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Pro Kometu kreslí elegána
s vystrčeným jazykem
Studie nového hokejového stadionu počítá
s napojením na lužánecký park díky speciálnímu mostu přes křižovatku. Pokud se povede vedle opravit
i fotbalový stadion,
znovu se naplno rozběhne sportovní srdce
Brna za Lužánkami.
Lukáš Valášek
redaktor MF DNES
BRNO Hokej se za Lužánkami naposledy hrál před 15 lety. Dnes na tom
místě zbyl jen kráter. Z fotorealistických obrázků pocházejících ze studie firmy A Plus se přesto zdá, že na
ploše vyrostl supermoderní hokejový stadion. To se zatím nestalo, ale
hokejová Kometa o to začala společně s partnerskou finanční skupinou
DRFG usilovat. Hotovo by mohlo
být za tři roky.
Projektanti chtějí stavbou symbolicky navázat na stadion, který na
místě stál dříve. „Led bude ve stejné
úrovni, na jaké se hrálo kdysi. Nachystán je i kotel pro více než dva tisíce fanoušků v místě bývalé zóny D
na stání, která byla na už nestojícím
stadionu centrem skalních fandů,“

popsal zakladatel firmy A Plus Karel
Tuza.
Stavba haly by po získání všech povolení měla jít poměrně rychle.
Bude poskládaná jako lego z prefabrikovaných betonových dílů, přičemž části naproti sobě budou stejné. Elegantní ovál byl pro projektanty předurčen už tvarem kluziště.
Celá stavba by měla být ale ještě větší než Rondo. Nejen kvůli vyšší kapacitě, ale i kvůli modernějším bezpečnostním standardům. Jen vysoká
tak bude 23 metrů, tedy asi jako sedmipatrový dům.
O přestávce do zimy
Projekt chce Kometa financovat ze
soukromých peněz. A tak projektanti dostali jasný úkol: postavit kvalitní, ale úspornou stavbu. Zatímco většina hal ve světě například fanoušky
před utkáním pohltí a oni se z budovy nedostanou do konce zápasu,
nový stadion by měl být podobný
současné DRFG Areně.
„Budova tak bude rozlohou menší. Lidé se o přestávkách samozřejmě musejí někde rozptýlit. Plochy
ale budou mimo obestavěnou a vytápěnou část v podobě jakéhosi prstence, do kterého je pustíme,“ vysvětlil Patrik Tuza z A Plus.
Masa dvanácti tisíc lidí je pro projektanty výzvou ještě z jednoho důvodu. Musejí vymyslet, jak je na jednotlivá utkání vůbec dostat. S městskou firmou Brněnské komunikace
je předjednaný například unikátní
„jazyk“ stadionu, který je vystrčený

Manželství z rozumu.
Je důležité si ho pojistit
Zápisník
Petr Škarda
vedoucí redakce

H

okejová Kometa a společnost
DRFG už mají dávno po zásnubách a téměř devět měsíců po
svatbě. Snad dostatečná doba na to,
aby si oba partneři vztah osahali
a mohli se zodpovědně rozhodnout
pro zásadní krok – pořídit si dítě.
V brněnských reáliích nebude tím
potomkem nic menšího než nová hokejová hala, sen komeťáckých fa-
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Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 603469105
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Koupím
Knihy, LP. T: 603469105
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Zaměstnání - Nabídka
Přivýdělek: www.pracedoma.cz

74602

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002
Sb., na obsazení funkcí: referent odboru výstavby – silniční správní úřad – speciální stavební úřad. Požadované vzdělání: VŠ. Účetní – finanční odbor. Požadované vzdělání:
VŠ nebo vyšší odborné. Přihlášku je nutno
doručit do 27.11.2015 na adresu Městský
úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno. Bližší informace na
www.slapanice.cz – úřední deska. Kontakt:
Eva Bílková – tel. 533 304 211, e-mail:
bilkova@slapanice.cz
74936

Nemovitosti - koupě

Solventní manželé hledají luxusní dům v
Brně do 10 mil. JMK. Tel. 605476589
72967

Koupím chatu/chalupu do 25 km od Brna.
Tel. 608340788
72983

Koupím RD k trvalému bydlení do 45 km od
Brna. Tel. 739967377
72991

Byty - koupě

Koupím větší byt v Brně. RK nevolat. T.
732511304
72975

noušků po celém kraji. Plány vypadají skvěle a za načrtnutý model financování se sluší zatleskat. Soukromé zdroje rozhodně slibují rychlejší
porod vytouženého děcka než v případě zdlouhavého žadonění o veřejné peníze. Hlavní povinností obou
partnerů teď je myslet na horší časy.
Zlaté svatby se zřejmě nedočkají,
s léty přicházejí rozpory, možná
i rozvod. A co pak? Dítě nesmí být
rukojmí a Kometa si musí pojistit, že
i po případném rozchodu bude mít
kde hrát. Tahle manželská smlouva
musí být prostě neprůstřelná.

Přímo do parku Most přes křižovatku ulic Sportovní, Pionýrské a Drobného
povede od haly do parku Lužánky. Vizualizace: A Plus

Přestávky venku O venkovní osvěžení mimo halu lidé nepřijdou. I ta nová
má mít podobné ochozy jako Rondo. Foto: Anna Vavríková, MAFRA

přímo do lužáneckého parku. Projektanti počítají, že významná část
návštěvníků by na hokej mohla chodit pěšky právě po tomto mostu, který bude vztyčený nad silnicí.
Další přístupová cesta pro pěší
bude po mostu navazujícím na ulici
Rybníček. Jakmile ho fanoušci přejdou, měli by se ocitnout na sportovním bulváru se vchody do hokejového i fotbalového stadionu.
„Máme významného souseda, se
kterým nesmíme bojovat. Z celého
areálu musíme udělat místo, kde hokej a fotbal budou fungovat v symbióze,“ dodal Tuza směrem k plánované rekonstrukci fotbalového stadionu za Lužánkami. Za tu se výrazně
zasazuje tým okolo fotbalisty Petra
Švancary a také u ní v poslední době
nastal posun, i když ne tak výrazný.
I proto projektanti hokejové arény
řeší parkování. Útroby stavby skrývají dvě patra parkovišť. Brněnské
komunikace už mají vypracovanou
studii, která dopravní situaci okolo
stadionu detailně řeší. Dokument
v těchto týdnech experti aktualizují.
Partneři ale nerýsují jen samotnou
podobu stavby a příjezdových tras.
Vymýšlejí také, jak zařídit, aby stadion sám sebe uživil. Počítají s konáním kulturních akcí. „Přistupujeme
k nim ale střídmě. Je tu jen jedna
agentura, která pořádá opravdu velké koncerty. Můj názor je, že více
než dva tři za rok v Brně nebudou.
Počítat s něčím jiným by nebylo rozumné,“ uvedl šéf finanční skupiny
DRFG David Rusňák.

Na utkání venku už mizí lístky
BRNO Sní o tom, že do improvizované arény za Lužánkami napěchují přes dvacet tisíc lidí a vytvoří tak
divácký rekord v samostatné historii české hokejové extraligy. A začátkem týdne se Kometě začal sen plnit, odstartoval předprodej lístků
na lednové Hokejové hry – duely
pod širým nebem proti Plzni a pražské Spartě. „Na oficiální čísla z prodeje je ale zatím brzy,“ konstatoval
včera mluvčí brněnského klubu Michal Chylík.
Podle informací MF DNES skoupili fanoušci od pondělka už okolo
dvou tisíc vstupenek. Více zatím diváky přitahuje extraligová bitva

proti rivalovi ze Sparty, která se
odehraje v pátek 8. ledna. Brňané
za Lužánkami vyzvou předtím
3. ledna i Plzeň.
Kometa před startem očekávaného předprodeje musela řešit i stížnosti věrných fanoušků. Klub totiž
chtěl majitele permanentních vstupenek umístit do divácky méně
atraktivních míst v rozích arény.
Kometa nespokojené příznivce klidnila na svém webu, držitelé celosezonních lístků mohou zhlédnout
nevšední duely z lepších míst ze
sektorů blíž středovému kruhu.
„Za nedorozumění ve vztahu
klub–permanentkáři a jejich před-

kupní právo na tribuny se musíme
omluvit,“ kál se šéf klubu Libor Zábranský. „Chyba se stala v technickém úseku našeho organizačního
výboru her. Bylo to špatně v grafickém znázornění a následně se to dostalo nedopatřením i do tiskové
zprávy. Doufám, že si nikdo nemyslí, že by si kdokoli v Kometě nevážil
našich permanentkářů.“
Cena vstupenky na stání na jeden
extraligový duel pod širákem je
990 korun. Permanentkáři zaplatí
mezi 750 a 850 korunami. V opačném případě jim klub vrátí vstupné
za běžný extraligový mač.
— Jan Daněk

Dubňany

Na vraždě hocha se
podíleli dva chlapci
Nejvyšší soud uzavřel v neveřejném jednání případ, v němž přišel
před dvěma lety o život patnáctiletý mladík. Zastřelil ho o rok mladší
hoch, prý kvůli dlouhodobé šikaně. Chlapec kvůli nízkému věku
k soudu nešel. Na 3,5 roku do vězení ale musí jeho mladistvý kamarád, který se na vraždě podílel.
Střelec s ním měl podle soudu rozdělené úlohy. (zde)
Čtěte na brno.idnes.cz

Brno

Hollan končí
v radě Brna-střed
Matěj Hollan (Žít Brno) se rozhodl
rezignovat na post radního v městské části Brno-střed, protože nestíhá vykonávat dvě funkce. Je totiž zároveň náměstkem primátora a na
magistrátu má na starosti kulturu,
zdravotnictví a sociální oblast. Zastupitelem městské části zůstane.
Hollana by měl na pozici radního
nahradit místostarosta Sokola Brno
I. Michal Doležel. Ten se shodou
okolností do zastupitelstva dostal
až letos v únoru, když svůj mandát
složil Hollanův otec. (ČTK, mich)

Brno

Hvězda JazzFestu
přidá koncert
Hned dvakrát zahraje v Brně devítinásobný držitel Grammy, americký trumpetista Wynton Marsalis.
K vykoupení všech lístků na původně ohlášený jediný koncert stačilo
totiž fanouškům pouhých 14 dní,
a tak pořadatelé vyjednali přidání
ještě jednoho vystoupení. Marsalis
tedy s proslulým big bandem Jazz
at Lincoln Center Orchestra zahraje 12. února v Sono Centru nejen
od 18.30, ale i od 21 hodin. (ko)

Jižní Morava

Vítr vyhnal hasiče
sedmdesátkrát
Hasiči na jižní Moravě včera kvůli
silnému větru vyjížděli k sedmdesáti událostem. Především v Brně
a na Blanensku vítr vyvracel stromy a shazoval z nich větve. U Krhova nedaleko Blanska se na rušném
silničním tahu Brno–Svitavy převrátily dva kamiony. (ČTK)

