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11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 5. 2. 2020 V 16.00 HODIN
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.
Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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Informace z radnice

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
máme za sebou na radnici Brno-střed
první rok od voleb, v nichž jste nám dali
důvěru, abychom naši městskou část spravovali.
Především vám chci poděkovat za podporu, kterou jsme od vás dostali při řešení
problémů spojených se zadáváním veřejných zakázek v minulosti. Mohu konstatovat, že jsme se s touto nepříjemnou minulostí vyrovnali a přijali řadu opatření, aby se
manipulace s veřejnými zakázkami nemohly
opakovat. Každý den procházím centrem
města do práce na radnici. Právě teď mám
radost z Brusláku pod Joštem, kde dopoledne zdarma bruslí děti a žáci z našich škol
a odpoledne si ho užíváme spolu s našimi
dětmi i my starší. Také se, jistě i k vaší radosti,
opět roztočilo vyhlídkové kolo v parku na
Moravském náměstí, pro který připravujeme
celkovou rekonstrukci.

S velkým nasazením se zabýváme bydlením v naší městské části, dokončili jsme
rekonstrukci několika domů a byty předali
novým nájemníkům podle pořadníku.
Pomocí nových pravidel pro opravy bytů
vlastním nákladem chceme urychlit jejich
opravy a přidělování.
Pro nový školní rok otevřeme kompletně
zrekonstruovanou školku na Kamenné ulici.
Budeme pokračovat v rozšiřování parkovacích míst v modrých zónách, připravujeme
rozšíření bazénu na Kraví hoře o wellness,
a to samozřejmě není vše. Chci vás ujistit,
že všechny naše kroky směřují k tomu, aby
se vám v naší čtvrti dobře žilo. Dovolte,
abych vám za radnici Brno-střed i osobně
popřál vše nejlepší do nového roku a těším
se na další setkávání a spolupráci.
Ing. arch. Vojtěch Mencl ■
starosta městské části Brno-střed

DĚTI Z VÝSTAVNÍ A VELETRŽNÍ
SI UŽ MAJÍ KDE HRÁT I SPORTOVAT
Parková úprava ve vnitrobloku mezi ulicemi Výstavní a Veletržní na Starém Brně,
upravené bezpečné dětské hřiště, sportoviště na míčové hry, nové cestičky a zeleň,
to vše budou moci místní obyvatelé konečně využívat.
Zpracování návrhu úpravy vnitrobloku
předcházelo v listopadu 2015 veřejné projednání s občany, kteří za jednu z hlavních
hodnot území uvedli dětské hřiště, které již
neodpovídalo kvalitativně ani bezpečnostně dnešním požadavkům. Dále pro ně byla
důležitá zeď podél ulice Veletržní, která
pomáhá odhlučnění od projíždějících tramvají a frekventované silnice. Jako námět
uvedli doplnění prostoru například o hřiště
na míčové hry, odpadkové koše a lavičky.
Následovala architektonicko-urbanistická
soutěž, ve které zvítězil návrh Ing. Zdeňka
Sendlera.
Součástí architektonické soutěže byla
i úprava části Mendlova náměstí. Realizace
soutěže byla vzhledem k finanční náročnosti rozdělena do dvou etap. Část rekonstrukce na Mendlově náměstí proběhla
v letech 2017 až 2018 a úprava vnitrobloku
na ni navázala v roce 2019.
„Obyvatelé Starého Brna čekali na úpravy veřejných prostranství v této oblasti mnoho let. Doufám, že nově upravený vnitroblok
jim bude dobře a dlouho sloužit, stejně jako

parčík s kavárnou na Mendlově náměstí,“
doplnil Bc. Martin Landa, 1. místostarosta
městské části Brno-střed, do jehož gesce
spadá životní prostředí.
Městská část Brno-střed při realizaci kladla důraz na pocitovou bezpečnost, bezbariérovost, provozní čistotu a bezproblémovou údržbu. Původní dětské hřiště prošlo
zásadní úpravou. Herní prvky jsou umístěny
v novém prostorovém schématu a jsou
podloženy dopadovou plochou s litým pryžovým povrchem.
Ze západní strany je dětské hřiště uzavřeno pergolou, která zajistí stín díky osazení popínavými rostlinami. Samotné dětské

hřiště je také zastíněno. Na dětské hřiště
navazuje nové sportoviště na míčové hry
s litým pryžovým povrchem a čtyři metry
vysokým oplocením. Původně prázdný prostor mezi dvěma částmi odhlučňovací zdi
byl doplněn novým plotem s posuvnou bránou kvůli obsluze. Do centrální části vnitrobloku vede nový středový chodník.
Součástí úprav je i instalace laviček
a odpadkových košů a sadové úpravy, byly
zde vysázeny nové stromy, keře a drobné
okrasné rostliny a bude zde obnoven trávník. Náklady na rekonstrukci dosáhly zhruba
5,7 milionu korun a práce ve vnitrobloku
byly ukončeny v prosinci 2019. (kad) ■
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Krmítka pro ptáky
můžete doplnit i vy
Městská část Brno-střed každoročně před
zimní sezonou umísťuje krmítka do parků,
které má ve správě. Letos jsme umístili jedenáct krmítek, a to do parku na Moravském
náměstí, na Komenského náměstí, do parku
Danuše Muzikářové, do parku Koliště pod
Janáčkovým divadlem, do Björnsonova sadu,
na Kraví horu, na Obilní trh a do parku Žlutý
kopec. Krmítka pravidelně kontrolujeme
a doplňujeme, přisypat zob do krmítek, která
jsou zavěšena níže nad zemí, může samozřejmě kdokoliv. Je však potřeba dodržet
základní pravidla, co do krmítek patří a co ne.
Pokud chcete ptákům pomoci, vkládejte do
krmítek semínka slunečnice a semínkové
směsi, drcené vlašské ořechy, jeřabiny
a bobuloviny nebo třeba hovězí lůj. Do krmítek nepatří zbytky jídel, chléb a slané pečivo
nebo těstoviny.

Zimoviště pro drobné
živočichy
Kromě krmítek jsme letos opět vybudovali
i čtyři zimoviště pro ježky. Azyl před nepřízní
velkoměsta poskytují nejen ježkům, ale
i všem ostatním drobným živočichům. Jsou
v parku u Letohrádku Mitrovských, v parku
na Kraví hoře, ve vnitrobloku Křídlovická-Poříčí, a jedno v parku u ulice Dvorského, jehož
rekonstrukce byla dokončena v průběhu prosince 2019. Pokud si chcete vytvořit zimoviště
pro drobné živočichy i na své zahradě, postačí hromada listí, případně kamení, kousek
kmene nebo silných větví a podobně, které
umístíte v klidném místě vaší zahrady.

Nový herní prvek
u Křídlovické
Na zelené ploše za bytovými domy na ulici
Nové sady 39–45a je nový herní prvek
v podobě jehlanu s dvojhrazdou a skluzavkou
pro děti do 14 let. Městská část Brno-střed
jej tam nainstalovala na přání obyvatel z okolí.
Herní prvek je zpevněn kovovým vyztužením
a je doplněn akátových dřevem, které se
vyznačuje velkou odolností a bezúdržbovostí.
Upraven byl také dopadový prostor pod
prvkem a instalovány dvě lavičky. Celková
investice činila zhruba 160 000 korun.

Kam s vánočními
stromky?
Občané města Brna mají hned několik
možností, kam vánoční stromek odevzdat.
Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo mohou nechat stromky ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního
odpadu, tedy u černých popelnic. Toto pravidlo platí pro stromky do průměru kmene
pět centimetrů. Větší stromky, které mají průměr kmene větší, by měli občané rozřezat
přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata
popelářského vozu totiž není schopna silné
a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo
by dojít k poškození lisovacího zařízení ve
vozidle.

Mobilní rozhlas
i pro občany Brno-střed
Poškozený městský mobiliář nebo černé
skládky v Brně-střed nám můžete nahlásit
pomocí aplikace Mobilní rozhlas. Nespornou
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výhodou Mobilního rozhlasu je možnost nahlásit podnět i bez datového připojení. Jakmile
se mobilní telefon připojí k síti, podnět se dodatečně odešle včetně správné lokalizace. Takto
mohou občané pohodlně nahlásit přeplněný
odpadkový koš stejně jako znečištěný chodník
v parku či poničenou lavičku. Aplikace nabízí
také další možnosti komunikace, které však
radnice nevyužívá. Pro nahlášení podnětu stačí vyfotografovat a popsat podnět, sama zajistí
podle místa lokalizace přeposlání informace
městské části Brno-střed. Aplikaci Mobilní rozhlas si stáhnete zdarma. Pro nahlášení závad
na místních komunikacích nebo na prvcích
veřejného osvětlení mohou Brňané i nadále
využít webovou stránku Brňáci pro Brno.

Zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed byl schválený harmonogram schůzí pro rok 2020.
Zasedání se budou konat 5. února, 15. dubna, 10. června, 16. září, 4. listopadu a 9. prosince.
Schůze se konají ve společenském sále
radnice na Dominikánské 2 a začínají vždy
v 16.00 hodin. Pozvánky jsou zveřejňovány
na webu radnice na www.brno-stred.cz a na
jejím facebookovém proﬁlu, najdete je také
na titulní straně zpravodaje.

Oprava fontány na
Komenského náměstí
V roce 2019 byla fontána mimo provoz.
Odborná ﬁrma během roku prováděla tlakové zkoušky potrubí a výpustí a hledala závadu, kvůli které docházelo k masivnímu úniku
vody. Testy probíhaly na přípojkách vody, na
tlakovém rozvodu vody k tryskám a rovněž
se zkoušela nepropustnost nádrže. Díky
monitorovací kamerové technice bylo zjištěno, že je poškozeno kameninové výpustné
potrubí včetně přípojek. Praskliny v potrubí
byly opraveny za pomoci kanalizačního robota metodou injektáže a za použití bezešvé sanační vložky. Oprava stála přibližně
158 000 korun. V dubnu bude provedena
testovací zkouška, poté bude fontána opět
uvedena do provozu.
(kad)

■
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NOVINKY V OBLASTI CEN NÁJEMNÉHO
Městská část Brno-střed přistoupila k úpravám postupu při sjednávání nových nájemních smluv, jejichž součástí jsou i úpravy
cen nájemného. Úpravy cen se ale nedotknou uzavřených nájemních smluv na dobu
neurčitou, tedy více než 80 % stávajících
nájemců se změna netýká.
Zastupitelé městské části Brno-střed na
prosincovém zasedání schválili nová pravidla
pro stanovení výše nájemného. Městská část
Brno-střed dosud neměla zaveden jednotný
a ucelený postup pro jeho stanovení u prodlužování smluvních vztahů. U nově přidělovaných bytů existovala zavedená praxe, která
však nezohledňovala skokový růst tržního
nájemného ani částky investované do oprav
a rekonstrukcí.
U standardních nově pronajímaných bytů
dochází ke korekci ceny z původních 96
korun za metr čtvereční plochy bytu a měsíc
na 99 korun za metr. Byty, do kterých městská
část musela investovat velké částky na rekonstrukci, budou nově pronajímány za 130 korun
za metr, a byty, které se budou pronajímat
v nově rekonstruovaných nebo nově postavených domech, budou dostupné za 150

korun za metr čtvereční. Je nutné zdůraznit,
že tyto ceny se týkají vždy jen nově přidělovaných bytů.
Stále tedy platí, že nabídka bytů našim
občanům bude obsahovat ve větší míře
cenově velmi dostupné byty pouze s drobnými opravami ze strany městské části za
sazbu 99 korun a bude rozšířena o byty opravené nákladněji, u kterých však bude s přihlédnutím k provedeným opravám předepsáno vyšší nájemné.
Pokud má nájemce smlouvu na dobu neurčitou, tato změna se ho žádným způsobem
nedotkne. Schválená pravidla však budou
upravovat prodlužování smluv na dobu
určitou, které jsou před koncem platnosti
obnovovány. V rámci prodlužování smluv
budou sazby nájemného dorovnávány citlivě
a velmi pozvolně, a to vždy na nejbližší
možnou hranici.
Nájemné pro rok 2020 bude představovat
částku buď například 77,45 korun za metr
a měsíc, nebo 88 korun za metr a měsíc nebo
99 korun, a to podle toho, v jaké výši má
nájemce stanoveno poslední nájemné.
Nájemcům tedy nehrozí žádné skokové navy-

šování nájemného. Tyto změny se rovněž
netýkají nájemců, kteří hradí nájemné vyšší
než 99 korun za metr.
„Sazby nájemného byly v městské části
Brno-střed dlouhodobě podhodnoceny, tržní
nájemné je dnes běžně dvojnásobné. Jedním ze základních úkolů městské části je
zajištění bytových potřeb svých obyvatel,
proto došlo pouze k omezenému navýšení
nájemného. Tento krok je však nezbytný,
abychom byli schopní řádně udržovat svěřený majetek a opravovat domy a byty co
nejlépe,“ doplnil Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed, do jehož gesce bytová politika spadá.
Současně také dochází k upuštění od takzvaného nabídkového nájemného, kdy
zájemci o byt podávali nabídky na jednotlivé
byty obálkovou metodou. Postup přidělování
bytů tak bude transparentnější a sazby
nájemného budou nejen předvídatelné, ale
pro všechny zájemce o byt identické.
Obávat se samozřejmě nemusí ani nájemci
sociálních bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou. Sazby nájemného se ve
smyslu výše popsaných postupů v tomto typu
(kad) ■
bytů nijak měnit nebudou.

KVALITNÍ BYDLENÍ NA BRATISLAVSKÉ

Městská část Brno-střed dokončila kompletní rekonstrukci domu na ulici Bratislavská 26, která probíhala od července 2018.
Kolaudace proběhla v prosinci 2019 a 13
bytových jednotek a dva nebytové prostory
čekají na nové nájemníky.
Původní stav domu byl téměř havarijní, bylo
proto nutné přikročit k rozsáhlým opravám.
V průběhu rekonstrukce se navíc ukázalo,
že technický a statický stav domu byl ještě
horší, než se čekalo.
V celém domě jsou nyní nové stropy
a podlahy, elektroinstalace, vodoinstalace,
kanalizace, vnitřní omítky, rozvedeno je cen-

trální vytápění a ohřev vody ve výměníkové
stanici. Součástí rekonstrukce byla také kompletní výměna krovu a položení nové střešní
krytiny. Uliční fasáda prošla repasí, aby byl
zachován historický ráz domu, okna jsou dřevěná. Repasí prošlo i teracové schodiště
a v hale domu je nainstalován kamerový systém, který bude pomáhat zajistit bezpečnost
nových obyvatel a jejich majetku. K domu
byla navíc přistavěna výtahová šachta. Všech
13 bytů, které v domě po rekonstrukci vznikly,
je vybaveno velmi kvalitní novou kuchyňskou
linkou a sanitárním zařízením v koupelně a na
toaletě.

Velkým plusem domu je upravený vnitřní
dvorek, kde jsou umístěny lavičky a vysázena
zeleň a největším bonusem je pak zelená
střecha na dvorní části domu. Střecha je
pochozí a je určená pro trávení volného času
všech obyvatel domu. Mezi zelení vedou cestičky a lze se zde posadit a odpočívat.
„Kvalitní a kompletní rekonstrukce celých
domů je sice nákladná, ale je cestou k zajištění opravdu důstojného a hodnotného bydlení našim občanům. U tohoto domu mě
navíc velmi těší, že jsme dokázali vybudovat
zelený prostor na klidném místě, ke kterému
budou mít přístup všichni obyvatelé domu.
Věřím, že pokud se v domě vytvoří přátelská
komunita, odrazí se to i na kvalitě soužití
a společné péči o prostory, které mají k dispozici,“ doplnil radní Ing. Ivo Komárek, do jehož
gesce investice patří.
Ulice Bratislavská se v posledních letech
proměňuje v lokalitu zajímavou k bydlení.
Vedle opraveného domu městské části stojí
nový bytový dům a další městské i soukromé
činžovní domy se v okolí opravují nebo se
jejich rekonstrukce chystá. Dostupnost do
centra města je ideální a všechny služby
občanům jsou tak na dosah ruky. (kad) ■
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DĚTI MAJÍ DĚTSKOU GYMNASTIKU RÁDY

Už od roku 2015 městská část Brno-střed
podporuje projekt Dětská gymnastika do
škol a nakupuje nové cvičební sady pro své
základní školy.
Projekt dětské gymnastiky si za pět let získal srdce nejen dětí, ale i pedagogických pracovníků a široké veřejnosti. Jeho cílem je
zaujmout a nadchnout děti a žáky mateřských
a základních škol pro pohyb a sport. „Je nutné

dětem ukázat, že pohyb může být zároveň
i zábava a rozhodně nemusí bolet, naopak
být příjemným zážitkem díky kvalitním cvičebním pomůckám a dobře vyškoleným učitelům a trenérům,“ upřesnil cíle projektu
Ing. Martin Schwab, 4. místostarosta městské
části Brno-střed pro sport a turismus.
„Loni novou sadu získala Základní škola
Hroznová, Základní škola Antonínská
a Základní a mateřská škola náměstí
28. října. Jedna sada stojí zhruba 100 000
korun, což není málo, ale věřím, že jsou to
správně investované peníze a jejich nákup
pro naše školy plně podporuji,“ doplnila
JUDr. Michaela Dumbrovská, 2. místostarostka městské části Brno-střed, do jejíž
gesce školství spadá.
Během roku městská část organizuje několik Dní s dětskou gymnastikou, workshopů,

které slouží jak pro seznámení dětí a žáků
se cvičebními pomůckami, tak i jako ukázkový
den pro pedagogy a vedení dalších škol
nejen z městské části Brno-střed. Přesvědčení a znalost pedagogů, jak se sadou a dětmi pracovat, je naprosto zásadní předpoklad
pro úspěch při motivaci dětí k pohybu.
Tradiční propagační akcí projektu je třídenní účast na veletrhu Life!, kde se městská část
se svým projektem prezentuje společně
s dodavatelem gymnastické sady v pavilonu Z ve Family hall. Kromě asi 400 dětí
z mateřských a základních škol Brna-střed si
na gymnastických sadách loni na podzim
zacvičilo i několik set dětí, které se veletrhu
zúčastnily s rodiči. Na gymnastické pomůcky
děti nezřídka stály fronty, což dokazuje, že
je tato forma cvičení pro děti vhodná a zají(kad) ■
mavá.

POCTA LAĎCE A LADISLAVU KOZDERKOVÝM

Dva brněnské rodáky od prosince 2019 připomíná umělecká plastika. V předzahrádce
činžovního domu na adrese Jana Uhra 26,
kde rodina žila mnoho desetiletí, upoutá
pozornost kolemjdoucích dílo připomínající
klavír s kovovým kotoučem.
Ladislav Kozderka (1913–1999) byl významný brněnský skladatel, dirigent a klavírista.
Absolvoval brněnskou konzervatoř a působil
v Československém rozhlase Brno. V roce
1951 založil Brněnský estrádní rozhlasový
orchestr. Byl autorem mnoha úspěšných
skladeb, asi nejznámější je swingový evergreen Měsíc ve víně. Laďka Kozderková
(1949–1986) byla přední česká muzikálová

herečka. Vystudovala brněnskou konzervatoř, byla sólistkou Hudebního divadla v Karlíně. Její profesní výkony byly podle odborníků na muzikálový žánr srovnatelné se
světovými produkcemi v Londýně nebo na
Broadwayi. Byla i oblíbenou ﬁlmovou a televizní herečkou.
V roce 2019 jsme si připomněli dvě jubilea
těchto osobností. V červnu uplynulo 70 let
od narození Laďky Kozderkové a v prosinci
to bylo 20 let, co odešel Ladislav Kozderka.
Dvojice příznivců Laďky Kozderkové, Jan
Herget a Jaroslav Veselka, proto přišla
s nápadem tyto osobnosti připomenout.
Ochotným pomocníkem jim byl Ladislav Koz-
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derka mladší. Výsledkem je plastika, jejímž
autorem je doc. Mgr. Jaroslav Koléšek ArtD.,
vedoucí katedry sochařství na Fakultě umění
Ostravské univerzity. Základem plastiky je
klavír, symbolizující především Ladislava Kozderku, coby klavíristu a skladatele. Laďku
Kozderkovou symbolizuje kovový kotouč připomínající slunce, její nejtypičtější účes a také
ozubenou pilu. Sestra Laďky Kozderkové,
historička výtvarného umění PhDr. Alena Podzemná, plastiku ocenila: „Tato nečekaná kombinace může na první pohled působit šokujícím dojmem, ale právě takový kontrast
dokonale vystihuje střet dvou výrazných
uměleckých osobností, jejich povahy
i duchovní svět. Harmonizující konzervativní
základ našeho otce Ladislava Kozderky
vyrůstající z klasického školení na brněnské
konzervatoři, a současně inspirovaný jazzem
a moderní taneční hudbou proťala Laděnka
svou energičností a svéhlavostí, se kterou si
zvolila svou vlastní cestu. Její hlas měl říz
a intonace byla milimetrově přesná. Navíc
oběma byl bytostně vlastní humor, nadsázka
a sebeironie, což v sobě plastika také obsahuje.“
Plastiku bylo možné realizovat díky ochotě
a vstřícnosti majitelů domu Stanislavu a Jarmile Nedělovým. Záštitu nad projektem převzal starosta městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl a městská část Brno-střed výrobu plastiky také ﬁnančně podpo(kad) ■
řila.
Foto: Jan Mikulášek
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TŘETÍ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU DO ŠKOL

Už potřetí se žáci základních škol městské
části Brno-střed zapojili do projektu Participativního rozpočtu do škol, který nabízí
možnost realizovat nápady žáků a rozvíjet
u nich nové schopnosti. Za ﬁnance, které
projekt letos do škol přinesl, se pořídí stojany na koloběžky nebo nový školní rozhlas.
Radnice Brno-střed i tento školní rok nabídla
každé škole 35 000 korun, kterou mohli žáci
použít na realizaci svých nápadů, pořízení
nového vybavení školy, nebo třeba na uspořádání výletu pro spolužáky. Projekt je unikátní

nejen v zapojení žáků do procesu rozhodování
o společném majetku, ale žáci, kteří se projektu
účastní, mohou díky Participativnímu rozpočtu
do škol nabýt nové a prohloubit stávající kompetence, jako jsou komunikační dovednosti,
prezentování svých myšlenek nebo vystupování na veřejnosti a schopnost prosazovat svůj
názor. Žáci v rámci participativního rozpočtu
své návrhy nejprve konzultovali se školním
koordinátorem, který žákům pomáhá už od přípravné fáze, kdy se jim snaží vyčíslit náklady
na jejich nápad a určit okruh všech, kterým
bude realizace jejich nápadu prospěšná.

Následující, nejpodstatnější fází celého projektu je tvorba reklamní kampaně, která žákům
pomáhá oslovit spolužáky a získat tak jejich
hlas. Spolu s workshopy, při kterých žáci připravovali plakáty a prezentace svých nápadů,
na školách proběhly i reklamní kampaně a projektové dny, díky kterým se o navrhovaných
projektech dozvěděli ostatní. Nápady, které
v elektronickém hlasování získaly od zapojených žáků nejvíce hlasů, budou začátkem tohoto roku realizovány. Tak budou díky participativnímu rozpočtování na ZŠ Antonínská
instalovány stojany na koloběžky a pořízeny
relaxační vaky, na ZŠ Hroznová se ﬁnance
použijí na projekt renovace vestibulu, žáci ZŠ
Bakalovo nábřeží odhlasovali použití prostředků na rekonstrukci toalet u tělocvičny a na ZŠ
Husova budou vyzdobeny šatny. Nový školní
rozhlas bude pořízen na ZŠ Horní a žáci ZŠ
nám. Míru spolu půjdou do kina. Informace
o všech ročnících Participativního rozpočtu do
škol městské části Brno-střed naleznete na
http://paro.brno-stred.cz/.
Ondřej Franek

■

STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL SE STALI
ZASTUPITELI

Radnice Brno-střed hostila poslední den
Akademie mladých občanů. Ta je určená
pro studenty středních škol, kteří se zajímají o dění v politické sféře, a to na komunální, krajské i celostátní úrovni. Studenti
si vyzkoušeli jednání zastupitelstva včetně
diskuse a hlasování.
V sobotu 14. prosince se v zastupitelském
sále radnice Brno-střed uskutečnilo zasedání
studentského zastupitelstva. Simulovaného
jednání se účastnilo 16 vybraných studentů
a tajemník Úřadu městské části Brno-střed
Petr Štika. Ten ocenil vysokou úroveň a znalosti studentů o fungování místní samosprávy.
„Po celou dobu čtyřhodinového jednání stu-

dentů jsem se cítil jako na skutečném zastupitelstvu. Studenti byli v rolích zastupitelů
výborně připravení, konstruktivně prosazovali
svá stanoviska, živě diskutovali, byli vtipní,
nápadití a odpovědní, ale současně nic neodpustili svým názorovým odpůrcům a důsledně
dodržovali jednací řád. Projednávalo se
několik významných bodů, které vyvolaly rozsáhlou diskuzi, například udělení výjimky pro
uhelnou elektrárnu nebo investiční záměr na
výstavbu koupaliště,“ doplnil Štika.
Jednání studentského zastupitelstva proběhlo v rámci šestého ročníku Akademie mladých občanů, která se konala od 11. do 14. prosince v Brně. První den akademie se studenti
seznámili s problematikou vlivu turismu na
život ve městech. Společně s Janou Janulíkovou, ředitelkou TIC Brno, a Kamilou Zla-

tuškovou, ředitelkou festivalu Serial Killer,
řešili, jak turisté ovlivňují atmosféru ve městě,
jaký mají dopad na podnikání a také o jeho
negativních dopadech na město. Druhý den
byl věnován problematice přeměny průmyslových objektů ve městě, poznamenaných
kontaminací pozemků a jinou průmyslovou
zátěží. Studenti navštívili brněnskou Zbrojovku a přilehlý brownﬁeld, kde má vzniknout
nová obytná část. Odpoledne ještě stihli novinářský workshop se šéfredaktorem Brněnské
drbny Martinem Šedou. Čtvrtý den byl věnován komunální politice, workshop na téma
správného vedení města proběhl na Masarykově univerzitě pod vedením ředitele Institutu veřejné správy Filipa Hrůzy a tajemníka
Úřadu městské části Brno-střed Petra Štiky.
(kad)

■
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SRDEČNĚ GRATULUJEME

V prosinci oslavila sté narozeniny občanka
městské části Brno-střed, paní Božena
Patočková.
Paní Patočková se narodila 2. prosince 1919
v Brně jako třetí z pěti sourozenců do rodiny
obchodníka s látkami a galanterií. Během

druhé světové války se její bratr zapojil do
odbojové skupiny a v lednu 1944 byli na udání
sousedů rodiče i všech pět sourozenců
zatčeni gestapem a tvrdě vyslýcháni ve věznici na Cejlu. Ačkoliv jim nebylo nic dokázáno,
byli nadále vězněni a nakonec převezeni do
Terezína, odkud nastoupilo všech pět sourozenců do transportu směr Osvětim. V červnu 1944 byli práceschopní vězni převezeni
z Osvětimi do Německa, bratr se dostal do
Oranienburgu a sestry do Christianstadtu,
kde pracovaly jako drvoštěpky, u zedníků
a v továrně na granáty. Během dalších přesunů se jim podařilo společně s dvěma děvčaty utéct. Po dlouhé a strastiplné cestě
z Německa se dívky rozhodly přidat k partyzánům a nakonec se dostaly až do Uherského Hradiště. Ukrývaly se v různých rodinách
a zapojily se do výroby granátů a rozbušek.
Po osvobození se vrátily zpět do Brna, bratr
a rodiče bohužel nepřežili. Paní Patočková
vychovala dvě děti, dvojčata Jana a Jitku.
Pracovala jako úřednice v Československé
spořitelně a zůstala aktivní i v důchodu. V současné době žije v Domě Naděje na VinohraLucie Tribulová ■
dech.

POSLEDNÍ SETKÁNÍ
U KULATÉHO STOLU

Kulatý stůl na téma Šikana je určený pro
širokou veřejnost a koná se 20. ledna
2020 od 17.30 hodin v sále společenského
centra radnice Brno-střed na Dominikánské 2.
Poslední ze série čtyř kulatých stolů věnujících se různým vážným tématům bude
věnovaný šikaně. Co je to šikana? Kdo bývá
nejčastěji její obětí a jaké následky si může
šikanovaná osoba nést? Máte někoho takového ve svém okolí, nebo se jen o téma zajímáte a chcete se dozvědět více? U kulatého
stolu se setkáte s odborníky, kteří proble-

matiku představí a zodpoví vaše dotazy.
Budou to:
• Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí rodičovské Linky bezpečí
• Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá – zástupkyně
ředitele ze ZŠ nám. 28. října
• zástupci z Pedagogicko-psychologické
poradny
• sociální pracovníci oddělení sociálně právní
ochrany dětí a oddělení péče o dospělé
Úřadu městské části Brno-střed
„Předchozí tři setkání na témata Domácí
násilí, Dluhy, ztráta bydlení a prevence bezdomovectví a Závislosti, měly u veřejnosti
velký ohlas. Doufám, že i o poslední setkání,
které bude řešit neméně závažné téma,
jakým je šikana, bude takový zájem. Jsem
rád, že lidé nejsou ke svému okolí lhostejní,“
řekl tajemník Úřadu městské části Brno-střed,
Petr Štika. Městská část Brno-střed sérii čtyř
setkání u kulatého stolu realizuje díky projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na
území MČ Brno-střed, který je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost.
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Lucie Tribulová

■

PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda
v naší městské části funguje nějaký klub
nebo spolek, který pořádá aktivity pro
starší. Maminka zůstala sama a ráda
bych ji někam zapojila, aby nebyla pořád
jen doma.
M. Sedláčková, Brno-střed
Městská část Brno-střed nabízí seniorům různé možnosti kulturního i společenského vyžití. Jedním z organizátorů
zajímavých akcí pro starší je Centrum volného času Botanka. Najdete jej na adrese Botanická 13 a nabízí cvičení pro
seniory s trenérkou, zpívání s houslistou
Na lidovou notečku, klub ručních prací,
poradnu, kde se zdokonalíte v práci
s tablety a počítači a další zajímavé kurzy.
Každý pátek se pak koná procházka za
architekturou. Na radnici Brno-střed na
Dominikánské 2 připravuje koncerty klasické hudby v podání studentů Konzervatoře Brno s názvem Mladí hrají seniorům a koncerty lidové hudby Posezení
u cimbálu. Zajímavé koncerty, besedy
a představení se také konají v klubu Leitnerova. Centrum volného času Botanka
i klub Leitnerova zřizuje městská část
Brno-střed. Nejen kultura a společnost,
ale i bezpečnost je pro seniory velmi
důležitá. Proto radnice každoročně realizuje projekt Bezpečný střed pro seniory.
Jedná se o sérii přednášek, na co si mají
starší lidé dát pozor, jak se bránit, pokud
je někdo obtěžuje, jak se vyhnout nekalým obchodním praktikám a podobně.
Městská část provozuje také dva kluby
seniorů, a to na ulici Václavská 3 a Křenová 39, které je možné pravidelně
navštěvovat. Program si tvoří každý klub
sám. Několikrát ročně se na radnici konají
Jubilejní narozeniny pro seniory. Přihlásit
se mohou občané s bydlištěm v městské
části Brno-střed, kteří v daném roce
dosáhnou životního jubilea 80, 85, 90
let a dále každý rok. Všechny rádi na radnici přivítáme, pogratulujeme a strávíme
s nimi příjemné slavnostní dopoledne.
Máte-li zájem přihlásit sebe nebo třeba
rodiče na jubilejní narozeniny, můžete
kontaktovat paní Bronislavu Makaryszynovou z odboru sociálního a zdravotního,
tel.: 542 526 211, e-mail: bronislava.maka(kad) ■
ryszynova@brno-stred.cz.

Informujeme

OČI BRNA: BARBORA
MARKÉTA ELIÁŠOVÁ
Cyklus Oči Brna v Moravské zemské
knihovně představí další ze zajímavých
osobností, spisovatelku, překladatelku,
cestovatelku, novinářku a fotografku Barboru Markétu Eliášovou.
Se životem ženy, která začátkem minulého
století několikrát objela svět a na základě
svých zkušeností zaznamenala mnohá autentická svědectví ve svých reportážích, v denících i na fotograﬁích, se mohou návštěvníci
výstavy nazvané Cesty do země květů seznámit do 15. února.
Barbora Markéta Eliášová (2. 11. 1874 – 27. 4.
1957) se narodila v malé moravské vesničce
Jiříkovice u Brna, dobový tisk ji označuje jako
první českou cestovatelku kolem světa. „Eliášová vstoupila do života se stigmatem
nemanželského dítěte, brzy osiřela a dětství
prožila u pěstounů jako obecní sirotek. Nejprve žila u svých příbuzných, později ji obec
ve snaze ušetřit předala statkáři Jiřímu Liškutinovi, který byl ochoten se jí ujmout za
nižší ﬁnanční podporu,“ uvedla historička
Martina Krajíčková, kurátorka z Muzea Brněnska. Talentované dívky si všimnul místní učitel

MÓDA 2.1

a umožnil jí studium cizích jazyků, jejichž
výukou se později i živila.
Pro cestování ji nadchnul zkušený dobrodruh a rozhodnutí zpečetila snaha zotavit se
po náhlém úmrtí několika blízkých. Z jejích
výprav vznikla řada knih cestopisných reportáží, které jsou cenné nejen způsobem vypravování, sledujícím zážitky z putování a přibližujícím setkávání se s jinými kulturami.
Například zážitky z Japonska jsou psané
nikoliv z pohledu pozorovatele, ale z perspektivy člověka, který sdílí život s místní
komunitou. „Je jednou z prvních žen, které
své cesty ﬁnancovaly z vlastních prostředků
a cestovaly bez mužského doprovodu. Je
také schopna přinést jiný pohled na realitu,
než v té době nabízeli mužští kolegové- cestovatelé,“ řekla Romana Macháčková, druhá
z kurátorek. B. M. Eliášová byla také autorkou
beletristických knih pro mládež, jedné divadelní hry, učebnic angličtiny a řady překladů.
Součástí výstavy jsou i doprovodné akce
a mimořádně i katalog.
Více na www.mzk.cz.
Mgr. Jana Lokajová

■

Oblečení vnímáme jako základní potřebu, ale i jako luxusní zboží. Kde je ale
hranice? Na tuto aktuální otázku reaguje výstava v Urban centru na Mečové 5.
Výstava popisuje současnou situaci
v kontextu zrychlování ve světě oděvního
průmyslu a následné spotřeby v závislosti na problémech s tím spojených,
dopad na přírodu, pracovní podmínky
a jiné. Dále se věnuje geograﬁckému
rozmístění textilního průmyslu a tomu,
jak celý proces ovlivňují nové technologie. Koncepce výstavy tak otevírá otázky,
zda a jestli bychom neměli zpomalit
nejen ve světě oděvní, ale i jiné masové
výroby, či jak k danému tématu přistupovat z hlediska spotřebitele.
Výstavu centrum pořádá ve spolupráci
s organizací NaZemi, která připravila na
8. ledna od 9.00 do 11.00 hodin workshop o různých přístupech ke spotřebě
oblečení.
Výstava končí 10. ledna, více o ní na
www.nazemi.cz.
(mav)

■

BRNO OCENILO SPORTOVCE

Ceny pro nejlepší brněnské sportovce byly
vyhlášeny 12. prosince 2019. Titul sportovce Brna pošesté v řadě získal lezec Adam
Ondra.
Druhé místo Akademie brněnského sportu
přiřkla brokovému střelci na trap Janu Liptá-

kovi a třetí dráhovému cyklistovi Tomáši Bábkovi. Dalšími v pořadí byli Jakub Tomeček,
Vendula Frintová nebo Martin Zaťovič. Adam
Ondra stanul v čele brněnských sportovců
pošesté za sebou, dlouhodobě patří k nejlepším lezcům světa. Letos oslavil tituly mistra

světa i mistra Evropy v lezení na obtížnost.
Oceněny byly také sportovní kolektivy a sportovní akce loňského roku. Do sportovní síně
slávy byly uvedeny slavné brněnské sportovní osobnosti Vladimír Malý, Jiří Pokorný
a Milan Puzrla.
Střelci Komety Brno zabodovali mezi sportovními kolektivy, kde obsadili první místo.
Mezi nejlepšími týmy je následovali hokejisté
Komety Brno a dráhoví cyklisté sprinteři Dukly
Brno. Nejlepším mládežnickým kolektivem
se stal Kanoe klub Spoj Brno, na druhém místě stanul klub SK Draci Brno a na třetím AK
Olymp Brno.
Sportovními akcemi roku byly vyhlášeny
v tomto pořadí MotoGP, extraligová utkání
hokejové Komety Brno a největší běžecký
závod na Jižní Moravě ČSOB Vokolo priglu
2019. Nejlepšími mladými sportovci do dvaceti let jsou v pořadí první kanoistka Gabriela
Satková, dále hokejista Stanislav Svozil a třetí
je střelkyně Zina Hrdličková. Nejlepším veteránským sportovcem nad padesát let se stal
plavec Rudolf Šmerda. Nejlepším handicapovaným sportovcem roku byl vyhlášený
(mav) ■
cyklista Ivo Koblasa.
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NOVÝ VSTUP DO VODOJEMŮ
Vodojemy na Žlutém kopci, které už dlouho
neslouží svému původnímu účelu, mají
nový vstup. Ten bude používán především
pro provozní záležitosti a příležitostně bude
zpřístupněn veřejnosti.
Provoz vodojemů, které byly vybudovány
mezi šedesátými lety 19. století a druhým
desetiletím 20. století, byl ukončen v roce
1997 a prostory byly uzavřeny. Původní
vstup byl těžko přístupný a náročný, a proto
nechalo město Brno vybudovat nový.
Práce trvaly od června do začátku listopadu a do oprav se investovaly zhruba dva
miliony korun. O využití vodojemů, které

byly loni prohlášeny kulturní památkou, se
zatím jedná. Správu areálu by mohlo převzít
Turistické informační centrum, které se již
stará o tři části brněnského podzemí: Kostnice u sv. Jakuba, Mincmistrovský sklep
a Labyrint pod Zelným trhem.
O možnostech využití prostoru bude
vypracována odborná studie, v předběžných plánech se uvažuje například o vybudování muzea vody, wellness nebo celoročního kluziště.
Prostory by mohly posloužit i Filmové kanceláři Brno, která už v minulosti zaznamenala velký zájem filmových štábů ve vodo-

Tříkrálová sbírka slaví 20 let.
Přijďte slavit s námi!

jemech natáčet. Do doby, než se o finálním
využití rozhodne, budou vodojemy příležitostně otevřeny pro veřejnost.
Lucie Tribulová

■

SAKO PŘISPĚJE
K LEPŠÍMU OVZDUŠÍ

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
7. 1. 2020, od 16 hod.
Přijďte si užít tradiční průvod centrem města Brna!
Tři králové na velbloudech s doprovodem pastýřů, pastýřek a dětí
půjdou přes Zelný trh, poté Masarykovou ulicí až na náměstí
Svobody. Letos u příležitosti jubilejního ročníku sbírky průvod
poprvé zamíří až na Dominikánské náměstí, kde se pokloní
Jezulátku v živém Betlémě.
Chcete se v tradičním lidovém kostýmu do průvodu zapojit?
Rádi vás mezi námi přivítáme. Neváhejte nás kontaktovat:
Bc. Veronika Gajdošová, koordinátorka průvodu
E-mail: veronika.gajdosova@brno.charita.cz
tel.: 731 624 936
Tříkrálový průvod se uskuteční za podpory města Brna.

Přijetím Kjótského protokolu se jeho
signatáři zavázali ke snižování emisí
oxidu uhličitého a k přijetí limitů jeho
produkce.
Společnost SAKO připravuje několik
projektů, kterými chce přispět k úspoře
těchto emisí. Jedním z nich je optimalizace provozu vzduchového kondenzátoru v zimním období.
Vzduchový kondenzátor v provozu
zařízení na energetické využívání odpadu zajišťuje přizpůsobování provozních
podmínek při proměnných dodávkách
tepla. Je však také náchylný na teploty
pod bodem mrazu. Cílem společnosti je
provést technologické úpravy umožňující
zvýšené dodávky tepla v topném období, kdy je poptávka nejvyšší, a to při minimalizaci rizika zamrznutí koncové části
kondenzátoru. Provedená opatření navýší výrobu tepla v zimním období až o 20
gigajoulů za hodinu a ročně se tak uspoří
emise oxidu uhličitého ve výši přibližně
2 100 tun.
Tímto opatřením společnost SAKO
pozitivně přispěje ke kvalitě ovzduší
v Brně. Potřebnou energii, která by jinde
musela být vyrobena prostřednictvím
zemního plynu, totiž získá zvýšením účinnosti zařízení bez produkce emisí.
Tomáš Caha
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BRNĚNSKÉ
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
JE OPĚT V PROVOZU

VYLEPŠENÉ LUŽÁNKY

V parku Lužánky jsou zase o něco lepší
podmínky pro sport. Přibyla běžecká dráha
a workoutové hřiště, obnoven byl také
původní in-line park. Revitalizace stála bezmála pět milionů korun a trvala půl roku.
Plocha na jihovýchodním okraji parku o rozloze 7 860 metrů čtverečních se začala revitalizovat loni v červnu, hotovo bylo v listopadu.
Správce parku, Veřejná zeleň města Brna,
nechal obnovit starý in-line park, vybudovat
novou běžeckou dráhu a žádané workoutové
hřiště. Kromě toho přibyl také pingpongový
stůl, byly vysázeny vzrostlé stromy, keře a další
zeleň. Workoutová sestava byla nainstalována
na místě zrušeného asfaltového hřiště pro

míčové sporty. Je barevně sladěna s vybavením parku a vybudována tak, aby splňovala
nároky svých uživatelů. Hlinitopísčitá běžecká
dráha o délce 180 metrů kopíruje trasu současné asfaltové cesty a vede kolem sportovního areálu a tenisových kurtů. Poslední opravenou částí parku Lužánky je in-line park,
který již nesplňoval bezpečnostní podmínky
a přestával být bruslaři vyhledávaný. Překážky
opisují současný terén a nový betonový
povrch přispívá k tiššímu provozu. Ačkoliv je
sportoviště určeně převážně pro vyznavače
aggressive in-line, mohou ho využít i skateboardisté, lidé na koloběžkách a další.
Lucie Tribulová

■

(kad)

■

MAPA PODLE KURTA

DÁME NA VÁS MÁ VÍTĚZE

Ve třetím ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás hlasovalo celkem 13 214
Brňanů.
Hlasování pro ﬁnálové projekty proběhlo
v listopadu loňského roku. Z celkem 53 ﬁnálových návrhů se jich 14 stalo vítězných a rozdělí si mezi sebou 32,3 milionu korun z rozpočtu města.
Realizace začne už tento rok. Městské části
Brno-střed se týká jeden projekt, a to Pojízdné schody v podchodu u nádraží od pana
Pavla Šubrta. Ty by měly vzniknout u prostředního nástupiště a doplnit tak eskalátory
v OC Letmo a u budovy nádraží. Částečně
se Brna-střed týká také Městská galerie od
Martina Reinera, která má vzniknout v oblasti
Brněnského Bronxu rozkládajícího se na území Brna-střed a Brna-sever a jejím cílem je

Správa železniční dopravní cesty v prosinci
dokončila rozsáhlou modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na
brněnském hlavním nádraží.
Po roce se tak na brněnské nádraží mohly
vrátit všechny vlaky. Ve všední dny jich zde
projíždí na 670 denně.
Brněnský uzel nyní řídí nejmodernější
elektronické zabezpečovací a sdělovací
zařízení. Během roční výluky bylo opraveno
i kolejiště směrem k Heršpicím a renovací
prošla trať do Chrlic a Černovic. Rekonstrukcí prošla i prostřední část odbavovací haly
a první nástupiště hlavního nádraží, kterou
má od Českých drah pronajatou společnost
Brno New Station Development.
V nejbližších letech připravuje Správa
železniční dopravní cesty modernizaci
a elektrizaci tratě z Brna do Zastávky u Brna
a také rekonstrukci tratě mezi Brnem, Maloměřicemi a Blanskem. Termín modernizace
a přesunu brněnského hlavního nádraží
zatím nebyl stanoven.

dát oblasti novou tvář. Tu vytvoří pět velkoformátových obrazů na štítových plochách
domů. Autory budou významní čeští i světoví
umělci.
Vítězem se stal projekt s názvem Onkologicky léčené děti v Brně, jenž chce podpořit
děti léčené na dětské onkologii Brno. Na druhém místě skončily Stromy pro život, díky kterým bude vysazeno 500 nových listnatých
stromů a pomyslnou bronzovou medaili získala Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích.
Symbolický šek pro první tři vítězné nápady
byl předán na náměstí Svobody 3. prosince
za účasti primátorky Markéty Vaňkové.
Výsledky hlasování, podrobný popis jednotlivých projektů a další informace naleznete
na stránkách damenavas.brno.cz.
Lucie Tribulová

■

Mezinárodní konference Tribute to Kurt
Gödel 2020 se uskuteční 13. až 15. ledna
v prostorách Hvězdárny a planetária Brno
a Masarykovy univerzity.
Setkání je určeno především odborníkům,
ale ani laická veřejnost nepřijde zkrátka. Ve
stejné době totiž spatří světlo logického světa
mapa Kurt@BRNO#vy, která bude hravým
průvodcem po stopách Kurta Gödela v jeho
rodném městě. Součástí budou logické paradoxy i nejrůznější hříčky.
Na konferenci vystoupí hned dvanáct výjimečných osobností, například profesor
Matthias Baaz z vídeňské univerzity, jenž se
specializuje na matematickou logiku a teoretickou informatiku, profesor logiky, ﬁlozoﬁe
matematiky a epistemologie na utrechtské
univerzitě Albert Visser či docent Curtis
Franks z notredamské univerzity v USA.
Součástí konference bude udělení Ceny
Kurta Gödela vynikající osobnosti, která přispěla k rozvoji odkazu a k popularizaci jeho
díla. Prvním laureátem ceny se stane in memoriam matematik a ﬁlozof Petr Vopěnka za
celoživotní dílo v oblastech matematické logiky, klasické i alternativní teorie množin a ﬁlozoﬁe a dějin matematiky.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

■
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HRDÁ INSTITUCE
V CENTRU BRNA

Univerzita obrany je jedinou vojenskou
vysokou školou v České republice a vznikla
sloučením Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie
Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové
v září 2004.
I v mezinárodním měřítku se jedná
o významnou instituci, protože spolupracuje
s mnoha zahraničními vojenskými univerzitami a odbornými pracovišti. Jako odborný
asistent Univerzity obrany, který zde přednáší
vojenskou historii, bych rád čtenářům zpravodaje Brno-střed i jako bývalý zastupitel této
největší a nejpočetnější brněnské městské
části přiblížil, o jakou instituci se jedná, jakou
má za sebou historii a proč na ni právem
můžeme být hrdí.
Nejcharakterističtější a v povědomí lidí žijících či pracujících v centru Brna nejvíce usazenou budovou Univerzity obrany je jednoznačně objekt velitelství na ulici Kounicova,
kterému se díky originálnímu tvaru přezdívá
rohlík. Ten byl postaven v roce 1937 podle
projektu architekta Bohuslava Fuchse, který
se významně podepsal na funkcionalistické
tváři předválečného Brna. Výstavba reagovala na potřeby armády a po pouhém roce
výstavby se do ní nastěhovalo zemské vojenské velitelství a velitelství III. armádního sboru.
Vojákům však nebylo umožněno bojovat za
obranu republiky, po obsazení země nacisty
byla v témže objektu umístěna posádka
a štáb wehrmachtu.
Po osvobození Československa se do prostor opět vrátilo velitelství III. sboru československé armády. V rámci mohutné reorganizace se v padesátých letech v Brně zřídila
Vojenská technická akademie, jejíž velitelství
budovu převzalo. Od roku 1951 tak začíná
tradice Brna i jako města s přítomností
významné vojenské vysoké školy. Dnes je
v budově umístěno vedení Univerzity obrany,

rektorát a děkanáty obou brněnských fakult,
tedy Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií a mnoho jednotlivých kateder, které plní i její výzkumnou funkci. V Hradci Králové pak sídlí i další důležitá
část Univerzity obrany, Fakulta vojenského
zdravotnictví, která vychovává vojenské lékaře, bez nichž by se armáda rozhodně také
neobešla.
Dalšími významnými objekty v Brně jsou
kasárna na Šumavské, které navazují už na
rakousko-uherskou tradici ozbrojených sil
dislokovaných na jižní Moravě. Původní
kasárna byla kdysi dokonce hned vedle
objektu Nové radnice na Dominikánském
náměstí, kde je dnes Pasáž Jalta. Tato kasárna
postupně přestala kapacitně vyhovovat
a v roce 1904 se postavil pro městskou vojenskou posádku charakteristický prstenec
budov obklopující volnou zpevněnou plochu
sloužící jako cvičiště a místo konání přehlídek.
Do kasáren na Šumavské rukovali především občané města Brna a obyvatelé z blízkého okolí. Židenická kasárna (pěchotní)
a kasárna Černá Pole (jezdecká) byla shodně
dostavěna v roce 1927. To, že i těmito místy
kráčela historie, nám připomíná už jen to, že
v lednu 1933 byl v Židenických kasárnách
zmařen pokus o fašistický puč. Právě zde
sloužil na konci třicátých let i Adolf Opálka
jako pozdější velitel výsadku, který měl za
úkol zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha na území protektorátu Čechy a Morava.
Armáda patří mezi pilíře státu, její prestiž
postupně stoupá, vojenské řemeslo se stává
atraktivním a dokazuje to i vyšší zájem o studium na Univerzitě obrany. Jistě tomu napomohlo i to, že od roku 2005 je naše armáda
plně profesionální a je budována na dobrovolném základě. Branná povinnost je nadále
vyžadována pouze při ohrožení státu nebo
za válečného stavu. Mgr. Tomáš Řepa ■
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DOBROVOLNĚ
SE BUDE UKLÍZET
I LETOS

V minulém roce se do úklidů zapojilo
celkem 157 163 dobrovolníků, kteří
během 3 895 akcí uklidili 2 613 tun
odpadů, uvedli u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků organizátoři
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Mezinárodním dnem dobrovolníků je
již přes 30 roků 5. prosinec, který na
začátku adventu připomíná, jak jsou dobrovolníci důležití pro společnost. Právě
k tomuto datu proto shrnují pořadatelé
naší největší dobrovolnické akce z Českého svazu ochránců přírody a spolku
Ukliďme Česko výsledky úklidové sezony. Ty již poněkolikáté v řadě překonaly
výsledky let předchozích, což dokazuje
sílící význam tématu ochrany přírody
a životního prostředí u nejširší veřejnosti.
Hlavním tématem ročníku byly pneumatiky, jejichž pohazování na nejrůznějších místech v obcích, kolem komunikací
a dokonce i v přírodě, je bohužel stále
rozšířeným nešvarem.
Navzdory stoupajícímu množství
sebraného odpadu to organizátoři akce
s černými skládkami vidí pozitivně. Tradiční organizátoři jich totiž hlásí čím dál
méně, je více dobrovolníků a méně
odpadu.
Letos se akce bude konat opět v tradičním dubnovém termínu, konkrétně
v sobotu 4. dubna, termín mezinárodního
úklidového dne pak připadá na 19. září.
Všichni, kteří se chtějí připojit ke stále
sílícímu úklidovému hnutí, se mohou hlásit již teď na www.UklidmeCesko.cz, kde
získají všechny potřebné informace.
Radek Janoušek

■

Názory zastupitelů

ODVAHA MĚNIT VĚCI K LEPŠÍMU
Loni jsme 17. listopadu
oslavili 30 let od sametové
revoluce, díky které máme
mimo jiné demokracii
a svobodné volby.
Spousta z nás bilancuje,
co bylo přínosem a naopak
co jsme ztratili, což vidíme v celospolečenské
diskuzi ve sdělovacích prostředcích či na
náměstích. Každý máme svůj názor na to, jak
by měla vypadat světová politika, politika EU,
České republiky a města ve kterém žijeme.
Většina občanů si však správně uvědomuje,
že není schopna cokoliv změnit a zůstává jen
u sestavování vlád a zastupitelstev v restau-

racích, kavárnách či na rodinných oslavách.
Cesta k ovlivňování věcí veřejných však existuje. Není lehká, vyžaduje spoustu času, práce a odvahy. Touto cestou je zapojení se do
veřejného života sledováním a aktivní účastí
na dění v mé městské části, v mém městě,
vesnici. Všechna zastupitelstva jsou veřejná,
občané mohou přijít s konkrétními návrhy
a požadavky a příslušní politici či úředníci
musejí na podněty občanů podle zákona reagovat. V naší městské části mohou občané
sledovat zastupitelstva on-line na stránkách
www.brno-stred.cz, mohou si pustit záznam
či sledovat zápisy rady městské části. Také
si každý můžeme ve svém volebním obvodu

vyhledat poslance či senátora, kterého jsme
volili a požádat ho o konkrétní pomoc. Tito
lidé jsou placeni z našich daní a pracují pro
nás. Další možností ovlivňovat veřejné dění
je stát se členem některé politické strany,
která je v souladu s mým přesvědčením.
Aktivně se účastnit politického života je bohužel jediný a velmi pracný způsob jak dosáhnout pozitivních výsledků pro celou občanskou společnost. Zkuste to! Do nového roku
2020 vám a vašim rodinám přeji pevné zdraví, úspěch, štěstí a hlavně odvahu měnit věci
Lenka Blaštíková ■
k lepšímu.
zastupitelka MČ Brno-střed
nezávislá za SPD

RADNICE MOC NEVÍ, JAK SE STARAT
O OBECNÍ BYTY
Všichni jsme v posledních
letech svědky rychle se
zvyšujících cen bydlení.
Zajistit si kvalitní a stabilní
bydlení je problémem už
nejen pro ty nejchudší.
Na koupi vlastního bytu
dosáhne při dnešních cenách stále méně lidí.
Bydlení v nájmu u soukromých pronajímatelů
bývá drahé a často i nejisté. Smlouvy se uzavírají obvykle na rok a nemáte jistotu, že vám
bude prodloužena, přestože řádně platíte.
Oproti jiným samosprávám má městská
část Brno-střed výhodu. Stále má ve správě
více než tři tisíce městských bytů. Díky nim
může nabízet ﬁnančně dostupné a trvalé
nájemní bydlení. Nájemné je výrazně nižší
než to komerční. Od roku 2012 je navyšováno
jen o inﬂaci a pro stávající obyvatele činí cca
100 korun za metr čtvereční měsíčně. O volné
byty je značný zájem, který nejspíš vytrvá,
i když novým zájemcům současné vedení
radnice nájemné potichu zvýšilo. Některé
aktuálně obsazované byty jsou od konce
loňského roku nabízeny za měsíční nájem
130 i 150 korun za metr čtvereční. Zvyšovat

nájem takto razantním způsobem je sice
v obecním bydlení možné, ovšem vždy za
předpokladu, že zůstane pod úrovní tržního
nájemného. Přece jen obec pomocí bydlení
plní i jiné cíle, než je jen tvorba zisku. Samospráva by měla mít na paměti zejména zajištění bydlení zranitelným skupinám občanů,
jako jsou mladé rodiny, senioři nebo zdravotně znevýhodnění. V této souvislosti však
zaráží, že městská část na jedné straně zvedá
nájmy a na straně druhé se snaží zbavovat
nájemních domů. Nehovořím o privatizaci
domu jeho nájemníkům. Ta za určitých podmínek dává smysl. Ovšem současné vedení
radnice zavádí nový trend. Navrhuje do prodeje i bytové domy, kde jejich nájemci o koupi
nestojí nebo na ni nemají ﬁnance. Na listopadovém jednání zastupitelstva byl takto
doporučen do prodeje dům na Mlýnské ulici
ležící v developersky atraktivní lokalitě blízko
nového kancelářského komplexu bývalé
Vlněny. Podobně byl k prodeji navržen i meziválečný dům na Hvězdové ulici. Tento návrh
se naštěstí podařilo zastavit už v majetkové
komisi. Podotýkám, že se nejedná o žádné
zdevastované a vybydlené domy, ale o běžné

činžáky, obsazené nájemníky. Slýchávám,
že nejsou peníze na opravu všech bytových
domů, které má městská část svěřené. Jsem
přesvědčen, že se jedná o argument z velké
části lichý. I při současné výši nájemného
se na nájmu ročně vybere dohromady více
než tři sta milionů korun. Ovšem zpět do
oprav domů se letos vrátí pouhé dvě třetiny
této částky. Velká část příjmů padne na režijní náklady – zejména na mzdy v celkové
výši 38 milionů korun a také na rozličné služby. Rozpočet na nákup různých poradenských a právních služeb skokově vzrostl ve
srovnání s minulým rokem o čtvrtinu. Pokud
chybějí peníze na opravy, mělo by vedení
radnice okamžitě hledat úspory právě zde.
Bydlení je důležitou součástí politiky obce
a bylo by vhodné, aby koalice dala jasně
najevo, jak chce nakládat s bytovým fondem.
Zda chce domy prodávat, zdražovat bydlení
nebo naopak opravovat a zvyšovat dostupnost bydlení také pro lidi, kteří se dnes jen
těžko dostávají k důstojnému a stabilnímu
Mgr. David Oplatek ■
bydlení.
zastupitel MČ Brno-střed
za stranu Zelených

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

Informace zژdƽní vژmƽstské Ʈásti Brno-stȺed najdete také na webových stránkách
www.brno-stred.czژnebo facebookovém profilu. Aktuální Ʈíslo i archiv zpravodajɫ mɫžete Ʈíst
elektronicky na webuژhttps://zpravodaj.brno-stred.cz/, kde si ho mɫžete stáhnout díky
jednoduché aplikaci také do mobilu nebo tabletu.
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PŘÍBĚHY DOMŮ: BERGLŮV PALÁC
Zastavíme-li se při severním okraji parku na
Moravském náměstí, a zadíváme-li se na řadu
v současné době krásně a citlivě rekonstruovaných domů, jistě náš pohled zaujme jeden
z nich, který se od ostatních značně odlišuje.
Oním solitérem je Berglův palác, známější
spíše jako Muzejka. Není to jen architektonický styl a doba vzniku, které tento reprezentativně pojatý dům od ostatních odlišují,
ale také jeho původní funkce. Jak už totiž
napovídá někdejší název stavby, jednalo se
o soukromou stavbu brněnského průmyslníka německého původu Johanna Bergla, či
Berglera. Brno v době stavby tohoto paláce
prodělávalo výraznou stavební proměnu.
Z původně barokní pevnosti se totiž v závěru
první poloviny 19. století pomalu začalo stávat
moderní, ale především průmyslové město.
Výrazným zásahem do urbanismu a podoby
města byla jednak tvorba brněnské okružní
třídy, vyrůstající zde na základě vídeňského
vzoru, a také likvidace hradebního systému,
které město svíralo již od středověku. Teprve
v polovině 19. století, kdy Brno přestalo být
vojenskou pevností, bylo městským úřadům
dovoleno zahájit demolici městského opevnění a umožnit tak rozsáhlou stavební aktivitu
směrem k přilehlým předměstím.
A právě v této dynamické době vyrůstá na
okraji někdejší dálkové trasy vedoucí směrem
na Prahu honosná vila v neogotickém stylu.
Samotný výběr stavební parcely na okraji
Velké Nové ulice, dnes Lidické, měl poukazovat na význam a prestiž stavebníka, kterým
byl známý brněnský obchodník s kůžemi
a koženým zbožím. Jednalo se totiž o nárožní
stavební místo při ulici vedoucí mimo jiné
k hojně navštěvovanému a největšímu brněnskému parku Lužánky, z něhož byl navíc
krásný rozhled na historické jádro města. Pro
stavbu vlastního paláce si Bergl vybral
významného vídeňského architekta Heinricha Ferstela, podle jehož projektu byla vystavěna na brněnské okružní třídě ještě jedna
stavba, a to německý luteránský kostel, známý jako Červený kostel. V případě Berglovy
vily se jednalo o první palácovou zakázku
Heinricha Ferstela, u níž se pokusil podle
přání stavebníka „uplatnit charakter, který
byl příznačný pro mistry první poloviny 16. století“, když renesanční palácovou dispozici
překryl pozdně gotickou fasádou. Pro období
vzniku Berglova paláce, tedy dobu rodícího
se nacionalismu, bylo mimo jiné příznačné
exponovat vlastní etnicitu do celé řady oblastí
včetně architektury. Ve druhé polovině 19. století se tak v architektuře objevuje zásadní

koncept hledání ideálního národního architektonického stylu. Zatímco česky orientovaná část společnosti nacházela svůj zlatý
věk v období renesance a stavěla si tak svoje
soukromé, veřejné, spolkové a jiné stavby
v neorenesančním stylu, pro německy orientované stavebníky byl oním zlatým věkem
středověk a s ním spojená gotika. Nelze se
tak divit, že výrazné stavby německých Brňanů, ať již to byl zmiňovaný Červený kostel,
Berglův palác, ale také Tělocvična pod Hradem byly inspirovány právě severskou gotikou.
Do Berglova paláce, postaveného v letech
1860–1863, se vcházelo přes čestné nádvoří,
odkud se vstupovalo do prostorné schodišťové haly. Před fasádu z neomítaného cihelného zdiva architekt vysunul kamenné arkýře
tudorovského typu a na nárožní terasu, skýtající příjemnou vyhlídku na město, situoval
subtilní konstrukci zimní zahrady.
Berglům palác v osmdesátých letech
19. století změnil majitele, kterým se stal známý textilní průmyslník, majitel cukrovaru a velkostatkář Edmund Bochner a jeho žena Julie,
rozená Kleinová. Se jménem Edmunda Bochnera je spojen ještě jeden z brněnských paláců 19. století, a to takzvaný Bochnerův palác
situovaný na ulici Přízově, v současnosti jediná dochovaná stavba z bývalého areálu Vlněny. Poté, co Edmund Bochner získal palác po
Johannu Berglovi, rozhodl se k němu přistavět ještě jedno křídlo. Velmi citlivou přístavbu,
která respektuje původní Ferstelovu architekturu, navrhl brněnský architekt August
Prokop. Nové křídlo paláce obsahovalo kromě jiného také prostor kavárny, kam přestěhoval brněnský kavárník Otto Biber svou proslulou kavárnu Café Biber. V novém prostoru
se Café Biber stala vůbec první brněnskou
kavárnou osvětlenou elektrickým osvětlením.
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V závěru 19. století se palác dostává do majetku známé podnikatelské rodiny bratří Kleinů
a od nich palác kupuje v roce 1915 zemský
poslanec Stefan Haupt von Buchenrode. Až
do roku 1926 stavba sloužila jako soukromá
a obytná stavba. Teprve v roce 1926 ji zakoupilo pražské Zemědělské muzeum, které zde
vytvořilo expozici. A právě v této době se tak
rodí nový název pro budovu Muzeum, neboli
Muzejka. Součástí objektu nadále zůstala
známá kavárna, která změnila provozovatele
a s ním také název kavárna Muzeum, jejíž
interiér byl v roce 1934 radikálně přebudován
podle projektu architekta Bohuslava Fuchse.
Prostoru kavárny vévodila kubistická výtvarná
díla od Františka Kalába. V roce 1938 se v prezentační publikaci o městě Brně uvádí:
„V bývalém paláci Hauptově, na velmi živé
křižovatce ulic Nové a Švehlovy, je umístěno
Zemědělské museum. V přízemních místnostech bývala německá kavárna Bibrova, kterou renovoval nynější nájemce J. Ševčík,
a přeměnil ji v moderní kavárnu a útulnou
suterénní vinárnu. Zkušenosti, jež získal za
své praxe v cizině (ve Francii, Německu,
Anglii, na zámořských parnících aj.) využil
hojnou měrou, takže moderním topením
a větráním, skvěle zařízenou kuchyní a rozsáhlými chladírnami řadí se kavárna Muzeum
mezi nejpřednější brněnské podniky.“ Vzorná
obsluha a dobrá kvalita pokrmů zajistila
nájemci hosty nejen ze všech tříd brněnského
obyvatelstva bez rozdílu národnosti a politického přesvědčení, ale i hojnou účast
moravského zemědělského venkova.
Kavárna Muzeum patřila ještě v druhé polovině 20. století mezi velmi oblíbené a navštěvované kavárny, kam pravidelně chodíval
a čerpal inspiraci například básník Oldřich
Mikulášek, bydlící na nedaleké Mášově ulici.
Michal Doležel

■

Rozhovor

ADÉLA HANZLÍČKOVÁ:
RÁDA BYCH LETĚLA DO TOKIA!
Jedním z nejstarších olympijských sportů
v celé historii lidstva je zápas. Ve starověku
byl zařazen do programu až osmnáctých her
v roce 706 před naším letopočtem a byl součástí tzv. pětiboje, kde byl zařazen ještě běh,
skok, hod diskem a hod oštěpem. Zajímavé
jistě je, že borci zápasili nazí. V novodobé
olympijské historii byl zápas zařazen do programu již prvních her v roce 1896 a zápasí se
v úborech. Našim barvám přinesl zápas celkem patnáct olympijských medailí, zlaté Vítězslava Máchy z roku 1972. V roce 2004 byl do
programu her zařazen také zápas žen ve volném stylu a naší historicky první olympijskou
zápasnicí byla v roce 2016 v Riu de Janeiro
tehdy jedenadvacetiletá Adéla Hanzlíčková.

Jak na Rio vzpomínáte? Prý jste
to obrečela.
Vypadla jsem hned v prvním kole se Švédkou Johanssonovou. Od začátku mě sice
pěkně narážela do hlavy, což mě docela vytáčelo, ale jsou i bolestivější chvaty. Vůbec nic
jsem nepředvedla. Jako bych to ani nebyla
já. Už za tři minuty mé první olympiády byl
konec. Byla jsem na sebe strašně naštvaná.
A to jsem zápasila po vítězném zápase Lukáše Krpálka a večer před tím jsem seděla skoro
dvě hodiny u kadeřnice, která mi do účesu
vplétala barvy naší vlajky. Opravdu jsem to
obrečela.

Říká se ale, že všechno zlé je
k něčemu dobré.
Na olympiádě to byl asi můj nejhorší výkon
v kariéře, ale nakoplo mě to. Když jsem viděla
tu atmosféru a hlavně tu velkou konkurenci,
uvědomila jsem si, že musím přidat. Tu Švédku, která mě v Riu vymlátila, jsem pak v Madridu při Grand prix Španělska jasně porazila.

A loni jste přivezla stříbrnou
medaili z mistrovství Evropy
v Bukurešti.
Nejhorší pro mě bylo první kolo, kdy jsem
jenom těsně vyhrála s Litevkou, to byly nervy,
ale pak už to docela šlo. Ve druhém kole jsem
si sice při zápase s Němkou překousla jazyk,
dost to krvácelo, ale na druhé kolo jsem se
po ošetření vrátila. Horší to bylo před ﬁnále,
protože se mi roztrhl dres na velmi choulostivém místě a tanga, která používám, musely
nahradit zapůjčené trenýrky (smích). Ale to
se nevymlouvám. Nemyslím si, že bych ve
ﬁnále nějak zaostávala, ale moje ﬁnálová soupeřka z Ukrajiny byla lepší.

Jaký byl váš největší úraz?
Při zápase nejvíc trpí asi uši. Jedno jsem
už měla zlomené. Mám udělanou plastiku,
ale není to vůbec vidět (smích).

Když se tak dobře „perete“,
nechtěla byste to zkusit
v komerčně jistě zajímavější
soutěži MMA?
Fakt je, že ve smíšených bojových uměních
je znalost boje na zemi velkou výhodou. Třeba olympijský vítěz v zápasu z roku 2008
Američan Henry Cejudo se loni stal mistrem
světa v MMA. Ale mě to zatím neláká. Já si
zatím na peníze nestěžuji (smích), chci zápasit,
protože bych ráda na olympiádu.
A chtěla bych zápas zpopularizovat, třeba
tak jako Lukáš Krpálek pomáhá judu. Mrzí
mě, že kdysi u nás tak úspěšný sport tolik
upadá a většina mladých lidí zápas jako sport
ani nezná. Ráda bych s tím něco udělala.

Loni jste se v rámci Brněnského
roku sportu účastnila
propagační akce Umíte se prát?
Bylo to fajn. Dopoledne jsme byli s trenéry
Hellasu Brno Pavlem Kučerou a Petrou Skalickou a jejich mladými zápasníky s ukázkami
v základní škole v Merhautově ulici. A fakt
mě překvapilo, jak to ta děcka brala. Bavilo
je to, chtěli si se mnou zazápasit a ještě po
skončení za mnou chodili, kluci i holky, a chtěli
si povídat. Potěšilo mě, že se už druhý den
ptali paní ředitelky, kdy přijdu zas (úsměv).

Ten den jste měla ještě exhibici
i ve vaší rodné škole na
Horáckém náměstí.
I tady to bylo super. Jsem ráda, že právě
tady jsem mohla poradit těm, kteří se rozhodují, jaký budou dělat sport a jestli vůbec
budou sportovat. Celý den jsme pak zakončili
v tělocvičně Hellasu, kde jsem začínala.
Setkala jsem se s mými brněnskými trenéry
a vůbec nelituji, že mě v exhibičním utkání
„porazil“ dvouletý syn Petry Skalické Matěj.

Jaké je vaše přání do roku 2020?
Všem přeji hodně zdraví a radosti ze života
a jasně, že i radosti z našeho sportu. A sobě
bych přála taky to zdraví a úspěch na olympiádě. Ale nejdřív se tam musím dostat
(smích). Čekají mě možná ještě dvě kvaliﬁkace, ale moc ráda bych do Tokia letěla! Držte
mi palce!
Vladimír Koudelka

Adéla Hanzlíčková
se narodila 4. května 1994 v Brně. Na
základní školu chodila v Lelekovicích
a na Horáckém náměstí v Řečkovicích,
kde se systémově věnují zápasu. Zde
také v deseti letech začala zápasit. Jejími
prvními trenéry byli ve škole a v brněnském klubu TAK (zkratka pro těžkoatletický klub) HELLAS BRNO Milan Žáček
a Pavel Kučera. Od roku 2014 bydlí v Praze a závodí za PSK Olymp, kde je jejím
trenérem Milan Hemza. Její první velkou
medailí byla bronzová z mistrovství Evropy kadetek z roku 2010. Na svém kontě
má i tři druhá místa z evropských šampionátů do 23 let z roku 2015, 2016
a 2017 a bronz z mistrovství světa stejné
věkové kategorie z roku 2017. Největším
dosavadním úspěchem Adély Hanzlíčkové je stříbrná medaile a titul vicemistryně Evropy 2019. V kategorii do 68 kg
nestačila jen ve ﬁnále na Ukrajinku Čerkasovovou, které podlehla na body,
a stala se tak teprve třetí českou zápasnicí, která na velké akci vybojovala
medaili. Na mistrovství světa 1994 v Soﬁi
skončila Dana Durecová třetí v kategorii
do 44 kg a v roce 2003 přivezla Kateřina
Hálová stříbro z kategorie do 72 kg z ME
v Rize. Adéla je sympatická mladá žena,
která za jednu ze svých priorit považuje
fair play ve sportu i v životě, a tak není
divu, že jí kromě rodičů a bráchů Aloise
a Josefa a členů jejího fanklubu fandí i ti,
kteří ji poznali mimo rámec jejích sportovních aktivit. Hodně fanoušků má
i mezi školními dětmi, které ráda navštěvuje, neboť jedním z jejich hlavních cílů
je přivést k zápasení co nejvíce mladých.
Sympatická je i její snaha pokračovat ve
studiu na Fakultě sportovních studií
Masarykovy univerzity v Brně i to, že se
hrdě hlásí ke svému rodnému městu.

■
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FLORBALOVÉ ÚSPĚCHY NA HORNÍ

O tom, že na ZŠ Horní se hraje dobrý ﬂorbal, jsme již psali několikrát. A v letošním
školním roce to můžeme opět potvrdit.

PROJEKTOVÝ TÝDEN
Na Základní škole na Křídlovické připravili
v listopadu projektový týden k 30. výročí
sametové revoluce.
Ve vyučování se děti úměrně svému věku
zajímavým způsobem dozvídaly o událostech
v Československu v letech 1946–1989, žáci
7.–9. ročníku navštívili atomový kryt 10–Z na
Husově ulici, všechny třídy II. stupně se
zúčastnily branného cvičení. O přestávkách
zněla ze školního rozhlasu tematická hudba,
kdo mohl, nosil dobové oblečení, žáci si
vyzkoušeli život bez moderní techniky.
K pedagogům se s nadšením přidali také
aktivní rodiče, kteří na obou stupních školy
uspořádali výstavy předmětů z doby totality.
Vyvrcholením celého projektového týdne
byla páteční manifestace se zvoněním klíči
na školním hřišti, jež byla připomínkou událostí ze 17. listopadu 1989 a pádu komunistického režimu. Když se poté žáci sešli se
svými třídními učiteli, aby si společně sdělili
své dojmy, bylo pro pedagogy velkou radostí
slyšet ocenění dětí za všechny aktivity a za
to, že se žáci mohli o době totality a sametové
revoluci dozvědět mnoho nových informací
a uvědomit si, jak cenná je svoboda a že rozhodně není samozřejmostí.
Mgr. Lenka Hofírková

■

Naši žáci a žákyně hrají ﬂorbal v hodinách
tělocviku, ve sportovních kroužcích, a někteří
jsou členy ﬂorbalového klubu Hornets Brno,
který na naší škole vede Vladimír Kubín.
V kategorii žáků 1. stupně jsme v soutěži
ČEPS CUP obsadili ve městě Brně v základní
skupině 3. místo, když jsme prohráli pouze
s vítězem ZŠ Horníkovou.
V kategorii žákyň 1. stupně jsme v soutěži
ČEPS CUP obsadili dokonce 2. místo a postupujeme do ﬁnále Jihomoravského kraje, které
se hraje v lednu.
Ve ﬂorbalové lize ZŠ 2. stupně se zvláště
dařilo našim dívčím týmům. Hoši v obou kategoriích postoupili ze základních skupin pouze
do semiﬁnále. Do ﬁnálových bojů se neprobojovali.
V kategorii starších dívek jsme obsadili celkově 3. místo, když jsme vítězstvím nad ZŠ
Heyrovského 6:1 a nad ZŠ Bosonožskou 1:0
postoupili ze základní skupiny. Ve ﬁnále již
byla situace složitější, prohráli jsme se ZŠ
Kuldovou 2:3 a se ZŠ Laštůvkovou 1:4 a porazili jsme ZŠ Kotlářskou 2:0. Pohár a bronzové
medaile byly velkým úspěchem. Ještě úspěšnější jsme byli v kategorii mladších dívek.

Suverénně jsme vyhráli základní skupinu,
kde jsme porazily ZŠ Křídlovickou 9:0, ZŠ
Novoměstskou 10:0 a ve ﬁnále ZŠ Elišky
Přemyslovny 10:0 a ZŠ Bosonožskou dokonce 16:0.
Pohár pro vítězky, putovní pohár primátorky
města Brna a zlaté medaile nám předávala
vedoucí Asociace školních sportovních klubů
Mgr. Jaroslava Strouhalová, organizátorka
soutěže a radní pro školství, mládež a tělovýchovu Mgr. Jaroslav Suchý.
Mladší žákyně postoupily do ﬁnále Jihomoravského kraje, které se hrálo 28. listopadu v Pohořelicích. Zde reprezentovaly nejen
naši školu, ale i celé město Brno a utkaly se
s vítězkami dalších okresů. I zde byly naše
ﬂorbalistky velmi úspěšné a obsadily celkově
2. místo, když ve ﬁnále prohrály s vítězkami
celého turnaje ZŠ Šitbořice 0:1.
Nejlepší střelkyní celé soutěže byla vyhlášena ﬂorbalistka z našeho týmu Nikol Kovárníková, která vstřelila celkem devět branek. Blahopřejeme k titulu 1. vicemistryně
Jihomoravského kraje.
Marie Dejmalová

■

TOTALITA OČIMA ŽÁKŮ

Ke 30. výročí sametové revoluce připravili
žáci pátých ročníků základní školy na Antonínské projekt s názvem Totalita aneb 30
let svobody.
Témata navržená třídními učiteli žáci zpracovali s velkým elánem. Rozdělili si úkoly ve
skupinách, vzájemně komunikovali, zjišťovali
si bližší informace, doptávali se, ale hlavně
připravovali krátké prezentace pro své mladší
spolužáky. Vše vyvrcholilo během pátečního
dopoledne, kdy výsledky své společné práce

prezentovali mladším dětem a jejich učitelům.
Aktivity doplnili o křížovky, kvízy, hádanky
nebo pracovní listy.
Poděkování patří nejen učitelům, ale
především žákům za jejich nasazení a práci.
Díky nim jsme si uvědomili ten propastný rozdíl mezi tehdy a dnes.
Letošní práce páťáků tak navázala na loňský projekt ke stému výročí vzniku Československa.
Mgr. Tereza Mezuliáníková

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2020 | 19

Naše školy

NÁVŠTĚVA ZE STUTTGARTU

Již několik let spolupracuje Základní škola na Hroznové s německou partnerskou
školou.
Studentky ze Stuttgartu v naší škole strávily
v rámci výměnného pobytu týden před podzimními prázdninami. Přijely v pondělí odpoledne a byly ubytované v hostitelských rodinách. Následující den jsme je vzali na
prohlídku naší školy a významných památek
města Brna. Odpoledne jsme šli do zábavního vědeckého parku Vida. Ve středu ráno
jsme odjeli do Znojma, uchvátily nás zejména

krásné výhledy na město a jeho okolí. Po
obědě jsme se podívali do znojemského
podzemí. Celé město se nám moc líbilo. Ve
čtvrtek se u nás na škole konal každoroční
Halloween. Během celého týdne jsme měli
možnosti procvičit si němčinu a angličtinu,
vzájemně se poznat a zjistit, kolik toho máme
se sousedy společného. Za spoluﬁnancování
tohoto projektu škola děkuje Česko-německému fondu budoucnosti a Magistrátu města
Brna. Nela Orbanová, Daniela Kytlicová ■

KAPKY NADĚJE

JAROŠKA
V PROGRAMU 152

Studenti Obchodní akademie, Střední
odborné školy knihovnické a Vyšší odborné
školy Brno se rozhodli darovat krev.
Chcete dát někomu ten největší dar, který
může člověk člověku darovat? S tímto
mottem se konala na Tkáňovém a transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Brno-Bohunice velká akce zaměřená na hledání
a získávání bezplatných dárců krve, se kterým
se vrací do Brna koordinátorka Xenie Procházková. S tímto projektem 450 ml Naděje
oslovila i naši školu.
Myslím, že jde o výjimečnou akci, kdy
někdo může dát to, co si za peníze nejde
koupit. Opravdu jde o mimořádnou akci
a hlavně je zde spousta žáků, kteří se již dlouho rozhodovali a nevěděli, jak na to. A k tomuto slouží tento projekt – je vlastně impulsem
vykonat něco správného.
Z celkového počtu 145 prvodárců bylo
z naší školy 29, což je 20 % všech. Garantem
akce byla paní kolegyně Mgr. Eva Svitavská.
Je opravdu pěkné, že spousta našich žáků
nebere život na lehkou váhu a má snahu chovat se opravdu zodpovědně a dospěle.
Ing. Mgr. Jiří Haičman

■

žákyně 9. ročníku

Dobrým rádcem pro uchazeče o studium
na Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše 14
i pro jejich rodiče jsou ročenky, tak zvané
Programy, které škola s velkou péčí vydává.
Publikace provázejí gymnázium od jeho
vzniku v Rakousko-uherské monarchii až do
dnešní doby, od roku 1868 do roku 1939 je
lze nalézt v digitalizované podobě v Moravské zemské knihovně.
O aktuální vydání Programu 152, jehož
číselné označení symbolizuje rok trvání školy,
se zasloužila nejen dlouholetá redakční rada,
pevně věřící v trvalost tištěného dokumentu,
Mgr. Marek Blaha, RNDr. Bohumil Koláčný,
RNDr. Jiří Herman a odpovědná redaktorka
PhDr. Alena Hanáková, ale též jeho přispěvatelé, profesoři, studenti, osobnosti kulturního a vědeckého života, které jsou se školou
spojeny. Zalistujeme-li Programem 152, řekneme si, to je síla... síla intelektuální, která
se na čtenáře hrne ze všech stránek textu
a dokládá vzdělanost, pracovitost, kulturu,
vzbuzující obdiv k činnosti školy. Tentokrát
je pozornost upřena na dějiny výuky matematiky. Ročenku i kalendář na rok 2020 je
možné získat na sekretariátu i na vrátnici gymPhDr. Alena Odehnalová ■
názia.
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VÍTĚZ LOGICKÉ
OLYMPIÁDY

V Míčovně Pražského hradu se 12. listopadu uskutečnilo ﬁnále 12. ročníku
soutěže Logická olympiáda. Vítězem
kategorie A pro 3.–5. třídu základních
škol se stal Jakub Pazdera ze čtvrté třídy ze ZŠ Křídlovická.
Soutěž pořádá Mensa České republiky a je založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje pohotové rozhodování a samostatný a kreativní přístup.
Svým pojetím je tedy unikátní, protože
v ní nerozhodují školní znalosti, ale
především schopnost samostatného
logického uvažování.
Do soutěže se letos zaregistrovalo
rekordních 71 208 soutěžících z 3 249
škol z celé České republiky. Po úspěšném absolvování on-line základního kola
a krajských kol se do ﬁnále probojovalo
celkem 195 dětí rozdělených do tří věkových kategorií.
Během celého dne ﬁnalisté řešili
různorodé logické úlohy – po písemném
a promítaném testu na ně čekalo skládání domina, vyvažovali misky vah, procvičili si prostorovou představivost při
skládání kostek a otestovali svou paměť.
Vítězi Jakubovi srdečně blahopřejeme.
Lenka Hofírková

■

Naše školy / Volný čas

ČESKO-POLSKÉ PŘÁTELSTVÍ
V říjnu loňského roku se skupina našich
žáků se sestrami poprvé vydala do Varšavy,
kde po mimořádně srdečném a nadšeném
uvítání na vlakovém nádraží prožívala bezmála týden naplněný bohatým programem
ve škole, na zajímavých místech města
a v hostitelských rodinách. Nadšeni dojmy
z návštěvy v Polsku jsme se snažili našim polským přátelům nezůstat nic dlužni a v květnu
2019 jsme je na oplátku uvítali u nás, abychom
jim ukázali krásy Brna. Kromě programu v naší
škole byla polská skupina slavnostně přijata
na Nové radnici, během svého pobytu v hostitelských rodinách v Brně mohly dívky navštívit nejen historické centrum města, hrad
Veveří, Brněnskou přehradu, ale i Moravský
kras s Punkevními jeskyněmi a posvátný Velehrad s bazilikou, skanzenem a klášterem
sester cyrilometodějek.
Na závěr bychom chtěli poděkovat hostitelským rodinám i všem, kteří přispívají
k úspěšnému průběhu našich výměn. Za podporu děkujeme také Magistrátu města Brna
a paní Mgr. Andree Opršalové z Odboru
zahraničních vztahů.

Cyrilometodějské církevní základní škole
se úspěšně podařilo navázat přátelství s církevní školou v Polsku.
Jedná se o prestižní školu gymnaziálního
typu v polské Varšavě, kterou zřizují a provozují sestry nazaretánky. Školu navštěvují
převážně dívky ze zámožnějších rodin, jejichž
prioritou je získání kvalitního vzdělání. Nosí
se zde slušivé školní uniformy, platí se školné
a téměř celá výuka probíhá v angličtině. Škola
má mj. bohaté zkušenosti v oblasti zahraničních vztahů, protože pořádá pravidelné
výměny se studenty ze Španělska, Maďarska
a dokonce i z Japonska.

A jak jsme se právě s touto školou spřátelili
my? „Všechno to začalo tak, že naše škola
přijala pozvání k účasti na předvánočním
zážitkovém táboře v Zánce v Maďarsku,
pořádaného Nadací Alžběta pro děti Karpatské pánve. Kromě dalších zúčastněných
škol zde byly přítomny některé žákyně z varšavské školy sester nazaretánek, které se
tu spřátelily s našimi žáky, a právě na jejich
popud jsme začali uvažovat o výměně škol,“
řekla s úsměvem sestra Edita (Lenka Navrátilová), která spolu se sestrou Immaculatou
(Magdaléna Kratochvílová) stojí u zrodu této
mezinárodní spolupráce.

STUDENTSKÉ OKÉNKO
PRO SENIORY

HÝBEJTE SE S BOTANKOU

Do kurzů angličtiny po seniory zve tým
spolku Sejděme se.
V současnosti běží již sedm kurzů rozdílných úrovní, které se konají v městských
čtvrtích Vinohrady a Líšeň. Letos jsme otevřeli
další dva, jeden pro začátečníky, druhý pro
středně pokročilé. Oba se velmi rychle naplnily. Dále navštěvujeme pravidelné přednášky
spřátelené lektorky, rodilé Američanky, na
různá zajímavá témata o životě v USA. Pořádáme také víkendové pobyty s angličtinou
pro seniory, a to přímo s rodilými mluvčími,
které jsou skvělou příležitostí procvičit si získané znalosti a úžasnou motivací do dalšího
učení. Nejbližší proběhne od 19. do 22. března v Jeseníkách. Tempo učení se řídí potřebami studentů ve skupině, nespěcháme, soustředíme se na dobrou ﬁxaci znalostí. Obsah
učiva je především z oblastí běžného života
a témat potřebných k cestování.
Všechny naše aktivity jsou otevřeny veřejnosti a rádi se seznámíme s novými, stejně
naladěnými lidmi. Více informací na stránkách www.sejdeme-se.webnode.cz, e-mailu:
sejdemese@volny.cz nebo na telefonu:
603 223 353.
Bc. Jaroslava Sobotková

■

Centrum volného času Botanka na Botanické 13 připravilo nové kurzy pro dospělé
a seniory.
První týden v lednu zahajujeme kurz Tanec
pro dámy, který je zaměřen jak na cílený
pohyb, taneční kroky, tak i na uvolnění a relax
s úsměvem v rytmu hudby. Pohyb je naší
výzvou do dalšího roku. Pružnost, kondice,
koncentrace, to vše zlepšíte v dalších pohybových aktivitách, do kterých vás zveme.
Vyberte si, které cvičení je vám nejbližší.
V nabídce je kalanetika, jóga a pilates.

Magdaléna Kratochvílová

■

Kurz Praktické fotograﬁe bude zahájený
21. ledna v 9.30 hodin. Na lekcích se od profesionální fotografky dozvíte potřebné základy i pokročilé vychytávky, jak pracovat se
světlem, kompozicí i programem na úpravu
fotograﬁí.
Informace o všech aktivitách, které centrum
připravuje, najdete na webu www.botanka.cz,
nebo si můžete zavolat na telefonní číslo
725 871 752.
Olga Chladilová

■
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KROUŽKY PRO DĚTI

PRÁZDNINY
V LUŽÁNKÁCH

V novém pololetí najdou děti v kroužcích
Centra volného času Botanka tanec, jógu
i tvořivé dílny.
Zapojit se mohou do kroužku, ve kterém
se naučí hip hop, street dance nebo moderní
tance. Určený je pro děti od 4 do 12 let a houževnatost, píle a nasazení tanečníků budou
odměněny potleskem na závěrečném
vystoupení. Rytmika je další taneční kroužek,
do kterého se mohou hlásit děti od 4 do 7
let, volná místa jsou v pondělí, na lekci, která
se koná od 15.45 hodin. Děti si zde s radostí
užijí rytmus, naučí se základní krůčky, koordinaci a pohyb. Jóga pro děti slibuje průpravu dýchání, protahování, posilování těla

a ducha. Cvičení batolat od devíti měsíců
až do 2,5 let s rodiči nabízí rozvoj dětí, upevnění vztahů s rodiči, pomůže s prvními krůčky k samostatnosti a seznámení s kolektivem. Cvičení doprovázejí písničky a říkanky.
Zkušební lekce jsou zdarma pro rozkoukání
a seznámení. Pro zručné a tvořivé dívky je
určený šperkařský kroužek, vyrobí si zde
ozdoby inspirované nápady a trendy z internetových stránek, které si samy či s dopomocí různými technikami vytvoří od začátku
do konce. Více na www.botanka.cz, k dispozici je také telefonní číslo 725 871 752.

Až na vrcholky hor, nebo kousek od domova, se Střediskem volného času Lužánky
je vždy pohoda. Ať už vás baví sport, výlety,
poznávání nebo tvoření, místo pro vás
máme.
Radost z nalezené kešky, tvoření z papíru,
keramiky, látky či ze dřeva a co teprve vlastní
ﬁlm nebo hlavní role v divadle. I tak si můžete
s Lužánkami užít jednodenní pololetní prázdniny 31. ledna a týdenní jarní prázdniny, které
pro Brno vycházejí na 17.–23. února. Příměstské
tábory na osmi místech v Brně nabízí program
pro děti od 6 do 15 let, některé z nich jsou však
vhodné i pro středoškoláky do 20 let. Například
v největším lužáneckém pracovišti na Lidické
budou děti pečovat o zvířátka a pokojové rostliny, vyzkoušejí si graﬁcké techniky jako linoryt
nebo tisk z koláže, budou drátovat a šít, vyrábět
papírové modely, naučí se základy robotiky,
programování a bude čas i na hraní a výlety
po okolí. S Lužánkami můžete děti vyslat taky
na týdenní dobrodružství na Vysočinu, kde je
připravený pestrý program plný her a objevování okolí, a to včetně návštěvy akvaparku.
Na tábory se můžete přihlašovat na stránkách
www.luzanky.cz. Mgr. Kristýna Kolibová ■

JARÁKY NA LIPCE

VYDEJTE SE NA STEZKU

Lipka na období jarních prázdnin připravuje
tři dětské tábory, dva příměstské a jeden
pobytový.
Lipová zve na tábor děti od 7 do 10 let.
Každý den prázdnin u nás mohou strávit
čas od 7.30 do 16.30 hodin. Společně si užijeme spoustu her, zimních radovánek,
poznávání přírody a chybět nebude ani
výlet, prostě zaručená kombinace, jak si
skvěle užít týden bez školy a seznámit se
s novými kamarády.
Zvířata i stromy v zimě spí. Nebo je to jinak?
Během pětidenního příměstského tábora
prozkoumáme zdánlivě spící zimní přírodu
v lesích okolo Jezírka. Ale nebojte se, když
nám bude zima, schováme se dovnitř do tepla. K naší objevné výpravě se mohou přidat
děti od 7 do 12 let.
Již druhý rok mohou starší děti od 9 do 15
let strávit na Jezírku celý týden jarních prázdnin. Na pobytovém táboře nazvaném A co
vaše planeta? zapátráme, jak to na Zemi funguje a co pro ni může každý z nás udělat.
Podívejte se na další informace na stránkách www.lipka.cz/tabory a přihlaste se včas,
ať už se nemůžete prázdnin dočkat stejně
jako my!
Amálka Čípková

■

Olga Chladilová

■

Pionýrský oddíl Stezka zve děti od 6 do 14
let do svých řad. Přijít mohou na schůzku
do klubovny na Údolní 58a.
Zájemci se mohou přijít podívat na jakoukoliv schůzku, která se koná každé pondělí
pro děti v předškolním věku až po třetí třídu,
a každou středu se setkávají děti od 3. do
6. třídy. Děti se mohou přijít podívat i s rodiči,
zahrát si s námi hry a něco nového se naučit.
Schůzky mladších vede Hanka (Taky),
zeptat se jí na podrobnosti můžete na telefonním čísle 601 500 747 nebo e-mailu:
taky@stezka.org.
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Schůzky starších vede Peťa (Kulihrášek), který vaše dotazy zodpoví na telefonním čísle 736 412 010 nebo e-mailu:
kulihrasek@stezka.org.
Po závěrečné loňské akci, kdy jsme se
vypravili na víkendovou výpravu zvanou
Vánočka nás v novém roce čeká 11. ledna
bruslení a společně prožijeme také pololetní
prázdniny.
Více informací o 48. PTO Stezka je k dispozici na www.stezka.org.
Martin Chemik Zapletal

■

Volný čas

SDÍLENÁ ŘEMESLNÁ DÍLNA

V prostorách Skautského institutu na
Moravském náměstí 12 najdou zájemci sdílenou řemeslnou dílnu.
Poslouží každému, kdo potřebuje třeba
ušít povlak na polštář, ale chybí mu šicí stroj,
zabrousit židli, ale nemá brusku, vyrobit rukodělný dárek, ale chybí mu potřebné nástroje
a vybavení. Dílna je vybavená vším potřebným, jsou zde klíče, šroubováky, pilníky, šicí
stroj, bruska i vrtačka. Celý seznam nářadí
a nástrojů je k nahlédnutí na webu institutu
na www.skautskyinstitut.cz/su-dilna.
Otevřeno je v otevírací době Čítárny, což
obvykle znamená od pondělí do čtvrtka od

17.00 do 22.00 hodin. Vzhledem k proměnlivé otevírací době je však dobré si čas ověřit
na facebookovém proﬁlu institutu.
Pak už stačí do dílny jen přijít a pracovat.
Materiál si každý přináší vlastní a za pobyt
v dílně zaplatí stejně jako za pobyt v čítárně
– částka je dobrovolná, doporučená cena je
1 koruna za minutu.
V prostorách sdílené dílny pořádá institut
také pravidelně rukodělné workshopy,
pozvánky lze najít na webu organizace.
(mav)

■

Centrum asistované reprodukce Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní
nemocnice Brno zvou na přednášku
Neplodnost a reprodukční medicína.
Akce se koná 22. ledna od 17.30 hodin
v sále společenského centra radnice městské části Brno-střed, vstup na ni je zdarma.
Přednášet bude vedoucí Centra asistované
reprodukce a přednosta Gynekologickoporodnické kliniky MU a FN Brno profesor
MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, dále
vedoucí úseku AR a Andrologického centra
Doc. MUDr. Igor Crha, CSc a vedoucí embryoložka Doc. RNDr. Jana Žáková, PhD.
Jedná se o téma a problematiku, která se
bezprostředně dotýká současné generace.
Pro celkovou úspěšnost terapie je velice
důležité, aby neplodné páry řešily plánování
rodiny včas, přitom praxe ukazuje, že věk
párů, které přicházejí do center asistované
reprodukce, se stále zvyšuje.
Naše pracoviště má nejdelší tradici v léčbě
poruch plodnosti v České republice. Provádí
komplexní diagnostiku a léčbu poruch plodnosti, a to včetně operačních výkonů.
Alena Dubravay

■

VESMÍRNÁ POUŤ

VODA JAKO KAMARÁD

Plaváčci učí plavat nejmenší děti už dvacet
let. V novém roce zvou do svých lekcí nové
zájemce.
Plaváček pořádá kurzy plavání pro děti od
nejmladšího věku až po školáky. Lekce jsou
přizpůsobeny každé věkové kategorii tak,
aby odpovídaly psychomotorickému vývoji
a získaným dovednostem. Zařazujeme vhodné plavecké pomůcky a motivujeme děti
zábavnými hrami, říkankami a písničkami.
Od 4 let se snažíme o pozvolné osamostatňování dětí, kdy jsou zařazovány do

O ASISTOVANÉ
REPRODUKCI

lekcí, kde už plavou bez rodičů. U školáků
se pak věnujeme zdokonalovacím lekcím
v plavecké dráze.
Plavání je jedinečnou sportovní aktivitou,
která posiluje jejich imunitu, zvyšuje kapacitu
plic a zlepšuje dýchání. Navíc upevňuje vztah
a důvěru k rodiči či prarodiči, pomáhá dětem
i do budoucna snadněji se socializovat.
Do kurzů se zájemci mohou přidat každých
pět týdnů v průběhu celého roku, lekci si je
možné předem zdarma vyzkoušet. Zápisy
jsou připravené v bazénu na Kraví hoře
29. ledna a 4. března, vždy od 18.00 do 18.30
hodin. Zde se konají lekce určené dětem od
1 roku do 12 let.
Ve wellness Rakovec přijímáme přihlášky
na lekce plavání se saunováním, hlásit se
mohou děti od 1 roku do 8 let, a to 28. ledna
a 3. března od 15.00 do 16.30 hodin.
Za Lužánkami připravujeme lekce pro děti
od 1 roku do 8 let, nováčci mohou přijít 27. ledna a 1. března od 14.00 do 15.00 hodin.
Více na webu www.plavacci.com, e-mailu:
info@plavacci.com nebo telefonním čísle
604 344 219.
Šárka Květoňová

■

V lednu naposledy můžete na Hvězdárně
a planetáriu Brno navštívit vizuálně úžasné
představení Příběh nekonečných poutníků:
Voyager 3D.
Zavede vás do světa největších planet Sluneční soustavy. Jupiter s velkou červenou
skvrnou, Saturn s prstenci, tyrkysový Uran
převalující se na oběžné dráze a Neptun
s obří bouří. Dokonce se podíváte ještě dál,
až tam někam na okraj vesmíru. Představení
ve stereoskopické variantě uvádí brněnské
digitárium jako jediné na světě, a to už jen
tento měsíc.
Na nic proto nečekejte a klikněte na
www.hvezdarna.cz, abyste letenku na tuto
výpravu získali dříve, než bude pozdě.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

■
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Volný čas

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL GO KAMERA
vána zajímavostem z ﬁnancování cest H+Z
v podání Petra Horkého a Miroslava Náplavy.
Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek se vydali
po stopách asijské cesty Zikmunda a Hanzelky. Dnešníma očima hleděli na stejná místa, jako kdysi před šedesáti lety jejich slavní
předchůdci. Fotografovali, natáčeli, bavili se
s lidmi a zjišťovali, jak moc se svět změnil.
Dále vystoupí Tomáš Šebek, který často
odjíždí na mise s Lékaři bez hranic. Do světa
zimních sportů nás zavede i mistr světa
v běhu na lyžích Martin Koukal. V podání Rudy
Švaříčka se přeneseme na dalekou Aljašku
a Havaj, horolezec Radek Jaroš poodhalí
úspěchy svého projektu Koruna světa.
S Martinem Bursíkem se vydáme do Tibetu
a duo Palo Barabáš – Jan Dungel představí
svoji společnou expedici do Venezuely.
Nejen o válečném zpravodajství bude vyprávět Markéta Kutilová. Horolezkyně Dina Štěrbová zahořela již dávno láskou k vysokým
horám. Stanula na osmitisícových vrcholech
a zajímá se o své ženské kolegyně věnující
se stejné životní vášni.
Více na www.gokamera.cz.

Tématem 23. ročníku festivalu Go kamera
jsou cesty legendárního Jiřího Hanzelky
a Miroslava Zikmunda. V maratonu přednášek a vystoupení se od 16. do 19. ledna
představí přes 50 výrazných osobností.
Festival tradičně pořádá CK Livingstone
a je nedílnou součástí veletrhů Go a Regiontour. O zážitky se v pavilonu P podělí známí
cestovatelé, nejlepší horolezci, ﬁlmaři, režiséři, fotografové a dobrodruzi.

Ústředním tématem letošního ročníku jsou
legendy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Celý
festival odstartují zástupci zlínského Muzea
HZ Pavel Hrubec a Magdalena Preiningerová.
Vzpomínat na zážitky s panem Zikmundem
bude i legendární účastník Rallye Dakar Karel
Loprais. Do Brna zavítají také herci Zlínského
divadla a předvedou fragment z úspěšného
divadelního vystoupení Palubní deník HZ.
Závěrečná beseda úvodního dne bude věno-

JAK SE PO ASII
STOPUJE SE PSEM

TOULKY ÍRÁNEM

O procházce se psem po 19 státech Euroasijského kontinentu povypráví v Café Práh
Slávek Král.
Výlet dlouhý 33 000 kilometrů trval pět
měsíců. Na přednášce, která se koná
23. ledna od 19.00 hodin, se dozvíte, co vše
se může pokazit, když vyrazíte stopem do
Japonska s fenkou border kolie jménem
Corey. V Café práh je kromě této zprávy
z výletu dlouhého 33 000 kilometrů na
leden připravena pestrá a bohatá škála cestovatelských přednášek, koncerty i divadelní představení. Program je zveřejněný
(mav) ■
na www.cafeprah.cz.

Festival Do hor zve na přednášku o bezpečnosti a první pomoci v horách, návštěvníky zavede také do Íránu.
Jak řešit naléhavé stavy na expedici? Dita
Podhadská se 16. ledna od 18.00 hodin ve
společenském sále radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2 podělí o cenné rady týkající se expediční medicíny. Posluchači se dozvědí, jak spolupracovat
s leteckou záchrannou službou, o novinkách
z aplikace Záchranka i o rádci Horské služby ČR.
V Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 4
je na 30. ledna od 18.00 hodin připravena
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Darja Šmídová

■

další přednáška, na které s Michaelem Pokorným zaletíme do Íránu. Hned za dveřmi
teheránského letiště velmi rychle zjistíme, že
místní obyvatelé jsou navzdory mediálnímu
obrazu mimořádně přátelští a pohostinní.
Vyprávění nás zavede přes vysoké hřebeny
a údolní pouště v pohoří Elborz až na vrchol
Damávándu vysokého 5 610 metrů, nakoukneme do bláznivého provozu íránské metropole Teheránu, okouzlí nás pouštní oázy, solné jezero, tajuplné bazáry a především
úžasná architektura Kashánu, Isfahánu či
Yazdu.
Více na www.festivaldohor.cz. (mav) ■

Volný čas

SEN ČAROVNÉ NOCI

POPRVÉ V BRNĚ
Nejlepší krátké animované ﬁlmy z celého světa promítnou na Cihlářské 19
v kině Art 23. ledna od 18.00 hodin.
Na 5. Anishort Festivalu budou poprvé
v Brně k vidění ﬁlmy oceněné na mezinárodních festivalech. Těšit se můžete
na mix různých animačních technik,
žánrů a zábavy. Z přihlášených 1800 ﬁlmů
z více než stovky zemí pořadatelé vybrali
20 nejlepších animací z 11 zemí.
Výběr soutěžních snímků měl poměrně tvrdá kritéria, takže diváci uvidí opravdu jen výběr toho nejzajímavějšího. Snímky mají v průměru čtyři minuty a jsou bez
dialogu. Pro ty, kteří se budou chtít
zúčastnit hlasování, bude po projekci
následovat hodnocení nejlepšího ﬁlmu.
Návštěvníci se mohou spolupodílet
na rozhodnutí, který film získá festivalovou trofej v kategorii Cena diváků za
nejlepší film.
Festival připravil TIC Brno, více informací je k dispozici na webových stránkách organizace www.ticbrno.cz.
(mav)

■

MORAVSKÁ KNIHA
Moravská zemská knihovna vystavuje nejzajímavější biblioﬁlské tisky první poloviny
20. století
Moravská zemská knihovna do 1. února
představuje nejzajímavější biblioﬁlské tisky
z obsáhlého souboru uloženého v jejím fondu. K vidění budou na výstavě nazvané Krásná kniha moravská. Kniha budiž i u nás a dnes
uměleckým dílem. Kurátorky Hana Glombová
a Romana Macháčková věnovaly pozornost
především produkci nejzásadnějších moravských nakladatelů a vydavatelství první poloviny 20. století. Připraveny budou pozoruhodné tisky vzešlé z nakladatelské činnosti
Josefa Floriana, Arno Sáňky a dalších moravských vydavatelů.
Biblioﬁlský tisk neboli biblioﬁlie, to je krásná
kniha, která jiné převyšuje svým mimořádným
obsahem i formou. V harmonii se v ní pojí
kvalitní text, který je u cizojazyčných textů
zpřístupněný odpovídajícím překladem,
s vhodným obrazovým doprovodem, který
je často realizován formou neobvyklých graﬁckých technik.
Více na www.mzk.cz.
Mgr. Jana Lokajová

■

V Univerzitním kině Scala je na 21. ledna
ve 20.30 hodin připraveno promítání záznamu Snu čarovné noci.
Shakespearovu nejslavnější romantickou
komedii zachytily kamery NT Live živě v londýnském divadle Bridge, diváci ji díky tomu
uvidí v kině ze záznamu.
Jako královna Titanie zde exceluje Gwendoline Christie, roli krále Oberona ztvárnil
Oliver Chris. V režii bývalého šéfa NT Nicholase Hytnera v divadle Bridge herci promlouvají mezi obecenstvem.
Z jeviště se stane les, snový svět plný víl,
mlh a nočních radovánek obklopený stojícími
diváky. Rozhádaní vládci lesa se setkají se
čtyřmi milenci na útěku a spolkem amatérských herců, který se snaží nacvičit hru. Spory
rostou, čarovný královský pár se plete do
životů smrtelníků, a to vše vede k milostným
trojúhelníkům, záměnám identit a přeměnám.
S legračními, ale i temnými následky.
Vstupenky na záznam představení jsou
k dostání v kině Scala.
(mav)

Hvězda Hry o trůny Gwendoline Christie
se představí v imerzivním představení nejslavnější Shakespearovy romantické komedie.

■

VÍTE, KDE SE NACHÁZÍ
VELKÝ CIKORKÁČ?
Pohádková říše Hajundija brněnské výtvarnice Karly Hanušové je na Špilberku k vidění do 2. února.
Obrazy, ilustrace, koláže, šperky, trikové
ﬁlmy i pohádkové knížky, to vše tvoří brněnská výtvarnice Karla Hanušová díky své fantazii a šikovným rukám. Z jejího díla vyzařuje
kouzlo starých časů, vždyť její největší inspirací jsou její vzpomínky na dětství v Jundrově.
Její celoživotní tvorbu nyní představí Muzeum
města Brna na hradě Špilberku. Výstava nese
název Hajundija, zem za zavřenýma očima
a zavede návštěvníky do říše, ve které se
nachází třeba Velký Cikorkáč, les Zlostřepýn,
Moučná Lhota pod Špehýrnou a k tomu Wyrdové nebo Pinklžáni.
Výtvarné umění bylo Hanušové celý život
jen zálibou. Pracovala třeba v brněnském
televizním studiu v oddělení dekorací, rekvizit
či v maskérně, 17 let strávila v Nizozemsku.
„Moje zlaté časy jsou první republika, to
jsem ještě nebyla na světě. Ale z vyprávění
starých lidí byl ten svět pro mě naprosto skutečný. Měla jsem ráda staré lidi, měli mi co

říct,“ přiznala výtvarnice. Používá širokou škálu výtvarných technik, dnes s oblibou volí klasickou i digitální koláž či kombinovanou kresbu tužkou, vodovými barvami, pastelkami,
temperami i černou propiskou, zatímco
v počátcích u ní převládala olejomalba.
Karla Hanušová také zaznamenává své
myšlenky a postřehy formou kratších básnických textů, ale píše i povídky a beletristické
knihy. V roce 2011 vydala Povídání před klekáním a v následujícím roce knihu Hajundija,
zem za zavřenýma očima, která dala jméno
Michael Kalábek ■
celé výstavě.
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NA KONCERT I S DĚTMI
dí návštěvníci koncertu, který je doplněn
výkladem muzikoterapeutky Michaely Kulískové. „Je známo, že od 20. týdne prenatálního vývoje plod vnímá okolní zvuky. Krom
těch nejsilnějších, jako je tlukot matčina srdce
nebo její hlas, k němu přes tkáně matčina
těla pronikají i zvuky okolí. Hudba, kterou by
těhotná žena poslouchala pravidelně, bude
i po narození dítěti známá stejně jako právě
matčin hlas, který je provázel celým nitroděložním vývojem,“ řekla Kulísková.
Koncert je určen nejen pro nastávající rodiče, ale i pro milovníky nejklasičtější klasiky.
„Program je totiž sestaven pouze z Mozartových děl. Zazní třeba předehra k Únosu ze
serailu nebo k Donu Giovannimu,“ uvedla
ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
V průběhu koncertu je zajištěno hlídání pro
děti od dvou let, které si mohou vyzkoušet
hru na hudební nástroje z orffovského instrumentáře. „Vítáme tedy i maminky, které už
dítě mají a nemohly by třeba jinak přijít,“
doplnila Kučerová.
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji
nebo online na ﬁlharmonie-brno.cz.

Koncert Mozartův efekt rodičům poradí,
jak využít hudbu ke zklidnění. V podání Filharmonie Brno zazní 25. ledna od 17.00
hodin v Besedním domě.
Mozartův efekt je jev, který prokázaly
odborné studie. Podle nich poslech Mozartovy hudby příznivě ovlivňuje kognitivní
funkce, tedy zlepšuje paměť, proces učení

a zejména má příznivý vliv na prostorovou
představivost. Je také dokázáno, že s prostorovou představivostí úzce souvisí i inteligence matematická. Z toho plyne, že přiblížením dětí k hudbě se zlepší jejich výkony
i v této oblasti.
Kromě toho se dá Mozartova hudba využít
také ke zklidnění dětí. Jak na to? To se dozvě-

JANÁČEK BRNO 2020

HVĚZDY JAZZFESTU BRNO

Na 7. mezinárodním operním a hudebním
festivalu Janáček Brno 2020 zazní od
28. září do 16. října dvacet osm špičkových
produkcí.
Program představí přední světoví režiséři
a interpreti, jakými jsou Robert Carsen, Claus
Guth, Jakub Hrůša, Karita Mattila, Pavol Brešlík, Pavel Haas Quartet, Bamberští symfonikové a další. Rozvíjet budou témata dotýkající
se umělecké vřavy na přelomu 19. a 20. století
a hledání nových cest v hudebním výrazu děl
operních i instrumentálních. Slavnostní zahájení festivalu bude patřit Janáčkově méně
často uváděné opeře Osud, další špičková
inscenace, Její pastorkyňa, bude na programu uvedena ve spolupráci brněnského operního souboru a londýnského Royal Opera
House. Závěr festivalu bude patřit vynikajícímu tělesu Bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hrůši, diváci se mohou těšit
na písňové recitály Tomáše Krále a Pavola
Brešlíka, na klavírní recitál Jana Bartoše
a Jana Jiraského, nebude chybět ani sborová
tvorba. Z komorních těles se představí Zemlinsky Quartet, PhilHarmonia Octet Prague,
Brno Contemporary Orchestra či Josef Suk
Piano Quartet. Více na www.janacek-brno.cz.
(mav)

■

JazzFestBrno zveřejnil hlavní hvězdy pro
rok 2020. Budou jimi Pat Metheny v exkluzivním prostoru, Lizz Wright s ﬁlharmonií
nebo Avishai Cohen po letech v nejsilnější
sestavě.
Dvacetinásobný držitel Grammy Pat
Metheny, charismatická zpěvačka Lizz Wright,
jubilující basista Avishai Cohen, kytarový velmistr Bill Frisell a nejvýraznější osobnosti současného saxofonu Joshua Redman a Chris
Potter. To je šestice headlinerů 19. ročníku
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Kateřina Konečná

■

mezinárodního jazzového festivalu JazzFestBrno, který se uskuteční od 15. března
do 9. června.
Pat Metheny se na festival vrátí po osmi
letech, kdy triumfoval v Bobycentru se svým
Unity Band. Tentokrát se představí v komornější tříčlenné sestavě Side-Eye ve zvukově
i vizuálně ještě vstřícnějším Sono Centru.
Návštěvníky tak ve srovnání s Methenyho
festivalovou premiérou čeká intenzivnější
zážitek.
Basista a zpěvák Avishai Cohen je častým
hostem brněnského JazzFestu a zároveň
dokonalou ukázkou, že žánrové hranice jsou
dnes už dávno překonaným pojmem. Tentokrát se však na festival vypraví v té nejryzejší
jazzové podobě a ve sváteční sestavě. V jeho
triu s ním zahrají pianista Shai Maestro a bubeník Mark Guiliana, tedy sidemani, s nimiž
nahrál své přelomové album Gently Disturbed. Po třech letech se do Brna vrátí také
saxofonista Chris Potter, jehož trio rozšíří
exkluzivní host, kytarista Bill Frisell.
Vstupenky jsou v prodeji na webu festivalu
a v prodejní síti GoOut. Další informace na
webu www.jazzfestbrno.cz.
Radek Babička

■

Kultura

KUMŠT VE DVORNÍM DIVADLE
Nezapomenutelný večer mohou diváci prožít ve Dvorním divadle na Jánské 12.
Zdeněk si nedůvěřivě prohlíží velký obraz.
Honza ho s radostným očekáváním pozoruje,
občas se s dětskou radostí zadívá na obraz
také. Úvodní scéna komedie Yasminy Rezy
Kumšt je nabitá emocemi, které v režii Zdeňka
Černína brzy vytrysknou v nespoutané podobě. Listopadová předpremiéra byla provázena výbuchy smíchu, což nebývá u inteligentních komedií zvykem, diváci se spíše
usmívají. Ale Kumšt, jehož premiéru chystá
Dvorní divadlo na 12. ledna, to je jiná káva.
Komedie o přátelství tří mužů, které dostane trhlinu koupí jednoho příšerně drahého
a úplně bílého obrazu, byla poprvé uvedena
v roce 1994 a od té doby neopouští světová
jeviště. Mužské přátelství založené na porozumění, sdílených hodnotách, rozhovorech,
mlčení a návštěvách kina a restaurace zde
dostává trhlinu v podobě jedné šílené investice do umění. Schválně, co byste si pomysleli,
kdyby se vám přítel nebo přítelkyně svěřili,
že si koupili moderní obraz (úplně bílý) za dvě
stě tisíc korun? Možná, že by vás to, stejně
jako Honzu – Jana Grygara, Vráťu – Vratislava
Běčáka a Zdeňka – Zdeňka Černína, dovedlo
k úvahám, co máte vlastně společného? Na
čem je vaše přátelství založeno? A možná,

že byste do svých soudů zahrnuli i protějšky
svých přátel. A možná, pokud byste neústupně trvali na svém, že by váš dialog vyústil až ve rvačku.

Petra Černínová ■
Foto: Barbora Lachmanová

01/2020

Brrr, to je zima.
Hurá do Polárky!

SEMAFORSKÉ HITY
V SONO CENTRU

04
06
07
08
11
12
Jiří Suchý a Jitka Molavcová vystoupí
11. února ve 20.00 hodin v Sono Music
Clubu na Veveří 113.
Posluchači se mohou těšit na známé
i zapomenuté písničky ze Semaforu, které zaznějí v podání legendární dvojice.
Doprovodí je Orchestr divadla Semafor
pod vedením Jiřího J. N. Svobody. Jako
předkapela vystoupí brněnská zpěvačka
Dáša Ubrová & Diplomat.
(mav)

Vstupenky si můžete rezervovat na
www.dvornidivadlo.cz.

■

14
16
18
25
28
30

MALÁ SCÉNA
Tančírna věk 2+
14.30 a 16.00
MALÁ SCÉNA
věk
0+
po Co šeptají stromy?
9.30 a 11.00
MALÁ SCÉNA
út Co šeptají stromy? věk 0+
9.30 a 11.00
MALÁ SCÉNA
st Co šeptají stromy? věk 0+
14.00 a 15.30
so František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
MALÁ SCÉNA
10.30 a 15.30
WORKSHOP
věk
5+
a
10+
ne Dramaturgický workshop
10.00
HOST
19.30
Podzimní sonáta věk 13+
ZA POLÁRKOU NEKONEČNO
út Ve jménu republiky věk 13+
17.30
MALÁ SCÉNA
věk
3+
čt Jak děti zachránily motýly
17.30
so Vinnetou věk 6+
10.30
PREMIÉRA
so Kulhavý šermíř věk 11+
17.30
věk
11+
út Kulhavý šermíř
17.30
AKCE
čt Za vysvědčení Polárku
17.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.

so

Celý program najdete na našem webu. Změna programu vyhrazena.

Divadlo pro děti a mládež; Tučkova 34, Brno
www.divadlopolarka.cz, rezervace vstupenek +420 770 142 638
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CENA PRO HADIVADLO

ZA POLÁRKOU LEŽÍ
NEKONEČNO

Ivana Buraje, uměleckého šéfa HaDivadla,
ocenila porota Divadelních novin za režii
inscenace ikonického textu ruského realistického dramatu Maloměšťáci Maxima
Gorkého.
Gorkého debutové drama z roku 1901 je
příběhem o mezigeneračním neporozumění,
hádce a nenávisti nahrazujících dialog
a empatii. Pro režiséra Buraje však byla jedním z hlavních témat inscenace cizota v sobě
samém, která ovšem může být cestou k vlastnímu ozdravení a pochopení, pokud je nahlížena ze správné perspektivy.
Maloměšťáci prošli od svojí premiéry v prosinci 2018 řadou drobných inscenačních
úprav. Inscenace se do své nynější podoby
vycizelovala až postupem času. Oproti premiéře jí například chybí přestávka, kterou se
režisér rozhodl po několika reprízách zrušit.
Změny inscenace oproti premiéře reﬂektují

Mezidivadelní předplatné, které dostalo
název Za Polárkou nekonečno, zve studenty středních škol do brněnských divadel.
Pro děti ze sociálně znevýhodněných skupin slouží Zavěšená vstupenka.
Mezidivadelní předplatné je určeno všem
studentům, kteří mají chuť strávit každý měsíc
jeden úterní večer v divadle. Umožní jim
zhlédnout dvě inscenace v Divadle Polárka
a po jedné v Divadle Husa na provázku
a v HaDivadle. Navíc jsou pak studenti zváni
na závěrečné setkání v Polárce, kde se pod
vedením divadelních lektorů pokusí porovnat
zhlédnuté hry, pojmenovat divadelní přístupy,
žánry a principy a diskutovat o nich. Zavěšená
vstupenka je zase příležitostí pro děti, které
by se do divadla jinak nedostaly. Vstupenka
stojí sto korun a zavěsit ji, tedy koupit pro
potřebné dítě, ji může kdokoliv z diváků buď
na pokladně divadla nebo online na webu
www.divadlopolarka.cz. Lístky rozdělí brněnské neziskové organizace dětem ze sociálně
znevýhodněných rodin. Podrobnější informace na e-mailu: dramaturg@divadlopolarka.cz
(mav) ■
nebo telefonu: 775 966 624.

u Buraje kontinuitu tvůrčího procesu, možnost
stálého hledání a zdokonalování vlastní režijní
práce, kterou si na scéně experimentálního
divadla, mezi která se HaDivadlo řadí, může
dovolit. Dvě Burajovy inscenace jsou nyní
k vidění i v Praze. Umělecký šéf HaDivadla
nedávno dokončil inscenaci Kosmos na Nové
scéně Národního divadla. Od května 2019
je možné navštívit ve Studiu Hrdinů jeho
inscenaci Stiller – na motivy románu Maxe
Frische.
HaDivadlo si loni dále vysloužilo nominaci
na tvůrčí počin roku podle Divadelních novin
rovněž v kategorii Alternativní divadlo, a to
za inscenaci Woyzeck, uvedenou v premiéře
v březnu loňského roku, v režii Miroslava
Bambuška.
Maloměšťáci Ivana Buraje jsou v HaDivadle
k vidění nejblíže 20. ledna.

LEDEN 2020
ÚTERÝ 14. LEDNA / 19:30
DIVADLO FACKA: ISABELIN POKLAD
Komedie dell´arte brněnského souboru

STŘEDA 15. LEDNA / 18:00
NÁVŠTĚVA U KRÁLE
Vernisáž Kláry Zouharové

ČTVRTEK 16. LEDNA / 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ:
SOUVRAT A SOLÁRIUM
Nadějný objev mladé folkové scény
a sólový projekt Ondřeje Kyase

SOBOTA 18. LEDNA / 10:00
WORKSHOP TVŮRČÍHO PSANÍ
Techniky tvůrčího psaní v podání
lektorky Jitky Cholastové
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Marie Rotnáglová

NEDĚLE 19. LEDNA / 15:00
MALÉ VELKÉ DIVADLO:
O PRINCEZNĚ A VYSAVAČI
Písničková pohádka o království,
které skrývá veliké tajemství

ÚTERÝ 21. LEDNA / 19:00
POUTNÍCI
Bluegrassová legenda slaví 50 let spolu

STŘEDA 22. LEDNA / 19:30
LEITNERKA UVÁDÍ:
DUST IN THE GROOVE
Autorská invence Radima Hanouska
na pomezí Jazzu a soudobé hudby

ČTVRTEK 23. LEDNA / 19:30
JURAJ MITRO: CESTA KOLEM MÉHO
POKOJE & NOSNOST – DIVADLO
V POHYBU: NA PŮDĚ
Dvě inscenace v jednom večeru

■

ÚTERÝ 28. LEDNA / 19:30
DIVADLO FACKA: PROMĚNA
Legendární povídka France Kafky
v originálním zpracování
STŘEDA 29. LEDNA / 19:00
ESTER A JOSEFINA LIVE SHOW
Vše, co (ne)chcete vědět o vztazích
V roce 2020 je kavárna otevřena
od 13. ledna ve všedních dnech
od 16 do 22 hod.
Pondělní kurzy cvičení v roce 2020
začínají 13. ledna.
17:00 – 18:30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga s Naďou Ruckou
Předprodej v síti GoOut, Indies, TIC Brno
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/

Kultura

RŮŽOVÝ KAVALÍR

PROTOKOL
V ČESKÉ PREMIÉŘE
Nejnovější hořká komedie amerického
dramatika Tracyho Lettse Protokol
bude mít 14. února českou premiéru
v divadle Reduta.
Zasedání městské rady amerického
Big Cherry Townu. Na programu nová
parkovací místa a slavnosti, každoročně
připomínající hrdinné vítězství seržanta
Pyma nad divošskými indiány. Nový,
odhodlaný radní Peel se minulé schůze
nemohl z osobních důvodů zúčastnit. Na
té dnešní chybí zase pan Carp, který
posledně o funkci z nejasných příčin přišel. Pan Peel chce nahlédnout do zápisu
z minulé schůze. Ten mu však zastupitelé
odmítají předložit. Copak si vzájemně
nedůvěřujeme? Pan Peel postupně rozkrývá nejen události z předchozího zasedání, ale celou a ne právě lichotivou historii městečka. Ač je tato hra založena
na amerických reáliích, vykreslení komunální politiky nepříjemně připomene české losovačky.

Opera Růžový kavalír měla v Janáčkově
divadle premiéru v listopadu loňského
roku, reprízy jsou připraveny na 26. ledna
a 2. a 16. února.
Nikdo asi nečekal, že po tak dramatických
a ve své době kontroverzních námětech, jako
byly Elektra a Salome, se Richard Strauss
pustí do komické opery opletené rytmy vídeňského valčíku. I když zařazení mezi komické
opery může být zavádějící, protože se v libretu Straussova dvorního spolupracovníka
Hugo von Hofmannsthala volně inspirovaného díly pánů Louvet de Couvrai a Molièra,

skrývá mnohem víc než jen komická zápletka
o křupanském baronovi Ochsovi, který si
chce vzít mladou, bohatou dívku a plány mu
překazí fakt, že se ona vyvolená Sophie zamiluje do Octaviána, jenž jí jen baronovým jménem předává ceremoniální stříbrnou růži.
Propletenec sociálních vrstev vídeňské
společnosti poloviny 18. století je sice zdrojem
řady humorných situací, ale především skrze
postavu stárnoucí maršálky vložili oba autoři
do díla i témata již méně komická, ale o to
více lidská – touhu po mládí a strach ze stárnutí, nevěru či nezištnost v lásce. (mav) ■

SMYŠLENÁ HUDBA

ODHALENÁ PRAVDA

Moravská galerie vystavuje graﬁcké partitury hudebního skladatele a improvizátora Petera Grahama. Výstava je k vidění
v Pražákově paláci na Husově 18 a nese
název Musica Ficta.
Dočasná intervence v prostorách expozice
Art is here představuje tvorbu Petera Grahama v oblasti graﬁckých partitur a hudebních
konceptů. Hudba smyšlená, nebo také hudba
pro oči, je ukázkovým příkladem intermediálního umění, v němž se zvuk a vizualita vzájemně prostupují. Hudební představy na papíře vznikaly mezi lety 1972–2002. Kurátorkou
výstavy je Jana Písaříková. Graham působí
na brněnské JAMU, již od sedmdesátých let
se zabývá nekonvenčními zápisy hudby.
Autora, známého též jako Jaroslav Šťastný,
inspirovaly debaty s Daliborem Chatrným či
vizuální poezie Jiřího Koláře. Jeho hudbu hrála celá řada českých a zahraničních interpretů, jako klavírista improvizátor vystupuje v duu
Palagrachio a v projektech Pavla Zlámala, je
členem Didrik Ingvaldsen Orchestra a vede
vlastní Peter Graham Trio. V letech 1993–
2009 byl dramaturgem festivalu Expozice
nové hudby. Publikoval celou řadu studií
o současných skladatelích, zejména o Johnu
Michaela Paučo ■
Cageovi.

Beneﬁční představení Odhalená pravda
podpoří Masarykův onkologický ústav.
Divadlo pomáhá, a nejde jen o řečnický
obrat. Výtěžek z představení The Naked Truth
neboli Odhalená pravda, které Divadlo Bolka
Polívky uvede 9. ledna, bude věnován Masarykovu onkologickému ústavu a poslouží na
zakoupení speciálního softwaru pro vyhodnocování mamograﬁckých snímků.
Příběh o ženách, které se náhodně sejdou
v tělocvičně při nácviku tance u tyče a najdou
sílu bojovat s nepřízní osudu, nejen dodá
odvahu třeba k tomu vzít život do vlastních
rukou, ale fakticky pomůže těm, které musejí
svést rozhodující boj s nádorovým onemocněním. V inscenaci, která vznikla v koprodukci
divadla se společností StageArtCZ v režii Petra Halberstadta, hrají například Gabriela Míčová, Klára Apolenářová, Anna Stropnická nebo
Natálie Tichánková. Všichni účinkující v beneﬁci se zřekli svého honoráře.
Ze zajímavých lednových titulů, které se
v úvodním měsíci nového roku v programu
Divadla Bolka Polívky objeví, by vám určitě
neměla utéct 6. ledna Heda Gablerová: Teorie dospělosti, která je autorskou parafrází
slavného Ibsenova dramatu v podání Divadla

Petr Novák

■

Petra Bezruče. Režisérka Janka Ryšánek
Schmiedtová zkoušela najít, co je na klasickém příběhu současného, a zdá se, že se
toho moc nezměnilo. Závěr totiž zůstává stejný: hlavně se z toho nezbláznit! A 25. ledna
se na Jakubské náměstí vrací opět fyzický
stand-up Pozemšťan Pavola Seriše. Bláznivý
příběh mimozemšťana, který poznává a snaží
se pochopit svět lidí, komediální pantomima
o tom, jak se chováme a jací jsme.
Více informací na webových stránkách
www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá ■
Foto: Archív DBP
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Neziskové organizace

ROZTÁČEJÍ ŽIVOT NAPLNO

ODPOLEDNÍ PROGRAMY
V DŽIVIPENU

V divadle Reduta je k vidění výstava na
podporu ParaCentra Fenix.
Vystavuje zde svoje obrazy přes 300 žáků
a studentů z 15 brněnských základních
a středních škol s uměleckým či všeobecným
zaměřením. Výstavu zakončí 16. ledna beneﬁční dražba, jejíž výtěžek bude věnován na
rehabilitaci klientů po poranění míchy v ParaCentru Fenix. Záštitu nad výstavou a dražbou
převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.
„Rádi bychom výstavou a benefiční dražbou zahájili novou tradici a pokusili se založit
Referenční sbírku mladých talentovaných
umělců, pomocí níž bychom propojili svět
umění se světem hendikepovaných. Projekt
je jedinečný svým zaměřením, neboť rozvíjí
lásku k umění a učí děti konat dobré skutky.
Děti musejí najít chuť a odvahu něco vytvořit
a také se naučit s vytvořeným dílem rozloučit
pro dobrou věc. Takových dětí se v Brně
našlo přes 300 a to považuji za skvělý signál,
že je mezi námi mnoho talentovaných dětí
i teenagerů, kteří mají nejen nadání, ale také
srdce na pravém místě,“ řekl ředitel ParaCentra Michal Odstrčil.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Dživipen neboli Život sídlí na Körnerově 1
a slouží dětem a mládeži od 6 do 14 let.
Klub vyhledávají a navštěvují děti a mládež,
které pocházejí a žijí ve vyloučené lokalitě
Brno-sever nebo Brno-střed a jsou ohroženy
nepříznivými jevy. Ty jim znesnadňují bezproblémové začleňování mezi majoritní společnost. Nepříznivá situace v rodině znemožňuje zprostředkovat dětem volnočasové
aktivity nebo jim nakoupit dostačující a kvalitní
školní vybavení anebo jen tak, zažít něco,
k čemu se v jejich situaci nemohou dostat.
Popovídat si, účastnit se společných akcí
a výletů, a přitom si uvědomovat hodnoty
a dodržování pravidel, které po nich vyžaduje
společnost. Těmto dětem se v Dživipenu
věnujeme vždy každý všední den v odpoledních hodinách a poskytujeme jim bezpečný prostor pro trávení volného času, který
mohou podle svého uvážení využívat. Snažíme se s nimi na jejich situaci pracovat
a poskytovat jim potřebné informace, které
jim pomáhají lépe nakládat se svými životy.
Pro více informací můžete volat na telefonní
Kristýna Čechová ■
číslo 773 770 238.

ParaCentrum Fenix je nezisková organizace, která poskytuje služby více než 500
klientům. S mottem Roztáčíme život naplno
pomáhá lidem po poškození míchy a jejich
blízkým při návratu do aktivního života. Podpírá je v náročné životní změně, ukazuje cestu
a bojuje za jejich lepší společenské začlenění
a kvalitu života.
S myšlenkou oslovit samotné děti, které
mají chuť darovat své obrázky pro dobrou
věc, přišel pan Tomáš Zezula z Aukčního
domu Zezula, jenž má s dražbami dětských
autorů velkou zkušenost.
Během jara 2019 bylo osloveno přes 40
brněnských základních a středních škol. Do
projektu se nakonec zapojilo celkem 15 škol
a bylo shromážděno přes 350 obrazů. Následovalo časově náročné hodnocení členy
odborné komise, která vybrala 72 nejlepších
obrazů.
Více informací a katalog obrazů naleznete
na www.drazbaprofenix.cz.
Alena Jankotová

■

LINKA BEZPEČÍ SLAVÍ 25 LET
Za čtvrtstoletí svojí existence přijala Linka
bezpečí přes 10 500 000 volání. I tak se
ale téměř 1000 dětí denně nedovolá.
Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující
celostátní krizová linka pro děti a mladistvé
do 26 let. Volajícím z celé České republiky
je dostupná zdarma, její nepřetržitý provoz
zajišťuje na osmdesát odborníků. Jen v loňském roce Linka bezpečí přijala 167 264 kontaktů. Denně se na ni s prosbou o pomoc
obrátí až 500 dětí. Téměř tisíc dětí a mladistvých se ale na Linku bezpečí z kapacitních
důvodů denně nedovolá. I proto Linka bezpečí letos zahájila osvětovou kampaň v šesti
krajích. Jejím cílem je získat ﬁnanční prostředky na zvýšení kapacit Linky bezpečí, a umožnit tak dovolat se těm, kdo pomoc Linky bezpečí potřebují.
Problémy v rodině i kyberšikana
Za léta působení se odborníci Linky bezpečí setkávají především s trvalými tématy,
jako jsou trápení v důsledku problémů v rodině, třeba kvůli rozvodu rodičů, vztahy ve škole
a s vrstevníky, osobní témata a psychické
potíže a dotazy ohledně sexuálního zrání.
Výjimkou ale nejsou ani případy týrání a myš-

lenky na sebevraždu. S příchodem mobilních
telefonů a nových technologií se Linka bezpečí musela vypořádat i se vzrůstajícím trendem v oblasti šikany a kyberšikany. „Problémy
šikany tvořily v roce 2018 jedenáct procent
ze všech témat, která děti s Linkou bezpečí
probírají, ať už telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu či chatu,“ uvedla vedoucí linky
Kateřina Lišková.
Typickým volajícím na Linku bezpečí je dívka ve věku 15 až 17 let. Děvčata řeší nejčastěji
rodinné a partnerské vztahy, chlapci šikanu,
vrstevnické vztahy a vztahy s kamarády.
„Srovnáme-li současnou situaci s obdobím
před deseti lety, jsou dnešní děti mnohem
zranitelnější. Míra frustrační tolerance je znatelně nižší než u předchozí generace. Děti
hůř zvládají stresové a méně závažné situace a jsou více podrážděné. A co je alarmující,
ještě před deseti lety bylo i pro nás celkem
neznámým pojmem sebepoškozování, které
je – bohužel – doslova fenoménem posledních let,“ dodala Lišková s tím, že za rok 2018
Linka bezpečí intervenovala v rámci svých
služeb v 73 případech ve prospěch dětí. Jednalo se o intervence u složek integrovaného
záchranného systému, orgánů sociálněprávní
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ochrany dětí a toxikologického informačního
střediska.
Rodičovská linka
Jako organizace naplňuje Linka bezpečí
komplexní péči o rodinu a dítě a již 18 let
provozuje Rodičovskou linku na čísle
606 021 021. Ta nabízí krizovou pomoc
a rodinné poradenství pro rodiče a ostatní
dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte. Mezi
hlavní témata patří výchovné obtíže u dětí,
rozvody, předrozvodové a porozvodové
uspořádání péče o dítě, týrání a zneužívání
dětí, psychické či školní obtíže u dětí a šikana.
Za rok 2018 Rodičovská linka odbavila 1456
kontaktů.
Linka je v provozu díky státní podpoře, dále
díky dárcům a podporovatelům, které uvádí
na www.mapadobra.cz. Podpořit ji můžete
trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet
3856680/0300. Veškeré informace a možnosti dárcovství jsou uvedeny na webu
www.linkabezpeci.cz.
Mgr. Regina Jandová

■

Sport

POCTA LAMINOVI

POJĎTE HRÁT HOKEJ

Klub HCM Warriors zve děti a rodiče
22. ledna od 17.00 hodin na akci Pojď hrát
hokej v rámci celorepublikového Týdne
hokeje. Koná se na zimním stadionu na
Úvoze 55.
Na děti čeká spousta her a zábavy na ledové ploše pod vedením zkušených trenérů
a krasobruslařek. V národním dresu si mohou
vyzkoušet první krůčky na bruslích nebo
vstřelit svoji první branku.
Do klubu přijímáme i děti, které neumějí
bruslit, výbavu jim zdarma zapůjčíme. Navíc
první dva měsíce si mohou tréninky vyzkoušet zdarma. Když nestihnete Týden hokeje,
nevadí, rádi vás přivítáme v našem klubu kdykoliv během roku každé pondělí v 16.30, středu v 17.45 nebo v sobotu v 7.45 hodin.

Tréninky u nás nejsou jen o hokeji, ale klademe důraz na komplexní rozvoj dětí. Do
programu zapojujeme celou řadu sportů
a jiných aktivit. V rámci multisportovního prostředí spolupracujeme i s jinými kluby a trenéry. Naučí se správně běhat, skákat, chytit
míč, udělat kotoul, stojku, plazit se a mnoho
dalších užitečných dovedností. Hlavním cílem
je získat srdce dětí a zájem o sport a hokej.
Položíme pevný základ pro celoživotní pozitivní vztah ke sportu a pohybu hravou
a zábavnou formou.
HCM Warriors Brno již dlouhá léta spolupracuje se sousední základní školou Úvoz
v rámci programu sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Díky tomu se
na Úvoze vychovalo mnoho pozdějších
reprezentantů a extraligových hráčů, třeba
Petr Hubáček, Jiří Polanský, Adam Svoboda
nebo Jiří Hunkes.
Více o našem klubu se dozvíte na internetových stránkách www.hcmwarriorbrno.cz,
telefonním čísle: 732 698 834 nebo e-mailu:
huml@hcmwarriorbrno.cz.

V sobotu 7. prosince loňského roku byla
v areálu Sokola Brno I slavnostně odhalena
pamětní deska na počest Milana Lamina
Fráni.
Fráňa byl sportovec a basketbalový reprezentant, mimo jiné vicemistr Evropy z roku
1947, pronásledovaný komunistickým režimem. Desku odkryl jeho syn Jiří za přítomnosti rodiny a přátel. Vzpomněli také stého
výročí Laminova narození a sedmdesáti let
od jeho zatčení.

■

Debora Kellovská, ■
praneteř Milana Fráni

Mgr. Dominik Huml

ZABRUSLETE SI S TUČŇÁKEM

Pro milovníky bruslení a malého hokeje je
k dispozici kluziště na Kraví hoře, v centru
města je každý den v provozu Bruslák pod
Joštem.
Oblíbený Bruslák pod Joštem na Moravském náměstí je otevřený každý den od
10.00 do 20.00 hodin. U kluziště je přezouvárna, na místě si můžete zapůjčit nejen
brusle a helmu, ale také výukové pomůcky
pro děti, zábradlíčko nebo tučňáka. O toho
je mezi dětmi velký zájem, proto je lepší
zarezervovat si ho předem na telefonním

čísle 739 673 449, zamluvit si zde můžete
také vše ostatní včetně bruslí. Pod širým
nebem si můžete zabruslit v přední části venkovního areálu Sportovního a rekreačního
areálu na Kraví hoře. Kluziště je určeno
především pro malý hobby hokej, pouze ve
vymezených blocích také pro veřejnost, a to
o víkendu od 13.00 do 15.00 hodin a od 16.00
do 18.00 hodin. Rozpis je zveřejněný na webu
areálu. V čase mezi jednotlivými bloky je
povrch kluziště strojově upravován, proto
není vstup na led možný. U sportoviště

najdete zázemí na přezutí a odložení obuvi
a také mobilní toaletu. Držitelé permanentní
karty mají vstup bez čekání na pokladně přímo přes turnikety. Bruslit se zde bude v závislosti na počasí do konce února. Aktuální
informace o obou sportovištích najdete na
(mav) ■
www.kravihora-brno.cz.
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