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Přejeme toleranci, hodně
optimismu a volné cesty
Redakce MF DNES se ptala osobností z regionu: Co přejete Brnu a jižní Moravě do roku 2020?
Martin Bareš
rektor
Masarykovy
univerzity

V

roce 2020 si připomeneme
170. výročí narození T. G. Masaryka, rodáka z našeho kraje.
Chci proto Jihomoravanům i všem
spoluobčanům popřát, abychom se
ve světle tohoto výročí dokázali
jako společnost více obracet k hodnotám, na nichž náš stát vznikl,
tedy k ideálům, jako jsou svoboda,
demokracie a humanita.
Zároveň bych si přál, abychom si
lépe uvědomovali význam vzdělání
a vzdělanosti, protože věřím, že jen
vzdělaná společnost může být společenstvím svobodných, tolerantních a zároveň moudrých občanů,
kteří dokážou žít dobrý život a společně rozumně čelit všem přicházejícím výzvám, jako jsou například
stárnutí společnosti nebo změna klimatu.

Sandra Silná
brněnská
farářka Církve
československé husitské

B

rnu přeju, aby bylo stále víc
městem pro lidi. Čistší životní
prostředí, méně aut v centru,
vstřícnější postoj vůči pěším a cyklistům, podporu sociálních projektů a regulované nájemné. Moravě
přeju víc vody. Česku takové vedení země, jež bude inspirativní, stmelující, pokorné a respektuhodné.
A nám všem přeju, ať zažíváme ve
svých životech blízkost, pochopení,
lásku a toleranci. Ať můžeme svobodně tvořit a uplatňovat svá nadání a přednosti. Také méně promarněných okamžiků a více těch skutečně naplněných – v reálném světě,
mezi skutečnými lidmi. Ať rosteme
a dorůstáme v lidství a chápání svého místa v pestrém pozoruhodném
světě. A ať ten svět v celé jeho kráse
a mnohosti chráníme.

Libor
Zábranský
majitel
a trenér HC
Kometa Brno

Z

a sebe a celou naši komeťáckou rodinu bych chtěl všem lidem popřát krásný, pohodový
a šťastný nový rok 2020.
A co Brnu a celé jižní Moravě?
Ať jsme nadále hrdým, sebevědomým a dynamicky se rozvíjejícím
regionem, ať se nám podaří úspěšně dokončit důležité projekty, ale
především ať je Brno a jeho okolí
tím nejlepším místem pro život
svých obyvatel.
Přeji radost a spokojenost všem.

A

D

ost se píše o narůstající skepsi
mezi lidmi. Měli bychom přitom každý den děkovat Pánu
Bohu za to, že žijeme na nádherném místě v nádherné době. A starat se o to, aby to tak zůstalo i našim potomkům. Představte si válku
nebo „jen“ zemětřesení, hurikány
či tsunami někde ve světě a k tomu
třeba hladomor ve středověku. To
lidé řešili jiné existenční problémy.
Myslím si, že vinorodá jižní Morava je dnes dobré místo k žití. Přeju
nám všem, abychom si to i přes
možné rozčarování z některých politiků často uvědomovali. Nejlépe
se sklenkou moravského moku ve
společnosti rodiny či přátel a poblíž vinohradu. Doufám, že film
3Bobule, jenž jde v březnu do kin,
k tomuto pocitu trochu přispěje.

Hana
Albrechtová
ředitelka
jihomoravské
záchranky

P

řeji Brnu, aby i nadále vzkvétalo a bylo přívětivé místo k žití.
Jsou tu dobré podmínky pro
vzdělávání, kulturu i sport. Jižní Moravě přeji, aby si udržela svoje tradice, aby prosperovala, aby se tu lidé
měli dobře a byli na svůj kraj hrdí.
A všem lidem přeji hlavně hodně
zdraví a radosti, ať se jim daří uskutečňovat své vize a sny. Užívejme si
každého okamžiku a važme si toho,
v jaké zemi žijeme. Neměli bychom
se trápit tím, co nemáme, ale ceňme si toho, co máme. A svým kolegům přeji, aby měli dobré podmínky pro svou práci a aby ji dělali rádi.

František
Fabičovic
ředitel firmy
Alca plast,
podnikatel
roku 2018
ť je nadcházející rok plný úspěchů a pozitivní energie, která
bude potřebná zejména na
splacení dluhu vůči naší planetě
a prostředí, ve kterém žijeme. Jsem
přesvědčen, že právě téma ochrany životního prostředí dokáže lidi
spojit, a tuto myšlenku budeme stále více šířit v naší společnosti.
Zároveň si přeji, aby se udělalo
hodně správných investičních rozhodnutí, která pomohou k rychlejšímu ekonomickému rozvoji celého
Jihomoravského kraje.
A jelikož jsem vášnivý vinař, tak
mě velmi těší, že se právě oblast jižní Moravy stane v roce 2020 centrem světového vinařství. Věřím,
že se zde při této výjimečné příležitosti setkáme i osobně.

Tomáš Vican
mikulovský
vinař, filmový
producent
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V

Brně žiji přes 15 let a přirostlo
mi k srdci. Do roku 2020 mu
přeji vše nejlepší, hlavně pokračování dobře nastartovaného
rozvoje. Ať se mu dále daří ve výzkumu a vývoji a nepolevuje ani
v gastronomické oblasti, kde je nyní, troufám si říci, na špici. Prostor
pro zlepšení vidím v dopravní situaci a věřím, že se po Brně bude v roce 2020 cestovat lépe.
Celkově se na příští rok těším. Čeká nás spousta pracovních výzev,
na něž, pevně věřím, budeme v Zetoru připraveni. Jihomoravanům
přeji, aby do nového roku vykročili
správnou nohou a aby se jim po
celý rok dařilo – zdravotně, v rodině, v práci. A ať je zase o něco lepší
než ten letošní. A všem zemědělcům pak přeji hlavně rok úrodný.

Jiří Kuliš
generální
ředitel
Veletrhů Brno

P

řeji hlavně hodně optimismu!
A aby se dostavěla na české
straně dálnice do Vídně, aby
byla kompletně opravená dálnice
D1 a přes nové brněnské nádraží začaly jezdit vysokorychlostní vlaky
mezi Brnem, Prahou, Bratislavou
a Vídní, které sem budou přivážet
návštěvníky nejen veletrhů a kongresů. O kterém roce to vlastně mluvíme?
Také by bylo hezké, kdyby se politici méně napadali, dohadovali.
A naopak se dovedli sjednotit pro
dobré prospěšné věci a dokázali je
pak skutečně dotáhnout do konce.

Anna
Davidová
umělecká
šéfka
Divadla Husa
na provázku
rnu bych do nového roku přála, aby nalezlo odvahu a postavilo se čelem jedné z největších výzev naší současnosti a vyhlásilo konečně stav klimatické nouze.
Beru to jako začátek hledání konstruktivních řešení a zodpovědného dialogu a definitivní stvrzení důležitosti tématu naší budoucnosti.
S tím souvisí i další přání – aby Brno přehodnotilo financování ohňostrojů. Myslím, že smyslem kultury
je něco jiného. Přála bych si, aby
Brno podporovalo spíše kulturu nepodbízivou, aby mělo smělé vize,
ale i zodpovědnost za své kulturní
instituce. Vždyť slovo „cultura“ znamená to, co je potřeba pěstovat!
Kéž by rok 2020 byl plný smělých
vizí a zodpovědných rozhodnutí.

Marián
Lipovský
výkonný
ředitel
firmy Zetor

B

B

ývá dobrým zvykem přát hlavně to, co nelze koupit ani jinak zajistit – zdraví, štěstí, lásku. Což doufám, že všem na jižní
Moravě nový rok s vyrovnaným letopočtem 2020 přinese. Z toho, co
ovlivnit aspoň trochu můžeme, slibuji za sebe i své kolegy na radnici,
že uděláme pro Brno maximum.
Aby se v něm dobře žilo nejen jeho
obyvatelům, ale aby do něj přijížděli jako domů také ti, kteří sem míří
z celého našeho kraje pravidelně za
prací nebo občas za zábavou.
A aby žádnou z cest – ať po silnici,
nebo železnici – zbytečně nebrzdily
uzavírky, opravy, kolony, výluky
a jiné komplikace. K tomu sice dvanáct měsíců stačit nebude, ale
přesto věřím, že zase o kus pokročíme dál tím správným směrem.

Ivana
Vaňková
herečka
Městského
divadla Brno

P

P

řeji všem lidem v Brně a v Jihomoravském kraji, aby se jednoduše cítili dobře. Protože ze
své vlastní zkušenosti vím, že na
tom nejvíc záleží, pokud chce člověk být úspěšný. Je-li zdravý a má
dobrou náladu, zvládne toho víc
a má ze své činnosti větší radost.
Jinak si myslím, že Brnu nebo jižní Moravě toho moc nechybí. Brno
je moderní město s dobrou infrastrukturou a dobrým sportovním
a kulturním vyžitím, kde se nám
žije hezky.

Jan Pazour
ředitel
obchodního
centra
Olympia Brno

Monika
Šimůnková
zástupkyně
veřejného
ochránce práv

rno je mladé duchem, hlavně
díky studentům. Určují jeho
dynamiku, strhující a nakažlivé tempo, dávají mu nápady a nedovolí mu ustrnout. Vždy tu nasajete
zvláštní souznění a spřízněnost, kterou Brňané pociťují k sobě navzájem i k městu. Slyší na sebe. Právě
tato atmosféra dělá Brno Brnem.
Co ho brzdí v rozletu, je doprava.
Moc bych si proto přál, aby se podařil dostavět Velký městský okruh
a dořešily se další velké dopravní
stavby včetně R43, aby se mohlo
Brno ještě více otevřít.
Přeji nám všem, abychom více naslouchali druhým a měli dost pochopení pro jejich názory. Věřím,
že nás v novém roce čeká láska, optimismus a radost ze života.

šem lidem přeji, aby byli zdraví, prožívali svůj život plně, využívali příležitostí, které se jim
nabídnou, užívali si krásné chvíle
s rodinou a přáteli a neztráceli optimismus. Byla bych moc ráda, kdyby v příštím roce převažovaly hezké dny, a když už přijde problém,
aby lidé nezapomínali, že i ty nejsložitější situace mají východisko
a vždy se najde někdo, kdo jim pomůže. Třeba ombudsman.
Brnu a Moravě pak přeji, aby zůstaly příjemným a přátelským místem, kam lidé nejen rádi jezdí, ale
kde hlavně rádi žijí. Já sama jsem se
na svoji novou životní etapu v Brně
velmi těšila. Jsem přesvědčená, že
tahle část naší země má velký potenciál a hodně dobrého před sebou.

B

Libor Sečka
velvyslanec
České
republiky ve
Velké Británii

J

ižní Morava je můj rodný kraj
a Znojmo rodné město. Nikdy
jsem na to nezapomněl, ať už
jsem byl kdekoliv – v Mexiku, Bruselu, Římě, Pekingu nebo teď v Londýně. Jižní Morava mě také v podobě lahodných vín všude ve světě
úspěšně doprovázela. A vždy, když
jsem je v přítomnosti přátel i vážených hostí chutnal, pociťoval jsem
hrdost, že k tomu kraji patřím.
Dovolte mi tedy, abych dnes popřál Brnu jako jihomoravské metropoli, ale také občanům celého kraje, aby se dokázali, tak jako vždy, radovat z toho, co mají. Aby zůstali
optimističtí, a to i v případě, že na
ně dolehnou potíže, aby zůstali lidmi otevřených srdcí. Ať vás všechny v roce 2020 doprovází dobré
zdraví a dobrá nálada!

Adam Ondra
lezec,
brněnský
sportovec
roku

řeji Brnu, aby v jeho vedení,
ale i všude kolem nás byli velkorysí, milí, moudří a pokud
možno upřímní lidé. Já jich kolem
sebe mám takových hodně, a i proto se mi v Brně žije krásně.
Přála bych si také, aby dnešní
svět trochu zpomalil. Mám pocit,
že všechno zbytečně kamsi chvátá
a já tak trochu přestávám stíhat.

Miroslav Feix
generál, šéf
Velitelství kybernetických
sil se sídlem
v Brně
rno se mi hrozně líbí, i když
jsem rozený Pražák. Je tady
spousta hospůdek, barů a různých malých podniků, takže má
kouzelnou atmosféru.
Za sebe bych mu ale přál, aby už
konečně přestaly věčné opravy
hlavního nádraží. Rád jezdím vlakem a neustálé výluky mě vyhánějí
do auta, takže tím víc zatěžuji zdejší ovzduší. Vlastně mu přeji vůbec,
aby se zlepšila dopravní infrastruktura ve městě, protože opravy ulic
musejí Brňákům neskutečně komplikovat život.
Jinak nejsem na univerzální přání, ale podle mě by člověk měl co
nejlépe odvést svůj díl práce, a pokud to tak bude, určitě se mu tady
bude dobře žít.

Markéta
Vaňková
brněnská
primátorka

V

Kamila
Zlatušková
brněnská
režisérka,
šéfka festivalu
Serial Killer

B

rnu a jižní Moravě přeju především kvalitní a rychlé dopravní spojení s Prahou a Vídní. Celému Česku, ale i celému světu zase přeju, aby k nám do Brna
měl snadnější cestu.
A nejvíc ze všeho si přeju, aby životní prostředí, respektive prostředí k životu v Brně, bylo i nadále
vstřícné, sympatické, spravedlivé
a citlivé k těm, kteří to mají v životě
z různých důvodů těžší. A město
i všechny jeho klíčové instituce aby
vedly inspirativní a empatické osobnosti, na které můžeme být všichni
pyšní.

Miloslav
Machálek
trenér
fotbalové
Zbrojovky
Brno

J

akožto rodák z Jihomoravského kraje bych svoje přání rozdělil do dvou částí. V oblasti života přeji všem hlavně zdraví, štěstí, lásku, bezpečí, životní pohodu
a radost. Zjednodušeně řečeno každému přeji, ať se mu splní to, co od
života chce a co je v souladu s jeho
hodnotami.
V oblasti sportovní, která se mě
velmi úzce dotýká, bych Brnu
a celé jižní Moravě přál, aby kromě
hokeje měla zase svého zástupce
v nejvyšší soutěži také ve fotbale.
Mým velkým přáním tedy je, aby
Zbrojovka zvládla ten těžký boj
o postup a my všichni jsme si na
konci příštího roku mohli říct, že
v Brně se opět hraje první fotbalová
liga.

