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Město a zvíře

J ihlava má ježka, Bystřice podHostýnem kozla a Moravský Be-
roun medvěda. Ve znaku. Brno
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krokodýla a mamuta. Ve znaku
města sice nejsou, ale jako rodilý Brňan
tvrdím, že ta zvířata i tak bereme za svá od dětství.
Vždyť kdo z nás nestál pod plazem nebo před chobot-
natcem v němém úžasu už jako mrně? Vladan Dokoupil

Krátce z Brna

Do mamuta vloží
vzkaz pro budoucnost
Devět dekád zdobí br-
něnský mamut Mo-
ravské zemské mu-
zeum. Velikánovo vý-
ročí lidé oslaví letos
na Prvního máje.

ELIŠKA KOUKALOVÁ

Brno – Má čtyři nohy, šest
metrů, dva kly a jeden cho-
bot. S brněnským Pavilonem
Anthropos je neodmyslitelně
spjatý a není to žádný mla-
dík. Pisárecký mamut slaví
devadesát let. Velikánovo
výročí Moravské zemské
muzeum oslaví prvního
května.
Poprvé od vzniku modelu

se tam lidé dozvědí, jestli
exponát uvnitř něco skrývá.
Do jeho útrob se podívají
speciální kamerou. „Záznam
budeme přenášet na obra-
zovky. Pokud bude prázdný,
vložíme do něj něco pro další

generace my,“ řekl za Mo-
ravské zemské muzeum Petr
Kostrhun. Příchozí budou
mít v úterý možnost napsat
vzkaz. Nádobu se zprávami
potom vloží do modelu.
Při úterních oslavách ne-

budou chybět ani prvomájo-
vé polibky, tentokrát s ne-
tradiční kulisou čtyřmetro-
vého chobotnatce. Dopolední
program bude věnován pře-
devším dětem. „Přesunou se
s námi do doby kamenné.
Vyzkouší si třeba lukostřelbu
nebo rozdělat oheň,“ sdělila
vedoucí dětského oddělení
Moravského zemského mu-
zea Sylva Brychtová.
Kromě preventivní pro-

hlídky už model zažil třeba
požár nebo několik stěhová-
ní. Poprvé ho lidé viděli na
brněnském výstavišti před
devadesáti lety. Na modelu
se tehdy finančně podílela
obuvnická firma Tomáše Ba-
ti. Mamut byl tehdy hlavním
prvkem výstavy, která připo-

mínala objev lovce mamutů i
mamutí kosti staré třicet ti-
síc let, který se podařil Karlu
Absolonovi.
Záhy po otevření expozice

se stal chobotnatec nejna-
vštěvovanějším objektem na
brněnském výstavišti. Vý-
stava byla dokonce otevřená
i v době německé okupace.
Po konci druhé světové války
ale původní model poničili
vojáci Rudé armády.
V šedesátých letech Brňa-

né vybudovali nový pavilon
v Pisárkách, kde při otevření
nové výstavy stál nástupce
původního modelu. Na konci
šedesátých let jej omylem

zapálili filmaři, mamutovi
ale shořela pouze část srsti,
kterou nahradili novou, ne-
hořlavou.
Před šestnácti lety k veli-

kánovi přidali společníka –
mládě mamuta, které finan-
covala stejná obuvnická fir-
ma jako původní model.
Od konce druhé světové

války si model mamuta pro-
hlédlo přes dva miliony ná-
vštěvníků. Stal se tak míst-
ním symbolem. „V Anthro-
posu jsem byla jako malá se
školou. Mamuta si pamatuji
dodnes, zbytek výstavy už
tolik ne,“ popsala zážitek
Brňanka Eva Veselá.

Oslavy mamutích devadesátin
• Cestování historií – geocaching uvnitř muzea odkrývající
dětem příběh Pavilonu Anthropos.
• Architektonické dílny – návrh podoby Pavilonu Anthropos
• Vyhlášení prvního ročníku soutěže Zlatý mamut.
• Světelná atrakce s divadelními efekty – narozeninové
překvapení Městského divadla Brno.

Volby: ODS jde s Brno autem
PAVLA HLOUŠKOVÁ

Brno – Do podzimních ko-
munálních voleb půjdeme
se Svobodnými a spolkem
Brno autem, potvrdili
včera zástupci brněnské
občanské demokracie. Jako
jedničku na kandidátce
schválil sněm brněnských
členů strany o den dříve
dosavadní zastupitelku
Brna-středu Markétu Vaň-
kovou.
Hlavními tématy pro

podzimní volby bude pro
občanské demokraty i Svo-
bodné a členy Brno autem,
kteří je ve volbách podpoří,
rozvoj města a doprava.
„Není možné, aby se z Brna
stalo jedno velké parkoviště.
Proto jsem ráda, že jsme se
spojili kromě Svobodných
i se spolkem Brno autem,
který se dopravě dlouhodo-
bě věnuje,“ řekla Markéta
Vaňková.
Za Svobodné i Brno au-

tem kandiduje do voleb
místopředseda spolku Da-
vid Pokorný. „Cítíme, že je
třeba na magistrátu změna.
Proto jsme před třemi lety
zakládali spolek Brno au-
tem. A proto jsme se také
rozhodli podpořit tradiční
stranu, s níž máme velmi

podobný program,“ prohlá-
sil.
Kromě zástupců Svobod-

ných, Brno autem a občan-
ské demokracie jsou na
kandidátce i nestraníci.
„Podpořili nás ředitelé
gymnázia na třídě Kapitána
Jaroše Jiří Herman a gym-
názia v ulici Terezy Nová-
kové Petr Krupka. Oba vní-
mám jako významné osob-
nosti s velkým morálním
kreditem a velmi si jejich
podpory vážím,“ dodala
Vaňková.
Společně půjde uskupení

do voleb i v některých
městských částech. „Určitě
budeme kandidovat třeba
na Brně-středu a třeba v
Králově Poli,“ přiblížila
Vaňková.
Podle brněnského polito-

loga Lubomíra Kopečka
může mít spojení uskupení
několik důvodů. „Netříštění
hlasů pravicových voličů je
sice důležité, ale na druhou
stranu je také jiná otázka,
kolik by Svobodní a Brno
autem byli schopní získat
hlasů. Možná je proto spo-
jení také určitý způsob, jak
se zástupci těchto dvou
uskupení můžou dostat do
brněnského zastupitelstva,“
uvedl.

Útok na rodinu: až
dvanáct let vězení

Brno – Rodina z Blanska se v
červenci roku 2014 vracela z
výletu, před domem na ni
čekali dva muži. Shodili otce
na zem a kopali do něj. Pak
se rozběhli za ženou a čtyř-
letým chlapcem. Dobývali se
do domu a vyhrožovali, že je
zabijí. „Byli jako vzteklí psi,“
řekl včera u Krajského soudu
v Brně jeden ze svědků.
Útočníkům

jeden
Útočníkům

jeden
hrozí až dvanáct

let vězení.
Obžalovaní slibovali rodi-

ně smrt. „Robert Balázs kři-
čel, že je udavač a že ho za-
bije. Spolu s Romanem Ka-
bátem strčili do poškozené-
ho, kopali ho do hlavy. Jeho
přítelkyně je prosila, ať pře-
stanou. Kabát řekl, že ji za-
bije a jejího parchanta taky,“
přečetla z obžaloby státní
zástupkyně Iveta Eichlerová.
Soudce Miloš Žďárský

musel obžalované u soudu
krotit. „Nechovejte se jako
dement a přestaňte se smát,“
řekl Kabátovi, který figuruje
jako pašerák v případě gan-
gu, který pašoval drogy do
Grónska. I tuto kauzu řeší
krajský soud.
Včerejší případ bude po-

kračovat sedmého září, kdy
soud vyslechne přítelkyni
poškozeného. (jol)

Lužánky? Brno zkusí zaplatit
Brno – Za nemovitosti za
Lužánkami, kvůli kterým
tam zatím není možné po-
stavit stadiony, nabídneme
podnikateli Liboru Procház-
kovi peníze, rozhodli včera
brněnští radní. Jejich roz-
hodnutí musí ještě schválit
zastupitelé.
Částka

zastupitelé.
Částka

zastupitelé.
nabídnutá městem

vyjde ze znaleckých posudků.
„O směně jsme několikrát
neúspěšně jednali, proto se
snažíme dojít do cíle jinak,“
uvedl náměstek brněnského
primátora Richard Mrázek.

Libor Procházka nesou-
hlasí. „Pokud město na žá-
dost jakéhokoliv člověka ne-
prodává své nemovitosti, ani
já, jako správný hospodář,
neprodávám lukrativní ne-
movitosti svých společností
a nezbavuji se tak možnosti
jejich zhodnocení,“ řekl.
O směně jedná město

a podnikatel jeden a půl
roku. „Je to odpovědnost po-
litiků, kteří zablokovali jed-
nání o majetkoprávním vy-
pořádání formou směny,“
dodal Procházka. (pah)

Tokijskou letní olympiádu
prožijí Brňané opět v parku
Brno – Atmosféru olympiády
letos lidé zažili na brněn-
ském výstavišti v olympij-
ském parku. Stejnou mož-
nost budou mít možná i při
příštích letních olympijských
hrách. Záměr uspořádat
olympijský festival včera
schválili brněnští radní. Ještě
s ním ale musí souhlasit za-
stupitelé.
Kde v létě 2020 lidé

olympiádu v Brně zažijí, za-
tím není jasné. „Ve spolu-

práci s Českým olympijským
výborem a případně Jiho-
moravským krajem necháme
vypracovat studii proveditel-
nosti, která nám pomůže
určit místo i náklady,“ uvedl
náměstek brněnského pri-
mátora Petr Hladík.
Nápad vítá Brňan Vítězslav

Minster. „Vidím v něm příle-
žitost pro děti vyzkoušet si
něco nového. Navíc rozvíjí
jejich pozitivní vztah ke
sportu,“ zhodnotil. (pah)

Čtyřem lidem objevili melanom
Brno–Rekordnípočetzájemců
navštívilpředevčírem přiEvrop-
skémdnimelanomu Dermato-
venerologickéodděleníFakult-
nínemocniceBrno.Nechatsi
vyšetřitznaménkapřišlo131 li-
dí. „Vminulýchletechsenechalo
vyšetřitprůměrněšedesátlidí,
letosjejichpočetstouplnavícenež
dvojnásobek. Melanomlékařinašli
učtyřlidí,“uvedlazanemocnici BeatrixKřížová. (erm)

Brno má víc peněz, než čekalo
Brno – V městské pokladně zů-
stává o 810 milionů více, než
byl původně plánovaný roz-
počet. Včera to oznámili br-
něnští radní. „Kvůli vyšším
příjmům a nedočerpání roz-
počtu běžných i kapitálových
výdajů zůstalo městu Brnu po
finančním vypořádání k dispo-
zici 2,4 miliardy korun,“ řekl br-
něnský primátor Petr Vokřál. (pah)

Auto kličkovalo po sídlišti, řidič
nadýchal přes dvě promile

Brno – Když projížděl sídlištěm v brněnských Ži-
denicích, kličkoval, a navíc naboural zaparkované
auto. Dvaatřicetiletého muže za volantem renaultu
o víkendu dopadli strážníci v Krásného ulici. „Hlíd-
ka si všimla jeho skelného pohledu a z dechu cítila
alkohol. Muž tvrdil, že vypil dvě piva, o chvíli poz-
ději připustil, že alkoholu bylo více,“ sdělil mluvčí
strážníků Jakub Ghanem. Řidič

bylo
Řidič
bylo

nadýchal přes dvě
promile. Případ převzala republiková policie. (eli)
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