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VÁŽENÍ OBČANÉ,

Máme za sebou pro všechny velmi těžký
rok a půl, ale pevně věřím, že se začíná
blýskat na lepší časy. Za radnici Brno-střed
bych vám chtěl v prvé řadě popřát klidné,
příjemné a zdravé léto.
I během obtížného období, plného zákazů
a omezení, jsme tu byli pro vás. Snažili jsme
se udržet úřad v provozu, aby nedošlo k omezení spolupráce s vámi, a hlavně abychom
byli schopní zajistit vše, co jste od nás potřebovali, ať už se to týkalo matriky, práce sociálního odboru nebo třeba přidělování bytů

a správy nemovitostí. I když to nebylo lehké,
postupně jsme rozjížděli i velké investiční
projekty, jako například kompletní rekonstrukci domu na Vídeňské 11 a rozsáhlé opravy
domu na Nádražní 4. Pokročili jsme s přípravou rekonstrukce parku na Moravském
náměstí a určitě ji letos zahájíme. Opravovali
jsme byty a řešili spoustu dalších věcí.
Zásadní pro nás byla také podpora nájemců nebytových prostor v naší správě, které
slouží k podnikání a které byly buď úplně
nebo významně omezené na provozu.
Odpustili jsme polovinu nájemného za pět
měsíců a hledali jsme i další možnosti pomoci, jako například odpuštění navýšení nájemného o inﬂaci za celý rok, umožňujeme splátkový kalendář na 12 měsíců na případné
dluhy vzniklé v tomto nelehkém období
a odpustili jsme plošně úroky z prodlení. To
vše dohromady má pomoci provozovatelům
maloobchodů, restaurací a služeb postavit
se opět na nohy, oživit svá podnikání a opět
zaměstnat své pracovníky. Zatím jsou naše
zprávy pozitivní, za celé covid období jsme
uzavřeli víc nových nájemních smluv, než
jsme dostali výpovědí. Všichni provozovatelé

gastro podniků, a to nejen v našich prostorách, mají i letos odpuštěn místní poplatek
za letní zahrádky.
Velmi intenzivně jsme se podíleli na přípravě kulturního a společenského života
v centru města, spolupracujeme s řadou festivalů, propojujeme je s provozovateli občerstvení, nachystali jsme pro vás lehátkové
relax zóny. Podrobnosti o letním dění najdete
na stránkách 5 až 7.
Areál koupaliště na Kraví hoře prošel
zásadní změnou, staré a nevyhovující sociální
zázemí nahradilo nové. Navíc jsme investovali
do rekonstrukce venkovního amﬁteátru, kde
už úspěšně probíhají představení Divadla
Bolka Polívky a dalších známých scén.
A tohle je jen stručný výčet aktivit, které
jsme v poslední době řešili. Chtěli bychom
v nastaveném kurzu do budoucna pokračovat, proto ocením i vaše názory a připomínky.
Pokud máte cokoliv na srdci, co byste mi
chtěli sdělit, napište mi na e-mailovou adresu:
starosta@brno-stred.cz, na vašich názorech
nám na radnici záleží.
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta městské části Brno-střed ■

ÚLEVA PRODEJCŮM
NA ZELNÉM TRHU
Rada městské části Brno-střed schválila
prodloužení odpuštění poplatku za služby
pro všechny prodejce na Zelném trhu od
června až do konce roku.
Poplatek, který činí 15 korun za metr prodejní
plochy a den, tak mají prodejci odpuštěn za
celou prodejní sezónu. „Zelný trh je už naštěstí
plný květin, sazenic, ovoce, zeleniny a zákazníků, všichni prodejci, zemědělci i obchodníci,
se k prodeji vrátili. Víme však, že komplikace
s pozdějším zahájením sezóny, ale také se
zdravím a ze začátku i s opatrnějším zájmem
zákazníků jim způsobily mnohé problémy.
Odpuštění poplatku za služby loni i letos jim
situaci, věřím, alespoň trochu usnadní. Děkuji
všem, kdo si na trh najdou cestu a nákupem
naše prodejce podpoří, protože Zelný trh je
opravdu jedinečný a chceme, aby byl i nadále,“ upřesnila Ludmila Oulehlová, radní Brno-střed, do jejíž gesce Zelný trh spadá.
Poplatek za služby vybírá městská část
Brno-střed a slouží k úhradě nezbytných
nákladů spojených s prodejem. Jedná se
o administrativní, technické a organizační
zajištění provozu trhu, hygienické zázemí,
(kad) ■
propagaci a podobně.
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BUDUJEME CENTRUM PRO DĚTI I SENIORY

Městská část Brno-střed uspěla v soutěži
vyhlášené MPSV, umístila se dvakrát na
druhém místě a získala v součtu 1,4 milionu
korun na podporu dvou projektů pro aktivity rodin s dětmi a seniorů.
Ocenění a s tím spojenou finanční podporu získala městská část Brno-střed v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2021.
Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodi-

nu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Soutěží se v pěti velikostních
kategoriích podle počtu obyvatel.
„Od letoška máme k dispozici nové prostory a zázemí v bytovém komplexu na Vojtově ulici a rádi bychom tam společně s naší
příspěvkovou organizací Kávéeskou vybudovali centrum pro děti a rodiny a také pro
seniory. Prostor by měl sloužit v dopoledních
hodinách především maminkám s malými
dětmi, v odpoledních hodinách jako prostor
pro volnočasové vyžití dětí a pro společná
zábavná odpoledne se zapojením rodičů.
Pro seniory chceme vytvořit zázemí pro
setkávání a organizovat pro ně například
přednáškové cykly zaměřené na problematiku zdraví, právní ochrany, prevence,
výtvarné, pohybové a vědomostní kurzy
a v neposlední řadě společenské akce, jako
jsou večerní hudební pořady, promítání filmů
nebo víkendové komunitní aktivity,“ upřesnila iniciátorka projektů Mgr. Marie Jílková,
radní Brno-střed pro oblast zdravotní
a sociální.

Prostory na Vojtově 7 spravuje příspěvková organizace městské části Brno-střed
Kávéeska a oba projekty, které získaly
ocenění a s ním i finanční podporu, jsou
zaměřeny částečně na vybavení prostor
a z větší části právě na organizaci zmiňovaných programů, zajištění lektorů, pedagogů
a přednášejících.
„Vzhledem k rozložení prostor se zde
nabízí možnost provozovat kroužky a setkání ve dvou patrech. Je tedy možné aktivity oddělovat nebo naopak propojovat,
a to podle charakteru jednotlivých služeb
a potřeb mezigenerační soudržnosti. Mezigenerační spolupráce a propojení dětí
a seniorů bylo také jedním z cílů našich projektů,“ doplnila Marie Jílková.
Dětské i seniorské programy byly zahájeny v květnu, od letních prázdnin už začnou
postupně probíhat výše uvedené aktivity.
Městská část Brno-střed se dlouhodobě
snaží budovat klima vstřícné rodinám
i seniorům, v roce 2019 za tyto aktivity
obdržela certifikát Family Friendly Community.
(kad)

■

RADILI JSME KOLEGŮM Z BYSTŘICE
Zástupci Městského úřadu Bystřice nad
Pernštejnem navštívili naši radnici, aby získali informace o nastavení systému oprav
bytů vlastním nákladem nájemců, které
Brno-střed iniciovalo a uvedlo v život.
Město Bystřice nad Pernštejnem má ve
vlastnictví 1850 bytů, kdy na počet 8004 obyvatel je v tomto ohledu naprosto unikátní
v celé republice. Po rekonstrukci střech, plášťů domů a stoupaček dochází i na celkové
rekonstrukce jednotlivých uprázdněných
bytů.
„Rádi bychom dali možnost zapojení se
do rekonstrukcí bytových jednotek i našim
občanům, neboť po opravách vlastními aktivitami i nákladem je mezi nimi poptávka.
Setkání s kolegy z Brna-střed bylo velmi přínosné, brněnská pravidla jsou logická a umožňují dostatečnou kontrolu i záruky oběma
stranám,“ upřesnil Mgr. Martin Rod, vedoucí
Odboru správního a školství z Městského
úřadu Bystřice nad Pernštejnem.
Principy oprav bytů ve správě městské
části Brno-střed vlastním nákladem jsou
postaveny na přesné definici rozsahu oprav
a jejich schválení úřadem před zahájením
prací. Je také přesně definován soubor pra-

cí, které může nájemník provést. Městská
část provede základní rekonstrukci bytu,
například elektrorozvodů a dalších sítí, poté
byt předá nájemníkovi, který provede
dokončovací práce podle svých představ.
Jedná se zejména o položení finálních
vrstev podlah, dlažbu, obklady, interiérové
dveře a podobně. Pro tyto opravy je stanoven cenový limit jak pro jednotlivé položky, tak i na metr čtvereční celkové plochy
bytu. Limity určují maximální výši uznatelných nákladů, které jsou pak odečítány
z nájmu.
„S kolegy z Bystřice jsme podrobně probrali všechny fáze procesu, od výběru bytů
vhodných k opravám vlastním nákladem,
přes systém jejich přidělování, až po vlastní
podmínky rekonstrukce. Je velmi důležité,
aby radnice měla smluvně podchycený přehled prací, které v bytě proběhnou, aby je
schválila ještě před zahájením, a aby je
řádně zkontrolovala. To je základ oboustranné spokojenosti nás jako pronajímatele a nájemníka, který bude byt užívat,“
doplnil za Brno-střed Mgr. Jan Mandát, radní
Brno-střed, do jehož gesce spadá odbor
bytový.
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Kompletní znění podmínek pro opravy
bytů vlastním nákladem najdete na
www.brno-stred.cz v sekci potřebuji si vyřídit
– byty.
„Jediné, co nám chybí, abychom mohli byty
na opravu vlastním nákladem začít pronajímat, je schválení limitních cen z úrovně bytového odboru Magistrátu města. Věřím, že
k tomu dojde co nejdříve,“ uzavřel téma Jan
(kad) ■
Mandát.
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BRNO-STŘED PODPORUJE KULTURNÍ
LÉTO V CENTRU BRNA
Maraton hudby
S přispěním radnice došlo k propojení provozovatelů restauračních zahrádek s organizátory festivalu Maraton hudby, z 20 zahrádek
se tak na chvíli stanou festivalová pódia.
V centru města také letos vzniká spousta
nových restauračních zahrádek. Tam, kde
nemůže být postavená klasická zahrádka, si
po domluvě mohou provozovatelé v pěší
zóně večer dát polštáře na obrubníky a vytvořit tak posezení, které při uzavření podniku
zase uklidí.

Studentské práce mladých
výtvarníků

Pátý ročník festivalu UPROSTŘED a s ním
spojené koncerty, divadlo, tančírny a další
produkce v ulicích, letní kino na nádvoří
radnice, lehátkové relax zóny, nový letní
koncept na Zelném trhu a v neposlední
řadě zrekonstruovaný amﬁteátr na Kraví
hoře. To jsou horké hity letošního léta, které
připravila radnice Brno-střed pro obyvatele
i návštěvníky města.

Festival UPROSTŘED
„I letošní léto v Brně oživí multižánrový festival UPROSTŘED, který nabídne pestrou škálu kulturního vyžití v ulicích, na náměstích
a také méně známých místech centra Brna.
Nabídne tančírny se swingovými a rock´n´rollovými rytmy, posezení u cimbálu, koncerty,
baletní představení ve veřejném prostoru
a další zajímavé akce,“ upřesnil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.
Festival se koná ve spolupráci s TIC Brno.

Letní kino Brno-střed
9. července otevře brány Letní kino Brno-střed na nádvoří radnice na Dominikánské
2 a promítat bude každý den a za každého
počasí až do 27. srpna. Milovníci kinematograﬁe se mohou opět těšit na dokumentární
tvorbu, severské ﬁlmy, nabídku z Das Sommerkino a také na letošní ﬁlmové novinky.
První a poslední promítání bude jako vždy
zdarma. Kompletní program letního kina
najdete na stránkách 10 a 11.

Amﬁteátr na Kraví hoře
„Městská část Brno-střed si pro letošek
připravila také jednu velkou novinku a tou

je zrekonstruovaný amﬁteátr na Kraví hoře
v areálu koupaliště s nejkrásnějším výhledem
na Brno. Letní scéna až pro 650 diváků se
poprvé otevřela 12. června a prvním účinkujícím bylo Divadlo Bolka Polívky, které sem
pro letošek přesouvá svou letní scénu,“
doplnil starosta.
V amﬁteátru se představí i divadlo Radost
a přední pražská divadla. Můžete se těšit i na
hudební recitály Lenky Filipové, sourozenců
Ulrychových, Petera Lipy nebo Dana Bárty.

Zelný trh a další relax zóny na
náměstích a v parcích
Po loňském úspěchu připravuje i letos
městská část Brno-střed lehátkové relax zóny,
v centru města rozmístí na 400 lehátek. Posezení v nich není podmíněno konzumací
v některém z blízkých podniků, lidé je mohou
využívat zcela zdarma pro setkání s přáteli,
čtení knihy nebo třeba jen tak k odpočinku
po práci. Lehátka budou rozmístěna na Dominikánském náměstí, Zelném trhu, náměstí
Svobody, v parku na Moravském náměstí,
kde bude kolem kašny opět dřevěné molo,
a nově budou lehátka i na Pohořelci. Na každém náměstí budou k dispozici vozíčky
s drobným občerstvením, například s koktejly,
zmrzlinou nebo vínem.
„Na Zelném trhu letos přibude velká restaurační zahrádka před Tržnicí Brno s barem
a zelení, rozšířená lehátková zóna a sdílená
zahrádka kolem Parnasu. Novinkou bude také
barevně nasvícený Parnas a rozšířená zahrádka v horní části náměstí. Posezení zpříjemní
mimo jiné i mobilní vinotéka s odrůdovým vínem
moravského vinaře,“ dodal Vojtěch Mencl.

Nebytové prostory na Masarykově ulici 6
radnice letos propůjčila jako výstavní prostory pro absolventy Fakulty výtvarných
umění VUT Brno a jejich klauzury, ve výlohách tak budou ke zhlédnutí jejich závěrečné práce.

Babí léto a Dědský den
Na závěr prázdnin radnice chystá také druhý
ročník akce Babí léto – Dědský den. 22. srpna
bude patřit lužánecký park hlavně seniorům,
pro které bude připraven zajímavý program,
budou si moci zacvičit jógu, zahrát společně
pétanque, zazpívat u cimbálu a poslechnout
kvalitní muziku nebo se informovat na možnost
studia na univerzitě třetího věku.

Otevřená radnice
27. srpna se bude konat tradiční Otevřená
radnice Brno-střed s prohlídkou historických
budov na Dominikánské 2, kulturním programem po celé odpoledne a závěrečným promítáním letního kina.
„Ať si vyberete kteroukoliv letní aktivitu
v Brně, věřím, že budete spokojení. Široký
výběr mezi kulturními akcemi, festivaly, koncerty, možnostmi sportovat i jen tak odpočívat
jsou letos nepřeberné. Za sebe mohu doporučit mimo jiné též 4. ročník multimediálního
místopisu BRRR No zaměřený na ztvárnění
tradičních brněnských pověstí mladými nezávislými výtvarníky a ilustrátory. Od půlky července bude výstava netradičně pojatých
pověstí k vidění v parku na Moravském náměstí,“ uzavřel Vojtěch Mencl.
Městská část Brno-střed kulturní a společenský program v centru připravuje ve spolupráci se svojí příspěvkovou organizací
Kávéeska.
(kad)

■
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VANDALISMUS
V PARCÍCH NECHCEME
Vídáte v parcích znehodnocené a poškozené menší či větší stromy, polámané keře,
poničené záhony? Budeme rádi, pokud
nám pomůžete takovým situacím čelit,
napravovat je a zeleň v centru chránit.
Městská část Brno-střed má na starosti 100
parků a parčíků, k nimž patří také řada dalších
zelených plácků azáhonů. Odalší zelené plochy
a stromy v naší městské části se stará i Veřejná
zeleň města Brna. Nezřídka se bohužel setkáváme s tím, že třeba mladé stromky jsou poničené, polámané. Jedním z posledních případů
je zničený zhruba 15letý mladý jasan v parku
pod Janáčkovým divadlem směrem ke Kolišti.

PRODLOUŽILI JSME
SNÍŽENÍ NÁJEMNÉHO
Rada městské části Brno-střed 24. května
jednomyslně schválila další úlevu ve výši
50 % na nájemném v nebytových prostorách ve správě městské části. Rozhodnutí
posvětilo 9. června i zastupitelstvo.
Úleva je opět určena pro provozovny
občerstvení, služeb a maloobchodní prodejny, které musely být na základě vládních
nařízení úplně uzavřeny, nebo byl jejich
provoz výrazně omezen. Důležitou podmínkou prominutí nájemného je, že provozovatelé své podnikání v těchto prostorách provozovali k 1. lednu 2021 a na základě vládních
opatření činnost museli výrazně omezit nebo
úplně přerušit.
„Vzhledem k dlouhotrvajícím omezením
provozu z důvodu pandemie covid-19, která
se až v posledních dnech pomalu uvolňují,
a také vzhledem k neutěšenému stavu
s vyplácením vládních kompenzací jsme připravili další opatření pro podporu nájemců
našich nebytových prostor. Schválili jsme
další slevu na nájemném ve výši 50 %, tentokrát na srpen a září 2021. To znamená,
že nájemci mohou čerpat 50% slevu sou-

hrnem za období pěti měsíců, a to od května
až do září. Věřím, že jim tato úleva pomůže
opět rozjet jejich podnikání,“ upřesnil
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
O slevu na nájemném je potřeba si požádat
nejpozději do 15. července letošního roku.
„Všechna opatření připravujeme s cílem
pomoci našim podnikatelům, uvědomujeme
si, že jejich situace je velmi složitá. Kromě
slevy na nájemném jsme pro letošní rok prominuli také navýšení nájemného o inflaci,
což znamená úlevu o zhruba 2,6 milionu
korun. Nabídli jsme všem splátkový kalendář
na 12 měsíců, pokud by dlužili na nájemném
a službách. Chceme odpustit všechny úroky
z prodlení u plateb za nájemné a služby za
březen 2020 až červen 2021. Odpouštíme
také místní poplatky za restaurační zahrádky.
V součtu se jedná o podporu ve výši zhruba dvou desítek milionů korun,“ doplnil
Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta městské
části Brno-střed, do jehož gesce spadá pronájem nebytových prostor, rozpočet a finan(kad) ■
cování.

KVĚTINY NA KŘIŽOVATCE
Kmen mladého stromu byl poničen pravděpodobně psem. Stromy po okusu borky
a lýka na kmeni nemohou přijímat vláhu
a živiny z půdy. Buďte proto, prosím, všímaví
jak k tomu, co dělají vaši psí mazlíčci, tak
i k lidem kolem. Mladý jasan se odborníci
pokusili zachránit. Ošetřený kmen však
bohužel vydržel pouze tři týdny odolávat
dalším útokům.
Vlastní výsadba stromu je jen první krůček
k jeho uchycení na stanovišti, náročnější je
dlouholetá následná péče. Ta však může být
během několika minut zmařena. Pokud zjistíte
poškození zeleně nebo si všimnete opakovaného vandalismu na konkrétním místě, budeme
rádi, když nás upozorníte například e-mailem
na adresu: irena.kucerova@brno-stred.cz nebo
telefonicky na čísle: 542 526 161. Pokud jste
přímo svědky ničení zeleně, můžete je oznámit
Městské policii Brno na čísle 156. Děkujeme za
spolupráci.
(kad)

Dva pásy silniční zeleně se skomírající
travnatou plochou na velmi frekventované
křižovatce ulic Koliště a Cejl při Malinovského náměstí prošly na konci května revitalizací.
Na místě došlo k doplnění zeminy a povrchová úprava je štěrková, aby docházelo
k maximálnímu vsakování dešťové vody. Do
obou pásů bylo vysázeno na 1200 sazenic
a cibulek. Příští rok na jaře budou na pásech
kvést tulipány, narcisy, pupalky a rožce. V létě
je oživí například okrasný česnek, hvězdnice,
trávničky, dobromysl, marulka a na podzim

■
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je nahradí rákosovitá třtina, chrastavec a rozchodník. Doplní je okrasné trávy, například
pěchala lesklá a kavyl péřovitý. Nová výsadba jistě přispěje ke zkultivování této jinak
docela nevzhledné křižovatky na frekventovaném vnitřním městském okruhu. Pásy
silniční zeleně převzala městská část Brno-střed do správy od Brněnských komunikací
v roce 2019 a postupně se je snaží rekultivovat. Úprava zeleně si vzhledem k frekventovanosti místa vyžádala asistenci Městské
policie Brno.
(kad)

■
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ARCHITEKT LUBOŠ FRANTIŠÁK:
K NÁMĚSTÍ MÍRU MÁM OSOBNÍ VZTAH
Řešené území má celkem 2,23 hektaru. Z toho
na ploše 1,08 hektaru je navrženo 65 stromů,
květinové zahrady, plochy trávníků i intenzivní
zelené střechy. Z toho je patrný náš záměr,
polovina navržených ploch je určena pro
vegetaci, vedlejším efektem je zadržování
dešťových vod.

Na náměstí vyroste nově
polyfunkční dům, plánujete
další úpravy?
Studie v tomto měřítku je zatím propracované schéma, ze kterého se bude polyfunkční dům teprve rodit a zpřesňovat
v podrobnější dokumentaci. Na výstavě
v Urban centru je teď možné si kromě projektu dobře prohlédnout také fyzický model
a porovnat náš návrh s ostatními.
Náměstí lemované špalíry stromů, kolonádou podél parku Kraví hora i novým polyfunkčním domem v přízemí s obchody, službami a volnočasovým centrem. Tak by se
mělo podle vítězů otevřené urbanisticko-architektonické soutěže proměnit náměstí
Míru a bývalý vojenský areál v ulici Lerchova.
Odborná porota vybrala na konci dubna
z osmi návrhů řešení týmu brněnského
architekta Luboše Františáka. Do soutěže
pořádané kanceláří městského architekta se
zapojil s tím, že má k místu osobní vztah. Návrhu
se skolegy věnovali intenzivně celé čtyři měsíce,
které měli účastníci na jejich vypracování.

Na první pohled zaujme vaše
řešení tramvajové smyčky,
kterou vedete po obvodu
náměstí. Proč jste se rozhodli
pro jinou variantu, než byla
doporučena v zadání?
Hlavní motivací byla změna stávajícího
neutěšeného stavu, kterou doporučená varianta nabízela jen částečně, zůstalo by například dvojí přecházení přes komunikaci cestou
do školy, zároveň by prostor smyčky neumožnil jiné využití. Po prověření všech variant se
ukázalo, že nejvhodnějším a nejbezpečněj-

ším řešením je citlivě a chytře začlenit tramvajovou dopravu do nově vzniklého náměstí
s parkem. Navrhovaný výstup a nástup tramvaje zohledňuje potřeby stávajících i nově
vzniklých služeb, stejně jako studentů a místních obyvatel. Řešení odráží současné trendy
moderně pojatého urbanistického prostoru.
Potěšilo mě, že to odborníci ocenili.

Porota ocenila i velkoryse
pojatý prostor náměstí, jak jste
o celém území uvažovali?
Celý veřejný prostor jsme si rozvrhli v gradaci – louka, park, náměstí, blok s nádvořím,
zelené intenzivní střechy a komunitní zahrada. Harmonie odlišných prostorů nabízí široké
spektrum možností volby. Volná pobytová
louka, organicky komponovaný park v kontrastu s přísněji organizovaným náměstím,
kde aleje stromů v pravidelném rastru přecházejí do sloupořadí kolonád a podloubí,
které navádí do vnitrobloku a komunitní
zahrady.

Nedílnou součástí náměstí je
zeleň, jak s ní pracujete?
Je důležité říci, že navrhujeme dvojnásobek
zeleně oproti stávajícímu stavu náměstí.

V přízemí polyfunkčního domu
bude komunitní centrum
a zahrada, jak budou vypadat?
Koncept je poměrně velkorysý, komunitní
zahrada je navržena na ploše více než
1 090 m². Tvarově i prostorově rozmanitý
pozemek nabízí možnosti využití pro sportovní i rekreační aktivity, konkrétně pro volnou piknikovou zahradu, lezeckou stěnu
pro malé i větší děti, květinovou zahradu
a altán sloužící i jako pódium nebo zázemí.
Součástí komunitní zahrady je také portál –
zastřešený prostor před family pointem,
a komunitní atrium pod stromy před víceúčelovým sálem.

Co považujete za hlavní kvality
vašeho návrhu?
Především je to silná a srozumitelná kompozice v harmonii s dopravním řešením. Dobře čitelná organizace prostoru náměstí, jednota polyfunkčního domu s podloubím,
kostelem a kolonádou. Potom jednoznačně
princip řešení smyčky tramvaje a úprava křižovatky u kostela. Dobrý koncept je základ,
ze kterého budeme vycházet a pokračovat
v dalších fázích kvalitním designem.
Mgr. Jana Běhalová

■

Všech osm soutěžních návrhů včetně
vítězného řešení a fyzického modelu
náměstí představí veřejnosti výstava
v brněnském Urban centru vedle Staré
radnice od 24. června do 30. července,
vstup z ulice Mečová 5.
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ZVU VÁS NA BABÍ LÉTO A DĚDSKÝ DEN
Minifestival pro ty, co už
něco zažili, je připravený
v neděli 22. srpna od 14.00
do 20.00 hodin v lužáneckém parku u Café Ponava.
Na začátku léta se vždy
roztrhne pytel s nejrůznějšími
dětskými dny. Už se ale nepamatuje na další
věkové kategorie. A tak jsme rozhodli to změnit
a loni poprvé jsme uspořádali minifestival pro
ty, co už něco zažili, mají životních zkušeností
na rozdávání a rodina jim říká babi, dědo.
Do programu se tehdy zapojilo mnoho
institucí – univerzita třetího věku, Café Ponava, Veřejná zeleň, Kávéeska, dokonce i pedagogové ze sportovní fakulty Masarykovy univerzity, vše s cílem připravit atraktivní program
pro dříve narozené. Na akci zavítalo přes tři
stovky návštěvníků. Druhým ročníkem navazujeme na krásně fungující spolupráci a nabízíme znovu velmi atraktivní program.
Na co se můžete těšit?
U Café Ponava odpoledne zahraje Big
band Mojmíra Bártka, naváže na něj dechovka v podání zkušených jazzmanů Vepřovjan-

ka a hudební program završí cimbálová muzika Slováckého krúžku. Akcí vás bude provázet moderátor Míra Novotný, jeden z organizátorů akcí Hurá na výlet.
V přilehlém okolí Café Ponava pak budou
rozmístěny jednotlivé dílny a stánky s programem. V dílně Centra volného času Botanka si vyzkoušíte pletení z pedigu. A protože
pletení je oblíbené napříč generacemi, na
dílnu jsou zvány i mladší ročníky. Tvořivou dílnu nabídne i organizace Mezi námi, soustředící se na posilování a budování vztahů mezi
generacemi.
Klub českých turistů je připraven vás zlákat
na svoje toulky a třeba i navázat nová přátelství. Krotitelé mobilů poradí a pomohou
s nastavením mobilu, který umí často pozlobit
i mladší generace, nebojte se proto přinést
svoje telefonní přístroje.
Masarykova univerzita připraví posilovnu
pro vaše mozkové závity a představí jaké se
vám otevírají možnosti studia univerzity třetího věku. Unie neslyšících poradí s péčí
o sluch a nabídne možnost otestovat si, jak
na tom se sluchem právě jste.

Městská policie Brno bude na místě informovat o bezpečném chování venku i doma.
Velmi zajímavá bude určitě i poradna Veterinární fakulty, která nabídne seniorům základní
poradenství a tipy v péči o domácí mazlíčky.
Stejně jako loni si na hřišti ve stínu stromů
u střediska Lužánky budete moci zahrát hru
francouzských důchodců pétanque.
A pokud máte navíc doma knihy nebo
domácí potřeby, můžete je nabídnout na bleším trhu. Součástí akce bude také místo nazvané Poraďte radním, na kterém si ráda poslechnu, co vás trápí v naší krásné čtvrti a zároveň
si zde můžete vyzvednout užitečnou seniorkartu nebo se dozvědět víc o činnosti Klubu
seniorů či se zeptat na cokoli dalšího.
Akci organizuje městská část Brno-střed,
Zahrady soutoku a Kávéeska, ﬁnančně ji podpořil Jihomoravský kraj a záštitu jí udělil
1. náměstek primátorky Petr Hladík. Vstup na
ni je zdarma a podrobnosti budeme postupně
uveřejňovat na webu www.dedskyden.cz
Mgr. Marie Jílková
zastupitelka MČ Brno-střed
za KDU-ČSL ■

INVESTIČNÍ GARSONKY BYDLENÍ
VE STŘEDU BRNA NEVYŘEŠÍ
Krize způsobená epidemií
koronaviru zasáhla některé
oblasti ekonomiky fatálně.
Stavebnictví mezi ně však
nepatří. Bytová výstavba
v krizi nepolevila a cena za
čtvereční metr v novostavbě se letos v Brně deﬁnitivně přehoupla přes
100 tisíc korun.
Za bližší prozkoumání stojí, jaké byty se dnes
v Brně vlastně staví. Situaci na trhu s bydlením
v Brně dlouhodobě mapuje společnost Trikaya.
Podle jejích údajů z konce dubna tvořily 60 %
všech bytů prodaných v městské části Brno-střed v prvním čtvrtletí tohoto roku garsoniéry,
tj. byty s jednou obytnou místností, jejíž součástí
je kuchyňský kout. Takové bydlení je vhodné
pro jednotlivce. Partnerská dvojice či rodina
však v jedné místnosti dlouhodobě přežije stěží. Malometrážní byty rovněž často slouží ke
krátkodobým pronájmům typu AirBnB či k bydlení vůbec neslouží. Stávají se jen komoditou,
v níž má investor uloženy peníze, jež se mu
díky stále stoupajícím cenám nemovitostí

výhodně úročí. Ostatně mezi lety 2020 a 2021
vzrostly ceny bytů v Brně o 25 %, v případě
malometrážních bytů dokonce o 36 %. Jsme
tedy svědky trendu, kdy zběsile rostoucí ceny
vyhánějí zájemce o stabilní rodinné bydlení
mimo střed Brna (a často i úplně mi město) a na
trh vstupují investoři se zájmem zejména omalé
investiční byty. Výstavba bytů se na území naší
městské části poměrně výrazně rozjela. Staví
se nyní zejména v dlouhodobě zanedbaných
lokalitách na území Zábrdovic a Trnité. Do
budoucna se chystá výstavba v místě tzv. Jižního centra za OC Vaňkovka. Současný trend
však napovídá, že se bude jednat o bydlení
zejména přechodné a krátkodobé a pro většinu lidí navíc cenově nedostupné. Pokud
chceme, aby centrum Brna zůstalo dostupné
a přívětivé pro lidi všech věkových i příjmových
skupin, není možné se spolehnout jen na
nabídku soukromých developerů. Nezastupitelnou roli zde hraje a bude hrát samospráva.
Na úrovni magistrátu se tak už děje. Nedávno
začala stavba bytového domu na Bratislavské
ulici a chystá se družstevní výstavba ve vnitro-

bloku na Francouzské i v dalších částech města.
Na úrovni městské části ovšem situace zamrzla.
Počet neopravených bytů dosahuje několika
stovek a neklesá. Radnice sotva stíhá opravit
tu zhruba stovku bytů, které jejich nájemníci
ročně vrátí. Hrozivější je ale to, že vedení městské části se chystá zbavit řady bytových domů,
které spravuje. U prázdných bytů můžeme doufat, že se je třeba v nadcházejícím volebním
období podaří opravit. Byty v domech, které
město prodá developerům, aby na jejich místě
vznikly kanceláře, už ale radnice nenahradí.
Přesně taková situace se nyní děje v případě
bytových domů na ulici Dornych. A nejedná se
zdaleka ojediné činžáky, kterých se chce město
zbavit. V různé fázi odsvěření, kterým se městská část svěřených domů zbavuje, se nyní
nachází téměř desítka domů. Navíc lze očekávat, že přibydou další. Nabídka obecního bydlení se tak i přes vysoký zájem o tento způsob
bydlení snižuje. Do konce volebního období
se to nejspíš nezmění. Mgr. David Oplatek
zastupitel MČ Brno-střed
za stranu Zelených ■

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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Historie

PŘÍBĚHY DOMŮ: DŮM NA ROHU ERBENOVY ULICE

Ty nejúžasnější příběhy domů přichází
obvykle tak nějak samy. Když si myslím, že
v Brně mě už žádný dům a osud jeho lidí
vlastně nemůže ničím překvapit, objeví se
zčistajasna opět něco nového a zajímavého, něco, co mě přivede k dalšímu neskutečnému příběhu.
Jistě si vzpomenete na to, když jsme přesně před rokem objevili byt z meziválečného
období na ulici Hlinky, a poté i identifikovali
jeho původní vlastníky. Byt Richarda Herdana
způsobil doslova mediální senzaci a psalo
se o něm snad ve všech tuzemských novinách. Po tomhle objevu jsem si ale vážně
říkal, že už zkrátka nemůže přijít nic dalšího.
Vždyť dochovat původní 80 a více let staré
vybavení bytu navzdory všem možným úpravám, stylům, aktuálním trendům a potřebám
různých nájemníků je skoro nemožné. Realita
ale vždycky překvapí svojí nepředvídatelností, a tak krátce po nadšení z objeveného
bytu na Hlinkách jsem dostal e-mail od paní
Heleny, bydlící na Erbenově ulici.
„Bydlíme v Černých Polích a náš dům je
jednou ze zastávek Brněnského architektonického manuálu, je zmíněn i v publikaci
renomovaných architektů.“ Těmito slovy začínala a dále pokračovala: „Po získání domu
do vlastnictví SVJ se jej snažíme rekonstruovat pokud možno do původní podoby a nyní
ukončujeme i rekonstrukci okolí domu. Zásahy v minulosti zanechaly mnoho škod.“
Erbenovu ulici znám samozřejmě velmi
dobře, říkal jsem si při čtení e-mailu, a naprostá většina zdejších domů je skutečně krásným příkladem brněnské moderní architektury. Vždy, když jsem ale ulicí procházel
nebo projížděl na kole, upoutával moji pozornost hlavně jeden jediný, umístěný na nároží
Erbenovy a Fišovy ulice. Tenhle dům mám
na ulici ze všech nejraději. E-mail od paní
Heleny pak končil slovy: „Doufáme, že stejně
jako dříve se kolem opět začnou pohybovat

návštěvníci Brna obdivující funkcionalistickou historii našeho města, a my se budeme
moci pochlubit nově zrenovovanou stavbou
i zahradou.“ Vůbec jsem netušil o jakém
domě na Erbenově je řeč, ale nějak skrytě
si přál, aby to byl právě ten můj nejoblíbenější. Paní Heleně jsem na její e-mail odpověděl a čekal na další zprávu. Ta na sebe
nenechala dlouho čekat a já jsem po jejím
přečtení jásal radostí nad tím, že se skutečně
jedná o ten rohový dům, na který se neustále
dívám a na kterém bylo vždy vidět, že jeho
majitel nebo majitelé se o něj skutečně příkladně starají. S paní Helenou jsme se sešli,
řekli si o možnostech, jak pokračovat v citlivé
obnově domu a potěšilo mě, že jsme se na
závěr setkání domluvili na osobní prohlídce
domu. Mezi tím jsem propojil paní Helenu
s Petrem Svobodou z Centra obnovy památek architektury 20. století a dohodli se na
tom, že dům nejen společně navštívíme, ale
že paní Helena zkusí v rámci společenství
vlastníků navrhnout myšlenku pokusit se
zapsat dům na seznam památek. Jenomže.
Záhy po tom, co jsme se setkali, nastal lockdown a my jsme prohlídku domu protahovali
měsíc od měsíce dál a dál. Až konečně
28. dubna letošního roku to vyšlo. Paní Helena otevřela dveře domu a my se přes krásný
vestibul s travertinovým obkladem a citlivě
obnovené schodiště podívali do jejího bytu.
A už podruhé mně spadla brada nad tím, co
se před námi objevilo. Předsíň s dochovaným
vestavěným nábytkem, doplněným o chromové věšáky, hned zkraje dávaly tušit, že
půjde opět o něco mimořádného. Ale teprve
další místnosti, kde se dochovalo obdobně
upravené ústřední topení jako u Herdanů na
Hlinkách, rafinovaně ukryté za žíhaným mramorem, který imituje krb, a další dochované
prvky v bytě nás doslova okouzlily. V Brněnském architektonickém manuálu se můžeme
dočíst, že dům byl postaven v roce 1936, a to
brněnskými židovskými architekty Maxem
Tintnerem a Janem Haasem. Bohužel ale
chybí jakákoliv zmínka o jeho původních
vlastnících. Hned jsem proto začal pátrat
a rozkrývat příběh zdejších lidí. Díky nadměrné ochotě pana magistra Petra Houzara
z Archivu města Brna a paní Klimešové
z archivu brněnských vodáren se podařilo
zjistit, že dům na Erbenově si nechal postavit
jistý Richard Löwy. Ten se narodil v Brně
11. ledna 1893 a dlouhou dobu žil na Křenové
ulici. Patrně v Brně se seznámil s o pět let
mladší Gretou Nettlovou, kterou si vzal za
ženu a odstěhoval se s ní do nového bytu

na Drobného ulici. Manželé Löwyovi spolu
měli dvě děti. V roce 1918 se jim narodil syn
Jan Vilém Hanuš Löwy a v roce 1923 dcera
Margot Lizzi Löwyová. Z policejních přihlášek, které jsou dochované v Archivu města
Brna, víme, že Richard Löwy byl obchodník.
Bohužel se nám zatím nepodařilo dohledat,
s čím konkrétně obchodoval. Nicméně musel
patřit mezi brněnskou meziválečnou vyšší
sociální třídu, když si v roce 1936 nechal postavit vlastní dům, do kterého se také rodina
nastěhovala. Další její osud je ale předvídatelný. Po okupaci zbytku českého a moravského území nacisty byl dům arizován
a Löwyovi přestěhováni na Hvězdovou.
Odtud pak byli manželé deportováni v roce
1942 do Terezína a pak do Varšavy, kde zahynuli. První pátrání po osudu domu a jeho majitelích ale nepřineslo žádné odpovědi
k osudům dětí manželů Löwyových. Musel
jsem se ale s tímto domem a dosavadními
informacemi o rodině svěřit na svém facebooku. A úplně stejně jako to bylo v případě
bytu Richarda Herdana na Hlinkách, kde se
nám právě na facebooku ozvala paní, která
v tomto bytě žila po skončení války dlouhých
50 let, ozval se i v tomto případě kolega
a známý Jan Pazdírek s tím, že v domě bydlel
od roku 1950 do jeho emigrace v roce 1968.
Brno je prostě malé! V té době žila v domě
ještě paní Srbová, která obě děti manželů
Löwyových vychovávala a která o nich často
s panem Pazdírkem mluvila. Život mladšího
z dětí, dcery Margot, údajně také skončil za
hrůzného holokaustu, ale staršímu synovi
Janovi se prý podařilo uprchnout a bojovat
na západní frontě proti nacismu a dožil se
nejen konce války, ale i pádu komunistického
režimu v Evropě. Nicméně po válce žil
v zahraničí. Kolega Pazdírek také prozradil,
že v bytě, kde dnes žije paní Helena, bydlela
od roku 1958 brněnská jazzová legenda Gustav Brom. Zkrátka tento dům a jeho obyvatelé
jsou skutečně výjimeční. I nadále budeme
pátrat po dalších informacích o rodině
Löwyových a kolega Pazdírek se také
o domě chystá napsat svoje vyprávění. Rád
bych ale na závěr chtěl poděkovat nejen
všem, kteří se vždy podílejí na pátrání po
těchto zajímavých osudech, ale především
paní Heleně a obyvatelům podobných bytů
a domů, kteří přistupují s maximálním respektem k historii a díky kterým se nejen takové
krásné byty a domy dochovají, ale ještě
dobrovolně usilují o to, aby byly citlivě obnovovány.
Mgr. Michal Doležel

■
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Rozhovor

VÍTĚZSLAV KOUDELKA: NA POČÁTKU BYLO SLOVO
PhDr. Vítězslav Koudelka se narodil
v Brně 21. července 1951. Po absolvování
základní školy v rodných Žabovřeskách
a gymnázia v Lerchově ulici zakončil
v roce 1975 úspěšně studium angličtiny
a pedagogiky na ﬁlozoﬁcké fakultě. Zde
také získal v roce 1982 titul PhDr. a až do
roku 1989 učil na brněnských středních
školách. V roce 1990 založil vydavatelství
KIRA, které se stalo centrem hádankářského a křížovkářského hnutí v celé
republice. Kromě vydavatelské a autorské činnosti – Křížovkářský slovník (spolu
s Miroslavem Káňou, čtyři vydání), Křížovkářský kalendář, knihy a časopisy
Luští celý svět, Sudoku nejen klasická,
Mistrovská sudoku, Ara luští s dětmi, Luští
celá rodina, KROS a další – pravidelně
publikuje v řadě odborných periodik
v Česku i v zahraničí. Byl ředitelem Hádankářského mistrovství světa i Mistrovství
světa v luštění sudoku, kapitánem české
reprezentace na MS v logických úlohách
i v sudoku a je držitelem čtyř zlatých světových medailí. Spoluzakládal Světovou
hádankářskou federaci (WPF), jíž byl
v letech 2004–2008 prezidentem. Je
také autorem tisíců hádanek a otázek
do soutěží Pyramida a Chcete být milionářem? a v roce 1992 započal s unikátním světovým projektem luštění v živém
rozhlasovém vysílání, ve kterém pokračuje dodnes. Za svoje aktivity byl několikrát oceněn, mimo jiné i nejvyšším
vyznamenáním Svazu českých hádankářů a křížovkářů Zlatý otazník a Světovou hádankářskou federací za celoživotní přínos. K jeho zálibám patří, krom
luštění a hádání, tenis, jízda na kole, hudba a nehororové a neakční ﬁlmy. Radost
z práce a ze života mu výrazně umocňují
také jeho vnučky Adélka a Anička se
svými rodiči Hankou a Tomášem. A pes
Eda, jak patrno i z fotograﬁe.

Vítězslav Koudelka je stále jedním z našich
nejaktivnějších a nejúspěšnějších luštitelů
nejrůznějších hádanek a křížovek, ale jeho
doménou je i jejich tvorba a popularizace.
Má k tomu samozřejmě ty nejlepší předpoklady. Několik let stál v čele Světové
hádankářské federace, kterou pomáhal
zakládat, a je mnohonásobným mistrem
republiky i světovým šampionem v této
oblasti. A tak si mozkové závity díky jeho

výtvorům namáhají nejen čtenáři a luštitelé
časopisů po celé republice, ale i posluchači
v živém vysílání Českého rozhlasu, ke kterému se po letech vrátil a kde je mu nyní
pohotovým parťákem Zdeněk Junák.

Kdo vás k těm hádankám
a křížovkám přivedl?
Aha, tak to ten rozhovor pěkně začíná. Zříkáš se našeho pokrevního bratrství a začneš
mně vykat?

Dobrá, bráško, tak povídej…
Na počátku všeho bylo slovo (úsměv). Bylo
mně deset let a podnikal jsem dobrodružné
výpravy za pokladem. A tím pokladem byla
stará truhla u nás na půdě a v ní spousta nevyluštěných křížovkářských časopisů. Jeden
jsem vzal a začal luštit. Počáteční luštění spočívalo v tom, že jsem s uspokojením vyluštil
jedno, možná dvě slova, a konec. Moje snažení sledovala maminka, která byla mou první
rádkyní. Správnými otázkami mi ukazovala
postup, takže jsem pak vyluštil tři, pět, deset
slov. A taky tajenku. Tím to ale nekončilo. Po
mnoha a mnoha letech se vrátil domů
z nesmyslného vězení maminčin bratr, strýc
Mirek Káňa. A začala druhá etapa křížovkářské školy.

Jak na něho vzpomínáš?
Strýc Mirek byl úžasný člověk. Inteligentní,
skromný, čestný, laskavý. Přesto, že strávil
tak dlouhou dobu ve vězení, nezatrpkl, spíš
naopak. Protože v té době ještě neměl děti,
veškerý svůj čas věnoval nám dvěma. Učil
nás angličtinu a křížovky. Ty jsi postupem
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času pomalu přesunul svůj zájem na hudbu
a spolužačku, já jsem setrval a šrotil se anglinu
podle televize. Bydleli jsme kousek od fotbalového hřiště, a tak když začínal kurs, strýc
vyběhl před dům a zavolal „Koudelko,
English“ a já už jsem běžel. Penalta nepenalta,
faul nefaul. Že bych byl vždycky nadšený, to
se říct nedá, ale teď jsem mu za jeho péči víc
než vděčný. A křížovky? Strýc patřil mezi křížovkářskou a hádankářskou elitu, byl vynikající luštitel, autor i organizátor hádankářských akcí. A protože mě křížovky hodně
bavily, snažil jsem se pochytit aspoň málo
z jeho umění. Učil mě luštit, ale i tvořit. V patnácti letech jsem skončil na druhém místě
v celostátní soutěži, v sedmnácti jsem měl
otištěnou první křížovku. Mirek zemřel rok
před revolucí, bohužel se nedočkal vítězství
myšlenek, za které celý život bojoval. Byl to
hodně demokratický člověk, dával šanci i druhým, těm méně významným, aby se vyjádřili.
Už mockrát, vždy před spaním nebo když je
nějaké výročí, si říkám, že bychom o něm
měli napsat knihu. Snad se k tomu někdy
spolu dokopeme, Mirkovi to oba dlužíme.

Tvůj největší úspěch
s hádankami a křížovkami?
Těžko hodnotit. Hodně si cením vítězství
v České křížovkářské lize, 15x jsem vyhrál
nejtěžší a nejprestižnější Křížovkářskou maturitu, což je dosud nepřekonaný rekord. S Mirkem Káňou jsme napsali Křížovkářský slovník,
který je mnohými pokládán za nejlepší mezi
slovníky. Neměl bych ale zapomenout na
úspěchy spojené se Světovou hádankářskou
federací, především ty s jejím založením. Bylo

Rozhovor
to v červnu 1989, kdy jsme pořádali Mezinárodní křížovkářský maraton, což je soutěž,
při které čtyři zástupci z každého státu tvoří
během 24 hodin jednu křížovku na délku
a snaží se překonat národní rekordy. Tehdy
v roce 1989 se nám podařilo pozvat i autory
ze Západu, včetně Američanů. A protože
celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře, napadlo mě, že bychom mohli tato
setkání a soutěže zastřešit pod nějakou organizaci. Se svým návrhem jsem se svěřil své
ženě Ljubici, která to s humorem sobě vlastním komentovala: „Ano, založ federaci. Ty
se staneš prezidentem a sídlo bude u nás
v Brně v paneláku. A na zvonek si napiš:
Zvoňte Koudelkovi 1x, Federace 2x.“ Vůbec
netušila, jak se její proroctví vyplní.

nezískal na mistrovství republiky zlaté medaile, nepokládám za prohry. Byli-li lepší hráči,
v pořádku. Velkou prohru jsem ale zažil
v posledním funkčním období ve výboru Svazu českých hádankářů a křížovkářů, kde
nové vedení moc nechápalo progresivní
návrhy a zamítalo je. Nejvíc mě štve, že
odrovnali můj návrh na proplacení části sumy,
kterou si mladí reprezentanti zaplatili ze svého za účast na mistrovstvích světa. Když je
jedno pololetí mistrovství světa v logických
hádankách v Brazílii a druhé pololetí v sudoku v Indii, je jasné, na kolik to vyjde jednoho
účastníka za letenky a startovné. Desetitisíce.
A svaz neschválil po mém návrhu ani korunu,
přestože jsme měli ve svazové pokladně
hodně a hodně peněz.

Největší prohra?

Zakončeme ale zvesela.
Jak oslavíš červencové
sedmdesátiny? A co popřeješ
čtenářům?

Na poli luštitelském nebo autorském se
těžko dá mluvit o prohrách, protože to, že
jsem skončil na 10. místě nebo že náš klub

Oslavím prací, ještě nás jí čeká hodně,
a nebylo řečeno vše (úsměv). Taky pozvu
svoje přátele z tenisového klubu na turnaj
a budu věřit, že mně dají milý dárek – nechají mě vyhrát (smích). A čtenáři ať si moje přání
vyluští, je to ale trochu rozházené po dvoupísmenných shlucích:
EJ EN EZ IV KO MČ MH NÁ OL OU OV
PŘ ŘŮ ŠE TE UD!
A kdo vyluští rychle, tomu ještě přidám
pár hádanek z hádankářské hodinky v pořadu Českého rozhlasu. Hádanky v živém
vysílání dávám posluchačům už třicet let,
poslední čtyři roky každou sobotu od 11.00
hodin ve Víkendových srdcovkách Zdeňka
Junáka. A o čem ten pořad vlastně je? Místo
dlouhého vysvětlování posílám pár ukázek.
A pokud se vám bude alespoň trochu dobře
luštit, nic vám nebrání pustit si nás každou
sobotu.
Vladimír Koudelka

■

PRO BYSTRÉ HLAVY
1. V mateřské škole
BARU Š, DAVÍDEK K, DAVČA S, JENÍČEK Z, JAROUŠEK K, KATUŠKA E, LUKÁŠEK K, MARTÍNEK D, MIRČA K, ROMÁNEK
Š.
Přichází paní ředitelka na hospitaci a tak
nemohla paní učitelka dokončit prezenci ve
třídě. Poslední člen řady už nestihla. Kdo tam
patří?

4. Vetřelec
Valja Stýblová, Vladimír Železný, Jaroslav
Dietl, Ján Kádár, Michal Dočolomanský, Bob
Klepl, Božena Němcová, Václav IV., Jiří Dienstbier ml., Dominik Hašek, Martha Elefteriadu,
Josef Bican.
Které jméno mezi ostatní nepatří a hlavně
proč?

1968 – GVČZNOHVMČZM.
1998 – ČHPVFTSRJN.
7. Registrační značky
3748 BF 22 7945 LM 25 2138 PS 14 6566
?? ??
Jaká dvě písmena a jaké číslo bude místo
otazníků?

3. Přesmyčky
ANALOG VETERÁNA
OBR OPLAKÁVÁ OBRA
V obou přesmyčkách je dodržena délka
samohlásek a hledáme dvě zpěvačky. První
je úplně jasná, ta druhá se proslavila malinko
netradičními písněmi.

6. Sport ve zkratkách
Sportovních událostí v poněkud neobvyklé
podobě. Na prvním místě je letopočet a potom
uměle vytvořená zkratka z prvních písmen
slov charakterizujících příslušnou událost.
Příklad: 1952 – EZIDZVVHOZ (Emil Zátopek
i Dana Zátopková vyhráli v Helsinkách olympijské zlato).

8. Slavná jména
Budeme hádat vždy jedno příjmení s indiciemi. A až na jména přijdete, odpovězte na
otázku – ve které profesi se držitelé tohoto
příjmení proslavili.
1. Vystřelil a byla z toho zlatá. Vystřelil
a byla z toho zlatá. Vystřelil a byla z toho
zlatá. Jeden z nich má všech pět pohromadě.
2. Sportovec, který má dokonce všech
deset pohromadě. Herec, který se nebojí ani
Pánaboha. Herec a textař, tam kde šumí proud režíroval Anežku Lídlovou.

6. Gymnastka Věra Čáslavská získala
na olympijských hrách v Mexiku čtyři zlaté medaile. Čeští hokejisté porazili ve
finále Turnaje století Rusko jedna nula.
7. VZ 23 (befelemepeseveze), čísla
vznikají součtem číslic (6 + 5 + 6 +6).
8. Svoboda – fotbalista Jindřich, hokejista
Petr, moderní pětibojař David. Dvořák – desetibojař Tomáš, herec Jiří amoderátor Vladimír.

Emmons, Krpálek, Doktor, Knapková,
Šebrle
2. Brno. Slova naznačují brněnské
městské části.
3. Aneta Langerová, Barbora Poláková
4. Dominik Hašek. Všichni ostatní se
narodili mimo území Československa.
5. Číslo 23. Polovina čísla prvního plus
dvojnásobek čísla druhého.

Řešení
-Vyluštění hádanky ze závěrečné odpovědi rozhovoru: Přeji všem čtenářům hezkou dovolenou!
Pro bystré hlavy
1. ŠTĚPKA H. = Štěpánka Hilgertová.
Jména všech olympijských vítězů na LOH
od vzniku České republiky. Špotáková,
Kostelecký, Svoboda, Železný, Kulhavý,

2. Indicie
Král, řeč, Ivan, Žid, jehně, kohout, líska,
husa, žába, víno.

5. Místo otazníku
6 4 8 2 2
5 3 6 6 11
13 8 16 13 ??
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• nejširší nabídka italských vín ze všech
 [NSF७XPञHMWJLNTSঅ.YअQNJ
• UWF[ऍNYFQXPऍIJQNPFYJX^P[ऑSঅR
• UWF[NIJQSऍXY७JIJभSऑIJLZXYFHJ[ऑS
• PFUFHNYFTXTG
vicinodivinobrno
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0;Í30,=:9+*0)95(

vicinodivino_brno
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Otevírací doba:
5TऀYF3JM
8Y8TM
;NHNST)N;NST?F)N[FIQJR
'WSTYJQ
www.vicinodivino.cz

Inzerce

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

1DJNMRSQTJBD
@QD@KHY@BDLQWHUL´UĒ
E\WĒDGRPĒ

-¨UQGX
LQWHUL´URYâFK
GHVLJQ´UĒ

5âQNA@
M¨AXSJT
QDP¸UX

!TADM´ČJNU@ !QMN

JKU@M@ HMSDQHDQ BY

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

5(129$&(3$5.(7
EURXwHQÈWPHOHQÈODN
350.èP2

www.podlahyslezak.cz

BRNĚNSKÁ
MUZEJNÍ NOC
SO 7/8 2021

-

opravy hodinek všech značek
výměna baterie od 79,- Kč
test vodotěsnosti a přesnosti
baterie do naslouchadel 79,- Kč

Pekařská 4, Brno
www.rotaxcz.com

První a jediná

100% vegan pizza v Brne

BRNO MUSEUM
NIGHT 2021

Jana Uhra 6, Brno
brnenskamuzejninoc.cz

OTEVRENO 7 DNÍ V TÝDNU

www.tuttifrutti.cz, 720 02 03 02

VEGAN GELATO
GELATO SHAKE
GELATO SANDWICH

30 FLAVOURS
OPEN DAILY
ÚVOZ 120 • BRNO!
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WWW.GEMINIOPTIKA.CZ

MÜĚENÍ ZRAKU ZDARMA
40 % SLEVA NA OBRUBY
20 % SLEVA
NA MULTIFOKÁLNÍ ÎOÎKY

20 % SLEVA
NA SLUNEÎNÍ BRÝLE

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:

OÎNÍ OPTIKA GEMINI
Palackého tě. 902/95, Brno - Královo Pole
703 189 024
SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA

Máme opět otevřeno
tel. 604 595 559

i Vyperete a vysušíte do 1 hodiny!
i K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky.
i Příjemné prostředí, parkování zdarma.
i Aktuální provozní doba na web. stránkách.

Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
(vedle Alberta, trolejbus č. 33, 5 min. od D1)

Purkyňova 35g, Brno-Královo Pole
(zastávka Skácelova, tram i bus)

www.brno-pradelna.cz

www.LaundryBrno.cz
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www.pohrby.cz
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ͲWůĂǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝŽĚϯůĞƚ
- Základní a zdokonalovací plavání
Ͳ<ŽŶĚŝēŶşƉůĂǀĄŶşŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
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ĚĞŸŬĂaĂŵĄŶŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϲϬϲϰϱϰϯϱϮ

info@plavanikrokodyl.cz

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ
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Naše školy / Volný čas

NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
VYŘADÍ ABSOLVENTY

KOMETKA
ZVE PRVŇÁČKY
Soukromá škola Kometka je ideální
volbou pro prvňáčky, kteří chvilku
neposedí a jejich přirozený pohyb
napovídá, že budou sportovně nadaní.
U mnohých dětí již sportovní kroky mají
daný směr, jiné teprve svůj talent rozkrývají. Sportující děti neproplouvají jen tak
volně pohodlným životem. Musí být připraveny často vystoupit ze své komfortní
zóny, což mnohdy bolí. Součástí vize
nově založené soukromé Sportovní
základní školy Kometka je učit děti být
i tak šťastné a úspěšné. Jedinečnost této
školy tkví ve znalosti dětských sportujících duší. Soukromá škola má obrovské
možnosti a může si dovolit mnohé netradiční formy výuky a vzdělávání. Současně
má tu výhodu, že dítě je možné přihlásit
třeba i v průběhu prázdnin nebo kdykoliv
přestoupit ze školy jiné.
Pokud vás tíží na duši, že jste při
výběru školy pro vašeho prvňáčka nemuseli mít šťastnou ruku, neváhejte
a zjistěte si, zda jste nehledali právě
naši školu na www.szskometka.cz.
Mgr. Lenka Řeholová

Po roční přestávce, způsobené pandemií
nového koronaviru, se na náměstí Svobody
v Brně opět vrátí studenti Univerzity obrany, aby zde byli slavnostně vyřazeni ze své
alma mater.
Letos k tomuto již tradičnímu ceremoniálu
dojde ve čtvrtek 29. července. Své vyřazované
kolegy při jejich významném životním kroku
podpoří i jejich kolegové z nižších ročníků
a všichni společně se do centra města přemístí
z Kasáren Jana Babáka tramvajemi dopravního podniku. Z Rašínovy ulice pak již po jednotlivých rotách napochodují do středu
náměstí, kde je z čestné tribuny jménem všech
přítomných hostů pozdraví představitel minis-

■

LETNÍ ŠKOLA IT
Kam dál? To je dilema mnohých středoškolaček. IT může být ta správná volba.
Letní škola IT v Brně zahájí 8. srpna
a během jednoho týdne ukáže středoškolačkám, že škola nemusí vždy znamenat nudný výklad a odpočítávání minut do konce
výuky. Dívky se naučí vytvořit webové stránky,
upravovat fotky či naprogramovat základní
funkce pro webové aplikace.
Tým zkušených lektorů a koučů z neziskové organizace Czechitas chce děvčatům
ze středních škol ukázat možnosti informatiky
ve věku, kdy se rozhodují, kam budou směřovat dál. V minulých letech si dívky například
vyzkoušely virtuální realitu, roztančily robota,
dostaly se na exkurze do velkých IT ﬁrem,
jako jsou SAP či Honeywell, a na závěr zažily
hackathon, kdy za jediný den dokázaly
v týmu vytvořit aplikaci, hru a dokonce
i webovku.
Že to zní moc komplikovaně? Není se čeho
bát, letní škola je určena jak začátečnicím,
tak i těm, kterým počítač není cizí. Pro více
informací a pro přihlášení se podívejte na
www.czechitas.cz/LSvBrne.
Kateřina Martináková

■

terstva obrany. To se stane přesně v 8.30 hodin
a jen krátce poté nad nastoupenými jednotkami přeletí vojenské helikoptéry. Vzhledem
k velkému počtu vyřazovaných studentů proběhne samotný akt vyřazení symbolicky prostřednictvím nejlepšího z nich, jemuž na rameno přiloží meč jako unikátní insignii jediné
vojenské vysoké školy v České republice její
nová rektorka generálka profesorka Zuzana
Kročová. Slavnostnímu ceremoniálu budou
opět přihlížet ústavní činitelé, představitelé
vlády a Ministerstva obrany ČR, zástupci Generálního štábu Armády ČR, státní správy a místní
samosprávy, rektoři vysokých škol a zástupci
partnerských spolků a veteránských organizací a spolu s nimi i rodiče a přátelé vyřazovaných studentů. Pro ty, kteří nebudou moci
být osobně přítomni, připravuje Univerzita
obrany živý streamovaný přenos prostřednictvím sociálních sítí. Na závěr ceremoniálu nad
náměstím Svobody znovu přeletí vojenské
letouny a poté čerství absolventi potvrdí
vrcholný okamžik v začínající kariéře vojenského profesionála sborovým zvoláním: „Sloužíme vlasti“ a vyhozením vojenských čepic do
Viktor Sliva ■
vzduchu.

LÉTO PRO DĚTI I SENIORY
Léto bude na Botance pestré, děti si užijí
příměstské tábory, senioři cvičení a zajímavé výlety.
Několik volných míst je ještě na Dopoledním táborníčku, který je určený pro předškolní
děti od tří do šesti let. Od 16. do 20. srpna si
budeme hrát, zpívat, cvičit, chodit na procházky po okolí i na hřiště a užijeme si také
soutěžení s táborovou tématikou.
Pro seniory chystáme pravidelné cvičení,
kratší turistické výlety do přírody a procházky
za architekturou. Loňské prázdniny byly tyto
aktivity velice oblíbené. Dále připravujeme
přednášky na zajímavá témata, a to vše
v novém prostoru Kávéesky na Vojtově 7.
Snad nám to klapne a užijeme si společně
pěkné léto. Už teď se těšíme na září, kdy
budeme otevírat nové kurzy a kroužky jako
je rytmika pro děti, jóga pro děti, cvičení
maminek s batolaty, kurzy výtvarných technik
pro dospělé a seniory, angličtinu pro seniory
a mnoho dalších aktivit. Bližší informace
můžete získat na www.botanka.cz nebo telefonním čísle 725 871 752.
Olga Chladilová

■
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FESTIVAL MENDEL

Od 23. do 25. července oživí Mendlovo
náměstí šestý ročník Festivalu Mendel, který oslaví narození otce genetiky Gregora
Johanna Mendela.
Festival se poprvé návštěvníkům představí
nejen za zdmi Augustiniánského opatství, ale
také přímo na Mendlově náměstí. V pátek se
bude program odehrávat především u partnerů festivalu, kterými jsou například VIDA!
science centrum, Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, Botanická
zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity, Bioskop nebo Zoo Brno. V areálu

opatství se mohou návštěvníci těšit na stánek
s virtuální realitou, kde bude možnost prohlédnout si věž baziliky a vychutnat si tak
jedinečný výhled na město.
V sobotu proběhne hlavní část programu,
tedy komentované prohlídky Mendelova
muzea a areálů opatství, program pro rodiče
s dětmi, workshopy i zábavné a sportovní
aktivity. Návštěvníci zavítají i do roku 1866,
kdy vypukla v Brně epidemie cholery, kterou
sem zavlekli pruští vojáci, spatří rekonstrukci
pruského vojska a nahlédnou do dobového
lazaretu. K vidění bude i Spolek elegantních
dam nebo živý G. J. Mendel. Zahlédnout zde
bude možné také dobového četníka, ke kterému se poté připojí jeho současní kolegové
z Městské policie Brno. Tématem festivalu
bude meteorologie, na kterou budou zaměřeny odborné přednášky. Chybět nebude ani
živá hudba, zahraje dětská kapela BomBarďák, melodie Suchého a Šlitra předvede
kapela Tingltangl, v podvečer vystoupí Filharmonie Brno a česko-americká kapela
N.O.H.A. Nedělní program festivalu zakončí
Mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie. Více na www.mendelje.cz.
Jan Bakala

■

LÉTO S LUŽÁNKAMI

Léto ve Středisku volného času Lužánky
patří nejen dětem a táborům, zabaví se
i dospělí.
Rádi tvoříte? Chcete se po práci protáhnout? Sháníte tipy na výlety a dobrodružství
v Brně a okolí, třeba nový Minigolf Liška?

Naučte se v létě základy modelování z keramiky, točení na hrnčířském kruhu nebo si
každé úterý, středu a čtvrtek zacvičte jógu
v nových lužáneckých prostorách v centru
na Solniční 12. „Lekce jsou pro všechny věkové kategorie a rádi uvítáme začátečníky
i pokročilé. Přijďte se seznámit s tradiční
jógou v srdci Brna,“ pozval jeden z lektorů
Petr Blaha. Dopolední cvičení bude vždy od
9.00 do 10.30, odpolední od 17.00 do 18.30
hodin. Na lekce není třeba rezervace.
O prázdninách mohou rodiny s dětmi vyrazit na Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou,
kde najdou i bosonohou stezku a další outdoorové hry. Pokud máte rádi adrenalin,
můžete se procházet až dvanáct metrů nad
zemí v Lanovém centru Proud Brno na Lesné,
kde si vyzkoušíte taky lukostřeleckou týmovou hru v aréně Arrow game Lesná. O zábavu
na výletě se zase postará mobilní aplikace
Lapka, hra Žabovřesky tajuplné a další celoroční interaktivní trasy třeba v Bohunicích,
v parku Lužánky nebo na Vinohradech. Více
o kurzech a trasách najdete na luzanky.cz.
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Mgr. Kristýna Kolibová

■

Foto: Jana Vacková

PROZKOUMEJTE
MORAVSKÝ KRAS

Vydejte se s Lipkou v horkém létě
zchladit do skal a bující zeleně Moravského krasu.
Pracoviště Rychta připravilo jednodenní prázdninové exkurze pro rodiny
s dětmi i zvídavé dospělé zaměřené na
poznávání krás a tajemství zajímavých
koutů v blízkosti Brna. Pro všechny, kteří
nevědí, co s volným letním dnem,
nachystala Rychta průzkumné výpravy
s odbornými průvodci.
„Nabízíme naučný program pro
dospělé i dobrodružné dny pro rodinky
s dětmi. Pokud se chcete volně nadechnout, přidejte se k nám,“ zve na výlety
Zdeňka Jičínská z Lipky. Na exkurzích
stráví účastníci přibližně pět hodin
poznáváním přírody.
Dospělí se můžou těšit na naučné
exkurze zaměřené na hlubší poznávání
místa. Nakouknou do unikátního krasového Josefovského údolí, u propadání
Říčky zase zabrousí do tajů botaniky
a historie. Při návštěvě Ostrova u Macochy popřemýšlí, jak lidé působí na krasovou krajinu, jak ona na oplátku ovlivňuje jejich životy a proč tam nemá smysl
kopat studny.
Ve skalách a hlubokých jeskyních
u Holštejna čeká rodiny s menšími dětmi
hledání pokladu. Při srpnovém vodnickém pátrání budou objevovat nejen taje
rostlin a živočichů rybnících, ale vyřeší
i malou vodnickou záhadu. Putování
s pračlovíčkem prozradí, kam v krasu
mizí voda a čím v přírodě zahnat hlad.
Všechny exkurze najdete na webu:
lipka.cz/rychta-kalendar-akci.
Komu by přírodovědně zaměřené
výletování nestačilo, může si přímo v Brně
zahrát dobrodružnou venkovní on-line
hru zaměřenou na objevování světa hmyzu, která bude aktivní až do podzimu,
nebo se zkusit ještě na poslední chvíli
přihlásit na některý z letních táborů.
Zuzana Slámová

■

Volný čas

BABÍ LÉTO
A DĚDSKÝ DEN

KURZY MODERNÍ
HEBREJŠTINY

Nejen babičky a dědečkové jsou 22. srpna
zvaní na druhý ročník minifestivalu, který
se bude konat od 14.00 do 20.00 hodin
v lužáneckém parku.
U Café Ponava zahraje Big band Mojmíra
Bártka, následovat bude dechovka Vepřovjanka v podání jazzmanů a hudební program završí
cimbálová muzika Slováckého krúžku. Akcí vás
bude provázet moderátor Míra Novotný.
Uplést si něco nového z pedigu bude možné v dílně Centra volného času Botanka, na
výlety pozve Klub českých turistů a na dalším
stanovišti odborníci poradí a pomohou s nastavením mobilního telefonu. Masarykova univerzita představí svoji univerzitu třetího věku
a posilovnu pro váš mozek, u stánku Unie
neslyšících si otestujete, jak dobře slyšíte.
Městská policie Brno upozorní na možnosti
prevence a bezpečného chování a na stanovišti veterinární poradny se dozvíte užitečné
tipy, jak se postarat o vaše domácí mazlíčky.
Součástí akce bude bleší trh, kam můžete
zanést knihy nebo domácí potřeby, které už
doma nevyužijete. Rozpohybovat se budete
moct u pétanque. Více na www.dedskyden.cz.
(mav)

■

LÉTO V CENTRU BRNA
Letos se bude již podruhé konat na náměstí
Svobody akce s názvem Léto v centru Brna,
a to od 29. června do 3. července.
Pro děti zde budou připraveny výtvarné dílničky, kde si vyrobí něco pěkného a pro ty
odvážnější i skákací hrad, který se v loňském
roce těšil velké oblibě, rodiče potěší, že tato
atrakce bude zdarma. Na náměstí na ně pak
čeká široká škála vinařství, pivovarů, letních
drinků a voňavé kávy. Slané i sladké dobroty
nabídnou regionální prodejci.
Nechte se zlákat, přijďte, odpočiňte si na
příjemném paletovém posezení, sluníčku
a užijte si skvělou nabídka prodejců. Více na
facebookové stránce Léto v centru Brna.
Markéta Štěrbová

■

POZNEJTE BRNO
A JEHO CHRÁMY

Židovská obec Brno každoročně pořádá
kurzy moderní hebrejštiny.
Také letos se zájemci o výuku jazyka používaného v současné době v Izraeli mohou
začít hlásit. Kurzy jsou určeny jak pro úplné
začátečníky, tak pro různé pokročilosti
a budou se konat jednou týdně na třídě Kapitána Jaroše 3. Kurz zahrnuje celkem 30 lekcí
v délce 90 minut. Jeho cena činí pro dospělé
3 700 korun, pro studenty a důchodce, kteří
předloží průkaz, 3 000 korun.
Své dotazy a žádosti o zaslání závazné přihlášky směřujte na telefon 544 509 622 nebo
e-mailovou adresu: secretary@zob.cz.
Jitka Králová

■

POZVÁNÍ
NA PONAVAFEST

TIC Brno zve k procházce po brněnských
chrámech, vydat se na ni můžete až do
15. září.
Při procházce Brnem můžete být překvapeni, kolik sakrálních staveb se v jeho ulicích
ukrývá. Od katedrály, baziliky, kostelů a chrámů po kostelíky a kaple, od církve pravoslavné, evangelické, řecko i římskokatolické až
po tu židovskou.
Vždy od úterka do soboty se můžete podívat do baziliky Nanebevzetí Panny Marie,
kostela sv. Tomáše, Červeného kostela a kostela sv. Michala. Takřka celodenně návštěvníky uvítá minoritský kostel sv. Janů s Loretou.
Nově budou v soboty a neděle otevřena také
dvě opravdu speciální místa: nejmladší brněnský kostel, blahoslavené Marie Restituty na
Lesné, a naopak nejstarší funkční kostel
v Brně, sv. Jiljí v Komárově.
Kromě pravidelně otevřených kostelů je
možné navštívit i komentované prohlídky
a přednášky, které se týkají brněnských chrámů i významných osobností spojených s církví. Více na webu www.ticbrno.cz.
Hana Novosadová

■

PIVNÍ FESTIVAL BRNO

Spolek Zahrady soutoku zve do lužáneckého parku na PonavaFest.
Šestý ročník multižánrového festivalu se
bude konat od 23. do 25. července. Na
návštěvníky čeká bohatý program na třech
scénách, na kterých zahrají vybrané jazzové
kapely, nabídnou alternativní muziku, poezii
a divadelní představení. Letošní novinkou
bude chill-out stage a chybět nebude ani
kreativní program pro děti, workshopy, vinná
degustační zóna, dobré jídlo a pití.
Vstup na akci bude volný. Více se dozvíte
v události na facebooku.
Eva Skácelová

■

Pivní festival Brno na náměstí Svobody už
podvanácté oživí od 3. do 7. srpna náměstí
Svobody.
Návštěvníci se mohou těšit na piva známých i méně známých značek. Náměstí
zaplní celkem 30 prodejních stánků, z toho
dvacítka pivovarů z celé České republiky,
Slovenska i Polska. Také nabídka občerstvení
bude bohatá. Najdete zde i několik regionálních prodejců, kteří skvěle doplní skladbu
stánků.
Pivo se bude čepovat do festivalových
nevratných sklenic, které si návštěvník zakoupí u jednotlivých prodejců piva, případně do
jednorázových kelímků.
Markéta Štěrbová

■
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BRASIL FEST BRNO

FESTIVAL VÍNO
Z BLÍZKA

IGNIS BRUNENSIS

Příznivci latinskoamerických rytmů si přijdou na své na letošním Brasil Festu Brno.
Centrum města ovládnou od 29. července do 1. srpna brazilské rytmy a temperament. Na návštěvníky čeká spousta hudebních vystoupení, ochutnávka jihoamerických specialit a karnevalová párty v ulicích. Podrobný program bude zveřejněn ve
facebookové události a na webové stránce
www.brasilfestbrno.cz.

DEN BRNA
Deset degustací vín pod širým nebem
přímo v Brně, to je festival Víno z blízka.
Po celé léto až do 16. září se můžete
těšit na moravské vinaře a vinařské spolky, a přitom prozkoumat se skleničkou
v ruce zákoutí Otevřené zahrady na
Údolní 33. V příjemném prostředí se
můžete procházet od jednoho vinaře
k druhému, ochutnávat jejich vína a ptát
se jich na vše, co vás o vinařství zajímá.
Čtyři večery budou patřit představení
jedné osobnosti současného vinařství,
která vás na začátku provede asi hodinovou řízenou degustací s názvem Vína
mého srdce. Poté následuje volná
degustace, při které na jednotlivých stanovištích v zahradě ochutnáte další vína
z produkce vinařství i vinařského hosta,
kterého si s sebou osobnost přivede.
Během léta se v Otevřené zahradě
postupně představí Luboš Oulehla
z vinařství Regina Coeli, Radomír Nepraš
z Vinařství Nepraš & Co., Zámecké vinařství Bzenec a Daniel Smola z vinařství
Lahofer.
Setkáte se také s vinaři, kteří jsou členy Ekovínu, Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína, tedy
zástupci vinařství, která hospodaří ekologicky či v bio režimu, minimalizují
používání chemie a vína vyrábějí
s respektem k přírodě.
Pozvání na festival přijali vinaři z Vrbice,
Mikulova a Velkých Bílovic. Specialitou
a pomyslnou třešinkou na dortu bude
večer s vinaři z rakouského Poysdorfu.
K poslechu hraje živá hudba různých
žánrů od jazzu a swingu po latinsko-americké tóny. O občerstvení se stará
Bistro Otevřená zahrada. Více informací
o festivalu a vstupenky najdete na webu
www.vinozblizka.cz.
Kamila Vlčková

■

Městská oslava hrdinné obrany Brňanů
před švédským vojskem se letos odehraje
v parku na Kraví hoře.
Akce se bude konat 13. až 15. srpna na
počest odhodlání a vytrvalosti obránců pod
vedením Raduita de Souchese, kteří za třicetileté války vybojovali Brnu status neporaženého města a následně i metropole
Moravy. Připravený je program pro celou
rodinu, komentované procházky přiblíží historické události a doplní strhující podívanou
inscenované bitvy. Park navíc oživí historický jarmark, který mimo jiné nabídne také
občestvení.
Více informací poskytne organizátor akce,
kterým je příspěvková organizace města TIC
Brno, k dispozici je také e-mailová adresa:
info@ticbrno.cz.

TRUTNOFF BRNOON
Legendární festival TrutnOff BrnoOn Open
Air Festival se bude konat od 20. do
22. srpna.
Známý festival našel zázemí Na Střelnici
za Anthroposem. Návštěvníci si zde vychutnají hudbu desítky kapel, momenty setkání,
debaty, meditace, přednášky, Open Air
bohoslužby a magickou pospolitost. Více
(mav) ■
v události na facebooku.

NEBE PLNÉ HVĚZD
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■

■

MINIFESTIVAL PIVA
Zelný trh bude od 6. do 8. srpna hostit další akci ze série Minifestivalů malých pivovarů.
V horní části tržiště se opět představí celá
řada známých i méně známých výrobců piva,
účast přislíbil třeba Kočovný Kozí, Mad Cat,
Genius Noci,Trautenberk, Lucky Bastard, Bulli
s pivem, Raven, Duck&Dog, Pivovar Křikloun
a Nachmelená opice.
I tentokrát nebude chybět kulturní program.
Připraveny jsou koncerty brněnských rockových kapel a také reprodukovaná hudba
navozující příjemnou atmosféru.
Jaroslav Zelina

V sadech Národního odboje, který je více
známý jako park u Šelepky, se 30. září odehraje tradiční akce.
Oblíbené Příhraniční slavnosti zvou
k setkání v lokalitě, kde se stýkají městské
části Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky.
Součástí odpoledne bude jako každý rok
také pietní akt a všechny přítomné potěší
koncert Nebe plné hvězd 2021. Tentokrát
ponese hudební program podtitul Pocta Gustavu Bromovi.
Vladimír Koudelka

Světová přehlídka ohňostrojů letos rozzáří
oblohu pětkrát.
Obyvatelé a návštěvníci Brna mohou sledovat ohňostrojnou podívanou 26. června,
3. července, 7. srpna, 14. srpna a 11. září. Tématem letošního ročníku jsou Messages ve
smyslu poselství, pozdravů a přání z Brna do
světa a ze světa do Brna. O vítězném ohňostroji rozhodne široká veřejnost hlasováním
na sociálních sítích a ve veřejné anketě. Navíc
se díky on-line přenosům bude moci do hlasování zapojit doslova celý svět. Ohňostrojní
diváci si tak symbolicky vymění roli s odbornou porotou, která bude o svém pořadí ohňostrojů letos rozhodovat mimo soutěž.

■

Volný čas

NÁPADY POŠLETE
ŘEDITELI

STAŇTE SE MARŤANY

Hvězdárna hledá využití pro nově nabytý
prostor na Kraví hoře. Pošlete svůj nápad,
co s ním.
Nová vědecká stezka, využití místa pro letní
kino či audiovizuální představení, příležitost
nahlédnout pod ruce místním umělcům. Hvězdárna a planetárium Brno se pouští do oživení
areálu na Kraví hoře, kde od druhé světové
války stojí pověstné likusáky. V příštích letech
se má zhruba hektarový areál s pěti budovami
proměnit ve veřejný park, který bude myslet
i na vědecké nadšence a umělce. S částečným otevřením areálu a jeho kultivací se začne
už v příštích měsících.
„Budovy nejsou v příliš dobrém stavu, nicméně není důvod, aby sloužily jako laciné
sklady. Byli bychom rádi, kdyby to byly startupy pro mladé kumštýře, kteří se z různých
důvodů nemohou dostat jinam. Tedy, dokud
se pro ně nestanou neobyvatelnými. Všechny instalace budou jen dočasné, třeba pokračování tak oblíbené Vědecké stezky. Kdo se
u nás vyzná, může nám už teď poslat svůj
nápad, jak kultivovat tento nový veřejný prostor města Brna,“ vyzval ředitel Hvězdárny
a planetária Brno Jiří Dušek. Své nápady posílejte na e-mail: reditel@hvezdarna.cz.
Veronika Slámová

■

Hvězdárna a planetárium Brno na léto připravila další obří model, Marsmeloun.
Kouli o průměru 10 metrů, potištěnou nejlepší fotomapou planety Mars, si můžete
přijít prohlédnout od 12. do 18. července
vždy od 14.00 do 24.00 hodin. Podruhé,
tentokráte ve společnosti Lunalónu a Terralóny, to bude od 5. do 12. srpna. Ve stejné
dny bude volně přístupné letní kino s vesmírnou duší. V provozu bude také jedno
z nejlepších digitárií v Evropě, ve kterém

Jiří Dušek

■

LÉTO NA ŠPILBERKU

JAK SE DŘÍVE MLSALO?

Výstavy Historie mlsání a Svět skřítků
a trpaslíků zvou k návštěvě Letohrádku
Mitrovských.
V minulých číslech zpravodaje jste si mohli
přečíst o nejslavnějších brněnských cukrárnách meziválečného období v souvislosti
s probíhající výstavou Historie mlsání, kterou
až do 28. srpna pořádá Letohrádek Mitrovských. V expozici představujeme také brněnské výrobny sladkostí, které svým věhlasem

uvidíte pořady Se zvířátky o vesmíru, Vesmír
3D a Brno 360.
Vystavování obřích modelů těles Sluneční
soustavy je závislé na počasí. Proto se vždy
před cestou na Kraví horu podívejte na
www.hvezdarna.cz nebo facebookovou stránku. Na stejných místech najdete program letního kina a digitária. Na cestu do vesmíru si
pak nezapomeňte vzít deku a něco dobrého
k jídlu i pití. Bude to stát za to.

překonaly hranice města. Nenechejte si ujít
sladkou a voňavou výstavu nejen o prvorepublikových cukrárnách, výrobnách, kavárnách a koloniálech, ale také o nejoblíbenějších cukrovinkách doby minulé i současné.
Souběžně probíhá rodinná výstava Svět skřítků a trpaslíků.
Podrobnosti o akcích a otevírací době
na www.letohradekbrno.cz.
Petr Lukas

■

Hrad bude až do září patřit hudbě,
divadlu, zkrátka akcím, které jsou v letních
měsících se Špilberkem neodmyslitelně
spjaty.
Hudba se bude během léta linout ze
všech koutů Špilberku a rozezní jej nejrůznější žánry. Od popu, přes rock, lidovou
hudbu i klasickou. Během léta vystoupí na
Špilberku Lucie Bílá, Anna K., David Koller,
Michal Hrůza, z kapel to bude třeba Olympic
nebo Pražský výběr či Hradišťan s Hanou
a Petrem Ulrychovými. Milovníci vážné hudby si jistě nenechají ujít Prague Cello Quartet nebo velké operní kusy jako je Bohéma
či La traviata v podání Národního divadla
Brno. V srpnu bude Velké nádvoří patřit
především Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Špilberk, který pořádá Filharmonie
Brno, a léto vyvrcholí tradiční dvojdenní akcí
Muzea města Brna Špilberk žije, která je
určená pro malé i velké návštěvníky a letos
budou jejím tématem pověsti. Navíc je stále
ještě možné do 18. července navštívit výstavu Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy. a od 1. července do 29. srpna výstavu
Alena Šedivá ■
Průnik světlem.
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LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI
Velké nádvoří hradu Špilberk bude
letos hostit už 22. ročník divadelního
festivalu Letní shakespearovské slavnosti.
Festival zahájí 17. a 18. července legendární Veselé paničky windsorské,
vynikající komedie v režii Jiřího Menzela. Obsazení vévodí Bolek Polívka v roli
bonvivánského rytíře Jana Falstaffa,
důvtipnou paní Pažoutovou hraje Simona Stašová.
Následovat bude 20. a 21. července
romance Zimní pohádka, příběh o zradě, lásce a odpuštění.
Premiérou letošního ročníku bude
23. až 26. července magická komedie
Bouře v režii autorského tandemu Skutr. V této nejkrásnější pozdní hře Williama Shakespeara se objevují témata
a motivy, které alžbětinského dramatika
zajímaly po celý život: velká láska, pletichy, pomsta či odpuštění, ale i téma
iluze, skutečnosti a plynutí času.
Dále se diváci mohou 29. a 30. července těšit na oblíbenou komedii Mnoho povyku pro nic, která se odehrává
v 16. století v sicilské Messině. Střízlivě
drsný příběh je plný překvapení, milostných zvratů, důvtipných pletich i zákeřných pomluv. Tu vystřídá 1. a 2. srpna
drama Hamlet s Jaroslavem Pleslem
v hlavní roli. Na bláznivou komedii Zkrocení zlé ženy se návštěvníci mohou
těšit 3. srpna a 10. a 11. srpna festival
zakončí další letošní novinka, kterou je
drama Romeo a Júlia v režii Dodo Gombára. V roli Romea se představí David
Hartl a Julii zahraje Mária Schumerová.
Vstupenky jsou k zakoupení na
www.shakespeare.cz a v síti Ticketmaster.
Jana Vallová

ČESI, ČÍTAJTE

Hosty červencového Měsíce autorského
čtení měli být islandští spisovatelé, kvůli
pandemii je ale nahradí třicet jedna slovenských autorů.
„Přijedou například Ivana Gibová, Zuzana Šmatláková a Veronika Šikulová, tři
z letošních finalistek prestižní slovenské
ceny Anasoft litera, což je obdoba české
Magnesie Litery,“ uvedl ředitel festivalu Petr
Minařík. V Brně se čtení odehraje i letos
v Divadle Husa na provázku na Zelném trhu.
Podle slov organizátorů se v programu
promítne také na letošek původně plánovaný Island.
„V rámci on-linové programové linie Comming Next budeme moci sledovat videa,
rozhovory a reportáže přibližující islandské
písemnictví, s nímž se živě setkáme příští

■

rok,“ prozradila dramaturgyně Renata Obadálková.
„Československo se rozdělilo před devětadvaceti lety. Možná je to málo vidět, ale
slovenská literatura je nám pořád blízká
nejen geograficky, je tam mnoho společných témat, obohacujeme se navzájem.
Měsíc autorského čtení letos znamená jedinečnou příležitost dotknout se Slovenska
trošku jinak, přijedou ti nejlepší slovenští
autoři, kteří se i v evropských měřítcích počítají mezi špičku: Pavol Rankov, Etela Farkašová, Erik Groch a další,“ dodala Obadálková.
Z domovského Brna se festival po celý
měsíc, den po dni, bude stěhovat dál do
Ostravy a poprvé také do Bratislavy.
Neopustí ani Ukrajinu, i když vzhledem
k situaci se bude ve Lvově tentokrát konat
pouze on-line. Stěhovavý festival před
dvaadvaceti lety začínal v Brně a dnes patří
mezi nejvýraznější evropské podniky svého
druhu.
Domácí linie letos dává prostor většímu
počtu našich literárních matadorů. Za celoživotní práci tak vzdává úctu například Milanu Uhdemu nebo Silvii Richterové, slavným
brněnským rodákům. Milan Uhde přečte
ukázky ze své nové hry, Sylvie Richterová
si připravila koláž, v níž kromě své prozaické
tvorby představí i své básně. Mezi mladšími
spisovateli v domácí linii vystoupí třeba Petra Soukupová nebo Jaroslav Rudiš, kteří se
do Brna vždy rádi vracejí, především proto,
že zde nacházejí jedinečné publikum.
(mav)
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HAMLET NETRADIČNĚ

Divadlo Radost zve od 23. do 25. srpna do
amﬁteátru v areálu koupiliště na Kraví hoře
na představení Hamlet on the Road.
Představení je vhodné pro děti od sedmi
let a ukončí letošní uzavřenou sezónu.
Zamýšleno je jako kočovné divadlo, kterým
se Radost přiblíží divákům mimo své interiérové působení a vyjede on the road vlastním divadelním vozem, jehož výtvarné pojetí
je dílem scénografa Pavla Hubičky. Tento jarmareční Hamlet bude speciﬁcký snahou
uvést nejslavnější Shakespearovu tragédii
jako komedii, kterou bude možné vidět nejen
v plenérovém provedení, ale také v interiérové variantě na scéně Divadla Radost.
Vstupenky jsou k zakoupení on-line na webu:
www.divadlo-radost.cz, na pokladnách divadNina Šerá ■
la či přímo na místě.

DIVADLO NA KOUPALIŠTI
O prázdninách bude amﬁteátr v areálu koupaliště na Kraví hoře patřit Letní scéně
Divadla Bolka Polívky.
Divadlo Bolka Polívky po nucené přestávce
zavítá se svojí letní scénou hned na tři místa.
Pečlivě vybrané tituly nabídne divákům na Kraví
hoře, hrát bude iv Mikulově ave Slavkově uBrna.
Na Kraví hoře zve třeba na českou premiéru
hořké komedie S láskou Mary, v níž se 17. a 18.
července v hlavní roli představí Veronika Žilková. Hru o tom, že životu se má jít naproti,
uvede Divadlo Bolka Polívky v koprodukci se
StageArtCz v režii Petra Halberstadta. Nebude
to ale jediná novinka. V programu jsou naplánovány i brněnské premiéry inscenací Pusťte
mě ven! v hlavní roli s Ivou Janžurovou či Lásky
jedné plavovlásky z dílny populárního ostravského Divadla Petra Bezruče. Poprvé zhlédne
brněnské publikum také komedii Studia Dva
divadlo Tři grácie z umakartu se Zlatou Adamovskou, Anežkou Rusevovou a Ilonou Svobodovou. Jako čerstvá důchodkyně Marta,
její dcera Eva s kily navíc, která právě utekla
ze zkoušky svatebních šatů, a teta Helena, co
s sebou ze Švýcar přivezla víc než jen čokoládu, se setkají v jedné panelákové kuchyni.
Za vidění určitě bude stát i Zlatá pláž

Michal Adamík

■

Foto: Monika Chupeková

DO MUZEÍ

NA IBÉRICE SE LETOS
PŘEDSTAVÍ KOLUMBIE

Festival iberoamerických kultur Ibérica
se letos uskuteční v termínu od 19. do
28. srpna.
Kromě galakoncertu v romantických prostorách hradu Špilberk, jehož protagonisty
budou již tradičně nejlepší umělci současné

s Janou Plodkovou a Petrem Čtvrtníčkem.
Na scénu Zábradlí s touto inscenací spolu
poprvé vstoupili scenárista Jaroslav Žváček
a režisér Jan Prušinovský, aby se pokusili
najít odpovědi na otázku: Může ošklivý člověk
beze škol dosáhnout životního štěstí? V letním programu nebudou chybět ani osvědčené evergreeny, jako Srnky s Josefem
Poláškem, Vysavač či Celebrity. Diváci se
mohou těšit také na mimořádnou sérii koncertů. V pátek 13. srpna vystoupí Lenka Filipová, o den později Szidi Tobias a 15. srpna
legendární Hana a Petr Ulrychovi.
Vstupenky můžete zakoupit v pokladně
divadla na Jakubském náměstí nebo na webu
letniscena.divadlobolkapolivky.cz.

ﬂamenkové španělské scény, se mohou
návštěvníci těšit také na nefalšovanou atmosféru nostalgické i vášnivé hudby Jižní Ameriky. Čestným hostem festivalu je letos Kolumbie, jejíž kultura se otiskne nejen v přehlídce
hispánské kinematograﬁe v kině Art, kde se
ﬁlmoví fanoušci dočkají hned pěti kolumbijských ﬁlmů, ale také v dramaturgii hudebních
vystoupení. Z Kolumbie pochází i autorská
dvojice Mantilla–Chaparro, jejíž uměleckou
instalaci Unibirds inspirovanou nesmírnou
biodiverzitou Kolumbie bude možné zhlédnout po celou dobu konání festivalu v Alfa
pasáži.
Ani letos nebude na Ibérice chybět oblíbená Fiesta gastronómica na nádvoří Staré
radnice, na níž se promísí hispánské gurmánské zážitky s tancem a hudbou. Pro zájemce
z řad začátečníků i pokročilých jsou v SVČ
Lužánky připraveny tvůrčí dílny ﬂamenkového tance, argentinského tanga, salsy či ﬂamenkové kytary. Podrobný program festivalu
je k dispozici na webu iberica.cz.
Radek Babička

Návštěvníci si letos užijí Brněnskou
muzejní noc v srpnu.
Brněnská muzejní noc je již tradiční akcí, při
níž jsou muzea, galerie a památkové objekty
otevřeny i po setmění, většinou do půlnoci.
Vstupné do nich je buď symbolické, nebo zdarma. Letošní ročník se odehraje 7. srpna a čeká
nás opět mimořádně pestrá nabídka programů,
která obohatí kulturní a společenský život v Brně
iokolním regionu. Pro pohodlnou dopravu zmísta na místo bude možné využít kyvadlové autobusy zajištěné Dopravním podnikem města
Brna. Program bude návštěvníkům představen
a dále aktualizován na webu Brněnské muzejní
noci: www.brnenskamuzejninoc.cz a na facebooku.
Alena Ochrymčuková

■

■
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VARHANNÍ PŮLHODINKY
U JEZUITŮ

Letos v létě se opět budou konat Varhanní
půlhodinky v jezuitském chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Koncerty se uskuteční každou neděli v červenci a srpnu vždy v 11.00 hodin, s výjimkou
16. srpna, kdy bude slavnostní bohoslužba
k svátku Nanebevzetí Panny Marie.
Půlhodinky nabídnou výběr ze světové

VARHANNÍ LÉTO
NA PETROVĚ

a české varhanní hudby a vždy také skladby
německého velikána Johanna Sebastiana
Bacha, pro které jsou velmi vhodné varhany
švýcarské ﬁrmy Mathis postavené v roce
2014, jedny z nejlepších v naší zemi.
Na osmi půlrecitálech se představí mladí
čeští a moravští varhaníci, laureáti a účastníci
soutěží. Na státní svátek 5. července vystoupí
Petra Kujalová, studentka pařížské Conservatoire régional, 12. července Filip Šmerda
z Konzervatoře Brno, 19. července Lukáš Dvořák z AMU Praha, 26. července Jan Kopřiva
z Konzervatoře Brno, 2. srpna Daniela Hřebíčková z Hudební fakulty JAMU, ze stejné
školy 9. srpna Jitka Jelínková a 23. srpna
Anna Drobílková, taktéž z Hudební fakulty
JAMU a Conservatoire régional de Paris.
Závěrem vystoupí 30. srpna Alfred Habermann, který studuje varhany na AMU a cembalo na Pražské konzervatoři.
Přesný program bude uveden vždy na půlhodince. Vstup je volný, více informací naleznete také na www.biskupstvi.cz.
Jana Slimáčková

■

KYTARY SE ROZEZNÍ
UŽ PO TŘICÁTÉ

Týden od 1. do 7. srpna bude patřit 30. mezinárodnímu kytarovému festivalu a kurzům
Brno a 17. mezinárodní kytarové soutěži
Guitartalent.
Festival otevře 1. srpna kytarista Antonio
Sánchez a uznávaný tanečník ﬂamenca Isaac
de los Reyes spolu se zpěvákem Manuelem
Cazas a kytaristou Antonio el Canito na Biskupském dvoře v Noci ﬂamenca.
Dále vystoupí 2. srpna na Nové radnici
Polák Lukazs Kuropacewski, jeden z nejvýznamnějších současných kytaristů, profesor
Univerzity v Grazu. Zajímavé polské kytarové

duo Horna–Pelech zahraje 3. srpna a o den
později posluchače potěší legendární uruguayský kytarista Eduardo Fernández. V Červeném kostele vystoupí 5. srpna European
Guitar Quartet, kvarteto složené ze čtyř
evropských špičkových hráčů: Zorana Dukiče, Pavla Steidla, Thomase Fellowa a Reentko
Dirka.
Festival 6. srpna zakončí koncert španělského kytaristy Paco Seca a ředitele festivalu Vladislava Bláhy, jenž je jediným českým
kytaristou, který mimo jiné vystupoval sólově
v Carnegie Hall v New Yorku a v Royal Festival
Hall v Londýně, jenž vedle dalších zahraje
i světovou premiéru jemu věnované skladby
Kubánce Leo Brouwera.
Vedle koncertů a výuky v kytarových kurzech se na festivalu bude konat i nesoutěžní
přehrávka kytar předních mistrů kytarářů
a kytarové talenty z celého světa budou soutěžit v 17. mezinárodní kytarové soutěži Guitartalent o ceny v hodnotě 10 tisíc euro, a to
včetně kytary nejvýznamnějšího japonského
mistra kytaráře Masaki Sakuraie, a o účast
(mav) ■
v soutěži v Tokiu v roce 2022.
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Už popáté se letos uskuteční varhanní
festival, na kterém se rozezní největší
brněnské varhany.
Na osmi koncertech, které se uskuteční od konce června do září pravidelně
jednou za dva týdny, a to vždy ve čtvrtek
v 19.00 hodin, vystoupí renomovaní
umělci a vynikající studenti a absolventi
Konzervatoře Brno, Hudební fakulty
JAMU a AMU.
Festival zahájí 24. června Tomáš Sommer, dále vystoupí 8. července Jan
Kopřiva, 22. července pedagog pardubické konzervatoře Josef Rafaja spolu
s ﬂétnistkou Eliškou Vondráček Horehleďovou, 5. srpna Petr Kolař a sólistka
opery Národního divadla v Brně Andrea
Široká, 19. srpna Martin Šálka, 2. září
Kateřina Málková, 16. září Barbora Baumannová a Petr Otáhal a na závěr
30. září sbory Magniﬁcat a Beseda
brněnská, které za řízení Petra a Dagmar
Kolařových provedou Mši D dur op. 86
Antonína Dvořáka.
Vedle stěžejních skladatelů varhanní
hudby v čele s J. S. Bachem bude program reflektovat významná hudební
výročí skladatelů a varhaníků spjatých
s městem Brnem. Mimo jiné třeba nejvýznamnějšího českého varhanního
virtuóza první poloviny 20. století a varhaníka brněnské katedrály Bedřicha
Antonína Wiedermanna nebo předního
brněnského skladatele Milana Slimáčka, ale i tvůrců zahraničních. Výtěžek
dobrovolného vstupného bude věnován na připravovanou rekonstrukci
varhanního hracího stolu. Koncerty se
konají s finanční podporou statutárního
města Brna, Jihomoravského kraje
a Nadace Magnificat. Přesný program koncertů je uveden na stránkách
www.biskupstvi.cz a www.magniﬁcat.cz.
Petr Kolař

■

Kultura

RAFANI JSOU ZPĚT

FESTIVAL POP MESSE

Rok, který měl být v Atriu Pražákova paláce
věnován skupině Rafani, přerušila koronavirová pandemie a první z výstav S21E01
Zdroj, kterou skupina připravila, byla přístupná jen pár týdnů. Druhé téma S21E02
SMRA zpracovali umělci prostřednictvím
série streamovaných performancí, se třetím projektem se společně s návštěvníky
vrátili do výstavních prostorů Pražákova
paláce.
Nicméně i performance se odehrávaly přímo v prostoru Atria, a to každých 14 dní a jejich
záznamy jsou archivované na youtube kanálu
Moravské galerie. Rafani je věnovali fenoménu ASMR, což je zkratka pro autonomní
senzorickou meridiánovou reakci, přeloženo
do češtiny pocit příjemného brnění, který
vzniká třeba při poslouchání uklidňujícího
šepotu nebo jiného zvuku. Rafani k realizaci
tohoto tématu přizvali básníka Petra Borkovce, s nímž již v minulosti spolupracovali na
performanci realizované v Betlémské kapli
v Praze.
Na výstavě s názvem S21E03 Hranice, kterou skupina zahájila v květnu v Pražákově
paláci, pak zcela změnila téma a vztahuje se
k otázce mzdy, respektive toho, kolik člověk
potřebuje vydělávat, aby se cítil důstojně.
Rafani při přípravě projektu vycházeli z myšlenky, že to, co rozděluje lidi, co mezi nimi
tvoří bariéry a hranice, již nejsou hranice států,
ale sociální postavení, do nějž se lidé dostávají na základě své ekonomické situace.
Současná výstava S21E03 Hranice je ke
zhlédnutí v Atriu Pražákova paláce až do
4. července.
Alena Ochrymčuková

■

Festival Pop Messe přiveze v červenci do
Brna Modeselektor, Buty, Tommyho Cashe,
Ventolina a mnoho dalších.
První ročník přesunutého hudebního festivalu se bude konat 23. a 24. července
v areálu Bobycentra a bývalého fotbalového
stadionu za Lužánkami.
Pop Messe má ambici stát se unikátní platformou s vysokým uměleckým potenciálem.
Novému hudebnímu festivalu se po složitém
vyjednávání podařilo složit působivou mozaiku
zahraničních i tuzemských interpretů. Mezi
oznámené umělce patří Modeselektor, vyhlášené elektronické duo z Berlína, legendární
kapela Buty, pařížská elektro house dvojice
Acid Arab, experimentální hiphopové duo
z Polska pod názvem Syny, předvede se i král
divokých párty Ventolin a nekompromisně provokativní raper Tommy Cash.
Vstupenky zakoupené na původní termín
festivalu zůstávají v platnosti. Festivalový
tým avizuje, že vstupenek nebude v prodeji
tolik, jak bylo původně plánováno, proto
doporučují se včas rozhodnout a svůj lístek
si pořídit. Více informací o programu a jednotlivých interpretech najdete na webu:
Radek Babička ■
www.popmesse.cz.

ZELNÝ TRH ROKU 1841
Od pořízení fotograﬁe, daguerrotypie Bedřicha Franze, uplynulo 10. června 180 let. Její
originál vlastní ve svých sbírkách Muzeum
města Brna.
Na den přesně, kdy fotograﬁe vznikla, byl
snímek k vidění v hranolové věži východního
křídla hradu Špilberku, od 14. června do konce
roku ji nahradila novodobá daguerrotypie Zelného trhu, pořízená ze stejného místa jako
v roce 1841. Snímek průvodu slavnosti Božího
těla na Zelném trhu pořídil vědec, fotograf, profesor fyziky a aplikované matematiky, kněz a příslušník premonstrátského řádu Bedřich Franz.
Živou událost fotografoval z okna brněnského
divadla Reduta. Použil metodu zvanou daguerrotypie. Jednalo se o první prakticky užívaný
komplexní fotograﬁcký proces. Daguerrotypie,
způsob fotografování, který ještě neznal pojem
negativ-pozitiv, vynalezl v roce 1837 jeden z průkopníků a otec fotograﬁe Louis Daguerre. Sláva
daguerrotypie trvala sice jen několik málo let,
ale ve své době patřila tato zobrazovací metoda
k velmi oblíbeným a právě díky ní se fotograﬁe
stala trvalou součástí života. Vášní se stala i pro
učitele fyziky Bedřicha Franze, který se aktivně
věnoval vědeckým pokusům s daguerrotypií.
Nejdříve fotil ateliérové snímky, především portréty svých přátel a kolegů. Dle dobového tisku
fotil i architekturu v plenéru, tyto fotograﬁe se
však nedochovaly. Na rozdíl od té, na níž zachytil liturgický obřad 10. června 1841 v Brně. Ve
stejný den dokonce pořídili ve Vídni fotografové
bratři Nattererovi, kteří se pravděpodobně
i s Bedřichem Franzem znali, stejný typ snímku,
průvod Božího těla. Jejich fotograﬁe je však ve
Vídni uložena pouze jako reprodukce.
Alena Šedivá

■
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LÉTO NA BISKUPSKÉM DVOŘE

Tiché zákoutí Zelného trhu ve vnitřním
areálu Moravského zemského muzea žije
divadelními příběhy, hudbou a tancem.
Městské divadlo Brno představí na Biskupském dvoře 29. a 30. června bohatýrskomilostnou hudební komedii Tři mušketýři, od
2. do 6. července na diváky čeká muzikál na

motivy pohádky Boženy Němcové O statečném kováři a téměř detektivní příběh Napoleon aneb Alchymie štěstí v režii Stanislava
Slováka, který roztočí kolotoč neuvěřitelných
historických situací od 8. do 11. července.
Muzikál vystřídá Balet Národního divadla
Brno, který od 14. do 18. července představí

legendární celovečerní titul Romeo a Julie, který
diváci kvůli nouzovému stavu nemohli již rok
vidět na domovské scéně v Janáčkově divadle.
Neoklasickou verzi Mária Radačovského
v režii Martina Glasera, scénograﬁi Marka Hollého a kostýmech Alexandry Gruskové na nádhernou hudbu Sergeje Prokofjeva podtrhne
spojení s oblohou plnou letních souhvězdí.
Trochu jiný typ tance bude následovat
20. července, a to v podání slovenské folklórní
Lúčnice.
Srpen zahájí kytarovým festivalem s Nocí
ﬂamenka a následně se 2. a 3. srpna na pódiu
představí Divadlo Kampa, Vojtěch Dyk zazpívá 4. a 5. srpna, další den vystoupí herci Městského divadla Zlín a 8. až 11. srpna z pražského
Divadla bez zábradlí. Od 12. do 14. srpna bude
pódium patřit Maratonu hudby, který vystřídá
Divadlo na Vinohradech. F scéna 19. až 21.
srpna potěší příznivce folklóru, 24. a 25. srpna
si na své přijdou swingoví nadšenci, 27. srpna
zazní Jazzová mše a hudební tečku za Létem
na Biskupském dvoře udělá 29. srpna Roman
Dragoun s B Side Bandem. Více o programu
na www.letonabiskupskemdvore.cz.
(mav)

■

MARATON HUDBY BRNO

Festival Maraton hudby se uskuteční
12. až 15. srpna, jeho součástí bude také
festival pro rodiny s dětmi Na prknech,
dlažbě a trávě.
Do Brna přijede například Lenka Dusilová,
jež za své nové album Řeky získala tři ocenění
v Cenách Anděl 2020. Zpěvačku doprovodí
kapela Květy. Premiérový program představí
Dasha s Epoque Quartet. Dále vystoupí královna blues Juwana Jenkins, originální
hudebnice Sisa Feher nebo vycházející hvězda české alternativní scény a držitelka Ceny
Anděl 2020 Amelie Siba.

Letošní novinkou je world music scéna,
která bude stát na Biskupském dvoře. Na ní
vystoupí tři zahraniční interpreti: vokální kvintet Kata z Faerských ostrovů, folkové uskupení Spilar z Belgie nebo charismatický
bosenský zpěvák Damir Imamović.
Cílem organizátorů je představit kvalitní hudbu a jedinečné projekty v prostředí města.
Během prodlouženého víkendu se proto historické centrum Brna stane jedním velkým
pódiem. Hudebníci vystoupí na více než dvaceti, někdy i netradičních, místech, v koncertních sálech, na náměstích, v ulicích nebo tře-
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ba v podzemním krytu. Prostor piazzetty před
Janáčkovým divadlem se promění na energický Balkan Night, kde zahraje rumunská
dechovka Fanfara Transilvania. Taneční rytmy
doplní slovenské DJ duo Malalata nebo čeští
Circus Brothers. Součástí je i Bezuliční busking, tedy koncerty pouličních umělců, kteří
zahrají v designově ztvárněných pokojích
napříč centrem města. Za buskerským projektem stojí výtvarnice Kateřina Šedá.
Festival Maraton hudby Brno spolupracuje
i s festivalem Na prknech, dlažbě a trávě, jenž
připravuje hravý program pro rodiny s dětmi.
Společnou událostí je vystoupení novo-cirkusového souboru Cirk La Putyka, jenž se svou
show Kaleidoscope zahájí oba festivaly.
Festival Maraton hudby Brno si zakládá na
pestré nabídce kvalitní hudby. V prodlouženém víkendu si proto návštěvníci poslechnou
interprety od rocku a popu přes folk a jazz
až po muzikál nebo klasickou hudbu. Bohatý
program složený z devatenácti žánrů připravuje skupina odborných dramaturgů z řad
novinářů, promotérů a hudebníků.
Více informací o místech konání koncertů
a časech jednotlivých vystoupení najdete na
www.maratonhudby.cz. Tomáš Foltán ■

Neziskové organizace

CIHLU K CIHLE MŮŽE PŘIDAT KAŽDÝ
Žít ve vlastní domácnosti a rozhodovat
o svém životě je pro dospělé lidi na první
pohled samozřejmá věc. Pro osoby s těžkým zdravotním handicapem jde ale často
o velmi těžko dostupný luxus.
Míst, která by kombinovala možnost svobodného života a potřebné péče je totiž
v České republice kritický nedostatek. To se
rozhodla změnit nezisková organizace
Domov pro mne. Starý dům v Brně-Černovicích představí na chráněné bydlení pro pět
vozíčkářů.

Marie se vrátí domů
Stejně jako za vznikem celé organizace,
i za nápadem na stavbu chráněného bydlení
stojí silný lidský příběh. V patrovém domě
totiž vyrůstala dlouholetá klientka Domova
pro mne Marie, která kvůli komplikacím způsobených zápalem plic v kojeneckém věku
trpí dětskou mozkovou obrnou.
„Maruška v domě vyrůstala s širokou rodinou, v dospělosti se o ni dlouhá léta starala
maminka. Maruščin stav se ale vlivem několika úrazů zhoršoval a maminka už neměla
šanci péči zvládnout. Maruška proto odešla
do ústavního zařízení, vždy ale snila, že se
do domu vrátí,“ vyprávěla Jarmila Vokálová,
výkonná ředitelka neziskové organizace
Domov pro mne.

Pomůže evropská dotace
Velký sen o přestavbě domu na chráněné
bydlení pro vozíčkáře se nyní Marii skutečně
splní. V roce 2018 požádala organizace Domov
pro mne, která se pomoci osobám s handicapem věnuje už 16 let, o evropský grant. O dva
roky později byla žádost schválena.
„Po schválení žádosti nabralo vše rychlý
spád, aktuálně za sebou máme dlouhou fázi
papírování, jsme vlastníky nemovitosti a chystáme veřejné výběrové řízení na stavební ﬁrmu. Věříme, že bourací a vyklízecí práce
začnou na podzim, kompletně hotovo by
mělo být nejpozději do konce roku 2023,“
popsala Jarmila Vokálová.

Ve starém domě, který je prozatím plný
schodů a bariér tak v průběhu dvou let vznikne nový domov celkem pro pět klientů. Úprav
bude třeba udělat opravdu hodně.
„Z domu plného schodů musíme udělat
zcela bezbariérové bydlení. V přízemí zvedneme podlahy a ze staré dílny vytvoříme
nájezd na venkovní terasu. Nezbytností bude
samozřejmě instalace výtahu,“ komentovala
architektka projektu Veronika Jilčíková.
Výsledkem budou tři samostatné domácnosti doplněné o zázemí pro asistenty. Bytové
jednotky v prvním a druhém patře nabídnou
vždy dva soukromé pokoje pro klienty a společnou kuchyň s koupelnou. Pokoj v podkroví,
ve kterém si jako malá hrála, má rezervovaný
právě iniciátorka nápadu Marie.

Proč chráněné bydlení?
S provozem chráněného bydlení má nezisková organizace Domov pro mne již zkušenosti. Dva bezbariérové byty pro čtyři klienty
provozuje v Brně-Bohunicích. I přesto, že jde
o velmi funkční model, podobných zařízení
je v celé České republice kritický nedostatek.
„Dospělý mentálně zdravý člověk, který chce
žít svobodně a podle možností stejně, jako
jeho zdraví vrstevníci, nemá moc variant.
Často zůstává v péči stárnoucích a velmi
vyčerpaných rodičů, nebo je nucen odejít do

zařízení s jasně stanoveným režimem. Chceme proto ukázat, že to jde i jinak a kromě
faktické pomoci i šířit osvětu,“ vysvětlila Jarmila Vokálová a dodala, že chráněné bydlení
je pro jeho obyvatele i ekonomicky výhodné.
O náklady na domácnost i asistenci se totiž
podělí. „Klienti žijí zcela svobodně a jsou
nuceni převzít zodpovědnost za svůj život
i plánování jednotlivých dnů. Stále ale mají
jistotu, že jim budou k dispozici naši osobní
asistenti a to ve dne i v noci,“ uzavřela.

Cihlu k cihle přidaly i brněnské
celebrity
Celkové náklady projektu odhaduje organizace minimálně na 18 milionů. K 15 milionům
z evropské dotace proto více než tři musí
sehnat sama. Ve sbírkové kampani Cihlu
k cihle se proto obrací k veřejnosti. Za projekt
se ve sbírkových videích postavily i brněnské
osobnosti a podniky, například dráhový
cyklista Tomáš Bábek, herec Filip Teller, pivovar nebo čokoládovna. „Naši patroni nám
věnovali také skvělé odměny. Zájemci si tak
mohou koupit například soukromou degustaci kávy, kurz ﬂamenka nebo místo na hereckém workshopu, udělat si radost a ještě podpořit dobrou věc,“ vysvětlila Lenka Romportlová, koordinátorka pro public relation
(mav) ■
a spolupráci.

Pomozte i vy vytvořit domov pro pět
vozíčkářů
Podrobné informace o projektu naleznete na webových stránkách www.cihlukcihle.cz. V sekci Podpořte nás si můžete
vybrat jednu ze skvělých odměn nebo
zaslat ﬁnanční dar na transparentní sbírkový účet 2801900665/2010.
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PROJEKT DĚTI NEBE

CHARITNÍ PÉČE POMÁHA
Charitní pečovatelská služba svaté Rity
pomáhá seniorům, aby mohli zůstat ve
svém domově, i když už se nemohou sami
o vše postarat.
V Brně funguje tato služba třicet let. Ročně
pečovatelky navštěvují až 160 seniorů v místě,
kde jsou celý život zvyklí. Na Charitní pečovatelskou službu svaté Rity se mohou lidé
obrátit v situaci, kdy potřebují pomoci s péčí
o sebe nebo o svého blízkého.
Pečovatelky z Charity jezdí i za pětaosmdesátiletou vdovou, paní Věrou. Celý svůj
život žije v útulném bytě ve středu města. Její
jediný syn bydlí přes dvě stě kilometrů daleko
a za maminkou pravidelně dojíždí. Při jedné
z obvyklých návštěv pozoroval, že se maminka necítí dobře. Dokonce i sousedé si začali
všímat, že se paní Věra občas chová podivně.
Syn proto mamince nabídl, že si ji vezme
k sobě domů, aby se o ni mohl denně starat.
Paní Věra ale synovu nabídku odmítla. Bála
se, že by si na novém místě těžko zvykala
a nechtěla ani zatížit synovu rodinu. Zkrátka
cítila, že doma je doma a svůj život si nedokázala představit bez výhledu na milované
Brno.

OS LOGO POSKYTUJE
LIDEM OPORU
Pomáháme lidem z okresů Brno-město
a Brno-venkov. Našimi klienty jsou lidé
s poruchami komunikace a hybnosti,
například v důsledku cévní mozkové
příhody, úrazu hlavy či jiného úrazu.
Pomůžeme vám najít práci nebo se
naučit pracovat s počítačem. Nabízíme
i kognitivní trénink, komunikační kroužek
nebo kurz angličtiny. Vše probíhá individuálně a je přizpůsobeno vašim potřebám. Jsme sociální služba, což v tomto
případě znamená, že poskytujeme nabízené aktivity bezplatně. Finančně nás
podporuje Jihomoravský kraj a město
Brno. Dále poskytujeme odborné sociální
poradenství a ranou péči.
Najdete nás na Renneské třídě 45, a to
od 8.00 do 16.00 hodin. Dostanete se
k nám tramvají číslo 5 nebo 6, zastávka
Celní, nebo tramvají číslo 8, zastávka Vsetínská.
Kontaktovat nás můžete na telefonních
číslech 775 564 605 a 775 564 615, více
informací je k dispozici na www.oslogo.cz.
Eva Šolcová, DiS.

Jednou se paní Věra ztratila při cestě na
nákup a ocitla se na okraji města v zahrádkářské kolonii. Sama nedokázala najít cestu
zpět domů a štěstí bylo, že ji po několika hodinách našli kolemjdoucí. Zcela vyčerpanou ji
za pomoci městské policie zavedli do bezpečí domova.
V následujících dnech syn paní Věry požádal Charitní pečovatelskou službu o pomoc.
Protože se obávala cizích lidí ve své domácnosti, navštívila ji nejprve sociální pracovnice
Charity. V klidu a podrobně jí vysvětlila, jak
pečovatelská služba funguje a s čím může
pomoci.
Paní Věra souhlasila, že službu vyzkouší.
Pečovatelky začaly domácnost navštěvovat
třikrát denně. Nejčastěji pomáhaly s chystáním jídla, hlídaly pitný režim nebo jí připomínaly užití nachystaných léků. Stav paní Věry
se díky péči Charity zlepšoval. Na své pečovatelky si rychle zvykla, a dnes se na ně
dokonce těší. Vnášejí jí do života kromě každodenní služby v domácnosti i nové zprávy
z okolního světa. I syn paní Věry je nyní klidnější, protože ví, že maminka není celé dny
Petra Kuchtíková ■
doma sama.

NÁDVOŘENÍ S AG FLEK
Slezská diakonie Brno srdečně zve na
beneﬁční koncert hudební skupiny AG
Flek.
Koncert se uskuteční 22. srpna od 18.00
hodin na nádvoří Staré radnice. Již od 16.00
hodin bude pro široké publikum připraven
bohatý doprovodný program, během něhož
můžete přispět na odborné doplňkové služby
pro rodiny s dětmi s postižením.
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji
na webu TIC Brno a jeho kamenných prodejnách, případně od 16.00 hodin na místě
konání koncertu. Více informací najdete na
www.sdbrno.cz.

■

Hana Wohlgemuthová

■

Ztráta dítěte je jednou z nejbolestnějších
lidských zkušeností. Ročně přichází v České republice o své děti v různém věku a za
různých okolností stovky rodičů.
Podporu v tomto těžkém období nabízí
projekt Děti nebe, realizovaný Centrem pro
rodinu a sociální péči Brno podpořený Nadací
ČEZ a Magistrátem města Brna.
Našim cílem je, aby rodiče na tuto bolest
nebyli sami. Poskytujeme podporu a doprovázení formou individuálního psychologického poradenství. Na setkáních svépomocné
rodičovské skupiny nabízíme citlivý prostor
pro podporu a sdílení s dalšími rodiči. Dotýkáme se důležitých témat jako truchlení, prožívání ztráty, vnímání sebe, vztahy s lidmi,
návrat do práce a další. Pro zdravotníky i další
pomáhající profese je určen specializovaný
workshop na téma Perinatální ztráta – Jak
být rodičům oporou a (zároveň) nevyhořet.
Na našich webových stránkách je k dispozici ke stažení brožurka Děti nebe – průvodce
pro rodiče, která nabízí praktické rady, psychologické provedení procesem truchlení
a sdílení osobních příběhů.
Bližší informace naleznete na webu
Mgr. Jana Jakešová ■
www.crsp.cz.

PROČ CHODÍ ŠÁRKA
DO DŽIVIPENU
Nízkoprahové centrum Dživipen Armády
spásy nabízí své služby bezplatně dětem
a mladým ve věku od šesti do čtrnácti let.
V centru pracují tři sociální pracovníci,
kteří se v odpoledních hodinách věnují klientům a řeší s nimi témata, která je trápí
nebo je zajímají. Například s jedenáctiletou
Šárkou pracovnice probírají, jaké životní
změny přichází s dospíváním. Pracovnice
Šárku provází tímto obdobím a jsou jí oporou v situaci, kdy hledá odpovědi na otázky,
na které nezná odpovědi, protože se
neodvažuje svěřit nebo zeptat svých rodičů.
Šárka ví, že může pracovnicím věřit, protože
jsou vázány mlčenlivostí a vztahy s klienty
staví na vzájemné důvěře. Kromě toho jí
pomáháme se školou. Když se u nás Šárka
neučí, nebo neprobírá s pracovnicemi, co
ji zajímá, tráví čas hraním fotbálku nebo tvořením.
Pokud víte o někom mladém, kdo by
potřeboval pomoci, řekněte mu o Dživipenu. Pro více informací nás můžete kontaktovat na adrese Körnerova 1 nebo na telefonním čísle 773 770 238. Navštívit můžete
také náš facebook.
Kristýna Čechová
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Sport

SPORTUJTE S OLYMPIONIKY

Olympijský festival v Brně rozhýbe děti
i dospělé. Sportovní akce léta nabídne víc
než 30 sportů a poprvé i příměstské tábory
s olympioniky.
Celkem 17 dní sportování a skvělé atmosféry přinese do Brna už podruhé Olympijský
festival. Nejen pro všechny obyvatele Jihomoravského kraje se otevřou brány SKP
Komety, která se po dobu trvání her v Tokiu,
tedy od 23. července do 8. srpna, přemění
na olympijský areál.
Olympijský festival představí ve velkém
i nové olympijské sporty skateboarding
a sportovní lezení a chybět nebudou ani paralympijské sporty, speciální den pro seniory

nebo zcela nová vzdělávací zóna. Obsah
vznikl ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Českou olympijskou akademií.
„Moc se těším, až nejenom dětem přiblížíme
historii a současnost olympijských her a hlavně zábavnou formou představíme olympijské
symboly i hodnoty,“ uvedla bronzová olympionička Šárka Kašpárková, která bude fungovat jako lektorka vzdělávací zóny Eda
a organizátorka části sportovišť během celého festivalu.
Hlavním letošním motivem je návrat dětí
ke sportu, proto se poprvé uskuteční i příměstské tábory. „Chceme, aby děti během
pěti dnů prožily svou malou olympiádu.
Vyzkouší si dvacet sportů, dozví se víc o olympismu a na závěr dostanou analýzu svých
sportovních dovedností,“ upřesnila Lucie
Šafářová, ambasadorka Olympijského festivalu v Brně. „To vše pod vedením zkušených
lektorů a nás olympioniků.“
Podrobný program je k dispozici na webu
olympijskyfestival.cz, kde návštěvníci najdou
kromě vstupenek také rezervační systém,
který bude sloužit k zamluvení sportoviště.
(mav)

STREET FLOORBALL
LEAGUE

Náměstí Svobody bude 17. července
hostit ﬂorbal pod širým nebem.
Turnaj spolupořádá domovský ﬂorbalový klub Sokol Brno I, který připraví všem
soutěžícím i fanouškům super doprovodný program. Místa pro týmy byla již měsíc
a půl před akcí rozebraná, takže se dá
očekávat špičkový náboj a motivace. Hrát
se bude tři proti třem bez gólmanů na
malé branky, což slibuje spoustu akce
a šancí. Přehled všech turnajů najdete
na stránkách www.streetﬂoorball.cz.
Vítězslav Carda

■

■

KOUPALIŠTĚ NA KRAVÍ HOŘE ZVE
KE SPORTU I K ODPOČINKU

Sezóna v krytém bazénu i venkovním koupališti příspěvkové organizace radnice,
Sportovního a rekreačního areálu Kraví
hora, je v plném proudu.
Venkovní areál se letos dočkal nového
venkovního sociálního zázemí, převlékacích
kabinek a úložných skříněk. Zázemí bylo

vybudováno v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí původních prostor kanceláří, bufetu
a starého sociálního zázemí, kde nyní vzniká
nové wellness centrum. Z důvodu stavebních prací letos najdou návštěvníci na novém
místě občerstvení, u kterého bude plážová
terasa.

Venkovní koupaliště i krytý bazén budou
o prázdninách otevřeny od 9.00 do 21.00
hodin, pro příznivce ranního venkovního plavání se brána koupaliště otevře v úterý,
čtvrtek a pátek už od 7.00 hodin. Aktuální
otevírací dobu a podmínky pro vstup sledujte
(mav) ■
na: www.kravihora-brno.cz.
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MALBY
14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

