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Zoubele věří, že vstřelí gól v neděli
Čestmír Folk
Na závěr sezony je čeká nejdůležitější duel. Fotbalisté Jihlavy se pokusí v nedělní barážové odvetě o účast v nejvyšší
soutěži vymazat před svými
fandy jednobrankové manko
z úvodního utkání v Karviné.
Střetnutí začne na stadionu
v Jiráskově ulici v 18.30 hodin.
Tým z Vysočiny potřebuje po
porážce 1:2 ve slezském městě

Příchozím rozdáme
kupony, které si
budou moct po
utkání bezplatně
vyměnit za pivo
nebo nealko nápoj
Miroslav Fuks,
mluvčí klubu
zvítězit o dva góly, ale k postupu by mu stačila i výhra 1:0.
„V úterý v Karviné jsme
chtěli uhrát ještě lepší výsledek,
ale díky tomu, že jsme tam dali
gól, máme i tak reálnou naději
přes ni přejít. Doma uděláme
maximum pro postup. Dáme do
zápasu úplně všechno. Uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítá před zítřejším duelem jihlavský záložník Lukáš Zoubele.

Jihlavský Lukáš Zoubele (vpravo) bojuje v zápase v Karviné o míč s domácím Lukášem Budínským.

Den dětí slaví vodními hrátkami
Sobotní Den dětí slaví vodní
svět Aqualand Moravia s organizacemi pomáhajícími dětem.
Školáci se mohou těšit nejen na
tobogany a vodní radovánky,
ale také na speciální animační
program a soutěže. Prvních pět
set dětských návštěvníků získá
navíc dárek.
„Od letní sezony, která startuje už 15. června, nově zavádí-

me zvýhodněné vstupné, pro
děti mladší šesti let je zdarma.
A to během celého roku,“ uvedl
Tomáš Svoboda z vedení aqualandu. Přímo u bazénů se budou prezentovat čtyři „dětské“
organizace.
Jde o Nadační fond Modrý
hroch, který pomáhá dětem po
těžkých úrazech a snaží se jim
pomoci rovněž při návratu do

běžného i sportovního života.
O malé pacienty se také stará
Nadační fond dětské onkologie
Krtek, který se k akci připojí.
Na toboganech se svezou děti
z Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno
a z nadačního fondu zvaného
Víly pro děti. Ten se věnuje
umělecké tvorbě v domovech
pro postižené děti.
(vtk)

Foto ČTK – Petr Sznapka

Turnaj nevidomých
se šampionem
Jedinečná akce se uskuteční
o tomto víkendu v Bučovicích
už posedmé. Turnaje nevidomých fotbalistů Blind Football
Cup se v městečku na Vyškovsku poprvé zúčastní i aktuální
vítěz britské ligy West Bromwich Albion.
„Přijede mj. také belgický
Anderlecht, tým řecké Soluně,
německý St. Pauli či rakouský
celek ÖBSV Vídeň. Česko bude
tradičně zastupovat brněnský
Avoy MU, který loni skončil
třetí. „Lepšího turnaje jsem se
ještě nikdy nezúčastnil. Panuje
tady pokaždé fantastická atmosféra,“ tvrdí hráč brněnského

mužstva Jan Bango. „Díky
nadšeným reakcím všech zúčastněných i diváků už víme, že
pořádat takovou akci má obrovský smysl,“ přidala se za organizátory Jitka Graclíková.
Nevidomí hrají podle standardních pravidel, ale míč obsahuje vnitřní zvukový systém,
díky němuž je při pohybu slyšet. Družstvo budou tvořit čtyři
hráči v poli a brankář. Hrát se
bude v areálu bučovické ZŠ ve
Školní ulici.
Turnaj bude slavnostně zahájen dnes v 9.30 h, zítra je první
zápas na pořadu už o půlhodinu dřív.
(čfo)

Kdyby v Karviné proměnil
aspoň jednu ze dvou stoprocentních šancí, mohl se jeho celek vracet domů ještě spokojenější. „Ani nevím, co jsem při
nich mohl udělat líp. Ke gólům
chybělo málo. Tak snad mi to
vyjde doma. Remíza by byla samozřejmě lepší, ale i tak jsme
měli z prvního zápasu dobrý
pocit. A doma budeme bojovat
ze všech sil,“ slíbil zkušený
středopolař.
To, že rozhodčí byli v Karviné na Jihlavské zřejmě zejména
v prvním poločase o něco přísnější, Zoubele příliš komentovat nechtěl. „Není potřeba se
k tomu vyjadřovat. Naší odpovědí by mělo být, že doma mákneme ještě víc,“ má jasno Zoubele.
Jihlavští věří ve značnou
podporu fanoušků. „Brány stadionu se otevřou už v 17 hodin.
Následující třičtvrtěhodinu rozdáme všem příchozím kupony,
které si budou moct po utkání
bezplatně vyměnit u stánků
s občerstvením za pivo nebo nealko nápoj,“ láká diváky do hlediště mluvčí klubu z Vysočiny
Miroslav Fuks.
„Byl to nápad hráčů. Chtějí
se tím omluvit za debakl z druholigové domácí derniéry s Brnem,“ připomněl vysokou porážku 1:6 z minulé soboty.

U Ronda opraví
parkoviště
U ulice Poříčí, nedaleko brněnské DRFG Areny, kde svá
domácí utkání hraje hokejová
Kometa, se bude upravovat parkoviště. „Po domluvě se zástupci Komety Brno vypracovala společnost Starez-Sport
projekt na úpravu části zpevněné plochy při ulici Poříčí. Dobuduje se tu pojezdová dlažba
vhodná i pro autobusy, současná pokladna bude odstraněna
a vznikne tu automatická vjezdová brána,“ uvedl radní pro
oblast sportu Jaroslav Suchý
(KDU-ČSL), podle něhož se
náklady pohybují ve výši 1,8
milionu korun.
(MIŠ)

Foto Michal Šťastný

Festival zavede do podzemí

DO BRNA SE VRÁTILA ZAPOMENUTÁ PLASTIKA. Do brněnského veřejného prostoru
se opět vrátila monumentální kovová plastika známé brněnské sochařky Sylvy Lacinové. Dílo
bylo dlouho dobu dominantou budovy Sdružených výzkumných ústavů. Z fasády objektu, ve
kterém se později zabydlela Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, ale umělecký prvek po
rekonstrukci v roce 2012 zmizel a nemá další využití. Nově mohou lidé spatřit sochu před Domem umění. Umístění plastiky zpět do ulic města je součástí festivalu Brno Art Open 2019,
která začíná 4. června.
(MIŠ)

INFORMUJEME
Brno
RŮZNÉ
Zoo: Atrakce, hravé dílničky, divadelní pohádky, skákání na
skákacích botách, komentovaná krmení zvířat (so 9–16), Výstaviště, pavilon Z: Den bezpečnosti: Záchranáři dětem (so
9–17), Náměstí Svobody: Přehlídka moravských vín (so 10–
22), CVČ Lužánky: Tancesse –
festival tance, tanečního a pohybového divadla (so 10–18, ne
10–15), Káznice na Cejlu: Komentovaná prohlídka bývalé
krajské káznice (so 14, 15),
SVČ Lány: Zahradní slavnost
k zakončení školního roku (po
16–18), Dominikánské náměstí: Hudební a taneční přehlídka
folklorních souborů a krojovaných skupin Brněnska (po
16.30).
PRO DĚTI
Hřiště ZŠ Milénova, Lesná:
Z pohádky do pohádky – jízda

kouzelnou mašinkou do lesa
plného pohádkových bytostí (so
9.30–12.30), VIDA!: Co žerou
rostliny – labodílny pro rodiny
s dětmi (so–ne 12, 14, 16). Otevření nové venkovní expozice
zaměřené na vodu, pohyb
a zvuk, bublinové stanoviště
a science show (so 10–17), Janáčkovo divadlo: Sněhurka
a sedm trpaslíků (so 14, 18, ne
15), Radost: O kůzlátkách a vlkovi (ne 10), Jen počkej, hlemýždi! (ne 10).
PŘEDNÁŠKY
KD Rubín: Severní Nizozemí, 2.
část (po 16.30), Café Práh: Expedice iráckým Kurdistánem
(po 19). Café Práh: Jižní Afrika
(út 19).
VÝSTAVY
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MU: Masožravé
rostliny a výtvarné práce žáků
ZUŠ Veveří (so–po 9–18, do
7. 6.), Vila Stiassni: Z Vídně na
sever (so–ne 10–17), Letohrádek Mitrovských: Na návštěvě
u panenek – ukázky historic-

kých domečků a pokojíčků pro
panenky (so–ne 10–16, do
30.6.). Zahradnické centrum
Čtyřlístek: Tradiční výstava
kaktusů (do 9. 6.), Technické
muzeum: Apollo: Tenkrát na
Měsíci (do 29. 9.).
VYCHÁZKY
sobota – Kolem sv. Peregrina:
Odjezd bus č. 510 ze zastávky
Modřice, smyčka (tram. č. 2)
v 10.31 hod. do Hajan. Pěšky:
kolem hrobky a zámku do lesa
ke kapličce sv. Peregrina, dále
do údolí Bobravy a do Želešic.
Bus č. 510 ze Želešic v 15.23
hod. do Modřic. Zvlněným, spíše sestupným terénem 11 km.,
neděle – Svatá hora: Odjezd
ČD z Kr. Pole v 8.07 hod. /
z dolního nádraží v 7.50 hod.
do Ořechova. Pěšky: Kadolec,
Svatá hora s kaplí, Vokouňák,
Holinkovský rybník, Ořechov.
ČD v 15.03 hod. do Brna. Zvlněným terénem 16 km, Brněnské fasády vyprávějí: Sraz
v 14.00 hod. na Kapucínském
náměstí u kostela Nalezení sv.

V Brně odstartoval festival
Meeting Brno, který lidem prostřednictvím výstav či divadelních představení přibližuje
vzpomínky a zážitky pamětníků z let 1945 až 1989. Většina
akcí se koná na Moravském náměstí, kde tamní prostor zaplnily výstavní panely se svědectvím lidí, mezi nimiž je třeba
i příběh dramatika Milana Uhdeho nebo zpěvačky Evy Pilarové. O několik metrů dál, nedaleko sochy Rudoarmějce, se zase
veřejnosti otevřelo podzemí.
„Interaktivní výstava ,Brno

osvobozené!?‘ se bude konat
v zajímavém podzemním prostoru na Moravském náměstí,
kam není možnost se jindy podívat. Tento rok připravujeme
v ulicích města mimo jiné divadelní představení vycházející
ze známého projevu Václava
Havla v Oslu nebo sólové taneční performance připomínající dramatické události srpna
1969,“ řekl ředitel festivalu Petr
Kalousek.
Festival potrvá až do neděle
9. června. Program www.meetingbrno.cz/program/. (MIŠ)

Kříže. Procházka brněnskými
ulice s vyprávěním příběhů,
které se odehrávaly v domech
i na domech. středa – Zahradnictví v Šebrově: Odjezd ČD
z hl. nádraží v 8.00 hod. do
Blanska a bus č. 152 v 8.45
hod. do Olešné. Pěšky: Kateřina, zahradnictví v Šebrově (bus
č. 152 do Blanska nebo Kuřimi
a ČD do Brna), U Jelínka, Vranov, případně Útěchov. Návrat
bus č. 57 z Vranova v 13.50
hod. a po hod. S jedním větším
stoupáním 5/10 km.

15), Nádvoří Panského domu:
Koncert SMP, Jaksepatří… (so
11–20), Rubensův sál zámku
Slavkov: Národní festival neprofesionálních orchestrů (ne
17–18.30).

Slavkov u Brna
RŮZNÉ
Palackého náměstí: Tradiční
řemeslný jarmark (so 9–18), folklorní vystoupení dětí (so 9.30–
16), koncerty skupin Poutníci,
Portless, Slávek Janoušek s kapelou… (so 18–24), Zámecký
park: Zábavné odpoledne pro
děti V říši motýlů (so 10–12),
Zámecké podzemí: Ďáblova
spravedlnost – speciální komentovaná prohlídka (so 13, 14,

Havlíčkův Brod
KONCERTY
Kavárna Ve Vile: Mirek Kemel
s kapelou (so 19), Stará radnice: Josef Špaček housle, Miroslav Sekera klavír (so 19).
PŘEDNÁŠKA
Krajská knihovna: Všude žijí lidé – putování po jihovýchodní
Asii (po 18).

Jihlava
FESTIVAL
Pivovar: Den Ježka (so 13).
DIVADLO
HDJ: Zahrádky (so 19), O Perníčkovi (po 10).
KONCERT
Radnice: PS Campanula (po
19.30), HDJ – Divadelní klub:

Tereza Slámová a Pavel Klement (po 19.30).

Telč
DIVADLO
Orlovna: Sylvie (so 19.30).
KONCERT
Náměstí Zachariáše z Hradce:
Setkání dechových hudeb (ne
13.30).

Třebíč
KONCERT
Bazilika sv. Prokopa: Skvosty
barokní hudby (so 19).

Moravské Budějovice
KONCERT
Beseda: Setkání s Carmen
a sólisty světových operních
a koncertních pódií (ne 19).

Velké Meziříčí
KONCERT
Kostel sv. Kříže (Špitálek):
Vocal Overdose – The Original
Barbershop Quartet (so 19).

