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Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.
Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Parčík na Nových sadech
Městská část Brno-střed připravuje na letošní
rok úpravu parčíku na Nových sadech. Konkrétně se dotkne stávající mlatové plochy před
lázněmi na Kopečné, na které je v současné
době umístěna výstava různých druhů laviček,
využívaných ve veřejném prostoru. Místo mlatové plochy na místě vznikne funkční technický
trávník, což je zjednodušeně štěrkový trávník,
který je pochozí a snese zátěž, takže jej nebudou tolik poškozovat návštěvníci, kteří využívají
lavičky anebo plochou jen tak procházejí. Navíc
se jedná o účinné adaptační opatření, protože
na rozdíl od mlatu štěrk pomůže zadržovat
dešťovou vodu v půdě. Úprava plochy proběhne pravděpodobně v druhé polovině roku
a v rozpočtu městské části je na ni vyhrazeno
1,6 milionu korun.

Nejbližší akce odboru
životního prostředí
Brno-střed
Na začátku března by již mělo být kompletně dokončené broukoviště v parku na
Kraví hoře. Jedná se o vytvoření přirozeného
zázemí a zimoviště pro drobné živočichy,
hmyz a třeba i ježky. Broukoviště vzniká osazením vhodných kusů kmenů stromů v kombinaci s kameny na klidnějším místě v parku.
Připravovat se bude i označení takzvaných
doupných stromů, které slouží ptákům jako
hnízdiště, anebo úkryt v průběhu celého roku.
Jsou to stromy, které poskytují ve svých přírodních dutinách útočiště pro drobné okrasné ptactvo, jako jsou sýkorky, kosi, a strakapoudi nebo sovy, například pro puštíky či
kalousy. Využijí je však i jiní živočichové, jako
veverky anebo netopýři. Doupné stromy na-

jdeme třeba u Anthroposu, nebo ve svahu
pod Kampelíkovou ulicí. Označení má zajistit informovanost kolemjdoucích, ale i klid
ptactvu.
V průběhu března budou zpevněny cesty
pro pěší ve vnitrobloku ulice Nádvorní, kde
budou osazeny takzvané betonové šlapáky.
Přesný termín závisí na počasí.

Přístupnost veřejných
budov a míst pro osoby
s handicapem
Úřad městské části Brno-střed sídlí ve starých historických budovách v centru města,
které jsou pro osoby se zdravotním omezením
mnohdy těžko přístupné. Na radnici je proto
vhodné nejdříve zavolat a domluvit si schůzku
s konkrétním úředníkem, nebo se poradit na
telefonním čísle 542 526 378–79 na Miniúřadě. Lidé se zrakovým postižením si do všech
míst mohou vzít na pomoc svého asistenčního
psa. Lidem s pohybovým handicapem před
tím, než úřad navštíví, poslouží videa natočená
společností HandMedia, která zachycují míru
bariérovosti jednotlivých domů. Najdou zde
nejen přesné parametry vstupů do budov úřadu na Dominikánské 2, Měnínské 4 a Malinovského náměstí, ale také do budovy Magistrátu
města Brna na Husově ulici, do Divadla Polárka, do parků a dalších veřejných budov.
Videa jsou umístěna na internetovém odkazu
www.handmedia.cz/bezbarierova-videa.

Zastávka na ulici Úvoz
se blíží k realizaci
Městská část Brno-střed na podzim v roce
2019 oživila záměr vytvoření zastávky městské
hromadné dopravy na ulici Úvoz při ulici Trýbova ve směru na Mendlovo náměstí. Požadavek na vytvoření zastávky vzešel od občanů, protože v úseku od ulice Údolní až na
Mendlovo náměstí zastávka dlouhodobě chybí, a to nejen starším občanům. Městská část
prověřila několik variant řešení s Dopravním
podnikem města Brna a předala podnět
Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
V prvé řadě je totiž nutné upravit místo, kde

má zastávka vzniknout tak, aby bylo technicky
způsobilé pro dobržďování a stání těžkých
vozidel městské hromadné dopravy. Tyto
úpravy musejí na základě zadání od magistrátu
provést Brněnské komunikace, které jsou
správcem komunikace. Poté může dopravní
podnik na místě vybudovat zastávku.

Ořez ochmetu evropského
Během března dojde k ořezu ochmetu
evropského, který se objevil na třech dubech
rostoucích v parku na Kraví hoře. Ochmet
evropský je dvoudomá poloparazitická keřovitá dřevina rostoucí nejčastěji na dubech.
Své kořeny zapouští do dřevního pletiva hostitelského stromu, čímž jej postupně oslabuje
a nakonec způsobuje i jeho úhyn. Ochmet
bývá až dva metry vysoký, kulovitého tvaru
s oblými větvičkami a opadavými listy. Kvete
žlutozeleně od května do června, plodem
jsou hruškovité až kulovité bobule žluté barvy.
V zimních měsících zůstávají na stromech
nápadné žluté plody. Ochmet bývá často mylně zaměňován za jmelí bílé, které rovněž
parazituje na listnatých stromech.

Nové kamery
na Mendlově náměstí
Vzhledem k častým stížnostem občanů a po
prověření situace a množství zásahů městské
i státní policie na Mendlově náměstí podala
městská část Brno-střed požadavek na
doplnění Městského kamerového a dohledového systému o kamery zaměřené na nově
vybudované dětské hřiště a sportoviště ve
vnitrobloku Výstavní–Veletržní a také na nový
park s kavárnou Plovárna, který vznikl před
dvěma lety. Kamery by měly pomoci Městské
policii Brno na místě včas zasahovat a zamezit
tak vandalismu, zdržování se osob popíjejících
alkohol a užívajících další návykové látky na
veřejnosti a dalším přestupkům, ke kterým na
(kad) ■
místě opakovaně dochází.
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NOVÉ NÁMĚSTÍ BY MOHLO NÉST
JMÉNO LUDVÍKA KUNDERY
Rada i Zastupitelstvo městské části Brno-střed v nejkratším možném termínu schválily návrh na pojmenování budoucího
náměstí jménem prvního rektora JAMU
Ludvíka Kundery.
Za rodinu Kunderových návrh předložili
světově známý spisovatel a brněnský rodák
Milan Kundera a jeho žena Věra. Název
budoucího náměstí před Janáčkovým kulturním centrem, které vyroste poblíž ulice Veselá
ve středu města, by měl uctít prvního rektora
Janáčkovy akademie múzických umění,
muzikologa a jednoho z prvních janáčkologů
Ludvíka Kundery (17. srpna 1891–12. května
1971).
„Město Brno je hrdé na své významné
občany a pojmenování ulic nebo náměstí je
vhodnou příležitostí, jak je připomínat. Jsem
přesvědčen, že město návrh také podpoří
a jméno Ludvíka Kundery tak bude ve veřejném prostoru navždy spojeno s Brnem a Leošem Janáčkem,“ uvedl starosta městské části
Brno-střed Vojtěch Mencl poté, co návrh
schválilo zastupitelstvo.

Žádost byla předána k dalšímu projednání
statutárnímu městu Brnu, kde o ní bude jednat
pracovní skupina pro názvosloví, poté návrh
musí projít schválením Rady a Zastupitelstva
města Brna.
Jak uvedl pan Milan Kundera ve své žádosti, jeho otec Ludvík Kundera studoval klavír
v Brně a Paříži a sólový zpěv v Brně a Praze.
Během první světové války působil v československých legiích, kde založil a umělecky
řídil orchestr. Po návratu domů v roce 1920
byl tajemníkem na brněnské konzervatoři
a později jejím profesorem. V období první
republiky často úspěšně vystupoval jako
sólista a komorní hráč na klavír doma i v zahraničí: ve Vídni, Paříži, Kolíně nad Rýnem,
Moskvě a Kyjevě. Mimo to pěstoval melodramatickou hudbu, působil jako sbormistr královopolského spolku Lumír, přednášel, byl
členem zkušebních komisí a inspektorem
soukromých hudebních škol v Zemi moravskoslezské.
Za okupace byl předčasně penzionován
a z této doby pochází řada jeho hudebně

historických spisů, knih a statí o soudobé
hudbě a spisy pedagogické a kritické. Po
osvobození se stal správcem brněnské konzervatoře a vedoucím Ústavu pro hudební
výchovu na pedagogické fakultě University
Karlovy. Po založení Janáčkovy akademie
múzických umění byl jmenován profesorem
klavírní hry, dva roky působil jako děkan
hudební fakulty a od 1. října 1948 třináct let
jako její rektor. Jako muzikolog je nejlépe
známý svými analýzami děl Leoše Janáčka.
(kad) ■
Vizualizace: Petr Hrůša

BEZPEČNOST A PARKOVÁNÍ
U VNITROBLOKU BAKALOVO NÁBŘEŽÍ

Rada městské části Brno-střed schválila
rekonstrukci komunikace ve vnitrobloku
při Bakalově nábřeží. Brněnské komunikace podle požadavků městské části zpracovaly návrh, který počítá i s obytnou zónou.
Dopravní situace u Základní školy Bakalovo
nábřeží a také v přilehlém vnitrobloku je dlouhodobě problematická. Zvlášť v ranních hodinách, kdy do základní školy přivážejí rodiče
své děti, dochází v oblasti ke kolizním situacím, které jsou nebezpečné jak pro děti přicházející do školy pěšky, tak i pro ty vystu-

pující z aut. Stejně tak se do dopravně nebezpečných a nepříjemných situací dostávají
místní obyvatelé, ať už vnitroblokem procházejí pěšky nebo se zde snaží zaparkovat.
Nedostačující je také aktuální počet legálních
parkovacích míst ve vnitrobloku a jeho průchodnost pro pěší.
Brněnské komunikace na základě podnětu
městské části Brno-střed zpracovaly studii,
která prověřila možnosti regulace statické
a dynamické dopravy ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží, a to zejména ve vztahu k fungování základní školy a její pěší i dopravní
dostupnosti, a dále pak legalizaci statické
dopravy ve vnitrobloku včetně zavedení
obytné zóny. V prosinci 2019 proběhlo společné jednání zástupců městské části Brno-střed, Brněnských komunikací, zástupců
Kanceláře architekta města Brna a zástupců
ZŠ Bakalovo nábřeží k navrženému řešení,
kdy došlo ke shodě všech zúčastněných.
„Návrh úpravy vnitrobloku Bakalovo nábřeží jsme projednali i se zástupci společenství vlastníků jednotek z přilehlých domů
Bakalova nábřeží a Polní ulice. Vysvětlili
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jsme si plusy i mínusy a došli jsme ke shodě,
že navrhované řešení je realizovatelné
v dohledné době a určitě výrazně pomůže
ke zlepšení složité dopravní situace na
místě,“ upřesnil Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed pro dopravu.
Nová úprava přinese navíc celkem 72
legálních parkovacích míst. Zpevněné a vyvýšené komunikace zajistí bezpečnější pohyb
vnitroblokem pro pěší. Umístění pevných
sloupků, které oddělí silnici od chodníku,
zamezí najíždění aut na chodník a jejich otáčení mezi chodci. Rada městské části Brno-střed také souhlasila se stanoviskem Kanceláře architekta města Brna, které doporučuje doplnění stávající zeleně ve vnitrobloku
o nové prvky s důrazem na pěší prostupnost
vnitrobloku, využití prvků pro zadržování vody
v místě nebo typ použitých sloupků.
„Nyní předáme náš požadavek Odboru
dopravy Magistrátu města Brna, který by měl
zajistit realizaci navrženého a schváleného
řešení. Věřím, že k realizaci přistoupí co nejdříve,“ doplnil Jan Mandát.
(kad)

■
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SPOUŠTÍME DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
Dynamický nákupní systém je moderní
a plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který městské části Brno-střed umožní operativně pořizovat projektovou dokumentaci na opravy bytů nebo
vypisovat zakázky na vlastní opravy bytů
a na udržovací práce v bytových domech.
„Mezi největší výhody zavedení dynamického nákupního systému jednoznačně řadíme transparentnost systému, ve kterém jsou
všechny kroky elektronicky zaznamenány,
a to, že nám i dodavatelům přinese úsporu
času i nákladů,“ objasnil Ing. Ivo Komárek,
do jehož gesce oblast investic a správy bytových domů spadá.
Dále je to zjednodušení pro stavební ﬁrmy
i živnostníky, kteří se do systému jednou zaregistrují a doloží potřebné dokumenty k prokázání své kvaliﬁkace. Během soutěží o konkrétní zakázky dodávají už jen cenové
nabídky. Informace o nově vypsané zakázce
jim vždy přijde e-mailem a je jen na nich, zda
se o ni budou ucházet. Městská část Brno-střed touto cestou hodlá soutěžit zakázky
na stavební a řemeslnické práce v celkové
hodnotě více než 200 milionů korun.

„Rádi bychom oslovili nejen stavební firmy,
ale i drobné živnostníky, do systému se může
přihlásit opravdu kdokoliv, kdo má kvalifikaci
pro požadované práce. Radnice je určitě velmi
spolehlivým partnerem, za dobře odvedenou
práci vždy zaplatí,“ doplnil Ivo Komárek.
Všechny tři dynamické nákupní systémy
jsou dostupné na www.brno-stred.cz, přes
odkaz na úvodní stránce.
Dynamický nákupní systém na opravy bytů
Předpokládaná doba trvání je 24 měsíců,
předpokládaná souhrnná cena zakázek činí
140 milionů korun a hodnota dílčích zakázek
se bude pohybovat zhruba od 500 tisíc až do
10 milionů korun. Žádosti o účast a kvaliﬁkace
dodavatelů v prvním kole je možné podávat
až do 11. března. Zapojit se do systému lze
i později, ale včasná registrace zajistí možnost
soutěžit o všechny vypsané zakázky hned od
začátku. Ty budou do systému zadávány průběžně od letošního května do ledna 2022.
V systému se budou vypisovat zakázky na celkové rekonstrukce bytů, předpokládá se tedy
účast stavebních ﬁrem, které zajistí souběh
několika řemesel a různých dalších stavebních
prací.

Dynamický nákupní systém na zhotovení
projektové dokumentace na opravy bytů
Předpokládaná souhrnná cena zakázek
činí 24 milionů korun a hodnota dílčích zakázek se bude pohybovat zhruba od 200 tisíc
až do 3 milionů korun. Zakázky se budou
týkat projektových dokumentací na opravy
volných bytů, systém je určen pro samostatné
projektanty, projekční kanceláře a ateliéry.
Další podmínky jsou shodné s předchozím
systémem.
Dynamický nákupní systém na udržovací práce na bytových domech
Předpokládaná souhrnná cena zakázek
činí 40 milionů korun a hodnota dílčích zakázek se bude pohybovat od 50 tisíc do 200
tisíc korun. V tomto systému se bude jednat
o drobné udržovací práce v bytových
domech, například opravy elektro, instalatérské práce, drobné zednické práce, topenářské práce a další. Cílovým dodavatelem
jsou drobní řemeslníci, menší odborné ﬁrmy
a podobně. Dynamický nákupní systém
využívá Ostrava-jih na provádění oprav ve
volných bytech a dále například Masarykova
(kad) ■
a Mendelova univerzita.

RADIM Z RADNICE
VÁM PORADÍ RÁD
Chcete se zeptat na konkrétní životní situaci, ale úřad už má zavřeno? Zajímá vás, kde
najdete jednotlivé odbory nebo kam jít
volit? Od konce ledna je součástí webových
stránek městské části Brno-střed chatbot
Radim, který vaše dotazy zodpoví.
Co to vlastně chatbot je? V podstatě se
jedná o počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi.
Nejčastěji bývá využíván v zákaznické
podpoře, protože díky databázi často kladených otázek a odpovědí na ně dokáže
nahradit živé operátory a být k dispozici
nepřetržitě. Našeho chatbota naleznete na
webové stránce www.brno-stred.cz v horní
liště pod záložkou Online poradna.
Škála dotazů, na které se mohou občané
ptát, je široká, a proto se může stát, že
Radim na něco ještě nezná odpověď.
V takovém případě můžete svůj dotaz
poslat pracovníkům Miniúřadu na e-mail:
marketa.nekulova@brno-stred.cz nebo
vitezslav.nedbal@brno-stred.cz, kteří jej
zodpoví a zároveň se postarají o to, aby byl
do Radimovy databáze přidán.
Lucie Tribulová

■
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BOJUJEME SE JMELÍM
U ANTHROPOSU

Městská část Brno-střed, jako řádný správce parku Anthropos v Pisárkách, bude
v nejbližší době likvidovat jmelí, které prokazatelně cizopasí na jedenácti listnatých
stromech v parku.
Jmelí může při velkém rozšíření vést
k poškození stromu a padající větve mohou

ohrozit kolemjdoucí. V horším případě může
jmelí zapříčinit i uschnutí celého stromu. Na
rozdíl od minulosti, kdy se jmelí likvidovalo
odřezáním, použije městská část letos
poprvé postřik, který vyvinuli vědci Mendelovy univerzity. Ten se aplikuje přímo na jmelí
rostoucí na hostitelských stromech, které
v zimním období procházejí obdobím vegetačního klidu. Postřik způsobí, že u jmelí dojde
k otevření průduchů, zahájení fotosyntézy
a dalších procesů. Protože však nemá dostatečný přísun vody a živin, postupně odumírá
v důsledku rychlé ztráty pro jeho život důležitých látek.
Na hostitelský strom by postřik neměl mít
žádný vliv, protože se vstřebává přes listy.
A navíc tím, že se aplikuje v zimním období,
neměl by mít následky ani pro hmyz, který
v tuto dobu spí.
Vědci z Mendelovy univerzity provedli pilotní testy ve Zlíně a v Přerově. Ty vykázaly více
než 90% účinnost. Postřik také použili správci
na ústředním hřbitově na sedmi desítkách
(kad) ■
napadených stromů.

HLEDÁME SPRÁVCE KLUBU

Radnice městské části Brno-střed otevřela
nový občanský klub na ulici Křenová 57.
Klub je umístěný ve dvorním traktu, má bezbariérový přístup i toalety. Vybavený je stoly,
židlemi, k dispozici je dataprojektor, v letních
horkých měsících zpříjemní pobyt klimatizace.
Kapacita je 24 osob.
Občanské kluby jsou určeny pro krátkodobé nekomerční pronájmy, především pro
vzdělávací a menší kulturní akce, zkušebny
hudebních uskupení, jednání nebo pro pravidelná setkávání spolků.
Klub pronajímatelům otevírá, předává
a přebírá správce, který také přijímá platbu
za pronájem, vystavuje příjmové doklady
a udržuje klub uklizený. Zájemci o tuto funkci
mohou volat na telefonní číslo 542 526 264.
(mav)

■
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PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO
Slyšela jsem, že sociálka řeší, co bude
s dětmi, když se rodiče rozvádějí. Kdy
přesně zasahuje a jak to vypadá?
Nela Havelková
Orgán sociální péče a ochrany dětí
(OSPOD) se o dítě začne zajímat ve chvíli,
kdy se rodiče rozvádějí a nepodaří se jim
dohodnout na péči o děti. Tedy na tom,
kdo se o ně po rozvodu bude starat
a v jakém rozsahu. Který z rodičů na ně
bude přispívat a v jaké míře a také jak často se vzájemně budou vídat. Kompetentní
rodiče nepotřebují, aby jim do života mluvil
někdo třetí, a domluví se. Může se ale stát,
že se jeden z nich obrátí na soud se žádostí, ať jim spor o další péči o děti rozhodne.
V případě podání návrhu na rozvod manželství je soudní úprava poměrů k dětem
dokonce nezbytnou podmínkou pro vydání tohoto rozhodnutí. Soud určí kolizního
opatrovníka, kterým je zpravidla právě
OSPOD.
Po zahájení řízení si rodiče záhy pozvou
pracovníci „sociálky“, aby s nimi prodiskutovali možné varianty řešení. Pohovoří
také s dětmi, aby zjistili, jak to vidí ony. Na
tomto setkání pracovníci rodiče informují
o všem potřebném pro průběh řízení
a proberou s nimi veškeré možné další
postupy. Když se rodičům podaří dohodnout se hned napoprvé, případně již přijdou na schůzku domluveni, či předloží
písemnou dohodu jako součást návrhu
přímo soudu, mají vyhráno. Na OSPOD
už vícekrát v této věci nemusejí. Pokud
se však domluva nepodaří, budou vysláni
k odborníkovi, rodinnému poradci či
mediátorovi, jehož cílem bude nalezení
cesty k domluvě. O všech peripetiích pak
opatrovník informuje soud formou výchovných zpráv, ve kterých i on musí nakonec
zaujmout stanovisko, kterou z možností
řešení sporu považuje pro děti za nejvhodnější. Vždy je lepším řešením dohodnout se a nevydávat se tímto vysilujícím
směrem. Pokud totiž jde rozvádějícím se
rodičům skutečně o blaho jejich dětí, udělají vše pro to, aby i nadále zůstali přáteli.
Více informací lze získat na oddělení
sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Brno-střed na Malinovského náměstí 4 a telefonicky na čísle 542 526 242.
(mav)

■
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ROCE 2020
Blokové čištění je vždy doprovázeno místní
úpravou silničního provozu a stání na
komunikacích s přenosným dopravním
značením, které je instalováno v předstihu
minimálně sedmi dní. V městské části Brno-střed je začátek čištění stanoven vždy na
8.00 hodinu a každý blok je rozdělen do
dvou časových úseků čištění: 8.00–11.00
a 10.00–14.30 hodin.
Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel
tak, jak to ukládá § 19a, § 19b zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění poz-

dějších předpisů. Pokud své vozidlo z komunikace nepřesunete, zaplatíte za technický
odtah 1 500 korun a pravděpodobně i pokutu
Městské policii Brno. Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu
města Brna, jakožto zástupce vlastníka komunikací, na Brněnské komunikace, kontaktní
osoba je pan Lorenz, tel.: 736 159 334. Při
odtazích vozidel podle § 19b odst. 1 zák.
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění v rámci blokového čištění
bude společnost Brněnské komunikace
postupovat podle dvou variant. Výběr vhod-

né varianty nebo jejich kombinace se bude
odvíjet od aktuální situace na konkrétní
komunikaci.
1. Vozidla se odtáhnou a odstaví se na jiné
vhodné místo, například do vedlejší ulice,
na přestupní nebo odtahovou plochu,
odtud se budou vracet zpět na stejné místo
odkud byla odstraněna. Jedná se o takzvaný zpětný odtah.
2. Vozidla se pouze naloží na odtahová vozidla a po vyčištění se přímo z odtahového
auta vrátí zpět, jedná se o takzvaný technický úkon.

Harmonogram blokového čištění Brna-střed v roce 2020
s rozvržením ulic do dvou časových úseků 8.00–11.00 hodin a 10.00–14.30 hodin.
blok č. 1
blok č. 2
blok č. 3
blok č. 4
blok č. 5
blok č. 6
blok č. 7
blok č. 8
blok č. 9
blok č. 10
blok č. 11
blok č. 12
blok č. 13
blok č. 14
blok č. 15
blok č. 16
blok č. 17
blok č. 18

blok č. 19
blok č. 20
blok č. 21
blok č. 22
blok č. 23
blok č. 24
blok č. 25

Björnsonův sad – spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova, Burešova, Dřevařská
termín: 1. 4., 10. 6., 21. 9., 11. 11.
Bayerova, Cihlářská + parkoviště, Hoppova, Tučkova, Sokolská
termín: 2. 4., 11. 6., 22. 9., 12. 11.
tř. Kpt. Jaroše – lichá str. + slepá, Drobného v úseku č. orient. 18–30 (záliv), Smetanova
termín: 3. 4., 12. 6., 24. 9., 13. 11.
tř. Kpt. Jaroše – sudá strana, Hilleho, Jeřábkova, Botanická v úseku Antonínská–Zahradníkova
termín: 6. 4., 16. 6., 25. 9., 16. 11.
Bartošova, Kudelova, Lužánecká, nám. 28. října mimo MHD, Vrchlického sad, Mášova, Mezírka
termín: 7. 4., 18. 6., 29. 9., 18. 11.
Bratislavská v úseku Příkop–Soudní, Körnerova, Příční, Stará, Skořepka, Vlhká
termín: 8. 4., 23. 6., 30. 9., 20. 11.
Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park – slepá, Valcha, Plynárenská, Podnásepní, Stavební
termín: 14. 4., 24. 6., 1. 10., 23. 11.
Čechyňská, Mlýnská v úseku Dornych–Štěpánská, Řeznická, Antonínská, Janáčkovo nám., Masná, Zderadova
termín: 15. 4., 26. 6., 5. 10., 25. 11.
Cyrilská, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská, Kolískova, Mlýnská v úseku Štěpánská–Masná, Šujanovo nám., parkoviště na ul. Zderadova,
Koželužská, Křenová – slepá
termín: 20. 4., 29. 6., 6. 10., 27. 11.
Bakalovo nábřeží, Kamenná, Ludmily Konečné, Táborského nábřeží, Červený kopec
termín: 14. 4., 17. 6., 24. 9., 27. 11.
Celní, Jílová + slepá, Rovná, Vídeňská – slepá, Vinohrady
termín: 20. 4., 22. 6., 29. 9., 30. 11.
Horní, Strž, Hluboká, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Vysoká
termín: 22. 4., 23. 6., 30. 9., 16. 11.
Gallašova, Havlenova, Polní v úseku Vídeňská–Polní č. orient. 13, Grmelova, Sobotkova, Vojtova
termín: 23. 4., 24. 6., 1. 10., 23. 11.
Dvorského, Opavská, Polní v úseku č. orient. 13–Opavská, Renneská – slepá, Strážní, Vsetínská
termín: 24. 4., 26. 6., 2. 10., 25. 11.
Hybešova – slepá, Křídlovická v úseku Křížová–Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Poříčí – záliv u Ypsilantiho, Ypsilantiho, Jircháře, Leitnerova
v úseku Hybešova–Křídlovická
termín: 6. 4., 12. 6., 22. 9., 10. 11.
Poříčí v úseku Křížkovského–Bauerova, Rybářská, Zedníkova, Bělidla, Výstavní
termín: 9. 4., 16. 6., 23. 9., 11. 11.
Anenská, Kopečná, Leitnerova v úseku Pekařská–Hybešova, Bezručova, Křídlovická v úseku Nové sady – viadukt, Vodní
termín: 1. 4., 10. 6., 21. 9., 9. 11.
Hroznová v úseku Neumannova–Kalvodova, Hroznová slepá, Kalvodova, Marie Pujmanové, Neumannova v úseku Hroznova–Lipová, Neumannova
v úseku Lipová–Vinařská, Hroznová v úseku Neumannova–Hlinky, Vinařská v úseku Lipová–Neumannova č. orient. 12–44
termín: 17. 4., 25. 6., 6. 8., 24. 11.
Bohuslava Martinů + obslužná komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova, Květná
termín: 21. 4., 30. 6., 7. 8., 26. 11.
Havlíčkova v úseku Wurmova–Klácelova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Klácelova, Lerchova v úseku nám. Míru–Klácelova,
Rudišova
termín: 7. 4., 22. 6., 5. 8., 20. 11.
Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova, bratří Čapků, Grohova v úseku Úvoz–Údolní
termín: 15. 4., 18. 6., 3. 8., 18. 11.
Lerchova v úseku Klácelova–Vaňkovo nám., Mahenova, Kampelíkova úsek Havlíčkova–Údolní, Roubalova, Bílého, Havlíčkova v úseku
Klácelova–Roubalova, Františky Stránecké, Kampelíkova úsek Barvičova–Havlíčkova
termín: 16. 4., 19. 6., 4. 8., 19. 11.
Čápkova, Gorkého, Stojanova, Jaselská, Marešova
termín: 3. 4., 11. 6., 2. 9., 9. 11.
Resslova, Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova – garáže proti č. orient. 16, Arne Nováka, Grohova v úseku Veveří–Úvoz, Jana Uhra
termín: 8. 4., 15. 6., 3. 9., 10. 11.
Pellicova, Sladová, Jiráskova, Gorazdova, Trýbova
termín: 9. 4., 17. 6., 4. 9., 13. 11.

Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění.
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Některé komunikace se uklízejí v jiném režimu a v jiných termínech
Některé komunikace nejsou do harmonogramu blokového čištění zařazeny. Jedná se
zejména o takzvaný zákos, základní komunikační systém. Brněnské komunikace v rámci
zákosu čistí 2x ročně tyto silnice: Masná, Vinohrady, Vojtova, Červený kopec, Pekařská,
Údolní, Rooseveltova, Vídeňská, Václavská,
Hybešova, Veletržní, Křížkovského, Hlinky,
Barvičova, Lidická, Štefánikova, Veveří, Nádražní, Benešova, Křenová a Koliště.
Městská část Brno-střed čistí celý rok zákosové ulice v období od dubna do října 1x týdně
vozovky, 2x měsíčně chodníky, v období od
listopadu do března, pokud klimatické podmínky dovolí, vozovky 2x měsíčně a chodníky
1x měsíčně. Jedná se o tyto ulice:
Opuštěná, Poříčí, Bauerova, Pisárecká, Renneská, Heršpická, Vídeňská, Jihlavská, Křenová, Koliště, Cejl, Úzká, Uhelná, Trnitá, Plotní,
Dornych, Hladíkova, Zvonařka, Nové sady,
Hybešova, Václavská, Křížová, Veletržní,
Mendlovo náměstí, Pekařská, Úvoz, Údolní,
Konečného náměstí, Kotlářská, Lidická, Štefánikova, Milady Horákové, náměstí 28. října,
Příkop, Bratislavská, Drobného, Kounicova,

Veveří, Slovákova, Nerudova, Zahradníkova,
Botanická, Šumavská, náměstí Míru, Tvrdého,
Vaňkovo náměstí, Barvičova, Lipová, Preslova,
Hlinky, Křížkovského, Žabovřeská.
Dále městská část uklízí 4x ročně dopravně méně významné místní komunikace,
například Bulínova, Křenová – u kostela,
Lidická – sjezd na Lužáneckou a další,
a 5x ročně probíhá čištění parkovišť a cyklostezek.

Přesné termíny všech druhů čištění chodníků, silnic, parkovišť a cyklostezek najdete na
www.brno-stred.cz v sekci Blokové čištění.
Termíny blokového čištění lze také sledovat na webu nebo v aplikaci, která je ke stažení na stránkách: https://cisteni.bkom.cz. Po
registraci budete dostávat elektronická upozornění před jeho zahájením. Aplikaci vytvořily a spravují Brněnské komunikace.
(kad)

■

ŽÁCI SI ZVELEBUJÍ ŠKOLY

Žáci z většiny základních škol zapojených
do třetího ročníku Participativního rozpočtu do škol městské části Brno-střed se již
radují z novinek, které si v letošním školním
roce odhlasovali.
Radnice věnovala každé základní škole
35 tisíc korun, o jejichž využití rozhodují sami
žáci.
„Na Základní a mateřské škole na Antonínské postoupily do závěrečné kampaně
a hlasování pečlivě zpracované projekty
Boxovací pytel, Závěsy a relaxační vaky a Stojany na koloběžky. Protože se všechny tři
vešly do poskytnuté částky, mohli jsme jejich
tvůrcům sdělit nečekanou radostnou zprávu,
že se budou realizovat všechny,“ shrnula
koordinátorka projektu Želmíra Bozánová.

Také na Základní škole na Bakalově nábřeží se žáci těšili hned z několika projektů. Uspěl
jak návrh na rekonstrukci záchodů u tělocvičny, tak zakoupení stolního hokeje. Na ZŠ Horní si děti přály školní rozhlas, na Hroznové si
odhlasovaly renovaci vestibulu a na Husově
si díky projektu vyzdobí šatny a záchody. Na
základních školách na náměstí Míru a na
náměstí 28. října zabodoval návrh na pořízení
tabletů pro zlepšení a zpestření výuky.
Znovu se ukázalo, že žáci nejlépe vědí, co
jim ve školách chybí, že chtějí pobývat v příjemném, přátelském a důstojném prostředí.
Potvrdili, že umějí svoje nápady nejen zpracovat do přesvědčivých prezentací a obhájit
si je, ale i to, že dokáží posoudit jejich reálnost
a praktičnost.
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Poděkování patří všem koordinátorům na
školách za jejich citlivé vedení, které k dobrým výsledkům přispělo.
(mav)

■
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MÍSTO BYTU ŠKOLNÍKA
JE NOVÁ DRUŽINA

Základní škola Rašínova, kam docházejí
děti do první až páté třídy, má nové prostory
pro družinu včetně cvičné kuchyňky a bezbariérové toalety.
Delší dobu nevyužívaný byt školníka se
proměnil v příjemné prostory školní družiny.
Kompletní rekonstrukcí a přestavbou tak
vznikly dvě pobytové místnosti s předsíní
a cvičná kuchyňka. Přínosem pro školu je
bezesporu i bezbariérová toaleta. Dřevěná
vestavba mezipatra v pobytové místnosti přinesla dětem další prostor pro hraní a trávení
volného času.

STATISTICKÉ ŠETŘENÍ

A dětem se zde líbí nejvíce, mají zde sítě,
schovávačky a sedací vaky.
„Do přístavby investovala městská část
Brno-střed zhruba tři a půl milionu korun.
Není jednoduché budovat v našich historických budovách škol v centru města moderní
prostory, proto mám z každého nového velkou radost. Určitě dětem dobře poslouží,“
zhodnotila investici JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství spadá.
Škola na Rašínově ulici je odloučeným pracovištěm a slouží pro žáky prvního stupně
(kad) ■
při Základní škole Husova.

Radnice městské části Brno-střed informuje o šetření ve vybraných domácnostech.
Započalo již v únoru a pokračovat bude až
do 24. května.
Český statistický úřad organizuje v letošním
roce výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod
názvem Životní podmínky 2019 a navazuje
tak na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Domácnosti do šetření náhodně vybírá
počítač, celkem jich je na území České republiky zařazeno 11 403, z nichž 6 653 se zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele a současně průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu nebo dokladem totožnosti.
Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. V případě
nejasností je možné kontaktovat Mgr. Michaelu Kolářovou na telefonním čísle 542 528 233.
(mav)

■

BEZPLATNÝ KURZ PODNIKÁNÍ PRO ŽENY

Městská část Brno-střed připravila pro
všechny podnikavé ženy a maminky speciální kurz podnikání. Série praktických
a motivačních workshopů Podnikni to!
poběží od dubna do května.
Kurz, který se v Brně uskuteční už potřetí,
je určen nejen všem ženám, zapojit se mohou
i tatínci na rodičovské dovolené. Úvodní
workshop s názvem Podnikni to! pro ženy
a maminky odstartuje ve čtvrtek 16. dubna
v 9.30 hodin v prostorách radnice městské
části Brno-střed na Dominikánské 2.
Desítky absolventek praktických kurzů
Podnikni to! už za sebou mají zkušenost s rozjezdem vlastního podnikání během zaměstnání nebo péče o dítě na rodičovské dovo-

lené. S odstupem času se shodují, že samotná touha pustit se do něčeho nového, dobrý
nápad a odvaha nejsou vše. Zapotřebí jsou
také speciﬁcké znalosti a praktické dovednosti. „V začátcích podnikání mi velmi pomohlo, že jsem měla k dispozici zkušenější podnikatelku, která mi pomohla ujasnit si základy,
minimalizovat riziko a najít skutečný nápad
s potenciálem,“ popsala začátky podnikání
Alena Peterková, jedna z prvních absolventek
projektu Podnikni to!.
V rámci kurzu se účastníci seznámí s tím,
jak hledat podnikatelské nápady, jak systematicky otestovat jejich potenciál a ﬁnanční
udržitelnost nebo jak rozvinout nápad ve fungující podnikatelský projekt. „Ještě před

samotným začátkem podnikání si mohou
ženy a maminky vše prakticky vyzkoušet na
vlastním projektu, doplnit si potřebné znalosti,
získat názor zkušených podnikatelů a až
poté se rozhodnout, zda se budou vlastnímu
podnikání naplno věnovat,“ doplnila lektorka
kurzu a majitelka ﬁrmy Bamboolik Zuzana
Hloušková. Maximální počet účastníků úvodního workshopu není kapacitně omezen
a přihlásit se může každá žena, maminka
nebo tatínek na mateřské dovolené. Spoluautor projektu, podnikatel a lektor Max
Dužek dodal: „Na prvním setkání účastníci
zjistí, jak najít podnikatelskou příležitost a jak
ji prezentovat svému okolí. Budeme se věnovat i motivacím a překážkám jednotlivých
účastníků. Na konci kurzu by měl každý umět
najít podnikatelskou příležitost a systematicky otestovat potenciál nápadu bez velkých investic a s minimem rizika.“ Celkem je
připraveno osm tematických setkání, která
se uskuteční jednou týdně vždy ve čtvrtek
dopoledne od 9.30 do 12.00 hodin. Na kurz
se můžete přihlásit online na facebookové
události Podnikni to! pro ženy a maminky
nebo přes e-mail: duzek@podniknito.cz.
(kad) ■
Kurz je zdarma.
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ČESTNÉ OBČANSTVÍ PRO
MILENU FLODROVOU
Primátorka města Brna Markéta Vaňková
navrhla na podnět publicistů Jiřiny Veselé
a Miloše Šenkýře čestné občanství historičce Mileně Flodrové, která návrh přijala.
Čestnou občankou města Brna by se tak
mohla stát příští rok.
Po absolvování brněnské ﬁlozoﬁcké fakulty, obor historie a archivnictví, nastoupila
Mgr. Milena Flodrová do Muzea města Brna,
které bylo jejím jediným životním zaměstnavatelem. V roce 2000 se paní Flodrová stala
nositelkou Ceny města Brna, Ceny Jihomoravského kraje v roce 2006 a v roce 2007 jí
byla udělena medaile sv. Petra a Pavla brněnským biskupstvím. Historička stála také u zrodu
jedinečného systému značení brněnských
ulic. Díky její aktivitě je zmapována historie
vývoje jednotlivých názvů ulic a veřejných prostranství. Svou práci shrnula v desítkách publikací. Čestné občanství je udělováno zastupitelstvem jednou za volební období během
prosincového zasedání ve třetím roce tohoto
období. Nositeli čestného občanství Brna jsou
například JUDr. Milada Váňová, Magdalena
Kožená, brig. gen. letectva v. v. Emil Boček
(kad) ■
a spisovatel Milan Kundera.

CELNICE NA KŘENOVÉ
BRZY OŽIJE

NAVRHNĚTE
PROJEKTY PRO BRNO

Dříve celnice, v blízké budoucnosti bytový
dům, ve kterém najde domov sedm rodin.
Navíc vznikne jeden nebytový prostor
například pro kavárnu.
Město zde vybuduje další startovací byty.
Oprava začne na jaře a měla by být hotová
do konce roku. Město Brno do ní investuje
19 milionů korun. Původní vzhled, jež má
významnou historickou hodnotu, zůstane
zachován. Po rekonstrukci zde vznikne pět
bytů o velikosti 2+kk a dva byty 3+kk, všechny
v režimu startovacích bytů. V přízemí pak
vznikne i jeden nebytový prostor, který bude
(kad) ■
určen k pronájmu.

Víte, jak zlepšit své okolí? Oživit naše město? Chybí vám někde zeleň, lavičky, park
nebo hřiště? Od 15. února můžete podávat
své nápady.
Chybí ve vašem okolí veřejné grilovací
místo? Máte nápad na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů nebo by pomohla
jiným lidem? Své nápady můžete podávat
pomocí jednoduchého online formuláře na
www.damenavas.brno.cz. Projekty můžete
zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného
majetku: hřiště, stromy, software, aplikace
nebo na měkké aktivity: semináře, sportovní
aktivity, kurzy a podobně. Dáme na vás v roce
2020 má k dispozici celkem 35 milionů korun,
maximální částka na jeden projekt jsou
3 miliony korun, termín pro podávání projektů
je od 15. února do 15. května. Projekty lze
podávat pouze elektronicky, případně přijít
osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení
na webových stránkách projektu. V úterý
31. března od 17.00 hodin proběhne veřejné
setkání v Urban centru na Mečové 5 se společnou diskusí nad nápady a možností zeptat
(kad) ■
se na cokoliv, co vás zajímá.

VELKÝ JARNÍ ÚKLID
SE BLÍŽÍ

CENY MĚSTA BRNA
JSOU ROZDÁNY

Primátorka města Brna Markéta Vaňková
11. února ocenila patnáct osobností města
za rok 2019.
Zastupitelstvo města Brna může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou
činnost nebo dílo, které obohatily některou
oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města
Brna.
Laureáty Ceny města Brna se za rok 2019
stali:
• Josef Černý za sport
• doc. MUDr. Zdenka Hradečná, CSc.,
DrSc. – přírodní vědy

• Jan Chlup – in memoriam za somatopedii
a pedagogiku
• Božetěch Kostelka – zásluhy o svobodu
a demokracii
• Ing. arch. Radko Květ – architektura a urbanismus
• Stanislav Moša – dramatické umění
• Boris Mysliveček – výtvarné umění
a design
• doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. – společenské
vědy
• Eva Pilarová – hudba
• Vít Slíva – literární činnost
• PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. –
mezinárodní spolupráce města Brna
• prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. – technické vědy
• PhDr. Vlasta Svobodová, CSc., M.A. – žurnalistika a publicistika
• prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. – lékařské vědy
a farmacie
• Libor Zábranský – mimořádný přínos městu Brnu.

10 | Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2020

(kad)

■

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Desetitisíce
dobrovolníků se chystají 4. dubna vysmýčit
zákoutí města i přírody.
Během loňského roku se zapojilo do akce
přes 150 000 dobrovolníků. I přes jejich
snahu je stále co uklízet. Jako prevence
nyní vznikla nová odpadová aplikace
www.KAMsNIM.cz. „Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Proto
jsme vyvinuli aplikaci Kam s ním? pro ty, kteří
by snad i dnes, v době sběrných středisek
a všudypřítomných kontejnerů na tříděný
odpad, nevěděli,“ uvedl autor projektu Miroslav Kubásek. Aplikace poradí, kde mohou
občané ve svém okolí legálně a v drtivé většině
i bezplatně odevzdat jak běžný odpad
z domácnosti, tak třeba prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje,
velkoobjemový odpad, nebo nebezpečné
odpady. Pro všechny, kteří se k uklízení včas
přihlásí na www.UklidmeCesko.cz, mají organizátoři opět připraveny pevné pytle i pracovní
rukavice. Přidat se může každý, stačí založit si
vlastní úklidovou skupinu nebo se připojit k úklidu, který si vyberete z interaktivní mapy na
https://www.uklidmecesko.cz/map/.
(mav)

■
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NOVÉ SEMAFORY
PRO HLADŠÍ PRŮJEZD
Efektivnější dopravu ve městě zajistí na
dvanácti křižovatkách nové semafory.
Brněnští radní vybrali na základě předchozích výběrových řízení dodavatele na rekonstrukci světelných signalizačních zařízení
a budování nového systému signalizace
na jedenácti křižovatkách ve městě a na přechodu Tuřanka.
Rekonstrukce začnou na jaře a potrvají do
prázdnin, po tuto dobu se řidiči mohou setkat
s několikadenními omezeními a vypnutými
semafory na křižovatkách: Úvoz–Údolní,
Veveří–Nerudova, Veveří–Kotlářská, Úvoz–
–Žižkova, Bratislavská–Příkop, Drobného–
–Lužánecká, Koliště–Cejl, Koliště–Bratislavská, Poříčí–Nové sady, Černovická–Kšírova
a Herčíkova–Hradecká. Během některých
úseků dne budou s organizací provozu
pomáhat policisté.
Moderní signalizační zařízení dnes dovedou například dát při průjezdu křižovatkami
přednost vozidlům městské hromadné
dopravy nebo zlepšit podmínky pro zásah
složek Integrovaného záchranného systému,
tedy hasičů, záchranky a policie.
(mav)

■

POŽÁDEJTE SI O DOTACE
NA ZELENÉ STŘECHY

I v letošním roce mohou lidé žádat o dotaci
na tvorbu zelených střech a na zachytávání
dešťové vody. Po loňském velkém zájmu
o zelené dotace město Brno opět vyčlení
celkem 20 milionů korun.
Magistrát města Brna přijímá žádosti
o dotace od 1. února do 31. srpna nebo do
vyčerpání prostředků. Bližší informace občané získají na https://ekodotace.brno.cz.
Dotační program Zeleň střechám! je určen
pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou
stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné
výstavbě. Zelené střechy pomohou hospodařit se srážkovou vodou, snížit množství
poletavého prachu a regulovat povrchovou

teplotu stavby. A jako příjemný bonus hezky
vypadají.
Dotační program Nachytej dešťovku! je
určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci
již zavedeného dotačního programu Státního
fondu životního prostředí Dešťovka a má za
cíl motivovat majitele staveb na území města
Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.
V loňském ročníku přišlo 105 kompletních
žádostí o příspěvek na zelenou střechu
a 22 projektů podpořených příspěvkem už
bylo realizováno. Nejčastěji vznikaly na rodinných domech a zpravidla byly osázené
suchomilnou vegetací. Ta totiž dokáže snášet
i extrémní podmínky, jako je vítr, nedostatek
vláhy a živin. Nejvíce žádostí přišlo z městských částí Jundrov, Královo Pole, Brno-střed
a Maloměřice a Obřany.
V programu Nachytej dešťovku získalo loni
podporu 19 projektů za celkem 307 tisíc
korun. Zachytávanou dešťovou vodu mohou
lidé vhodně využít například pro zalévání
zahrad.
(kad)

■

JSEM ZPĚT A POMÁHÁM

ZAČALA REKONSTRUKCE
NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA

Máte doma funkční spotřebič, který už
nechcete používat? Odneste ho do sběrného dvora, ať poslouží potřebným.
Ve sběrném středisku odpadů Vídeňská-Jílová můžete předat funkční spotřebiče
do projektu Jsem zpět! Na základě spolupráce statutárního města Brna s provozovatelem kolektivního systému Elektrowin
a společností SAKO Brno je zde vytvořeno
speciální místo zpětného odběru pro odevzdání funkčních spotřebičů. Hlavním účelem této spolupráce je předcházení vzniku
odpadů a prodloužení životnosti spotřebičů.
Zpětně odebrané plně funkční spotřebiče
projdou odbornou kontrolou certifikovaného servisního technika, který zodpovídá za
jejich bezpečnost. Projekt dbá na transparentní a bezpečné použití spotřebičů. Po
provedení kontroly je vybrána charitativní
organizace, které je spotřebič věnován.
Mezi organizace patří dětské domovy, azylové domy, Armáda spásy, Sdružení Práh
Brno a další. Pokud spotřebič neodpovídá
nutným požadavkům, ani tehdy jeho život
nekončí a bude předán do zpracovatelského zařízení, kde zajistí z 90 procent materiálů
výrobu nových výrobků.

Na brněnském autobusovém nádraží Zvonařka začaly hlavní stavební práce na celkové rekonstrukci, za kterou jeho majitel
ČSAD Brno-město holding zaplatí přes
100 milionů korun.
Stroje se nyní pohybují po prvních dvou
nástupištích u Opuštěné ulice a dělníci připravují stavbu nové odbavovací haly, která
bude na místě prodejních stánků. Novou
podobu Zvonařky navrhli architekti Kryštof
a Chybík. Železná střešní konstrukce bude
kompletně očištěná, natřená světlou barvou
a nasvícená, aby se prostor opticky zvětšil.
Nově řešený bude příchod k nástupištím,
nebude se chodit po obvodu, ale středem.
Na nádraží bude také moderní informační
a navigační systém a současná odjezdová
hala bude zázemím pro řidiče. Práce by měly
(kad) ■
skončit do konce roku.

Re-use, Re-nab a Retro-Use
Kromě tohoto nového projektu funguje na
šesti sběrných střediscích projekt Re-use, kam
mohou občané odložit funkční věci, které už
doma nepotřebují. Věci z Re-use místa si může
kdokoliv odkoupit za symbolické ceny a výtěžek z prodeje potom putuje na veřejnou sbírku
s názvem Květiny pro Brno, která podporuje
výsadbu a údržbu květinových záhonků. Projekt Re-nab je zaměřený na sběr nábytku a projekt Retro-Use dává šanci věcem vyrobeným
před rokem 1989. „Zájem lidí darovat nepotřebné předměty každým rokem roste, výhodou je umístění Re-use míst v rámci Sběrných
středisek odpadů, kde mohou pracovníci
návštěvníkům doporučit odložení věcí k opětovnému použití místo jejich vyhození,“ uvedl
za SAKO Brno Filip Leder. Do sběrných míst
chodí nakupovat lidé různých věkových kategorií i sociálních skupin. Zájem o předměty
mají především studenti a mladé rodiny. Stejně
tak je zájem ze strany umělců či organizátorů
různých osvětových akcí, například při vybavování kavárny, pořádání festivalu, při výběru
předmětů do muzeí či divadel. Více informací
o projektu najdete na webu www.jsemzpet.cz
Ing. Aneta Bublová ■
i na www.sako.cz.
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ZÁPIS DO SENIOR
AKADEMIE
Díky vzdělávacímu programu Senior akademie se Městská policie Brno již několik
let snaží o srozumitelné a důstojné vzdělávání pro seniory, kteří se učí, jak si vybudovat své bezpečí a jak si je udržet. Přesně
11. května se mohou zájemci přihlásit do
Senior akademie 2020/2021.
Informace o Senior akademii a formulář
pro elektronické přihlášení jsou uvedeny na
webu MP Brno www.mpb.cz/senior-akademie.
Zájemci se mohou přihlásit na této stránce
elektronicky nebo ve stejný den od rána osobně na adrese Bauerova 7 v Areálu dopravní
výchovy a vzdělávání Riviéra v budově Zámečku. Program je limitován kapacitou sálu a bude
přijato celkem sto studentů. Vzhledem k velikému počtu zájemců bude brán zřetel na pořadí přihlašovaných. Základní program Senior
akademie je zaměřen na získání informací
a znalostí, které jsou nezbytné pro bezpečný
život ve společnosti. Určen je zejména seniorům z Brna, ale také z obcí a měst v Jihomoravském kraji. Výuka probíhá každé pondělí
od 9.00 do 12.00 hodin v celkovém rozsahu
93 hodin. Pro účastníky je bezplatný. Po dokončení základního studijního programu mají
absolventi možnost pokračovat v dalších programech. Pokročilý program je orientován na
seniora jako na možného poškozeného, svědka a oznamovatele. V druhé polovině srpna je
jednou ročně organizován letní branně vzdě(kad) ■
lávací seminář.

RADY PRO SPOTŘEBITELE
V POTÍŽÍCH
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
sídlí na adrese Mečová 5, kde je umístěna
spotřebitelská poradna i koordinační centrum pro všechny poradny spolku v České
republice.
Mezi hlavní úkoly patří zajišťování bezplatného spotřebitelského poradenství, které
poskytuje zájemcům osobně od pondělí do
pátku od 9.00 do 16.00 hodin v sídle spolku,
telefonicky 542 210 549 a 542 210 778 či elektronicky na e-mailu: poradna@asociace-sos.cz.
Na poradnu se mohou obracet ti, kteří mají
potíže třeba při reklamaci zboží, uzavření
smluv, sjednání služeb na odběr energií a mnoha dalších. Spotřebitelé také často potřebují
poradit v oblasti bydlení a nájemních vztahů.
Ať už byt vlastní, nebo ho mají v nájmu nebo
podnájmu, musejí mít na zřeteli určitá pravidla
a omezení s tímto spojená. Vlastníka se týkají
omezení deﬁnovaná v občanském zákoníku,
mezi která patří například různá omezení týkající se nepřiměřeného hluku, světla a dalších
emisí. Dále zákon stanoví podmínky nakládání
se zvířaty a produkty, které se nedopatřením
dostaly na sousední pozemek. Nájem, jako
jedna z forem bydlení, vzniká nejčastěji nájemní smlouvou, dále také dohodou o výměně
bytů, přechodem nájmu po smrti nájemce
nebo uzavřením manželství s nájemcem bytu
na základě práva bydlení. Nájemní smlouvu

lze uzavřít na dobu určitou, nebo dobu neurčitou. Nájemní smlouva v případě nájmu bytu
vyžaduje vždy písemnou formu, přestože
u běžného nájmu tato podmínka není. Dále
musí být speciﬁkován předmět nájmu, tedy
přesné určení bytu nebo domu, rozsah jeho
užívání a v neposlední řadě výše nájemného
a úhrad služeb. Také se v nájemní smlouvě
setkáme s výší jistoty neboli kauce, která nesmí
překročit trojnásobek měsíčního nájemného.
Z tohoto důvodu není možné ujednat další
platby jako jsou smluvní pokuty nebo zjevně
nepřiměřené povinnosti. Po skončení nájmu
je nutno předat byt v původním stavu, proto
je vhodné sepsat také stav bytu v době předání. Nájem bytu končí dohodou stran, uplynutím doby nájmu, pokud je nájem sjednán
na dobu určitou, nebo výpovědí nájemní
smlouvy, a to jak ve smlouvách na dobu určitou, tak dobu neurčitou. Nájemce může smlouvu na dobu neurčitou vypovědět i bez udání
důvodu s výpovědní dobou tři měsíce a nájem
na dobu určitou pouze v případě vážné změny
okolností, za kterých nájem vznikl, a po jejichž
změnách ani nelze rozumně požadovat pokračování nájmu. Více je o této problematice
uvedeno na www.asociace-sos.cz.
(mav) ■
Zdroj: SOS – Asociace,
sdružení obrany spotřebitelů

Názory občanů

SVĚTLA POD VIADUKTEM
Jistě si mnozí čtenáři zpravodaje všimli asi
rok trvající rekonstrukce viaduktu mezi Novými
sady a Tescem vedle areálu Malá Amerika.
Ta je již hotova, kovová konstrukce a kamenné
obložení září novotou a normálnímu průchodu
chodců v tomto frekventovaném úseku již nic
nebrání. Vyvstal však jiný problém, který komfort občanů pohybujících se v tomto prostoru
zbytečně snižuje, a to sice absence osvětlení.
Viadukt není malý a zhruba uprostřed pod
ním je již opravdu výrazné šero. Navíc chodník
rekonstrukcí v tomto úseku neprošel a místy
jsou po dešti velké kaluže, pokud na ně nevidíte, opravdu to není nic příjemného do nich
šlápnout. Samozřejmě nemá smysl zmiňovat
i bezpečnostní aspekt dostatečného osvět-

lení. Vzhledem k tomu, že Technické sítě Brno
mají celkově na starosti osvětlení ve městě
Brně a již v minulosti jsem je v minulém volebním období jako zastupitel žádal o doplnění
světel na spojnici ulic Leitnerova a Křídlovická,
tak vím, že pokud by se v rekonstrukci se světly nepočítalo, je možné, že se doplní až po
opravdu delší době. Zmíněná spojnice ulic
by to podle pořadníku měla být v roce 2023.
I tak je ale dobře, že je tento požadavek evidován a připravován.
Požádal jsem v případě světla u viaduktu
o pomoc Odbor životního prostředí Brno-střed, přičemž mě pan vedoucí po prověření
na zodpovědných místech ujistil, že osvětlení
budou doplněna v dohledné době – v hori-

zontu týdnů, že s nimi při rekonstrukci bylo
počítáno. Myslím si, že je na místě ani v takovýchto případech neponechat nic náhodě
a dát najevo, že občané si zaslouží adekvátní
standard. Viadukt je jinak sám o sobě památkou na dobu, kdy do Brna přijel první vlak
v roce 1838 a pravidelné spoje na Vídeň začaly vozit cestující již o rok později. V budoucnu
nás i zde čekají změny a pro cestující spěchající na schválené nové vlakové nádraží
nebo za nákupy do Vaňkovky bude i nadále
průchod pod viaduktem důležitým úsekem
jejich cesty, jsem proto rád, že to bude
i s vhodným osvětlením.
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. ■
občan MČ Brno-střed

Tato rubrika obsahuje názory občanů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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DLUHY MAJÍ ŘEŠENÍ
V životě se můžeme dostat
do situací, kdy už nevíme
kudy kam. Jednou z nejtěžších je, vedle rozpadu rodiny, úmrtí blízkého člověka
i vysoké zadlužení.
Počet osob v exekuci byl
v roce 2018 u nás v Brně téměř 30 tisíc, pokud
jste tedy jedním z nich, nejste v tom rozhodně
sami. Dluhy jsou překážkou k nalezení standardního bydlení, kvůli dluhům lidé pracují
načerno, předlužení lidé objektivně trpí –
z nedostatku ﬁnančních prostředků na zajištění
základních potravin, následuje zdravotní strádání, kdy zadlužený nemá dostatečné prostředky na zajištění léků, lékařské péče a tito
lidé zažívají dlouhodobý stres, strach a nátlak
při komunikaci s věřiteli. Příběhy, jak se lidé
do velkého zadlužení dostanou, jsou někdy
zcela prosté – stačí delší nezaměstnanost,
nepromyšlená nebankovní půjčka, zapomenuté a neřešené drobné dluhy z minulosti.
První dobrá zpráva je, že existuje způsob,
jak se dluhů zbavit a žít zase normální život.
Insolvenční zákon deﬁnuje tzv. oddlužení, kte-

ré je určeno standardně pouze pro fyzické
a právnické osoby, které nejsou ze zákona
považovány za podnikatele a nemají dluhy
z podnikání. Základní podmínkou vstupu do
oddlužení je, že má dlužník pohledávky alespoň u dvou a více věřitelů a je jasné, že své
dluhy není schopný po delší dobu splácet.
Dále musí mít dlužník pravidelný příjem, ze
kterého může v insolvenci splácet (mzdu,
důchod, dar apod.). Je třeba sepsat a podat
Návrh na povolení oddlužení, o kterém rozhoduje vždy krajský soud, v jehož obvodu má
dlužník bydliště či sídlo. Pokud soud oddlužení
povolí, určí, jakým způsobem bude provedeno. V úvahu přicházejí dvě varianty: A) prodej
všeho, co je majetkem ve chvíli, kdy soud
o oddlužení rozhoduje, nebo B) splátkový
kalendář – tento způsob dovoluje uhradit část
dluhů během následujících pěti let. Soud také
určí insolvenčního správce, který bude proces
oddlužení vést a měl by umět i poradit.
Zákon počítá se dvěma variantami oddlužení. Lidé, kteří se budou schopni zaplatit do
3 let alespoň 60 % dluhů, mohou insolvenční
řízení zdárně ukončit již po 3 letech. Lidé, kteří

budou schopni zaplatit do 5 let alespoň 30 %
dluhů, budou oddluženi. U těch, kteří uhradí
méně, bude soud zkoumat, zda vynaložili veškerou snahu (např. snažili se zajistit si příjem
prací apod.), a pokud zjistí, že ano, oddluží je
také. Druhá dobrá zpráva je, že na administrativně náročný proces oddlužení nejste
sami. V Brně existuje několik organizací, které
vám poradí, zda právě je pro vás oddlužení
vhodné a pomohou vám sepsat návrh na
oddlužení ZDARMA. Jedná se o tyto organizace a konkrétní lidi:
Diecézní Charita Brno, Bc. Jan Dvořáček,
dluhový poradce, 736 523 685,
jan.dvoracek@brno.charita.cz
IQ Roma Servis,
JUDr. Květoslava Slaměná Krylová, právnička,
kvetoslava.slamena@iqrs.cz, 775 855 626
DROM, Mgr. Radek Kratochvíl, vedoucí
dluhového poradenství, 777 477 822,
radek.kratochvil@drom.cz
Podané ruce, Mgr. Alžběta Stromšíková,
773 770 885, stromsikova@podaneruce.cz
Nebojte se požádat o pomoc, cesta z dluhů
může být snazší, než se na první pohled zdá.
Mgr. Marie Jílková ■
zastupitelka MČ Brno-střed za KDU-ČSL

LERCHOVA V NELIBOSTI A OSTUDA
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Oživení bývalého vojenského areálu na Lerchově
ulici brání někteří politici,
jak jen mohou.
První, velmi úspěšné projekty Komunitní a volnočasové centrum a Sál pro komunitní centrum z participativního rozpočtu (PaRo)
2017 a 2018, byly v září 2019 zastupiteli z ODS,
ANO, SPD a jedním z ČSSD nemilosrdně ukončeny: nepodpořili jejich doﬁnancování o2 miliony, když si úředníci najednou usmysleli, že je
nutno ještě opravit kanalizaci. Naše MČ tak
rázem přišla o již vyčleněných 5 milionů. Ukázalo se, že heslo PaRo „DÁME NA VÁS“ mohou
být jen prázdná slova, a kdo rozvoj místa blokuje. Přitom na vše bylo už vydáno i povolení
od stavebního úřadu a stačilo trochu dobré
vůle a realizace mohla hned pokračovat.
Druhou hořkou pilulku jsme museli skousnout v září 2019, když jsme doplatili na nedomyšlená pravidla PaRo a pomalost (neochotu?)
magistrátu. Už v květnu 2019 byly podány do
loňského PaRo dva další projekty pro exteriéry

areálu: Kreativní a relaxační hřiště a Edukativní
a relaxační zahrada. Pravidla PaRo vyžadují,
aby je, než o projektech budou rozhodovat
Brňané, schválily MMB a městská část, a to do
konce září. Zdálo by se, že na zběžné prověření
jsou více nežli 4 měsíce dostatečné, ale ouha.
Narazili jsme zejména u Odboru správy majetku (OSM), mj. spravujícího areál (to, jak dnes
vypadá, je i jeho vizitkou). OSM dostal projekt
8. 7. 2019 (ale věděl o něm od května) a vyjádřil
se až 24. 9. 2019(!), a to negativně. Přitom se
z těch mnoha desítek návrhů vyjadřoval jen
k lerchovským. Kancelář participace se předběžně rozhodla nebrat OSM zcela v potaz
(nakonec se od odboru přece jen objevilo „proveditelný“) a poslala projekty MČ Brno-střed.
Tam však dorazily v pátek, když poslední den
byl v pondělí a kdy vše nešlo zvládnout bez
ochoty rady (ANO, ODS a KDU-ČSL). To se
však nestalo, takže oba projekty se staly
„neproveditelnými“ a dál nepostoupily.
Takže čtyři dosavadní lerchovské projekty
nemají žádné negativní stanovisko, jen se našly
„důvody“ pro jejich nerealizaci. Vznikl nebez-

pečný precedens: stačí šikovné „sabotování“
a navrhovatelé mohou projekt hodit do koše.
A kdo za to může? Jednak pravidla PaRo a jednak MMB. Nastavení pravidel, kdy se na MČ
obrací až po odborech MMB, je špatné –
nepředpokládají, že rutinní posouzení může
trvat dlouho. V rámci OSM vše řešil vedoucí
P. Gabriel (bydlící v Bosonohách, tedy asi bez
srdečnějšího vztahu k MČ Brno-střed). Můžeme
se jen domnívat, zda roli tu mohlo hrát, že je
z ODS, která volnočasovému a komunitnímu
využití areálu nefandí a „vydýchává“ překazení
výstavby soukromé bytovky a že kvůli nevýhodným smlouvám kolem Lerchovy byla jako
první starosta Brno-střed trestně odsouzena
politička z ODS. Ať už se jednalo o zlý úmysl
či laxnost, OSM MMB byl hlavním hrobařem
projektů pro Lerchovu. A to ještě uvidíme, s čím
přijde startující arch. soutěž na nám. Míru za
několik milionů (na toto se našly...) – zda zase
neskončí objemnou budovou, kterou už nejednou lidé odmítli. JUDr. Michal Závodský ■
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za stranu Zelených
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PŘÍBĚHY DOMŮ: INDUSTRIÁLNÍ AREÁL
SCHOELLERŮ
Když se procházím brněnskými ulicemi
a dívám se na fasády jednotlivých domů, tak
často cítím, jako by historie města najednou
začala ožívat. Jakoby promlouvali jejich
někdejší obyvatelé nebo stavitelé a vyprávěli
mi své životní příběhy.
Když vidím dům, před kterým je položen
Kámen zmizelého/stolpersteine, představuji
si, jaké to muselo být, když tito konkrétní lidé
otevřeli poštovní schránku a vypadlo na ně
předvolání do transportu. Jaké pocity měli
a na co mysleli, když pak naposledy zabouchli
dveře svého bytu a ulicemi svého města
odcházeli vstříc neznámému. Jindy zase
zapojuji svoji fantazii a představuji si, jak před
domem parkuje černý automobil a z něj vystupuje několik osob v kožených pláštích. Rozrazí domovní dveře, stoupají po schodech
vzhůru, a pak už je slyšet jen zabouchání na
dveře a hlasité: „geheime staatspolizei!“. Jindy zase o příběhu domu leccos napoví
pamětní deska, umístěná na jeho fasádě.
K mým oblíbeným patří už od dětství ta věnovaná Oldřichu Mikuláškovi, která říká, že právě v tomto domě na Mášově ulici básník žil
a taky tvořil svá díla. Pak jsou tu pamětní desky věnované různým událostem. Silně promlouvá deska na Besedním domě, která připomíná tragickou událost z roku 1905, kdy
zde byl zavražděn student František Pavlík.
Deska na bývalé věznici na Cejlu zase dokládá, že tento dům byl až do poloviny 20. století
místem brutality a smrti. Je obzvlášť silným
nositelem příběhů, je až nepředstavitelné,
že zatímco po Cejlu chodili každý den lidé
do svých domovů nebo do práce, za jeho
zdmi byli ještě v padesátých letech popravováni jiní lidé jen proto, že nesouhlasili s totalitním systémem.
Příběhy lidí pak ke mně začnou ještě hlasitěji promlouvat, když v Archivu města Brna
otevřu historický adresář Brna z roku 1937
a začtu se do jmen někdejších obyvatel města. Jména kdysi tak typická a běžná ve městě
nebo i jména, která symbolizovala úspěch,
bohatství a prestiž, jsou nám dnes zcela cizí.
Příjmení jako Altenstein, Klein, Uxa, Storek,
Goldberg, Skene, Popper, Auspitz nebo
Schoeller. To je jen drobný výčet jmen, který
nám dnes v důsledku katastrof 20. století zní
zcela cize a neznámě, ale lidé těchto jmen
po sobě v Brně zanechali hlubokou stopu,
třeba v podobě domů, které zde postavili
nebo ve kterých bydleli. Málokomu dnes
něco řekne posledně uváděné Schoeller, ale

až do konce druhé světové války bylo toto
jméno symbolem brněnského průmyslu. Příběh této rodiny se začíná psát v německém
Dürenu, kde již v 18. století zakládá továrnu
na sukna. Teprve poté, kdy v evropských
zemích skončila hospodářská deprese způsobená napoleonskými válkami, začal se textilní průmysl postupně oživovat a získávat
nové síly.
Proto již v roce 1818 Schoellerové využívají
příležitost a kupují tovární objekt se zařízením
ﬁrmy Hopf a Bräunlich na Cejlu. Vedením
brněnské ﬁrmy byl pověřen Phillip Schoeller
a v roce 1820 obdržela ﬁrma řádné povolení
k výrobě látek a kašmíru. Příchod právě tohoto podniku do Brna byl již v 19. století označován za novou epochu brněnského vlnařství, neboť Schoellerové se od počátku snažili
zavádět do výroby nové technologie. Jako
první v Rakousku roku 1827 zavedli do své
továrny svítiplyn, jako první používali hydraulický lis při výrobě sukna a pořídili také dva
parní stroje. Kvalita jejich výrobků byla několikrát oceněna medailemi ze světových výstav
ve Vídni (1838), Londýně (1851) nebo Paříži
(1855). Po smrti Phillipa Schoellera v roce 1877
převzal vedení ﬁrmy Gebrüder Schoeller/Bratři Schoellerové jeho syn Gustav. Roku 1882
vstupuje do ﬁrmy jako společník také zeť Gustava Schoellera Karel Mühlinghaus. Kromě
toho, že Schoellerovi v Brně vybudovali rozsáhlý industriální areál, zasahovali výrazně
do společenského, kulturního a politického
života. Už ve své době byl Gustav Schoeller
označován za šedou eminenci brněnské politiky. Gustav Schoeller byl německým honorárním konzulem pro Moravu a Slezsko
v Brně, dále prezidentem brněnské obchodní
a živnostenské komory. Schoellerovi spravovali také první konzulát USA v českých

14 | Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2020

zemích, který byl zřízen roku 1863 v Brně.
Schoellerové se zabývali také cukrovarnictvím, železářstvím nebo bankovnictvím. Přestože jméno rodiny Schoellerů je dnes téměř
zcela zapomenuté, jejich někdejší továrnu
a vlastní palác můžeme stále vidět na ulici
Cejl. Právě zde totiž roku 1819 odkoupili starší
tovární objekt, který začali záhy přestavovat
a rozšiřovat.
Celý pozdější areál ﬁrmy Gebrüder Schoeller, který rozděloval Svitavský náhon, nevznikl v jedné časové vrstvě a je zde možné sledovat hned několik stavebních typů. Na
pravém břehu náhonu při Cejlu 48–50 byla
vystavěna třípodlažní budova ruční tkalcovny
a sušárny, jejíž dnešní podobu ovlivnily dvě
pozdější přestavby. V letech 1868–1878
vznikly první haly tkalcovny a úpravny se
šedovými střechami. Ve dvacátých letech
20. století pak ﬁrma vystavěla objekt nové
ruční tkalcovny při ulicích Radlas a Valcha.
Dodnes dominantní objekt nové přádelny
z roku 1912 byl roku 1916 zvýšen podle projektu brněnské ﬁrmy Ed. Ast & Co. o páté patro do současné podoby. K továrnímu areálu
patřily také obytné objekty a vlastní rodinné
sídlo. Hlavní palácová stavba se nacházela
ve dvoře za ruční tkalcovnou. K rodinnému
paláci patřila rozsáhlá zahrada se skleníkem
a fontánou. Bohužel byl objekt za druhé světové války poškozen a dnes na jeho místě
stojí haly svařovny. Kromě tohoto paláce
obsahoval areál také reprezentativní neorenesanční palácovou stavbu na nároží Cejlu
a Valchy z roku 1868 od Josefa Arnolda
a palácovou stavbu patrně z roku 1881 na
Cejlu 46, ve které žila Leopoldine Mühlinghaus. Celý areál patřil rodině do roku 1946,
kdy byl znárodněn. Na určitý čas byl areál
začleněn do vzniklých Moravskoslezských
vlnařských závodů a v roce 1953 se objekty
proměnily v národní podnik Chirana a strojírenskou výrobu. Koncem druhé světové války
tak končí 120 let trvající brněnská a nutno říct
velmi úspěšná epocha průmyslnické rodiny
Schoellerových. Když se dnes procházím po
Cejlu a dívám se na domy, které zde kdysi
Schoellerovi postavili a které symbolizovaly
jejich bohatství a prestiž značky, jak jsou
mnohdy neudržované a nepříliš kvalitně přestavované v pozdější době, napadá mě, jak
by se asi osud této rodiny a ﬁrmy vyvíjel, kdyby nepřišla tragédie v podobě druhé světové
války. O co všechno Brno přišlo ztrátou židovských, statečných českých a posléze
i německých obyvatel? Těžko na to odpoMichal Doležel ■
vědět.

Rozhovor

MARKÉTA SUKUPOVÁ:
VĚŘÍM, ŽE BUDU ZASE VYHRÁVAT!
Česká televize věnovala letos v lednu velkou pozornost Hrám IX. zimní olympiády
dětí a mládeže v Karlovarském kraji, a tak
byly v přímých přenosech k vidění i velmi
hodnotné výkony mladých reprezentantů
našeho Jihomoravského kraje. Jedním
z vrcholů olympiády byl výkon brněnské
krasobruslařky Markéty Sukupové, který
televizní komentátor Miroslav Langer, známý i z komentování světových mistrovství,
označil za fantastický. Nešetřil ani dalšími
superlativy a kvitoval také skutečnost, že
Markéta úspěšně soupeří už i se staršími
děvčaty. Pravdou je, že její technicky náročná volná jízda a celkový dojem ji v tomto
roce už vyšvihly na první místo v celorepublikovém žebříčku Českého poháru starších žákyň. V tyto dny však mladá sympatická slečna ani netrénuje, neboť laboruje
s rozbolavělou nohou. Ráda si ale s námi
popovídala o svých začátcích i o svém lednovém olympijském úspěchu.

Jaké to bylo na olympiádě?
Bylo to super, byl to pro mě opravdu veliký zážitek a úplně nová zkušenost. Ta atmosféra byla jiná než při normálních závodech,
diváci byli vynikající a taky jsem poprvé
v životě mluvila v přímém přenosu České
televize (úsměv).

A co vaše jízda?
Jela jsem jako první, což pro mě byla
výhoda, měla jsem krásný led a svoji jízdu
jsem si opravdu užila. Byla jsem hodně spokojená.

Komentátor České televize
Miroslav Langer vás označil za
výjimečný zjev mezi mladými
krasobruslaři a hrdinku
olympiády. Cítíte se tak?
Je to moc hezké a těší mě, že pan Langer
řekl v přenosu, že moje kombinace dvojitého axela s dvojitým toeloopem a dvojitým
rittbergerem byla parádní. Povedly se mi
i trojité skoky a zajela jsem všechno, co
jsem chtěla. A nespadla jsem (úsměv). Ale
hrdinka olympiády…?

Ale třeba i svazová
předsedkyně trenérské komise
Monika Škorničková označila
váš výkon za velmi vyzrálý
a říká, že máte předpoklady stát
se výbornou reprezentantkou.

To všechno je pro mě velmi povzbudivé,
ale musím za to poděkovat především své
paní trenérce Pavle Skotalové a všem ostatním, kteří mi s přípravou pomáhají. Jsou to
paní choreografka, pan metodik, kondiční
trenér, taneční trenér, baletní mistr a vůbec
všichni z našeho brněnského krasobruslařského klubu. A také jsem ráda, že mi pomáhají a fandí i ve škole.

Pomáhají vám rodiče?
Těm patří mé největší díky, protože mě
maximálně podporují, věří mi a dodávají mi
energii a odvahu. A jsem taky ráda, a děkuji
jim za to, že řadu rozhodnutí už nechávají
na mně.

Kdo vás ke krasobruslení
přivedl?
Začalo to tak, že jsem s rodiči nejdřív jen
doprovázela svoji o dva a půl roku starší
sestru na její tréninky do krasohaly v Křídlovické ulici. A tam se mi to hned tak zalíbilo,
že jsem rodiče doslova přemlouvala, abych
mohla co nejdříve na led taky.

Co se vám na tomto sportu
nejvíce líbí?
Baví mě, že se na ledě můžu uvolnit, jsem
tam sama sebou a zapomenu na chvíli na
vše okolo. A nejvíc mě asi baví krasobruslařské skoky. (Ve své volné jízdě má čtyři
trojité skoky, pozn. autora.)

Říká se, že hodnocení
krasobruslení může být
nespravedlivé. Cítila jste někdy
křivdu? Jak se s tím
vyrovnáváte?
Přiznám se, že někdy ano, ale moc to
neřeším. Raději se pak soustředím na nácviky nových prvků a na další závod. A pouštím
to z hlavy.

Jaké máte plány? Za pár dní je
mistrovství republiky!
Na mistrovství republiky bohužel závodit
nebudu, protože teď bojuji s bolavou nohou
(trochu smutný úsměv). Ale pojedu se tam
alespoň podívat a budu fandit kamarádkám.
Mým hlavním cílem je teď dát se co nejrychleji zdravotně do pořádku, abych mohla
v nové sezoně znovu nastoupit. Věřím, že
budu zase vyhrávat!
Vladimír Koudelka

Markéta Sukupová
se narodila 9. července 2007 v Brně.
Je žákyní ZŠ Křídlovická a její největší
zálibou je krasobruslení, kterému se
začala věnovat už ve třech a půl letech.
V současné době sportuje již na
vrcholové úrovni v TJ STADION BRNO,
kde trénuje pod vedením Pavly Skotalové. Svým věkem patří ještě mezi
mladší žačky, ale po domluvě s trenéry
závodí již se staršími krasobruslařkami
v kategorii žačky v disciplíně sólo.
K jejím největším úspěchům patří
1. místo na mistrovství České republiky
v loňském roce a letošní vítězství na
celostátní zimní olympiádě dětí a mládeže. Také si velmi cení celkového
1. místa v celorepublikovém žebříčku
každoročního Českého poháru. Jejím
nejoblíbenějším krasobruslařským
prvkem je trojitý toeloop, což je skok
oblíbený zejména u krasobruslařů, kteří
předvádějí čtverné skoky. Krasobruslařským vzorem jsou pro ni její trenérka
Pavla Skotalová a dvacetiletá ruská
závodnice Evgenia Medvedeva, první
krasobruslařka, která vyhrála dvě seniorská mistrovství světa v řadě rok po
výhře na juniorském mistrovství světa.
Ke sportovní přípravě Markéty Sukupové patří pravidelné tréninky na ledě,
kondiční příprava, balet a tanec. Kromě
krasobruslení patří k jejím zálibám také
studium cizích jazyků a cestování. Ve
volném čase ráda poslouchá písničky
z muzikálů a každý nový muzikál ráda
navštíví. Mezi její oblíbené filmy patří
dívčí komedie a filmy o sportu, ideálně
podle skutečných příběhů. Markéta
žije v Brně s maminkou Martou, tátou
Pavlem a starší sestrou Renátou a doma
se kromě jiného stará o dva malé hlodavce – osmáky degu, kteří jí vždy
dokáží zlepšit náladu.

■
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Inzerce

Modernizace na vysokorychlostní
optický internet
pro Brno–střed

Modernizace na
vysokorychlostní optický
internet

PRÁV
Ě TE
V BR
NĚ-S Ď
TŘED

Vysokorychlostní internet (rychlost připojení 1Gb/s), internetovou HD TV (např. s možností
zpětného zhlédnutí pořadů) nebo připojení s nízkou odezvou ideální např. pro hraní her. To
vše přináší modernizace na optickou síť, kterou společnost CETIN bude realizovat v Brně-střed
v ulicích: Bartošova, Drobného, Hilleho, Jeřábkova, Koliště, Kudelova, Lidická, Lužánecká, Milady
Horákové, náměstí 28. října, Traubova, třída Kpt. Jaroše, Vrchlického sad.
Optické připojení zajistíme zdarma pro celý dům, tj. ke každému bytu nebo jiné jednotce
(komerční, nebytové, rozestavěné i plánované). V zájmu co nejrychlejší realizace budeme
v uvedených lokalitách již brzy kontaktovat majitele domů nebo předsedy SVJ s žádostí
o vyjádření souhlasu k napojení domu na optickou síť CETIN. Jeho udělením se majitel nebo
SVJ nezavazuje k objednávce žádných služeb. Konkrétní technické řešení pro daný dům bude
odsouhlaseno vždy před samotnou realizací oběma stranami.

Ověřte si, zda plánujeme napojit i váš dům a nechte nám na sebe kontakt,
příp. rovnou udělte souhlas s napojením vaší nemovitosti na:

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku CETIN +420 238 461 111 (každý všední den 8:00 – 16:00).

CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná téměř v každé domácnosti. Navazujeme
na dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě v jeho původním
majetku. Neprodáváme žádné služby, nabízíme tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé
internetu - ti operátoři, které dobře znáte, a v současné chvíli od nich třeba využíváte řadu různých
služeb včetně mobilního volání.

u
u
u
u
u

Stabilita připojení i za špatného počasí
Udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených
zařízení najednou
Internetová TV s možností zpětného zhlédnutí a nahrávání
Sledování videí online bez sekání a v nejvyšší HD kvalitě
Možnost změny poskytovatele bez změny sítě

Internetová TV na síti CETIN - neřešíte přechod televizního vysílání na DVBT-2!

u Rychlost připojení 1Gb/s
u Bezproblémové fungování IPTV,
možnost zpětného zhlédnutí pořadů
a obraz ve vysoké HD kvalitě
u Výběr z více než 15 poskytovatelů
internetu

ZDARMA připojíme vaši nemovitost
Zaregistrujte se na:

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku

Volkswagen T-Roc Design
Limitovaná edice

Zvýhodnění

100 000 Kč

Stačí si jen vybrat barvu
T-Roc, jako první crossover model značky Volkswagen, představuje spojení suverenity SUV a dynamických jízdních vlastností kompaktního
vozu. Využijte limitované nabídky skladových vozů Volkswagen T-Roc Design 1,5 TSI ACT 110 kW se sedmistupňovou automatickou
převodovkou DSG a bohatou výbavou s mimořádným cenovým zvýhodněním 100 000 Kč. Více o nabídce na www.rosauto.cz/t-roc.
Akce platí do vyprodání skladových zásob. Kombinovaná spotřebaa emise CO2: 5,3 l / 100 km, 121 g/km.
Vyobrazení vozu je ilustrativní.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ROS, a.s.

Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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Inzerce

Šujanovo náměstí 1, Brno-střed
www.krestanskaskola.cz
tel. 739 255 823

křesťanské hodnoty
malé třídy
angličtina od
1. ročníku
rodilý mluvčí aj
na 1. stupni výuka v přírodě
posílená výuka informatiky
zápis do zš
6. dubna 2020
14-17 hod.

zápis do mš
4. května 2020
13:30-17:00 hod.

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizace na klíč
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

www.pohrby.cz
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Inzerce

VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ
Vykoupíme veškeré kapesní a pánské náramkové natahovací hodinky, krabičky od hodinek,
záruční listy – prodejky. Hodinky i nefunkční nebo značně poškozené nebo na díly!
I celou hodinářskou pozůstalost nebo sbírku. Dále veškeré starožitné hodiny a stroje.
medaile, vyznamenání, řády,
DÁLE VYKOUPÍME mince,
fotoaparáty, reklamní cedule a další
pudřenky,
ZLATO šperky
STŘÍBRO tabatěrky,
zlomky
příbory, šperky, zlomky

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE IHNED !!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–14.00

!!! DOPRAVA DO KOMÁROVA !!! Autobusem č. 40, 48, 50, 63 z hlavního nádraží,
ostrůvek pro tramvaj nejblíže k vlakovému nádraží směr Komárov !!!!
VYSTOUPÍTE 4. zastávku (hlášená Konopná) naproti obchodu STAROŽITNOSTI !!!

KOUPÍM

LP gramofonové
desky a staré
pohledy.
Větší množství
vítáno. Přijedu.
Tel. 721 442 860

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Duben: 6.–13. 4. Velikonoční menu
30. 4.
Pálení čarodějnic –
program pro děti i dospělé,
vstup zdarma
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555
www.hotelmyslivna.cz

POSLEDNÍ SKLADOVÉ VOZY
ZA STÁVAJÍCÍ CENY
Prodej: Radek Poláček
+420 702 260 712
prodej-suzuki@cartec.cz
Otevírací doba:
8.00 - 17.30
Servis: Petr Julínek
+420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz

SERVIS BEZ ČEKÁNÍ
EXPRESS OPRAVY

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE
725 522 150

Při objednání na servis obdržíte
prodlouženou výrobcem podporovanou
5letou záruku SUZUKI.
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Slezák  724 738 924
Kompletní podlahářské
práce včetně materiálu

Renovace paRket
broušení, tmelení, 3 × lak
330 Kč/m2 vč. DPH

www.podlahyslezak.cz

BROUŠENÍ

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
CARTec SUZUKI

VÝPRODEJ MANAŽERSKÝCH VOZŮ
VE 100% TECHNICKÉM STAVU
SLEVY 12 000 -35 000 KČ

podlahářství

Otevírací doba:
7.30 - 16.30
CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
www.cartec.cz
Suzuki CARTec motor

OSTŘENÍ
pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14
Brno-Královo Pole
tel. 702 006700
e-mail: info@nabrousime.cz

www.nabrousime.cz

Naše školy

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

V lednu se žáci prvního stupně Základní
školy na náměstí Míru zúčastnili zimní školy
v přírodě na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
První den jsme přijeli na chatu, ubytovali
jsme se a ještě před obědem jsme vyzkoušeli
první jízdy. Rozřadili jsme se do skupin, ve
kterých jsme jezdili po zbytek pobytu. Ovšem
postupem týdne a tvrdou dřinou se někteří
posunuli i do lepších družstev. Každý den
probíhal podle předem sestaveného programu, a to: dopolední lyžování, odpolední lyžování a večerní program. Aktivity pro večerní
zábavu byly různorodé a našel se v nich kaž-

VÝJIMEČNÝ
ERASMUS

dý. Nejvíce se líbily vědomostní hry, výtvarná
soutěž či diskotéka. Středeční dopoledne
bylo věnováno odpočinku, jedna skupina si
dopoledne užila formou procházky po okolí
a hraním různých stmelovacích her. Druhá
skupina zvolila bruslení na blízkém zimním
stadionu, kde si děti užily také spoustu zábavy. Ke konci týdne proběhl v obou skupinách
lyžařský závod, který úspěšně dokončili
všichni naši účastníci.
Pobyty proběhly bez komplikací a bez
vážného zranění. Sportu zdar a příští rok se
opět budeme těšit na hojný počet milovníků
Mgr. Ivana Kolčavová ■
zimních sportů.

OHLÉDNUTÍ ZA EDISONEM

Stejně jako v minulých letech se i loni na
podzim uskutečnil na naší škole mezinárodní projekt Edison (AIESEC), kdy zahraniční vysokoškolští studenti navštívili
vybrané základní a střední školy.
Po dobu jednoho týdne seznamovali žáky
s historií, kulturou a dalšími zajímavostmi
svých zemí. Na Základní školu Antonínská
zavítali studenti z Jordánska, Turecka, Ukrajiny a studentky z Gruzie, Tuniska, Rumunska
a Itálie. Cílem bylo seznámit žáky s tradicemi
různých, pro nás často exotických, zemí
a bourat nejrůznější předsudky. Žáci si navíc
aktivně i pasivně procvičili angličtinu, ve které

se všechny konverzace konaly. Dozvěděli
se mnoho zajímavostí z rodných zemí cizích
studentů. Ti se zase svěřili, že je před cestou
do České republiky známí upozorňovali na
chladnou povahu Čechů. Ale i tento předsudek padl a oni zjistili, že jsme přátelští a milí
hostitelé.
V rámci projektu Edison se setkávají mladí
lidé z celého světa, různého původu a vyznání, ale s jediným cílem: prožít hodnotný, svobodný a smysluplný život, pokud možno beze
strachu a předsudků. Tomuto bezpodmínečně napomáhají i tato osobní setkání.
Mgr. Monika Prokopová Štachová

■

Jedenáctá stáž v Londýně nadchla studenty Obchodní akademie, Střední
obchodní školy knihovnické a Vyšší
odborné školy Brno na Kotlářské 9.
V prosinci vyjela skupina 19 žáků a studentů naší školy na odbornou stáž,
v rámci programu Erasmus+ pracovali
studenti všech oborů naší školy dva týdny ve ﬁrmách či institucích. Veškeré
náklady byly hrazeny Evropskou unií.
Projekt Studium bez hranic 2019-1-CZ01KA102-060221 navázal na předchozích
pět projektů, z nichž poslední získal cenu
jako druhý nejlepší projekt v programu v sektoru odborného vzdělávání
a přípravy.
Stážisté se zdokonalili v kontaktu se
zákazníky, administrativě i využívání
informačních technologií. Naučili se také
svou práci vhodně odprezentovat spolupracovníkům a zákazníkům ﬁrmy či
odborné instituce, což přispělo k rozvoji
jejich soft-skills. Rozšířili si také svou
odbornou terminologii v anglickém jazyce. Studenti ekonomických oborů pracovali v realitních kancelářích, účetních
ﬁrmách, cestovních kancelářích a personálních agenturách. Pro studenty oboru sociální práce bylo zajištěno umístění
v komunitních centrech, adopčních
agenturách či centrech pro rodinu. Studenti oboru knihovnické a informační
služby nalezli své uplatnění v místních
knihovnách.
Děkujeme i všem vyučujícím naší školy, kteří se zasloužili o výbornou odbornou a jazykovou úroveň našich žáků,
zvláště pak kolegyním Martině Lojdové
a Olze Koudelkové, které stáže každoročně organizují. V dubnu se na výjezd
může těšit dalších 19 stážistů.
Ing. Mgr. Jiří Haičman

■
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Naše školy / Volný čas

POZVÁNÍ NA OSMEC
Základní a mateřská škola na náměstí
28. října srdečně zve všechny rodiče,
přátele školy i širokou veřejnost na
Den otevřených dveří.
Brány Osmecu se otevřou 19. března
od 8.00 do 12.00 hodin. V budově školy
na ulici Stará budou zájemci moci navštívit žáky přímo ve výuce a společně tak
zavzpomínat na svá léta ve školních lavicích. V budově na náměstí 28. října přivítají každou návštěvu žáci ze školního
parlamentu i s pedagogy. Kromě malého
občerstvení se můžete dále těšit na
ukázky výuky v odborných učebnách
a školní knihovně. Prohlédnout si bude
možné také výzdobu ve třídách a ostatní
prostory školy. V případě zájmu bude
vedení školy a pracovníci školního poradenského pracoviště připraveni zodpovědět různé dotazy návštěvníků. Celou
akci doplní výstava fotograﬁí ze života
školy a videoprojekce z loňského hudebního festivalu Amari kereka, jehož
další ročník se bude konat 21. května.
Mgr. Lukáš Soldán

■

JAK VAŘÍ ZDISLAVA
za zodpovědného dozoru našich milých
kuchařek a jejich vedoucí paní Šándorové.
Dětem se program velmi líbil, a to i proto,
že si své zástěrky po skončení programu
mohly odnést, pokreslit a dozdobit podle
vlastní fantazie. Nadšené byly také z ocenění
kuchařek, které jim udělily Řád malého kuchaře. Každý si také odnesl vlastní vařečku,
takže s vařením už mohou pomáhat i doma.
Mgr. Markéta Brázdová

V Mateřské škole Zdislava na Pellicově ulici
si děti 28. ledna vyzkoušely, jaké to je být
kuchařem.
Děti si nejprve ve třídě připravily kuchařské
čepice, vyprávěly si s paní učitelkou o vaření
a potom už následovala návštěva školní jídelny Pellicova, která sídlí také v naší budově.
Paní kuchařky si pro děti připravily zajímavý
program. Nejprve dětem předaly zástěrky,
aby byly správně oblečeny k vaření, a poté
následovala příprava několika vzorků jídel.
Malé kuchařky a kuchtíci si vyzkoušeli dochucování bylinkové omáčky, nakrájeli kuchyňským robotem zeleninu do zeleninové polévky, očistili a nakrájeli ovoce a zeleninu ke
svačinkám a připravovali maso na oběd. Vše

TROJLÍSTEK
STÁLE HLEDÁ BABIČKY

Trojlístek sblížení tří generací je služba,
kterou mohou využít mladé rodiny s dětmi,
které potřebují pomoc. Tu jim může poskytnout náhradní babička.
Mnoho mladých rodin s malými dětmi rádo
přijme do svého života milou paní s volným

HOVORY
O DEMOKRACII

časem a chutí trávit jej s dětmi či celou rodinou. Těší nás, že díky Trojlístku již vzniklo
mnoho krásných vztahů. Pokud splňujete
uvedené podmínky, můžete se zapojit a stát
se náhradní babičkou.
Centrum pro rodinu a sociální péči, které
službu Trojlístek zajišťuje, vám poskytne podporu během celé vaší spolupráce s rodinou.
Těšit se můžete také na akce, které celý
projekt rozšiřují. V uplynulých týdnech se
babičky sešly na pravidelném Kaﬁ s Trojlístkem a připravili jsme pro ně seminář
o komunikaci. Mezi náhradní babičky v lednu
také zavítala ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová.
V březnu nás čeká kurz první pomoci
a během celého roku i mnohé další zajímavé
akce. Více informací o službě i připraveném
programu naleznete na www. trojlistek.com,
přihlásit se můžete na telefonním čísle:
605 234 509 nebo e-mailové adrese:
trojlistek@crsp.cz.
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Bc. Kateřina Brücknerová

■

Masarykova univerzita na začátku
března založí novou tradici Masarykových dní.
První ročník se koná u příležitosti
170. výročí narození Tomáše Garrigue
Masaryka a nese podtitul Hovory o demokracii. Univerzitní kino Scala nabídne ve
středu 4. března uvedení legendárního ﬁlmu 12 rozhněvaných mužů, po kterém
bude následovat panelová diskuze s hosty, jako jsou překladatel z angličtiny, tlumočník, psycholog, publicista, spisovatel,
textař, politik adiplomat Michael Žantovský,
novinář Jiří Peňás, soudkyně Ústavního
soudu ČR Kateřina Šimáčková a další.
(mav) ■
Vstup bude volný.

■

Volný čas

PŘIVÍTEJTE JARO NA LIPCE

Nezůstávejte v březnu sedět doma za kamny, vydejte se na Kamennou, Lipovou
i Jezírko oslavit příchod jara. Připravujeme
tradiční Otvírání studánek i Zelený čtvrtek
a letos poprvé také Slavnost sněženek
v zahradě U Řeky.
Na jaro je třeba připravit také zahradu a v ní
ovocné stromy. Přijďte se 10. března na
Kamennou naučit, jak správně provést řez
ovocných dřevin, aby prospívaly a nesly
bohatou úrodu. U Řeky se otevře 21. března

ZA PTAČÍM ZPĚVEM

Botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské 2 zve na naučnou výstavu Ptáci
ve městě.
Konat se bude od 29. února do
30. března, a to denně od 9.00 do 15.00
hodin ve sklenících Botanické zahrady.
Výstavu doplní 21. března od 7.00
hodin vycházka Za ptačím zpěvem.
Počet účastníků je omezen, proto
je potřeba se registrovat na e-mailu:
zahrada@sci.muni.cz.
Akce není vhodná pro děti do deseti
let. Jednotné vstupné je 120 korun.
Výstava i procházka jsou realizovány
ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Ing. Hana Ondrušková ■

a k této příležitosti v ní uspořádáme Slavnost
sněženek s programem pro celou rodinu.
Pracoviště Lipová nabízí hned několik tvořivých kurzů, na nichž si vyrobíte jarní a velikonoční dekorace. Velikonoční přípravy zahájíme 13. března výrobou drátovaných vajíček,
tentýž den vás zveme také na Slavící zašívárnu. Vytvoříme si na ní originální výzdobu
vhodnou na každou oslavu, která ale zbytečně nezatíží přírodu. Nebude chybět recyklovatelné balení dárků, přírodní konfety
nebo nápaditá kompostovatelná napichovátka na jednohubky. Velikonoční kraslice
budeme zdobit 27. března, přijít mohou děti
od čtyř let i dospělí. Vyzkoušíme si různé
techniky dekorování za použití vosku, přírodních barviv, bavlnek i nejrůznějších posypů.
Samotná oslava Velikonoc proběhne tradičně na Zelený čtvrtek, kdy se Lipová otevře
všem předškolním i školním dětem. Čeká nás
pletení pomlázek, zdobení vajíček i ochutnávka pučálky pečené na ohni.
K začátku jara už neodmyslitelně patří Otvírání studánek na Jezírku u Soběšic, letos je
chystáme na 28. března.
Amálka Čípková

■

POZVÁNKA
DO FILIÁNKU
Spolek Filiánek připravil pro děti, rodiče
i prarodiče bohatou škálu aktivit.
Již nyní je možné se přihlašovat na pobyt
na Třech studních pro samotné seniory a seniorky s celodenním aktivním programem,
který se bude konat od 6. do 10. dubna. Na
čtyřdenní pobyt pro děti i dospělé s pejsky
všech ras se vydáme 16. dubna. Na léto
máme přichystané čtyři pobyty pro všechny
generace ve třech lokalitách Vysočiny, na
které se můžete prostřednictvím našich
webových stránek hlásit již nyní.
Zájemci se mohou hlásit také na seminář
pro pedagogy s tématikou Diagnostiky
poruch chování u dětí, který se uskuteční
14. a 15. března a na přípravný kurz ke státním
zkouškám na pozici Chůva, který je vypsán
v termínu 3. a 4. dubna. Určený je všem, kteří
chtějí pracovat s dětmi od sedmi let věku.
Všechny dospělé zveme 4. dubna na
Jeans Party do Semilassa, která bude již
27. plesem Filia klubu a Filiánku. Více na
www.ﬁlianek.cz nebo na telefonním čísle:
728 652 335.
Ing. Jana Benešová

■

NÁSLEDUJ ŽEHLIČKU

RELAXAČNÍ DEN
Lužánecké pracoviště Lidická zve na
Relaxační den, který se bude konat
28. března od 10.00 do 17.30 hodin.
Zkušení lektoři nabídnou klasické
i trendové aktivity z oblasti tvoření, meditace a jógy. Letošní novinkou je výroba
skleněných vinutých perel a jarní květinové vazby, dále meditace v pohybu –
Babaji Súrja Namaskár, sluneční jóga
a Tai chi.
Už tradičně nebude chybět oblíbená
čínská tušová malba, výroba mýdla tradiční metodou za studena, šperků
z minerálů či barefoot sandálů, OM chanting – síla zvuku ÓM, bubnování, jógové
protažení a mnoho dalších zajímavých
lekcí.
Na akci bude postaráno také o chuťové pohárky. Lužánecká kavárna
L Cafee pohostí návštěvníky dobrotami
a výběrovou kávou. Relaxační den je
určený pro dospělé a dospívající od
15 let, účast na jednotlivých aktivitách
je třeba rezervovat na stránkách
relaxacniden.luzanky.cz.
Ing. Anna Potůčková

■

Na Brusláku pod Joštem na Moravském
náměstí se odehraje 29. února třetí ročník
soutěže v žehlingu. Podmínkou konání
akce je příznivé zimní počasí.
Žehling Brno Open 2020 bude zahájen
v 9.00 hodin, předpokládaný čas ukončení
akce je 12.30 hodin. Vypsaná je soutěž
jednotlivců i družstev, zájemci se mohou
hlásit na e-mailu pořadatele Petra Jasaně:
bestr@bestr.cz, informace jim podá na telefonním čísle: 733 539 059. Družstva mohou
být smíšená, a to věkem i pohlavím, počet
členů není rozhodující a nemusí být nutně
u všech družstev stejný. Zápolit budou
v žehlení na přesnost. Královskou disciplínou
pak bude soutěž jednotlivců v žehlení na dálku. Aktuální informace a přesná pravidla hry
jsou k dispozici na zehling.webnode.cz.
(mav)

■
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Volný čas

ZACVIČTE SI JÓGU
A MEDITUJTE PLETENÍM

Společně růst můžete v novém prostoru
na Veveří 8, speciálně navrženém pro jógu,
pohyb a setkávání.
Bývalé hudebniny majitel přestavěl na
jógové centrum Yoga Garden, a to ve spolupráci s uznávaným architektem Szymonem
Rozwalkou a zahradní architektkou Mirkou
Svorovou, která prostor obohatila o dvě menší vnitroblokové zahrady.
Mezi hybatele centra patří mezinárodní
lektorka jógy Christina Smutny, také všichni
lektoři jsou lidé s entuziasmem, smyslem pro
profesionalitu a blízkými hodnotami, kteří se
neustále vzdělávají v oblastech mindfullness,
fyzioterapie a jógy. Nenajdete zde žádné
esoterické mandaly, Buddhovy sošky či olejíčky. Ani lekce zaměřené pouze na budování
dokonalého zevnějšku.
Studio nabízí široké spektrum kurzů od
začátečníků po pokročilé. Vinyasa ﬂow,

JARO LÁKÁ
NA PROCHÁZKY

hatha, yin, restorativní jóga, yogalates – spojení jógy a pilates a nyní velmi populární pohybové lekce Movement inspirované izraelským trenérem Idem Portalem. Nenechte si
ujít také velmi progresivní taneční lekce se
Zojou Smutny každý páteční večer.
Po celou zimu probíhají meditace pletením,
které spojují všechny generace a společně
se háčkují deky, které jsou využívané při relaxaci. S oteplením pak přijdou akce venku
a zapojení dalších skupin, které se mohou
objevit na okraji naší společnosti a aktivity
spojené s ochranou klimatu.
Yoga Garden bere životní prostředí vážně
a staví i na uvědomělém marketingu a provozu studia. Rozvrhy se tisknou na recyklovaný papír, uklízí se ekologicky a místo PET
lahví je zde k dispozici pítko s ﬁltrovanou
vodou. Více na www.yogagarden.cz.
Mirka Fojtů

■

Březen bude v Centru volného času
Botanka na Botanické 13 ve znamení
výletů a jarních procházek pro seniory.
První jarní měsíc zahajujeme páteční
procházky pro seniory, těšit se mohou
13. března na výlet do Uherského Hradiště, kde navštívíme komplex jezuitských budov, Reduty, galerii Joži Úprky,
Slovácké muzeum, zelný trh, hradební
zeď i starou radnici.
V dubnu po Velikonocích se od 20.
do 21. dubna uskuteční výlet pro aktivní
seniory do Telče, který organizujeme ve
spolupráci s Panským dvorem. Zde je
zajištěno ubytování, snídaně a obědy,
připravený bude také bohatý doprovodný program. Cena pobytu je 990 korun,
přihlášky přijímáme do 30. března.
Pokud máte chuť vyrazit na výlet, tak
se neváhejte přihlásit.
Olga Chladilová

■

O LEDU A LEDOVCÍCH

Ve společenském sále radnice městské
části Brno-střed na Dominikánské 2 se
posluchači vypraví do hor ve dvou přednáškových večerech.
Festival Do hor! rozvine 12. března téma
ledovců a ledového lezení na přednášce
nazvané Po ledovci bezpečně, aneb Zásady pohybu po ledovci. Co by nemělo chybět v ruksaku na vybrané alpské vrcholy
poradí horský vůdce Vojtěch Dvořák. Jak
vznikají ledovce a jaké jsou mezi nimi roz-

díly vysvětlí Zdeněk Špíšek. Předseda
horolezeckého spolku Ledová stěna Vír,
Slávek Matuška, představí dnes již le gendární stěnu, která slouží jako cvičný
terén pro lezení s cepíny a mačkami.
Druhé setkání na téma Trekové 5000 ve
světě je připraveno na 25. března. Přiblíží
nejkrásnější pětitisícovky v Jižní Americe
nebo třeba v Íránu, poradí, jak se připravit
na Aconcaguu, Mera Peak, Kilimandžáro
či Elbrus. Oba večery začínají od 18.00
hodin.
Vstupenky a podrobné informace jsou
k dispozici na webu www.festivaldohor.cz,
kde jsou uvedeny také informace k dalším
březnovým přednáškám, které se konají
v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 4.
Přednášky se zaměří na treky v Nepálu
a umožní nahlédnout do života obyvatel
Zanskarského království.
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Kateřina Kubíková

■

POSEZENÍ
U CIMBÁLU
I v březnu se můžete těšit na další díl
z oblíbeného cyklu Posezení u cimbálu.
Konat se bude 13. března od 18.30
hodin ve společenském sále radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Posezení bude jako obvykle
plné hudby v podání sólistů BROLNu
a dobré nálady. Předprodej vstupenek
bude zahájen 2. března od 14.00 hodin
v Centru volného času Botanka na Botanické 13. Zároveň také připomínáme,
že v dubnu nás čeká jarní speciál s hostem. Bližší informace lze získat na telefonním čísle recepce: 725 871 752 nebo
na webu www.kaveeska.cz.
Barbora Kocmánková

■

Volný čas

ČTENÍ V DLOUHÉ PUNČOŠE

Každý březnový čtvrtek, stejně jako předešlé dva měsíce tohoto roku, si v dětském
knihkupectví Dlouhá punčocha na ulici
Jiráskova 2 děti poslechnou zajímavé příběhy.
Předčítající Renata Munteanu, Monika
Jelínková a Vojtěch Hamerský vybírají knihy,
které zaujmou menší i větší posluchače: čtou
příběhy pro předškolní děti i pro školáky, baví
se však i jejich dospělý doprovod.
Čtení v knihkupectví je součástí Programu
pro rozvoj a podporu dětského čtenářství,
který ze svého rozpočtu podpořila městská
část Brno-střed. Naslouchání příběhům rozvíjí
u dětí slovní zásobu, představivost a fantazii,
abstraktní myšlení, koncentraci, vzbuzuje

Zuzana Streichsbierová

■

Spolek inBalance nabízí tréninky, kempy
a příměstské tábory. Děti si mohou přijít
zacvičit třeba do tělocvičny Sokola Brno I.
Klub inBalance se zaměřuje na pohybové
aktivity pro děti, pomáhá jim najít rovnováhu
mezi sportem a zábavou. Tréninky připravuje
pro děti od čtyř let. Pod dohledem zkušených
lektorů si na nich vyzkoušejí parkour, freerun,
tricking, breakdance nebo hand to hand akrobacii.
Tréninky jsou rozdělené do skupin podle
věku a fyzické připravenosti dětí. Cvičení
má pomáhat vykompenzovat přetěžované
a zkrácené svalové partie, které jsou problematické při růstu dětí. Všechny triky jsou
zahrnuty do nácviků s důrazem na maximální
bezpečnost. Více na www.inbalance.cz.
(mav)

■

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY

KURZY PRO MALÉ
MUZIKANTY
Kurzy hudební školy Malý muzikant jsou
určeny dětem od jednoho a půl roku do
čtyř let.
Škola připravuje výuku ve Středisku volného času v Lužánkách a v mateřském centru
Loučka na Hlinkách 78, v základní waldorfské
škole v Žabovřeskách a v Medlánkách v Centru volného času Jabloňka.
Kurzy jsou plné her, veselých písniček
a tanečků. Děti doprovázejí do hodin rodiče,
první ukázkovou lekci si mohou vyzkoušet
zdarma a pak se rozhodnout, zda do kurzu
nastoupí. Místo si je nutné rezervovat na
odkazu mmbrno.webooker.eu.
Metodiku kurzů sestavila Veronika Diamantová, absolventka Státní konzervatoře
v Praze v oboru zpěv u profesorky Evy Svobodové. Během každého pololetí mají děti
k dispozici pracovní sešit a CD s autorskými
originálními texty a melodiemi. Cílem výuky
je to, aby se dnešní děti v dospělosti nemusely bát zpívat.
Škola přivítá také nové lektory a lektorky,
více informací pro ně i pro zájemce o výuku
je zveřejněno na www.malymuzikant.cz.
Zuzana Pohlová

v nich zvídavost. Prostřednictvím předčítání
chceme děti i jejich rodiče seznamovat
s knihami, které stojí za to číst, a budovat
u dětí pozitivní vztah k četbě.
Čtení se koná každý čtvrtek od 17.00 hodin
a trvá 45 až 60 minut podle zvoleného příběhu a věku posluchačů. Informace o tom,
z jaké knihy se bude číst, je vždy zveřejněna
v události na facebooku Dlouhé punčochy,
ve výloze knihkupectví, informace lze získat
také přímo v obchodě.
Dlouhá punčocha je knihkupectví specializované na kvalitní dětskou literaturu.
Najdete u nás knihy, které zaujmou příběhem,
výtvarným pojetím, kvalitou jazyka i zpracováním. Dobré dětské knihy hledáme nejen
na českém trhu, ale i v zahraničí, což ocení
malí čtenáři seznamující se s dalším jazykem
i mezinárodní rodiny.
Knihkupectví nabízí svoje služby také školám a vzdělávacím institucím, pro konkrétní
předměty, projekty a témata jim navrhne
knihy na míru, případně doplní školní
knihovnu. Ve svém sortimentu má také cizojazyčnou dětskou literaturu.

AKADEMIE PRO
SUPERHRDINY

■

Centrum volného času Botanka na Botanické 13 zve na prázdninové tábory a také
do kroužků pro děti i pro dospělé.
Děti se ještě mohou hlásit do rytmiky
a babyateliéru pro děti od dvou let, volná
místa jsou také v pohybových lekcích určených pro dospělé. Zacvičit si zde mohou jógu,
pilates nebo kalanetiku. Přestože jsou letní
prázdniny ještě daleko, už teď je vhodná
doba pro přihlášky na příměstské tábory na
Botance. Pro děti od čtyř do dvanácti let je
připravený poznávací a turistický tábor Kdo
to ví, odpoví? Konat se bude od 13. do 17. července, vždy od 8.00 do 16.30 hodin, cena je
1 800 korun. Výtvarně poznávací tábor pro
děti od osmi do dvanácti let Po stopách mistrů

je připravený od 20. do 24. července od 8.00
do 16.30 hodin, cena je 1 900 korun.
Dopolední táborníček pro děti od tří do
šesti let zve od 27. do 31. července od 8.30
do 13.00 hodin na výtvarné tvoření, pohyb
a hry. Cena je 1 100 korun.
Pro děti od pěti do jedenácti let je vhodný
tábor Hýbej se a tvoř od 17. do 21. srpna od
8.00 do 16.00 hodin. Cena je 1 800 korun a děti
se mohou těšit na jógu, výtvarné tvoření a hry.
Přihlášky je možné zaslat na e-mailovou
adresu: recepce@botanka.cz, více informací lze získat také na telefonním čísle:
725 871 752. Podrobné informace o aktivitách
centra jsou zveřejněny na www.botanka.cz.
Olga Chladilová

■
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Volný čas

PICOBALLOON

MODRÁ JE DOBRÁ

Vezměte děti nebo vnoučata do zábavního parku Vida! a zažijete jedinečné okamžiky.
Součástí vstupenky do centra je návštěva
představení s pokusy v Divadle vědy. Během
zábavných science show zjistíte, zda je možné
roztančit plameny pouhým zvukem. Odhalíte,
proč musíme zatáčet, abychom na kole mohli
jet rovně. V březnu si můžete vybrat, zda
zhlédnete show Detonátor plnou třaskavých
pokusů, nebo navštívíte představení Mr. Ucho
a odhalíte tajemství zvuku. Pro nejmenší je
určeno představení Albatros plné létání

VIRTUÁLNÍ EXPEDICE

SCHOVALA JSEM SE
ZA LIST
Art Gallery Brno na Veveří 8 vystaví
od 3. do 26. března velkoformátové
fotograﬁe mentálně handicapovaných
autorů.
Rodiče, domácí zátiší, zvířátka, sourozenci, ale také abstraktní i opakující se
tvary. Takhle vnímají domov lidé s mentálním handicapem a své představy přenesli do fotograﬁckých snímků. Výstavu
jejich nejzdařilejších děl můžete zhlédnout společně s fotograﬁemi uznávaného umělce, profesora Jindřicha Štreita.
Klienti denního stacionáře Gaudium
ve věku od 18 do 50 let, kteří trpí různými
mentálními i zdravotními poruchami, se
pod jeho vedením v rámci projektu Schovala jsem se za list chopili nelehkého,
ale smysluplného úkolu. Zdokumentovat, co pro ně znamená domov. Projekt
vznikl ve Středisku volného času Lužánky, jeho patronem je Jan Budař.
Vernisáž výstavy se uskuteční 4. března v 17.00 hodin.
Mgr. Kristýna Kolibová

a chytlavých písniček, které hrajeme třikrát
během dne. Pro milovníky pokusů máme
navíc každý víkend přichystané hravé labodílny, ve kterých si pokusy na vlastní kůži
vyzkoušejí. Zaměříme se tentokrát na nejoblíbenější barvu na světě, a to modrou. Ukážeme, proč je modrá obloha nebo jak vypadají
modrá křídla babočky Morpho. Otestujete,
jak se změní železný hřebík v modré skalici.
Namodro také obarvíte plamen a vyzkoušíte
si zajímavou techniku vyvolávání fotograﬁí
takzvaným chemickým modrotiskem.
Více na www.vida.cz. Ema Zezulová ■

■

Proletět se v hejnu plameňáků, potopit se
ke korálovým útesům, putovat s liškami
polárními, dívat se lvům z očí do očí. To vše
lze zažít až do konce roku na Radnické 6.
Zoo Brno zde otevřelo jedinečný projekt
Virtuální expedice. Návštěvníci si sednou
na otáčivé křeslo, nasadí si speciální brýle
a ocitnou se přímo mezi zvířaty. Nejprve je
možné zažít cestu kolem světa a podívat
se do chladných severských krajin. V průběhu tohoto roku doplní Zoo Brno program
také o snímky, které zavedou zájemce pod
mořskou hladinu a do tropických oblastí.
Filmy pocházejí z dílny společnosti Wild
Immersion, jejíž patronkou je známá ochránkyně přírody Jane Goodallová. „Z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že je to zážitek,
který si člověk opravdu zapamatuje a vryje
se mu pod kůži. A upřímně, právě to chceme. Naším cílem není jen ukázat, jak to
vypadá jinde ve světě. Rádi bychom
v lidech vyvolali zájem o přírodu, její rozmanitost, a především o ochranu ohrožených druhů,“ uvedl ředitel zoo Martin Hovorka.
Více na www.zoobrno.cz.
(mav)
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■

Z Kraví hory začátkem března vyletí do
atmosféry sondy přivázané na šňůrce k párty balonku.
Radioamatéři a kutilové budou soutěžit,
která z jejich sond vydrží v oblacích nejdéle.
Některé mají šanci obletět i několikrát Zemi,
a to ve výšce osm až deset kilometrů. Hvězdárna spustila soutěž picoBalloon 2020, ve
které se hraje nejen o nejdelší let, ale i o tisíc
euro. Soutěžící odstartují 2. března v 10.00
hodin.
„V minulém roce dorazilo na start deset
týmů z Česka, Německa, Polska a Slovenska. Sedm z nich úspěšně odstartovalo
a vysílalo. Bohužel příroda byla nemilosrdná
a sondy vletěly do bouřky nad Polskem.
Nakonec ve vzduchu nejdéle, 7 hodin
51 minut a 44 sekund, vydržela výprava
Thomase Krahna a Svena Steudteho,“
zavzpomínal ředitel Hvězdárny a planetária
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
Soutěž společně s hvězdárnou připravila
OSA, Slovak Organisation for Space Activities. Akce je součástí projektu Jihomoravský
kraj fandí vědě v rámci Brno Space Days –
Dny jihomoravské kosmonautiky.
(mav)

CZECH PRESS
PHOTO 2019
V Křížové chodbě Nové radnice je do
23. března k vidění výstava Czech
Press Photo 2019.
Výstava představuje oceněné a vybrané fotograﬁe 25. ročníku soutěže. Mezi
tématy je řada jak domácích, tak mezinárodních událostí. Návštěvníci zde najdou snímky zachycující zpravodajské
aktuality, umění, portréty, sport i přírodu.
Fotograﬁí roku 2019 se stal symbolický
snímek vlající vlajky nad hlavami tisíců
demonstrantů na Letenské pláni od
Lukáše Bíby z mediálního domu Economia.
Mezinárodní porota hodnotila práce
270 fotografů, kteří zaslali téměř čtyři
tisíce fotograﬁí. Celkově se soutěžilo
v osmi foto a třech video kategoriích. Přihlásit se mohl každý, kdo má trvalé bydliště v Česku nebo na Slovensku a splnil
podmínky účasti.
Více informací o vítězích všech kategorií je uvedeno na webových stránkách
www.czechphoto.org. Vstup na výstavu
(mav) ■
je zdarma.

■

Volný čas

O ČEM VYPRÁVĚJÍ
BRNĚNSKÉ ULICE

DOBRÁ KARMA:
ODPAD, NEBO POKLAD?

Nakladatelství Josef Filip 1938 vydalo knihu Brněnské ulice vyprávějí své dějiny.
Autorem výpravné publikace je brněnský
rodák Leopold Künzel, který už jako mladý
začal důkladně studovat brněnské dějiny
a shromažďovat potřebné materiály. Za svého života publikoval jen v denním tisku, knihu
plánoval vydat po druhé světové válce. Zahynul však v dubnu 1945. Veškeré texty jsou
v češtině i němčině a dějiny ulic jsou doprovázeny více než dvěma sty historických kreseb i fotograﬁí. V knize se nalézá pojednání
o ulicích Kopečné, Dominikánské, Biskupské,
Pekařské, Veselé, Kozí, Kolišti a mnoha dal(mav) ■
ších. Více na www.knihyﬁlip.cz.

EXPEDIČNÍ KAMERA
V Univerzitním kině Scala na Moravském
náměstí se 11. března od 18.00 hodin diváci
vydají s Expediční kamerou do exotických
krajin.
Do amazonské džungle zavede ﬁlm Tieň
Jaguara. Nahlédne do míst, kde žije řada
původních obyvatel a kmenů úplně nedotčených moderní civilizací. Někteří jsou i kanibalové a někteří naopak tak mírumilovní, vřelí
a otevření, že nad tím zůstává rozum stát.
Patnáctiminutový ﬁlm kanadského režiséra
Jacoba Ostera Surf Cuba ukáže Kubánce
jako lidi, kteří umějí najít v životě štěstí i tam,
kde není. Film Boy Nomad představí devítiletého Janibeka z mongolské části pohoří
Altaje a jehož největší vášní jsou jezdecké
závody. Filmovou přehlídku zakončí ﬁlm
s názvem Sary Jaz, ve kterém režisér Adrian
Kiernan sjede řeku v pohoří Tian Shan, která
je dost extrémní výzvou, a to nejen vodáckou.
Večer uzavře přednáška ﬁlmaře džungle
a producenta Mirka Haluzy. Expediční kamera
je festival ﬁlmů o expedicích, o dobrodružství,
divoké přírodě a extrémních zážitcích i sportech. Tvoří ho přehlídka nejlepších českých
i zahraničních expedičních ﬁlmů uplynulé
sezony. Více na www.expedicnikamera.cz.
(mav)

■

Zveme všechny, kdo mají rádi atmosféru bleších trhů na další Dobrou
Karmu.
Bleší trhy se konají každou první sobotu v měsíci v Tržnici Brno na Zelném trhu.
Příští blešák nás čeká 7. března od 9.00
do 13.00 hodin. Každý může přijít prodávat i nakupovat nebo se nechat jen
tak inspirovat.
Máte byt přeplněný věcmi, které už
nepotřebujete? Přijďte jako prodejce na
Dobrou Karmu a nabídněte je těm, kterým by se mohly hodit. Poznejte radost
někoho, kdo dá nový život něčemu pro
vás nepotřebnému, získejte více prostoru a nějaké drobné navíc.
Zveme také všechny, kteří rádi dávají
věcem novou šanci a ocení věci s příběhem. Seženete zde základní věci do
domácnosti, oblečení, knihy a třeba
i nějaké starožitné kousky.
Více na dobra-karma.cz.
Anna Loupová

■

PUSŤTE JARO
DO ŠATNÍKU
První letošní designový trh Mint Market se
bude konat ve třech patrech Tržnice Brno
na Zelném trhu.
V pátek a v sobotu 13. a 14. března se vzdušné prostory tržnice zaplní českou módou,
módními doplňky, šperky, designem i vytříbenými lahůdkami. Přijďte oslavit příchod jara
a pořídit si něco krásného na sebe. Kromě
množství stánků s originálními výrobky a milými prodejci na vás čeká příjemná atmosféra
za doprovodu pohodové hudby našich DJs.
Vstup je jako vždy zdarma a bez bariér, děti
a pejsci jsou vítáni.
Mint Market Brno vznikl už před deseti lety,
tehdy ještě pod názvem Factory Fashion Market. Postupně se stal stabilní platformou pro
malé české módní, designové a food značky.
Cílem je podpora malých českých značek,
protože věříme, že drobné a malé podnikání
je páteří české ekonomiky. Zákazníci u nás
najdou s láskou a zodpovědností vyráběné
předměty, které mají mnohem větší hodnotu
než věci vychrlené čínskou továrnou. Nákupem nezískáváte jenom předmět, ale i dobrý
pocit. Více na www.mintmarket.cz.
Kateřina Pletichová

■

DEVÁTÝ VEGANFEST

Devátý ročník největšího festivalu o veganství VeganFest se koná od 14. do 22. března. Ukáže, že veganský životní styl je nejen
ohleduplný vůči zvířatům a životnímu prostředí, ale je i zdravý a jednoduše praktikovatelný.
„Brněnský VeganFest je největší edukační
festival o vztahu ke zvířatům a o veganství
v České republice. Nejen přednášky, ale
i workshopy jsou určeny jak pro laickou
i odbornou veřejnost, tak pro stále rostoucí
veganskou komunitu. Na své si přijdou
i milovníci dobrého jídla,“ uvedla členka
pořádajícího Kolektivu pro zvířata Markéta
Musilová.

Program je rozdělený na víkendové bloky
přednášek a doprovodný program v pracovní
dny. Víkendový program bude probíhat přímo
v centru Brna v konferenčních sálech Veřejného ochránce práv poblíž Obilního trhu.
Témata přednášek i doprovodného programu reﬂektují přesah veganství do všech
aspektů lidského života. Letos se můžete
těšit na přednášky z řad lékařů či výživových
poradců, stejně jako na debatu sportovců
nebo na přednášku ze světa oděvního průmyslu.
Detailní program je uvedený na webových
stránkách www.veganfest.cz.
Anna Kupcová

■
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Neziskové organizace

JARO V DŽIVIPENU
Nízkoprahové centrum na Körnerově 1 slouží dětem a mládeži od šesti do čtrnácti let.
V centru pracujeme s dětmi, které se potýkají s různými problémy a samy si s nimi nevědí rady. Snažíme se je podporovat a doprovázet je při jejich řešení. Připravujeme pro
ně programy, které je rozvíjejí a učí, jak si
umět poradit s běžnými životními záležitostmi.
Společně vaříme, vyrábíme, sportujeme, povídáme si o zajímavých tématech, pomáháme
také s přípravou do školy.
Cílem naší služby je naučit děti a mládež
mnoha dovednostem, které jim pomohou
lépe obstát v životě. Vedeme je k větší samostatnosti, učíme je bezkonﬂiktní komunikaci,
týmové spolupráci, ﬁnanční gramotnosti
a ovládání emocí. Letos v lednu se nám podařilo uskutečnit setkání s boxerem, který děti
učil, jak pracovat se svojí sílou a také to, jak
nakládat s emocemi.
Na jarní prázdniny připravujeme speciální
program. S dětmi se vydáme na výlety, aby
načerpaly vědomosti a zážitky, které mohou
využít nejen při trávení volného času, ale
i školní docházky.
Pro více informací nás můžete kontaktovat
v sídle nízkoprahu nebo na telefonním čísle:
773 770 238. Bc. Kristýna Čechová, Dis. ■

AUDIO POHÁDKY

Herci Pavla Vitázková a Jiří Dvořák načetli
pohádky na pomoc dětem s postižením
zraku.
V nakladatelství Albatros vyšla audiokniha
Černobílé pohádky, na které uslyšíte příběhy
od 18 různých autorů, například Zdeňka Svěráka, Aleny Mornštajnové, Ivany Peroutkové,
Zuzany Pospíšilové, Šárky Kadlečíkové, Ivony
Březinové, Dominika Landsmana a dalších,
kteří všichni napsali pro ranou péči pohádku
na objednávku a bez nároku na honorář.
Audiokniha navazuje na úspěšnou tištěnou

DIAKONIE POMÁHÁ

Posláním Centra denních služeb brněnského střediska Diakonie je udržení či zlepšení
kvality života seniorů a lidí s Alzheimerovou
chorobou nebo jinou formou demence, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma.
Centrum sídlí na Hrnčířské 27 a ve všední
dny je otevřeno od 7.00 do 17.00 hodin.
„S maminkou se něco děje. Často nás obviňuje, že jí přerovnáváme věci, že jí něco
někam schováváme. Bývá často podrážděná a náladová. Jednou to vypadalo, že netrefila na nákup, vrátila se s prázdnou taškou.
Někdy si taky plete dny, je přesvědčená, že
jsme na nějakou hodinu na něco domluvené,
ale je to omyl. Je to teď hodně těžké.“

PREVENCE
BEZDOMOVECTVÍ

Pokud je vám tento popis známý, pokud
sami zažíváte podobné situace s někým
z vašich blízkých, pak jsou tu služby centra
právě pro vás. Najdete zde rodinné prostředí
a bezbariérový přístup, trpělivé a zkušené
sociální pracovnice a pečovatelky, pestrý
denní program, laskavé a citlivé zacházení
s těmi, kteří se sami o sebe nepostarají i erudované poradenství pro pečující.
Klientům poskytujeme péči a přiměřenou
podporu v aktivitách denního života, jsou
podporováni v přiměřeném pohybovém režimu, ve verbální i neverbální komunikaci, snažíme se je citlivě zapojit do společenských
aktivit. Také pomáháme klientům při osobní
hygieně nebo poskytujeme podmínky pro
osobní hygienu, zajišťujeme stravu, nabízíme
i pomoc při uplatnění práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Neváhejte se na nás obrátit, jsme zde pro
vás a vaše blízké.
Více informací na e-mailové adrese:
cdsb@diakoniebrno.cz nebo stránkách
www.brno.diakonie.cz.
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Jana Tesařová Dlabková

knihu, která vyšla v říjnu loňského roku a jíž
se prodalo 1 250 výtisků. Tato jedinečná sbírka příběhů vznikla na popud Společnosti pro
ranou péči, která provází rodiny s dětmi se
zrakovým postižením a která letos oslaví
30 let existence. Veškerý výtěžek z prodeje
společnost využije na další podporu těchto
rodin.
Ranou péči můžete podpořit i vy na
http://www.ranapece.cz/chci-podporit nebo
zakoupením audioknihy Černobílé pohádky
(mav) ■
u všech dobrých knihkupců.

■

Již šestým rokem spolupracuje městská
část Brno-střed s Armádou spásy.
V rámci této spolupráce má Armáda spásy
pronajato 41 tréninkových buněk a v sedmi
z nich jsou byty. Vzhledem k celoplošnému
navyšování nájmů v Brně byla Armádě spásy
schválena sleva za metr čtvereční, která klientům tréninkového bydlení velmi usnadní
jejich ﬁnanční situaci. Budou díky tomu schopni našetřit ﬁnanční prostředky na peněžní jistotu, kterou musí mít při přechodu do obecních anebo komerčních bytů. Klienti
procházejí tímto tréninkovým bydlením a učí
se zde základní dovednosti, které jsou nutné
pro začlenění do společnosti. Spolupracují
s právní poradkyní ohledně oddlužení, snaží
se najít si zaměstnání a učí se, jak hospodařit
s penězi.
Tímto bych za Armádu spásy chtěla srdečně poděkovat členům bytové komise, kteří
návrh podpořili, a ten mohl být schválen.
Velké poděkování patří obzvlášť paní
JUDr. Michaele Dumbrovské, Mgr. Marii Jílkové a panu Mgr. Janu Mandátovi, kteří v rámci sociální práce Armádu spásy dlouhodobě
Mgr. Ivana Kudělová ■
podporují.

Kultura

POJĎ SE MNOU
DO SVĚTA

PROTOKOL V REDUTĚ

Písně Jiřího Bulise tlumočené do českého
znakového jazyka uvádí Divadlo na Orlí.
Výjimečné souznění světa slyšících a neslyšících je možné zažít díky koncertnímu pásmu, které divadlo uvádí 4. a 5. března
a 18. dubna. Pásmo vzniklo ve spolupráci Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících Janáčkovy akademie múzickým umění, Ateliéru
muzikálového herectví doc. MgA. Michala
Zetela PhD., Janáčkovy akademie múzických
umění a umělecké skupiny Hands Dance
v rámci speciﬁckého výzkumu doktorského
studia Radky Kulichové.
Jiří Bulis je spjat nejen s brněnskou divadelní scénou, ale také s Janáčkovou akademií
múzických umění, kde studoval skladbu.
Umělecké tlumočení do znakového jazyka
je disciplína, jíž se věnuje skupina Hands
Dance, jenž nedávno oslavila páté výročí
založení. Tlumočí převážně koncerty a divadelní inscenace a jejich snahou je zprostředkovat neslyšícímu divákovi stejně hodnotný
a silný zážitek, jaký má divák slyšící.
Více informací je zveřejněno na webu
Divadla na Orlí www.divadlonaorli.jamu.cz.
Helena Gricová

■

DO DIVADLA LEVNĚJI
Klub mladých diváků Brno přibližuje žákům
a studentům divadlo jako místo poznávání
a setkávání, jako cestu k pochopení.
Skrze příběhy a obrazy na jevišti se setkají
nejen s uměním, ale i s okolním světem
a v neposlední řadě sami se sebou. Divadlo
umožňuje skočit rovnýma nohama do historie, do harmonie barev a tvarů, do něčí duše
a především do nové a svébytné reality.
Klub má svoji dramaturgickou radu, která
pečlivě vybírá tituly napříč brněnskými divadly. Na ně mohou členové po předložení klubové karty získat extra zvýhodněné vstupné.
Volba inscenací a termínů po celý školní rok,
tedy i jejich počet, je na každém členovi.
Zapsat se do klubu jde jednoduše on-line
na www.kmd-brno.cz nebo na pokladně
HaDivadla v Alfa pasáži. Následně je třeba
koupit si za sto korun kartičku a pak už si po
celý školní rok jen vybírat z nabídky divadelních představení nebo doprovodných akcí.
Do projektu je zapojeno kromě Hadivadla
dalších devět divadel: Buranteatr, Divadlo
Bolka Polívky, Studio Marta, Divadlo Polárka,
Činohra Národního divadla Brno, Divadlo
Husa na provázku, Divadlo na Orlí, Industra
Stage a Terén.
(mav)

■

Aktuální výpověď o obecné krizi demokracie autora Tracyho Lettse nazvaná Protokol
bude v divadle Reduta k vidění 21. března.
Hra amerického dramatika není pouze
skvěle napsanou hořkou komedií o lokální
politice, ale odhaluje mechanismy rozhodování ve jménu obecného blaha. Je důležitější
mít moc, anebo vliv? Letts nám představí
neuvěřitelně zábavné panoptikum zastupitelů, jejichž reálné předobrazy si každý snadno domyslí sám. A divák si může vybrat, který
z Lettsových zastupitelů je mu nejblíže. Světová premiéra hry se odehrála v roce 2017
ve Steppenwolf Theater v režii Anny D. Shapiro a získala nominaci na Pulitzerovu cenu.
V březnu 2020 bude Protokol opět předveden na Broadwayi a Tracy Letts v něm dokonce ztvární jednu z postav. Petr Novák ■

OSLAVA
ARCHITEKTURY
Do 6. dubna je ve vile Stiassni na Hroznové 14 k vidění výstava na počest Bohuslava
Fuchse.
Jeden z nejvýznamnějších tvůrců naší
moderní architektury by se 24. března dožil
125 let. Na sto padesát realizací jeho děl se
nachází zejména v Brně, s nímž jeho život
a tvorba zůstaly celoživotně spojeny.
Jeho první funkcionalistickou stavbou je
Zemanova kavárna z let 1925–26. Roku 1927
vznikl hotel Avion, v roce 1928 pak byl dokončen jeho pavilon města Brna pro Výstavu
soudobé kultury v Československu na nově
vzniklém brněnském výstavišti. V roce 1925
vystřídal Fuchs Jindřicha Kumpošta na pozici
hlavního městského architekta. Během působení na stavebním úřadě města Brna navrhl
regulační plány několika městských částí
a také soutěžní návrh na regulaci historického
centra. Během 30. let byl postaven Masarykův studentský domov, Zemské vojenské
velitelství a nádražní pošta. Výstava vznikla
ve spolupráci s agenturou Foibos a Kotěrovým centrem architektury a je pro veřejnost
otevřena každý pátek, sobotu, neděli
a pondělí od 9.00 do 16.00 hodin. (mav) ■

SVÁTEČNÍ ŘECKÉ PAŠIJE

Po opeře Hry o Marii se s Řeckými pašijemi
na jeviště Janáčkova divadla vrací další
z děl Bohuslava Martinů.
Diváci se mohou těšit na dílo s krásným
a rozsáhlým sborovým partem, kde řady sboru Janáčkovy opery opět rozšíří členové Českého akademického sboru a Dětského sboru
Brno.
„Jsem rád, že s Řeckými pašijemi budeme
slavit letošní Velikonoce a stane se to krásnou sváteční tradicí, stejně jako naše inscenace Hry o Marii, které uvádíme pouze svátečně v době vánoční,“ uvedl umělecký šéf
Janáčkovy opery národního divadla Brno Jiří
Heřman.

Skladatel, který sám zažil osud uprchlíka,
vytvořil na základě románu Kristus znovu ukřižovaný řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise dílo velkého humanistického poselství
o síle víry. Tedy poselství, které je v dnešním
světě stále více aktuální. Nová inscenace
Řeckých pašijí přivede do brněnského divadla poprvé dva vzácné hosty. Hudebního
nastudování se ujme jeden z nejlepších českých dirigentů současnosti Tomáš Netopil.
V roli Manolia bude v brněnské opeře debutovat Harold Meers, který patří k předním
americkým tenoristům. Představení divadlo
uvede v jednom dubnovém bloku: 9., 13., 18.,
Adéla Biravská ■
19., 23. a 24. dubna.
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TURNOVÝ HÁJ
Jazzová kavárna Podobrazy zve 3. března
od 19.00 hodin na autorský večer Evy Turnové.
Bývalá baskytaristka kapely The Plastic
People of the Universe je autorkou glos, které
v minulých osmi letech pravidelně vycházely
v časopisech Instinkt, Reﬂex a Reportér pod
názvem Turnový háj. Jde o hutné minipovídky,
které hravě zachycují absurditu různých situací a zážitků. Příběhy jsou často o tom, že hranice mezi tím, kdy člověk nachází smysl svého
každodenního pobytu a kdy propadá zoufalství, je hodně křehká.
Turnovská přeložila knihu Marka Vonneguta Expres do ráje, zﬁlmovanou verzi Červeného trpaslíka a další. Hrála ve ﬁlmech
Jana Hřebejka, Petra Zelenky a Viktora Tauše, složila hudbu k ﬁlmům Igora Chauna
a Tobiáše Jirouse. Nahrála audioknihu Čtení
z Turnových hájů a vydala šest dílů svých
sloupků Turnový háj, a od loňského roku má
(mav) ■
také svou talk show.

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Mezinárodní festival divadelních škol
Setkání/Encounter se uskuteční od
31. března do 4. dubna.
I letos se můžete těšit na Open Air Stage
na Moravském náměstí u sochy Jošta. Odehraje se zde 31. března zahajovací ceremoniál, jehož součástí bude produkce studentů
Divadelní a Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění, Circus Problem,
Beps’n’Johnnies, chillout zóna, gastrozóna
a nebo festivalový infostánek, kde se dozvíte
podrobné informace o celém festivalu.
V letošním roce setkání usiluje o snížení
své ekologické stopy, kromě menšího počtu
tištěných propagačních materiálů si návštěvníci zakoupí nápoje do zálohovaných vratných kelímků místo jednorázových plastových. Více na www.encounter.cz.
Karolína Zbořilová ■
Foto: Pavel Nesvatba

RABBUNI
Buranteatr v další připravované premiéře spojil síly se spolkem Z druhé
strany.
Sólová taneční performance Rabbuni
se věnuje niterným duševním proměnám
člověka, které jsou spojeny s uvědomováním vlastní podstaty a podstaty světa
kolem.
Reﬂektuje prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu
stromu.
Na počátku je malé semínko, zrnko,
ve kterém je zakódován celý jeho další
vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však
v každém detailu propojeno s celým jeho
okolím. Teprve v tomto uvědomění je
utvářen celek. Alej. Svět.
Proměny vnímání sebe samého v nitru
člověka se týkají otázky Kdo jsem?
Malým zrnkem, alejí? Někdy zrnkem, jindy alejí. V pravé podstatě obojím.
Skrze rozhovor s vnitřním Mistrem, jež
je v inscenaci vyjádřen kompozicí scénických složek, tancem, poezií, zpěvem,
scénou, zvukovým a světelným designem, se prolínají úhly pohledu vnímání
této otázky.
Představení divadlo na Kounicově 22
uvádí 7. a 14. března v 19.30 hodin.
Miroslav Ondra

■

03/2020
14.00 a 15.30
14.00 a 15.30
M A L Á S C É NA
věk 0+
9.30 a 11.00
ZA POLÁRKOU NEKONEČNO
Kulhavý šermíř věk 11+
17.30
M A L Á S C É NA
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
17.30

01 ne Obři věk 3+
02 po Co šeptají stromy?
03 út Co šeptají stromy?
05 čt

LEITNERKA

M A L Á S C É NA

věk 0+

F E S T I VA L P R O Z AV Ě Š E N K U

07 so Myši patří do nebe

D I VA D L O L A M P I O N , K L A D N O

věk 4+

Šípková Růženka věk 6+
Václav Havel: Moc bezmocných
08 ne O Glashtinovi a slepé dívce věk 7+
Nuda! věk 8+
Václav Havel: Moc bezmocných

10.30
15.30
D I VA D L O F E S T E , B R N O
19.00
D I VA D L O P O L Á R K A , B R N O
10.30
D I VA D L O , Č E S K É B U D Ě J O V I C E
15.30
D I VA D L O F E S T E , B R N O
19.00

D I VA D L O D R A K , H R A D E C K R Á L O V É

věk 15+

MALÉ

věk 15+

10 út Ve jménu republiky věk 13+
17.30
M A L Á S C É NA
17.30
12 čt Jak děti zachránily motýly věk 3+
14 so Vinnetou věk 6+
10.30 a 15.30
WORKSHOP
10.00
15 ne Scénografický workshop věk 5+ a 10+
M A L Á S C É NA D E R N I É R A
19.00
18 st Vnitřní nepřítel věk 13+
LEITNERKA D E R N I É R A
17.30
19 čt Obři věk 3+
28 so Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze (Magor dětem) věk 5+
PREMIÉRA
15.30
31 út Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze (Magor dětem) věk 5+
17.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.
Celý program najdete na našem webu. Změna programu vyhrazena.

Divadlo pro děti a mládež; Tučkova 34, Brno
www.divadlopolarka.cz, rezervace vstupenek +420 770 142 638
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SLOVA Z PEKLA

JAZZFESTBRNO

OBRAZY PRO FENIX

Nabízíte na internetu štěndo? Máte na
zítřejší poradu připravenou prezku? A máte
to doma vypěkněný? Pak jste nejspíš sami
uživatelé slov z pekla.
Nejbizarnější jazykové paskvily a fráze, se
kterými se v poslední době potýkáme, zaznějí
na Leitnerce 14. března. Podivné výrazy najdeme všude, ať už se podíváme na milovníky
kávy, fotbalové fanoušky, maminky v internetových diskuzích nebo manažery z korporátů. Zde všude najdeme celou řadu slov,
které se v dnešní době díky vlivu sociálních
médií dostávají do povědomí a do jazyka
mnohem snáze než dřív. Na pekelná slova
se Alexandra Kohoutová, autorka původně
instagramového projektu, začala zaměřovat
v roce 2018. Za tu dobu se jí podařilo odeslat
do pekla spoustu slov či frází a nasbírat tisíce
fanoušků. Koncem loňského roku je poprvé
vydala knižně a přijede je představit na Leitnerku.
Těšit se můžete i na autorské čtení a speciálního hosta, nebo chcete-li, hostku, Zuzanu
Fuksovou. Pro všechny bude připravený
keťas, na baru budete moci koupit piviště
nebo vajno. Tak k nám vyrazte, třeba pěškobusem, začínáme báj vočko o půl osmé.

Festival JazzFestBrno přinese od 15. března do 9. června 23 koncertů v deseti
různých sálech.
Nestárnoucí hudební experimentátor Erik
Truffaz, přední světový pianista Jason Moran
v sólovém recitálu nebo zástupci generace
přinášející do současného jazzu čerstvý vítr
Delvon Lamarr, Nubya Garcia a Camille Bertault. To jsou jen někteří z téměř dvou desítek
umělců, na které se mohou posluchači těšit.
Chybět nebudou ani koncerty dvacetinásobného držitele ceny Grammy Pata Methenyho, charismatické zpěvačky Lizz Wright,
oblíbeného basisty Avishaie Cohena a nejvýraznějších osobností současného saxofonu
Joshuy Redmana a Chrise Pottera, který si
do kapely přizval kytarového velmistra Billa
Frisella. Festival již tradičně poskytne výrazný
prostor i českým hudebníkům. Mezi nimi se
představí například kontrabasista František
Uhlíř, kytarista Libor Šmoldas nebo saxofonisté Karel Růžička a Luboš Soukup. Nejčastějšími hostiteli festivalu budou Sono Centrum
a Divadlo Husa na provázku, premiérově se
JazzFestBrno vypraví do nového prostoru
Cabaret des Péchés. Kompletní program festivalu a vstupenky jsou k dispozici na webu
Radek Babička ■
jazzfestbrno.cz.

V divadle Reduta se v lednu konala beneﬁční Dražba pro Fenix, do níž věnovalo
obrazy 15 brněnských škol.
Do aukce se podařilo shromáždit přes 350
obrazů z patnácti škol a na rehabilitaci osob
s poraněnou míchou se ParaCentru Fenix
podařilo získat 237 700 korun. Hodnocení
a ﬁnálního výběru obrazů do dražby se ujala
odborná komise složená z významných českých osobností showbyznysu a předních
galeristů: šlechtic František Kinský, český textař a producent Michal Horáček, Čechoameričanka a galeristka Katherine Kastner z Hunt
Kastner Galerie, umělecká ředitelka Denisa
Kujelová z Fait Gallery a Lucia Lettenmayerová, zakladatelka privátní galerie Collett Prague | Munich.
Všichni členové komise jsou velmi úzce
spjatí se současným uměním a svoji erudovanost předvedli i během hodnocení. Z 359
dětských prací vybrali během tří týdnů unikátní kolekci 72 nejzajímavějších obrazů, které se nakonec všechny podařilo vydražit. Nejdražší položkou na aukci byl obraz osmileté
dívky, který byl vydražen za 29 800 korun.
Více informací o kolekci vydražených obrazů
naleznete na www.drazbaprofenix.cz.

Tomáš Pokorný

■

BŘEZEN 2020
NEDĚLE 1. BŘEZNA / 14:00 a 15:30
LEITNERKA UVÁDÍ: DIVADLO POLÁRKA - OBŘI
Pohádka o tom, jak Obři na Šumavě
vyhynuli.
STŘEDA 4. BŘEZNA / 19:30
HOSTÉ: BLACK UGANDA CHOIR
Křest nového CD
PÁTEK 6. BŘEZNA 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ:
HANDA GOTE - JOHAN DOKTOR FAUST
Rekonstrukce představení z 19. století.
Loutkářská pieta! Dobové svícení!
Pimprláčtina ve velkém!

ČTVRTEK 12. BŘEZNA / 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ: CONAMARA CHAOS
Irská hudba tradičně i v novém
PÁTEK 13. BŘEZNA / 19:00
HOSTÉ: DAVA: LÁSKA POD LIPOU
Písňová romantika v historických obrazech
SOBOTA 14. BŘEZNA / 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ: SLOVA Z PEKLA
Alexandra Kohoutová představuje svůj
projekt a křtí knihu. Zn. bude keťas
NEDĚLE 15. BŘEZNA / 15:00
LEITNERKA UVÁDÍ: NEDĚLNÍ POHÁDKA
S DIVADLEM FACKA - PIŽĎUCHOVÉ
Jediná pohádka Václava Havla nejen pro děti

SOBOTA 7. A NEDĚLE 8. BŘEZNA
LEITNERKA UVÁDÍ:
SLOW FASHION WEEKEND
Víkend plný módy a DIY

ÚTERÝ 17. BŘEZNA / 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ: DIVADLO FACKA:
HISTORKY Z PROTEKTORÁTU
Brněnské urban legends z období 1939-1945

ÚTERÝ 10. BŘEZNA / 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ: RO©KOVÁNÍ
JIŘÍHO ČERNÉHO – KATE BUSH
Tentokrát o anglické drsné rebelce a jemné víle

ČTVRTEK 19. BŘEZNA / 17:30
LEITNERKA UVÁDÍ: DIVADLO POLÁRKA: OBŘI
Derniéra participativní pohádky o tom,
jak Obři na Šumavě vyhynuli.

Alena Jankotová

■

SOBOTA 21. BŘEZNA – PÁTEK 27. BŘEZNA
HOSTÉ: JEDEN SVĚT
Letošní téma: Až naprší a uschne – zaměřeno
na environmentální změny kolem nás
NEDĚLE 29. BŘEZNA / 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ: MICHAL CHOVANEC,
ONDŘEJ KLÍČ – CVIČENCI ZA ČÁROU
Dva (zdravotní) klauni se snaží zacvičit
nejdokonalejší sestavu. Klaunérie pro
všechny věkové skupiny
V březnu je kavárna otevřena
ve všedních dnech od 16 do 22 hod.
Každé pondělí pravidelné kurzy cvičení:
17:00 – 18:30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga s Naďou Ruckou
Předprodej v síti GoOut, Indies, TIC Brno
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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Kultura

BLUDNÝ HOLANĎAN

DOBOVÉ TANCE

Mahenovo divadlo připravilo na 28. února
premiéru hry Karla Steigerwalda Dobové
tance.
Režie se ujal Ivan Krejčí, v hlavních rolích
manželů Devátých, majitelů jednoho „malebného“ hotýlku, se od 19.00 hodin představí
Jan Grygar a Jana Štvrtecká. Veřejná generálka se odehraje 27. února v 10.00 hodin.
Jede k nám vídeňský komisař! Postavy frašky vyleká příjezd muže, revizora Himla, který
má ve městě prošetřit nedávné nepokoje
v souvislosti s revolučním rokem 1848. Češi

POTVORA VE SCALE
Záznam one-woman show Phoebe
Waller-Bridgeové, podle které vznikl
slavný seriál Potvora, uvidí diváci
v Univerzitním kině Scala 1. dubna.
Potvora je sice posedlá sexem, sama
sebou a svými emocemi, které neumí ﬁltrovat, ale to je jen špička ledovce. Když
má někdo nevyřešené vztahy s rodinou
i přáteli a k tomu jen těžko udržuje nad
vodou svou stylovou kavárnu plnou
obrázků morčat, může jednoho dne
zjistit, že vlastně už nemá co ztratit.
Několik vyprodaných štací v Londýně
i New Yorku, televizní seriál oceněný
Baftou a čtyřmi cenami Emmy za nejlepší
komediální seriál, scénář, režii a také
za hlavní ženskou roli, množství nadšených fanoušků. To všechno vzniklo
z one-woman show, kterou v roce 2013
daly dohromady kamarádky Phoebe
Waller-Bridge a Vicky Jones pro divadelní festival Fringe v Edinburghu.
Více je o programu kina uvedeno na
webové stránce www.kinoscala.cz.
Eva Petláková

■

jsou odhodláni Vídni nepodlehnout a ubránit
vítězný, leč trochu ošuntělý, prapor.
Inscenace je trpkým podobenstvím o československé normalizaci po roce 1968, díky
svrchovanému umění autora se mohla hra
po několik měsíců roku 1980 hrát, pak ale
našla státní cenzura způsob, jak hru zakázat.
To se již v dnešních dnech nemůže opakovat,
proto se Národní divadlo Brno rozhodlo hru
oprášit a lehce aktualizovat.
Gabriela Kodysová

■

Na další přenos z Metropolitní opery v New
Yorku se diváci mohou těšit 14. března.
Poprvé v HD rozlišení uvidí inscenaci Bludný Holanďan Richarda Wagnera.
Režisér François Girard, jehož mystické
pojetí Parsifala utopeného v moři krve se
v Met stalo jednou z nejúspěšnějších inscenací uplynulých let, obrátil pozornost k jinému
Wagnerovu dílu, Bludnému Holanďanovi. Sir
Bryn Terfel se v Met poprvé představí v roli
tajemného Holanďana, odsouzeného věčně
bloudit po širých mořích. Anja Kampe zpívá
oddanou Sentu, jejíž láska je to jediné, co
ho může zachránit. Její posedlost podobiznou záhadného mořeplavce reﬂektuje i scénograﬁcké pojetí, v němž se celá scéna Met
promění v obří olejomalbu. Franz-Josef Selig
ztvární roli Sentina otce Dalanda, Sergej Skorochodov bude zpívat myslivce Erika, David
Portillo Kormidelníka a Mihoko Fujimura
se představí v roli Sentiny chůvy Mary. Orchestr řídí legendární dirigent Valerij Gergijev.
Tato inscenace vznikla v koprodukci s Operou Quèbec a Nizozemskou národní operou
v Amsterdamu. Diriguje Valerij Gergijev,
režie se ujal François Girard. Více na
Eva Petláková ■
www.kinoscala.cz.

BIO PERSONY OTEVŘOU OČI
NA HORSKÉ DRÁZE

Březen bude v Divadle Bolka Polívky patřit
především ženám.
Málokterý příběh, i když v něm třeba mužské postavy nechybějí, se bez těch ženských
obejde. Je to gender, není to gender? Možná
vám rozhodování usnadní návštěva některého, nebo všech, vybraných titulů, které
divadlo uvede na svém jevišti.
Na Horské dráze s Milanem Kňažkem v roli
Pierra se můžete svézt 11. března, jeho partnerku pro jeden večer ztvárnila v alternaci
Eva Novotná nebo Jitka Ježková. Zopakovat
si večer plný šarmu můžete ještě 17. března.
Co je to Bio? Být In Okamžitě nebo Bohužel
I Okraden? Metoda D. Hunky vám pomůže
16. března otevřít oči! Alespoň to slibuje trio
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hereček Barbora Seidlová s Nikolou a Danielou Zbytovskými. Ta posledně jmenovaná je
rovněž autorkou scénáře i režisérkou Biostory – kdo hledá, najde.
Mimořádný zážitek slibuje hostující Divadlo
na zábradlí, které své Persony představí
23. března. Inscenace Jana Mikuláška vychází z díla švédského mága Ingmara Bergmana
a přetéká mrazivou krutostí, která se vhodně
snoubí s ironií. Na jevišti uvidíte například
Janu Plodkovou, Ditu Kaplanovou, Magdalenu Sidonovou nebo Jiřího Vyorálka či Jakuba Žáčka.
Koncertem pro dvě herečky, Danu Syslovou a Milenu Steinmasslovou, je inscenace
Madame Rubinstein, tragikomický příběh královny kosmetického impéria a její největší
rivalky Elizabeth Arden. Hraje se 28. března
s mottem: Neexistují ošklivé ženy, pouze líné.
Více včetně případných aktuálních změn
na www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá ■
Foto: archiv DBP

Kultura / Sport

FESTIVAL PRO ZAVĚŠENKU

kobudějovického Ateliéru 3D bude možné
celé odpoledne bojovat s nudou a zjišťovat,
čím vším se může stát obyčejný předmět.
Program pro děti završí koncert.
Oba večery bude v Polárce pro dospělé
publikum od 19.00 hodin k vidění site-speciﬁc
představení Divadla Feste Václav Havel: Moc
bezmocných. Dílny se budou k představením
s krátkou obědovou pauzou konat celý den
a nejsou nutně vázané na představení, takže
je možné navštívit je zvlášť. Podrobnosti na
www.polarka.cz.

Do Divadla Polárka na Tučkově 34 zavítají
7. a 8. března Divadlo Lampion z Kladna,
Divadlo Drak z Hradce Králové a Malé
divadlo z Českých Budějovic.
Projekt Zavěšená vstupenka funguje
v Divadle Polárka už dva roky, díky němu
mohou diváci věnovat vstupenky dětem ze
sociálně znevýhodněných rodin. Od začátku letošní sezony tuto možnost mají také
další tři divadla. Sdílený projekt se tak stal
příležitostí k jejich další spolupráci a vznikl
Festival pro Zavěšenku.
Děti si tak mohou užít pohádkový víkend,
na kterém v sobotu uvidí inscenaci Myši
patří do nebe kladenského Divadla Lampion. Lektoři divadla budou navíc celé
dopoledne na Malé scéně s dětmi vyrábět
netradiční hudební nástroje. Odpoledne
odehraje Divadlo Drak z Hradce Králové
pro diváky od šesti let Šípkovou Růženku.
S lektory Labyrintu Divadla Drak si děti
budou moci vyrobit loutku a vyzkoušet si
základy animace. V podvečerních hodinách
program pro děti zakončí herec Divadla
Husa na provázku Dušan Hřebíček svými
písničkami o zvířátkách, která nikdo nemá
rád.

V neděli přijde na řadu pohádka domovské
Polárky O Glashtinovi a slepé dívce a s lektory
polárkovského Malého vozu se návštěvníci
pokusí vcítit do její hlavní postavy. Odpoledne
bude potom patřit jihočeskému Malému
divadlu se zvukově-pohybovým koncertem
Janka Lesáka a Natálie Preslové Nuda! o těch
nekonečných pětačtyřiceti minutách, které
jsme byli všichni někdy nuceni prosedět ve
školní lavici. Inscenace je určena pro školáky
od osmi let. V doprovodném programu čes-

BĚH LUŽÁNKAMI

SPORTOVNÍ PÁTKY PROŽIJÍ
DĚTI NA KRAVÍ HOŘE

Letošní 75. ročník závodu Běh Lužánkami
startuje v sobotu 21. března od 9.00 hodin.
Zájemci o on-line registraci se mohou přihlásit do 15. března.
Délka trati tradičního běžeckého závodu
je v mužské kategorii 7 775 metrů a v ženské
kategorii 6 220 metrů. Trať závodu vede po
asfaltových a hlinito-štěrkovitých cestách parku. Během závodu není možné použít tretry.
Účastnit se může každý bez rozdílu věku
nebo úrovně.
Registrace probíhá na stránkách
www.behluzankami.cz, kde je také uvedena
výše startovného. Výsledky závodů budou
vyhlášeny moderátorem na pódiu od 10.45
hodin v mládežnické kategorii a od 14.00
hodin pro kategorie dorost, junioři a juniorky,
Kateřina Kubíková ■
ženy a muži.

Občanské sdružení Zdravý střed připravilo
ve spolupráci s baseballovým klubem VSK
Technika Brno seriál sportovních dopolední
pro žáky základních škol z Brna-střed.
Do prázdnin jsou vypsány tři termíny sportovních pátků: 24. dubna a 5. a 19. června,
další dva budou následovat na podzim. Tyto
termíny nejsou stoprocentně závazné, organizátoři akci přizpůsobí počasí a individuálním
požadavkům škol. V minulosti se pátečních
běhů zúčastnily již stovky dětí všech věkových kategorií a jejich zájem o tuto aktivitu
stále trvá. Trasa vede běžce sítí zpevněných
stezek a cestiček po celé Kraví hoře a podle
počtu účastníků se střídají druhy závodů.
V minulém roce, kdy se účastnili většinou
žáci nižších ročníků, to byly běhy dvoukolové,
vyřazovací i štafetové. Cílem Zdravého středu
je podobné závody organizovat co nejčastěji
a vést tak děti k pravidelným sportovním aktivitám.
Zázemí pro účastníky bude jako obvykle
připravené v areálu baseballového klubu
VSK Technika Brno. Mladí sportovci zde

(mav)

■

budou mít k dispozici šatny a sprchy, nebude
chybět ani občerstvení. Po závodech se žáci
mohou seznámit se základy baseballu
a všechny potřebné činnosti si okamžitě
vyzkoušet pod vedením extraligových hráčů
Techniky.
Sdružení sídlí na adrese Rybkova 31, více
informací o připravovaných aktivitách i občanském sdružení je možné získat na e-mailu:
info@zdravystred.cz, nebo na stránce
www.zdravystred.cz.
Ing. Rudolf Drnec

■
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Inzerce

KONČÍME
STOLETÍ PÁRY!
MODERNÍ DOBĚ
SLUŠÍ HORKÁ VODA.
Omlouváme se Vám za nepříjemnosti a nepohodlí
spojené s omezeními, která jsou pro vybudování
moderní horkovodní sítě nezbytná.

EWT1062IFW
A++, 6 kg,
1000 ot./min.

REKONSTRUKCE SCZT PÁRA X HV – OBLAST PAROVODU JIH,
HORKOVODNÍ PROPOJ PŠ – PSB, POŘÍČÍ – POLNÍ
12

Aktuální informace o termínech
stavby a případných omezeních
dopravy najdete na
www.teplarny.cz/vykopove-prace
a www.kopemezabrno.cz

6 990 Kč

Termín realizace: 11/2019–10/2020
Výkopy u ZŠ Bakalovo nábřeží budou probíhat od července 2020.
Uzavírky: bude zjednosměrněna ulice Polní ve směru od křižovatky
s ulicí Vídeňská. Zábor dvou jízdních pruhů ul. Poříčí (dle etap
výstavby). Znesplavněna řeka Svratka. Uzavřena cyklostezka.
Objízdné trasy: přes ulici Vojtova.

tel.: 543 255 555
Křenová 19, Brno
www.chladservis.cz

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte našeho investičního technika
Ing. Válku, e-mail: valka@teplarny.cz, mob.: 735 700 945

Pocit naprostého bezpečí získáte
pokaždé v novém voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
novykamiq.cz

NOVÁ
ŠKODA
KAMIQ

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
JE&NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno-Komín
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz

již od

Untitled-46 1
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387 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

9.12.2019 9:25:16

