noviny Jihomoravského kraje 
promluvila kromě jiného o tom, 
jak do jejich moštárny zavítal 
britský princ Charles. Nevyhnu-
la se ani tématu sucha na jižní 
Moravě. 

Jak Nadace Veronica 
vznikla?

Na počátku všeho byl v osm-
desátých letech časopis Vero-
nica, který vychází dodnes. Za-
ložila jej skupina lidí z ochrany 
přírody i z kultury pod Českým 
svazem ochránců přírody. Klíčové 
osobnosti tohoto hnutí v roce 1992 
daly dohromady Nadaci Veronica.

Čím se vlastně v Nadaci 
Veronica hlavně zabýváte?

Zaměřujeme se na Moravu, 
chceme, aby tu lidé sami přicházeli 
s tím, co chtějí ve svém okolí změ-
nit, jak prospět krajině, jak zlepšit 
životní prostředí. Že chtějí vysadit 
sad, obnovit alej, založit tůňky, ko-
sit louky… My jim na to sháníme 
peníze a podporu. 

Jakým způsobem?
Na benefičních akcích jako jsou 

třeba večeře s významnými osob-
nostmi, aukce uměleckých děl nebo 
aukce módy. V Brně pak dokážeme 
každý rok získat pro ochranu pří-
rody přes půl milionu korun díky 
síti našich dobročinných obchodů. 
Abyste si to lidé představili, minulý 
rok jsme podpořili třeba mladé lidi 
z Brontosauru v umisťování a čiš-
tění ptačích budek po Brně, skau-
ti si díky nám vybudovali sdílenou 
dílnu, aby se učili věci opravovat, 
taky díky nám vznikla knížka pro 
úředníky, jak se zbavovat pleve-
le jinak než s použitím jedovatých 
herbicidů...

Jak se vám daří ještě lidi 
inspirovat?

Největší inspirací je bělokarpat-
ský Hostětín, taková vzorová eko-
vesnice, kde najdete kořenovou 
čistírnu, obecní výtopnu na dřevo, 
fotovoltaiku, úsporné osvětlení. 

Ochutnat můžete i Hostětínský 
mošt z moštárny, kterou jsme jako 
nadace spoluzaložili, aby se podpo-
rovalo pěstování místních odrůd 
jablek. Můžete si tak vyzkoušet, 
co vám z těch ekologických řešení 
dává smysl a chtěli byste třeba sami 
změnit u sebe. Před několika lety 
navštívil Hostětín pro inspiraci do-
konce i britský princ Charles.

Před příchodem do Nadace 
Veronica jste působila 
v Jihomoravském inovačním 
centru (JIC). Proč jste se 
rozhodla pro změnu?

V JIC jsem měla za úkol nasta-
vit komunikaci s novináři. Chtěla 
jsem ale také mít vliv na celé pro-
jekty, které dělám, ne jen na jejich 
komunikaci. Proto mi možnost 
vést Nadaci Veronica dávala smysl. 
A mohla jsem se tak vrátit k tomu, 
co mi bylo blízké, k ochraně život-
ního prostředí. Na JIC jsem po-
máhala lidem uskutečnit jejich sny 
o podnikání, v Nadaci Veronica jim 
zase pomáháme realizovat jejich 
sny o lepším životním prostředí 
okolo nich.

Co všechno funkce ředitelky 
Nadace obnáší?

Jsme malá organizace, máme 
asi 14 lidí, ale většina z nich jsou 
prodavačky v našich nadačních ob-
chodech, v kanceláři máme pouze 
jednu tajemnici a účetního. V pra-
xi to znamená, že dělám úplně vše, 
od řešení kosení na nadačních po-
zemcích v Bílých Karpatech až po 
komunikaci s dárci nebo organizaci 

benefiční módní přehlídky. I to mě 
ale na té práci baví. A do toho mi 
občas někdo zavolá a chce, ať mu 
jdu odchytit do domu netopýra. 
(směje se)

Jak je na tom životní 
prostředí v Brně?

Zdraví a život lidí v Brně i na již-
ní Moravě a vlastně v celém Česku 
nejvíce každý den ohrožuje špatná 
kvalita ovzduší. Není vidět, my-
slíme si, že to je problém někde 
v Praze nebo v Ostravě, jenže on 
je to problém všude. Problém, kte-
rý nám a našim dětem zkracuje ži-
vot a způsobuje zdravotní potíže. 
Ovlivnit to můžeme tím, že ome-
zíme znečištění z dopravy, topení. 
Málo se taky ví, že významná část 
prachu vzniká v zemědělství kvů-
li špatnému hospodaření s půdou, 
i na to se můžeme zaměřit, pokud 
to chceme změnit.

To předpokládám souvisí 
i se suchem, které čím dál víc 
sužuje náš kraj.

Kvůli tomu, že letos masivně 
schnou hlavně jehličnaté lesy, tak 
se u nás o suchu poprvé více mluví. 
Sucho je ale jenom projev, ne pro-
blém samotný. Tím problémem je 
změna klimatu. Sucho vnímají víc 
lidé na venkově, kde mají studny, 
zalévají zahrady. V Brně zase lidé 
pociťují další projev – extrémní 
vedra.

Co se s tím dá dělat?
Je třeba zadržet více vody 

v krajině - ozdravit lesy, zmenšit 

velkolány současného průmyslové-
ho zemědělství a rozdělit je remízy, 
pastvinami, přidat tůně. Rozhodli 
jsme se na to v nadaci více zamě-
řit a dávat v kraji peníze těm, kteří 
s takovými projekty přijdou. U su-
cha je ale důležité taky vnímat i tu 
vodu, kterou plýtváme každý den 
tak trochu neviditelně. Spoustu jí 
třeba spotřebujeme, když konzu-
mujeme mnoho masa a živočiš-
ných výrobků. Takže šetřit vodou se 
dá i tak, že upravíte svůj jídelníček. 
O tom se ale zatím moc nemluví...

Na závěr se vrátím ještě 
k vám. Jak trávíte volný čas?

Hraju na housle, dřív v orchest-
ru, nyní sama občas někomu na 
svatbě, křtu, vernisáži. Miluju kni-
hy a osm let vedu v Brně svůj lite-
rární klub Vazba, domluvíme se 
na četbu společné knihy, pak se 
setkáme a rozebíráme svoje do-
jmy. Existují výzkumy, které říkají, 
že by manažeři a manažerky měli 
číst dobré romány, protože to po-
siluje sociální inteligenci a empa-
tii a učí nás to vcítit se do různých 
lidí a kultur. Dost na to věřím, bez 
knih bych si sama život nedokáza-
la představit. Před prací v nadaci 
jsem se pouštěla do vlastních eko-
logických projektů, třeba se nám 
v Brně ve Starém Lískovci podaři-
lo získat peníze na komunitní za-
hradu. Teď dávám většinu času do 
toho, aby tu byly peníze pro každé-
ho, kdo by chtěl něco takového na 
Moravě dělat.  -red-

Narodila se 27. ledna 1985. Pů-
sobila v neziskovém sektoru 
(Ekocentrum Brno, Frank Bold) 
i v médiích (Radio Student, Br-
něnský deník, Brnomagazín). 
V rámci studia pracovala ve Vel-
ké Británii pro sociální podnik 
Local Food Links, poskytující 
stravování do škol ze surovin od 
místních farmářů. Po absolvová-
ní oboru environmentální studia 
a digitální média na Fakultě soci-
álních studií MU nastoupila jako 
šéfredaktorka časopisu TopLife 
a Diva, odtud odešla na pozici 
PR manažerky JIC. Nadaci Vero-
nica vede od roku 2015. Mimo 
to hraje na housle a vede vlastní 
literární klub Vazba.

HELENA TOVÁRKOVÁ 

[   DANIEL ZEMAN   ]

Helena Továrková je ředitelkou Nadace Veronica už třetím rokem  Foto | archiv Heleny Továrkové
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SMĚNOVÝ KONTROLOR
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK

ŘIDIČ VZV
ODLÉVAČ

KOVÁŘ
Více info na www.kovolit.cz/kariera 

Uvedené pozice mohou vykonávat muži i ženy, potřebujete pouze 
manuální zručnost, zdatnost a spolehlivost, ostatní Vás naučíme.

INZERCE RV1801162/01

Turci opět na MoravěV Rosicích bude  
jezdit SeniorTAXI
ROSICE | Návštěva úřadu, kontrola 
u lékaře nebo cesta do banky bude 
pro obyvatele Rosic na Brněnsku 
mnohem snazší. Vedení města se 
rozhodlo zavést službu SeniorTA-
XI, jejímž cílem je usnadnit dů-
chodcům nad 65 let cestování po 
městě. Kromě seniorů mohou taxi 
využít také lidé s průkazem ZTP 
a ZTP/P. Podmínkou je trvalé by-
dliště v Rosicích. 

K tomu, aby mohli lidé služ-
bu využívat, se musí registrovat 
na městském úřadě. Taxi jim pak 
bude k dispozici každý všední den 
od sedmi hodin ráno do tří hodin 
odpoledne. Lidé jednoduše za-
volají na telefonní číslo a jízdu si 
nejméně den předem objednají. 
V domluvenou hodinu dorazí vi-
ditelně označený automobil a od-
veze je k lékaři, na úřad, poštu, do 
lékárny, do banky a nebo do ne-
mocnice v Ivančicích, kam Rosice 
spádově patří.  

Cena za službu bude spíše 
symbolická. Za jednu cestu lidé 
zaplatí deset korun. Pokud se po-
jede tam i zpět, vyjde jízda na 
dvacetikorunu.  -red-

Na Měsíc autorského čtení dorazí také slavný turecký spisovatel Iskander Pala Foto | David Konečný

BRNO | V červenci po devatenác-
té proběhne v Brně Měsíc autor-
ského čtení, literární festival, kte-
rý se rozšířil do dalších čtyř měst 
(Lvov, Košice, Ostrava, Wroclaw) 
a stal se tak jednou z nejdůležitěj-
ších evropských literárních udá-
lostí vůbec. 

Od 1. do 31. 7. se letos v brněn-
ském Divadle Husa na provázku 
představí 62 spisovatelů. Čestným 
hostem je Turecko. „Země, o které-
ho toho slyšíme hodně z rádia a te-
levize, ale velmi málo toho víme 
doopravdy,“ říká ředitel festivalu 
Petr Minařík z nakladatelství Větr-
né mlýny. „Přivést Turky na Mora-
vu podruhé nám přišlo atraktivní, 
bude slyšet autentický hlas intelek-
tuální elity této velké evropské kul-
tury,“ dodává Minařík

Tradicí Měsíce autorského čte-
ní je, že po čtení následuje debata, 
kde se každý může zeptat spisova-
tele nejen na jeho dílo, ale pocho-
pitelně se očekává, že budou padat 
otázky, které souvisejí s dnešním 
Tureckem. 

Na všechny akce Měsíce au-
torského čtení je vstup volný, pře-

klady i besedy jsou tlumočeny do 
češtiny. Kompletní program lze 
najít na adrese www.autorskecte-
ni.cz, kde budou denně také živé 
přenosy všech setkání se spisova-

teli. Kromě Turků dorazí pocho-
pitelně také čeští autoři. Těšit se 
můžeme na Petru Soukupovou, 
Michala Viewegha nebo Hanu 
Mornštajnovou.  -red-
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Legendární Uriah Heep  
zavítají do Brna
BRNO | Všichni milovníci kvalit-
ního hard rocku by si měli do ka-
lendáře poznačit datum 24. října 
2018. Od 20:00 totiž v brněnském 
Semilasse zahraje legendární roc-
ková skupina Uriah Heep. Diváci 
tak budou mít možnost užít si kon-
cert oblíbených „Uriášů“ z bezpro-
střední blízkosti, v komorní klubo-
vé klubové atmosféře. Uriah Heep 
jsou považováni spolu se skupina-
mi Led Zeppelin, Black Sabbath 
a Deep Purple za jedny ze zaklada-
telů hard rocku a heavy metalu. 

Kapela byla založena v roce 
1969 v Londýně a za svou karié-
ru prodala po celém světě více než 
40 milionů alb a odehrála přes 
4000 koncertů v 60 zemích. Vy-
dala 24 studiových alb a 21 ofici-
álních živých nahrávek. Repertoár 
Uriah Heep zahrnuje epické sklad-
by jako „July Morning” nebo hity 
jako „Easy Livin´, Sweet Loraine, 
Gibsy, Free Me“ a asi nejznámější 
„Lady in Black“. 

Uriah Heep se proslavili jedi-
nečným užitím vokálů, díky čemuž 
si vysloužili přezdívku „Beach Boys 

heavy metalu“, a měli vliv na vý-
voj řady dalších slavných skupin 
včetně Queen.  Zvuk kapely dotvá-
ří použití Hammondových varhan 
a typický zvuk kytary zakládající-
ho člena skupiny Micka Boxe. Jeho 
skvělými spoluhráči jsou Phil Lan-
zon na klávesy, Russell Gilbrook za 
bicími a Davey Rimmer na basky-
taru. Frontmanem kapely je výbor-
ný zpěvák Bernie Shaw. 

Koncerty Uriah Heep jsou ener-
gické a skupina hraje ve výbor-
né formě. Ve spojení s prostředím 
brněnského Semilassa, kde mají 
diváci kapelu téměr na dosah, se 
jedná o jedinečný zážitek, který by 
si neměl žádný rockový fanoušek 
nechat ujít. Uriah Heep se těší na 
publikum v Brně, kde koncerty mí-
vají tu nejlepší atmosféru. Support 
obstará výborná mladá brněnská 
blues rocková formace Aivn's Na-
ked Trio.

Kapacita koncertu je omezená, 
s nákupem vstupenek proti není 
rozumné příliš váhat. Informa-
ce o koncertu naleznete na webu 
www.semilasso.cz   -red-

Na Špilberku připomenou vznik republiky
BRNO | Sté výročí založení Čes-
koslovenské republiky připomene 
Muzeum města Brna velkou vý-
stavou na hradě Špilberku. 

Hlavní letošní výstava vrátí 
návštěvníky o 100 let zpět. Přiblí-
ží závěr první světové války, vznik 
nových států v Evropě včetně 
Československa a připomene vo-
jáky vracející se z fronty do Brna. 
Výstava vysvětlí, jaký dopad měla 
válka na společnost a geopolitic-
kou situaci. I tak strašlivá věc, 
jakou válka byla, měla pozitivní 
důsledky – kromě technologic-
kého pokroku právě zrod samo-
statného československého stá-
tu. 100 let republiky muzeum 
oslaví vzpomínkou na hrdinství 
i bázeň našich předků. Na sto pa-
desát historických exponátů a fo-
tografií, němých svědků své doby, 
bude vystaveno v šesti tematic-
kých celcích v jižním křídle hradu 
Špilberku. 

Pro žáky 2. stupně základ-
ních škol, SOŠ a gymnázií je pak 
nachystán bohatý edukační pro-
gram, který je blíže seznámí s ži-
votem za války i v době míru.  -red- Na výstavě je k vidění i replika Wehrmana, který stával na náměstí Svobody  Foto | Muzeum města Brna

INZERCE  RV1800157/49
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KŘÍŽOVKA

INZERCE  RV1801013/01

Kapeska vznikla ze zkratky KPS, což znamená (tajenka 1.) přírodních (tajenka 2.). Tajenku křížovky pošlete pomocí SMS ve tvaru NJK 2 prvnislovotajenky 
druheslovotajenky na 903 55 10 do 8. 6. 2018. Dva úspěšní luštitelé dostanou po 4 vstupenkách na představení. Cena SMS je 10 Kč vč. DPH.  
Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s. r. o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz. Výherci z minulého vydání: Zdena Mikelová, Vlasta Straková.
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AUTO ESA / BRNO / ULICE OPUŠTĚNÁ
OTEVŘENO DENNĚ 800–2200

SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENÍ

VÝHODNĚ

KUPTE
AUTO

VYUŽIJTE NULOVÝ PŘEPLATEK
NA VYBRANÉ VOZY Z NAŠÍ NABÍDKY!
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Akontace 50%
Cena 185 000 Kč
Akontace 92 500 Kč
Výše úvěru 92 500 Kč
Měsíční splátka 7 713 Kč
Počet splátek 12
RPSN 1,7%
Celková splatná částka úvěru 92 556 Kč
Celkově zaplatíte 185 056 Kč

ŠKODA OCTAVIA III  I  1.6 TDi  I  2013

INZERCE RV1800021/10
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Dětský vstup 

do TERMÁLNÍCH 

LÁZNÍ LAA 

€1
*

LÉTO PRO 
RODINY

V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH LAA

Therme Laa – Hotel & Silent Spa 
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
+43 (0) 2522 / 84 700 570
therme@therme-laa.at

Veškeré tarify a detaily naleznete na 
www.therme-laa.at/sommerbad

Za výhodný sluníčkový tarif 
(od 25°C) a nyní nově pro děti 

do 7 let pouze za € 1,–

WWW.THERME-LAA.AT

Předložte tento inzerát na pokladně Therme Laa 
a zajistěte si našeho JOKERA - sluníčkový tarif i v případě, 

že teplota nepřesáhne 25°C.

Sluníčkový tarif je platný od 27.05.2018 do 02.09.2018 při teplotě nad 25°C
*pouze za doprovodu dospělé osoby přes letní vchod (9–19 hodin). 

27.05. pro hosty SILENT SPA otevřeme 
SILENT SPA EDEN – zahradu snů. 

 INZERCE RV1800817/01

PETROTRANS, S. R. O., PŘIJME ŠIKOVNÉ ŘIDIČE
S ŘP SK. C, E PRO PRACOVIŠTĚ STŘELICE U BRNA

ROZVOZ ZBOŽÍ (POHONNÉ HMOTY)
MZDA AŽ 46.000 KČ + STRAVNÉ

NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
POUKÁZKY NA ODBĚR POHONNÝCH HMOT

 MODERNÍ VOZOVÝ PARK
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ

e-mail: alena.pokorna@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz

kontaktní telefon: 736 507 517, 266 753 389

INZERCE RV1801085/01 INZERCE RV1801080/01


