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10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 11. 12. 2019 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

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

VÁNOCE DOSPĚLÝCH
Radostí dětí ohřejí si ruce
budou se usmívat a říkat
jsou tady Vánoce
a bílou nití zaobroubí mráz
to roztřepené
co se v nich obnosilo za tak dlouhá léta

Vážení čtenáři zpravodaje, prosinec je pro
mnohé z nás spojený se slovem Advent,
které v nás probouzí touhy a očekávání.
Křesťané se připravují na oslavy narození
Ježíše. Prostředí, do kterého se Ježíš narodil, bylo velmi chudé, ale dodnes z tohoto
místa vyzařuje pokoj, radost a naděje. Když
se této události upřímně otevřeme a necháme na sebe působit symboliku a atmosféru
Vánoc, uvidíme svůj život v jiném světle,
naše problémy se umenší a vzdálenosti mezi
námi se zkrátí. Advent je mimořádným
časem zastavení, kdy vnímáme, že nebe je
nám blíže. V Bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Mendlově náměstí se každoročně

o adventních sobotách v 8.00 hodin zpívají
Staročeské roráty. Děti přicházejí s lucernami
ztemnělou bazilikou k oltáři a tento průvod
s lucernami symbolizuje naše vyjití ze tmy
do světla. Na Štědrý den zde bude v 15.00
hodin sloužena vánoční bohoslužba pro
rodiny s dětmi. Slavná mše svatá s koledami bude sloužena ve 22.00 hodin.
Kristovo narození nám prostřednictvím
koled a betlémů přináší pokoj a radost.
Prožijme tuto skutečnou radost na místech,
kde tato vánoční atmosféra působí nejsilněji.

A budou trošku veselí
a trošku smutní
a trošku pobavení sami sebou
a ticho roztáhne svých deset prstů před
jejich tváře
a zamrzne do opuštěných ulic
A teplá ramena stromečků
vtlačí se do oken až bezdětní
půjdou si po večeři na procházku
a budou se držet za ruce
a budou si dětmi
a každý z těch dvou
bude se snažit být ten dospělejší
pečovat o toho druhého
protože venku je kluzko
a uvnitř Vánoce

Za Opatství Staré Brno
Řádu sv. Augustina
P. Jan Emil Biernat, OSA ■

Jan Skácel

ADVENT NA ZELŇÁKU
OZDOBÍ DOUGLASKA
Letošní vánoční strom, který je dominantou
Adventu na Zelňáku, věnovala městské
části Brno-střed mladá rodina Bauerova.
Za dar srdečně děkujeme.
Douglaska tisolistá vyrostla v Přízřenicích,
na pozemku, na kterém se rodina nyní chystá
postavit domek. Vzrostlý strom by stavbě překážel, proto musel být pokácen. Bauerovým
ale bylo líto strom rozřezat a použít třeba na
otop, proto přivítali možnost darovat ho na
adventní trhy.
Ozvali se tedy již na jaře odboru životního
prostředí Úřadu městské části Brno-střed,
který strom na advent každoročně připravuje.
Odbor zařídil pokácení a odvoz a nyní
douglasku mohou obdivovat všichni návštěvníci adventní vesničky na Zelném trhu.
Douglaska je stálezelený rychle rostoucí
jehličnan. Původně byl rozšířený od pobřežních oblastí na západu Severní Ameriky a od
západu centrální Britské Kolumbie, přes Kanadu na jih do Washingtonu, Oregonu a střední
Kalifornie. V Evropě se pěstuje od roku 1827,
kdy její semena do Skotska přivezl David
Douglas.
(mav)

PF 2020
P¬ÍJEMNÉ PROŽITÍ ADVENTU,
VÁNO#NÍCH SVÁTKÜ
A KRÁSNÝ NOVÝ ROK
VÁM P¬EJE

■
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Vzpomínkové akce
k 28. říjnu a 17. listopadu
Vzpomínkového aktu, konaného u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa 28. října na brněnském Komenského
náměstí u sochy prvního československého
prezidenta T. G. Masaryka, se zúčastnili
zástupci významných brněnských institucí
a orgánů i široká veřejnost. Dalším významným podzimním dnem je 17. listopad. V letošním roce jsme si připomněli již 30. výročí od
takzvané sametové revoluce. V Brně u příležitosti tohoto významného státního svátku
proběhla řada vzpomínkových akcí, jejichž
součástí byl také pietní akt u památníku
1., 2. a 3. odboje, plastiky věnované obětem
válek a totalit 20. století, na ulici Rooseveltova.
Za městskou část Brno-střed se obou vzpomínkových aktů zúčastnil starosta Ing. arch.
Vojtěch Mencl.

Darujte dobrý skutek
během Adventu
na Zelňáku
Novinkou letošního Adventu na Zelňáku
je velký adventní kalendář, do jehož 24 okének mohou umístit dary ﬁrmy i jednotlivci.
Nabídnout mohou ﬁnanční nebo věcný
dar, službu či vlastní práci, které pomohou
vybraným neziskovým organizacím. Dárci
se mohou hlásit nejpozději do 15. prosince,
a to na e-mailové adrese organizátora:
eva@promoplanet.cz, který pro městskou
část Brno-střed Advent na Zelňáku smluvně
zajišťuje. Dary budou předány neziskovým
organizacím, které působí v městské části
Brno-střed, a to podle typu daru takové neziskové organizaci, pro kterou bude nejvhod-

nější. Ne každá nezisková organizace je
schopná využít každý dar. Pokud někdo věnuje například hračky nebo výtvarné potřeby,
budeme hledat příjemce, který pracuje s dětmi. Pokud bude darem nabídka vlastní práce,
pak oslovíme neziskové organizace, které
ten konkrétní nabídnutý typ práce využijí.

Svoz odpadu o svátcích
Odvoz směsného a tříděného odpadu
bude probíhat i během vánočních a novoročních svátků podle běžného harmonogramu, s jedinou výjimkou na Nový rok, 1. ledna,
kdy odvoz neproběhne. Odvoz bude proveden hned následující den, tedy ve čtvrtek
2. ledna a stejným způsobem se přesune
čtvrteční svoz na pátek 3. ledna a páteční na
sobotu 4. ledna. Provozní doba sběrných
středisek bude na konci roku omezena jen
minimálně. Všechna střediska budou pracovat podle běžného harmonogramu. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, na Silvestra a na Nový rok.
A kam po Vánocích odevzdat stromek?
Buď do kteréhokoliv sběrného střediska,
nebo na stálé stanoviště svozu směsného
komunálního odpadu, tedy k černým popelnicím, to platí pro stromky do průměru kmene
5 cm. Větší stromky je třeba rozřezat přibližně
na metrové kusy. Více na www.sako.cz nebo
telefonicky na 800 139 139.

Adventní prodej v ulicích
centra města
Také letos se mohou návštěvníci města
těšit na rozšířenou nabídku předvánočního
a vánočního sortimentu na obvyklých prodejních místech. Vánoční vazby a dekorace
především z přírodních materiálů bude možné zakoupit na stáncích na ulici České naproti
hotelu Avion, dále na Josefské, Kobližné
a Dornychu. Na Kapucínském náměstí nabídne hlavně chvojí a jmelí zemědělec ze Zelného trhu pan Komínek, výpěstky a vazby
Kučerových budou k zakoupení na Zelném
trhu a na Dornychu zákazníci najdou stánek
pana Kosíka. Největší prodejní plocha bude

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2019

pro adventní a vánoční nabídku vyčleněna
na ulici Františkánské, kde mimo jiné najdeme
také vazby další oblíbené prodejkyně ze Zelného trhu paní Marečkové, která je vytváří
hlavně z vlastnoručně vypěstovaných rostlin.
Chybět nebudou ani stánky s pečenými kaštany pana Hlavinky, které zákazníci najdou
na České a Jánské. Vánoční stromečky a živí
kapři budou v prodeji na Kapucínském
náměstí a na ulici Šumavská.

Oprava portálu a lavičky
u Zderadova sloupu
Malý parčík u Zderadova sloupu, který slouží jako vstupní prostor k mateřské škole Křenová, je ve správě městské části Brno-střed.
Na podzim zde prošla revitalizací velká půlkruhová lavice, jejíž dřevěné sezení z měkkého dřeva už docela dosloužilo. Nově je
lavice osazena akátovým dřevem, které je
bezúdržbové a bude tak sloužit dětem i rodičům mnoho let. Opraven byl také dřevěný
vstupní portál, z něhož byly odstraněny staré
(kad) ■
nátěry a byl znovu natřen.
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PARK NOVĚ NESE JMÉNO
PO DANUŠI MUZIKÁŘOVÉ

Park mezi Rooseveltovou ulicí a Místodržitelským palácem u průchodu do ulice Běhounské
nově nese jméno po Danuši Muzikářové. Na
památku této významné události byla v parku
17. listopadu odhalena pamětní deska.
„V dnešní době, kdy jsou demokratické
hodnoty často zpochybňovány, je stále

důležitější si připomínat, jak těžké bylo
období nesvobody a útlaku. Proto mě těší,
že se vzpomínka na Danuši Muzikářovou
ztělesní formou pamětní desky a pojmenování tohoto parku,“ pronesla při této příležitosti primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Městskou část Brno-střed oslovila s nápadem pojmenovat park po osmnáctileté dívce
zastřelené 21. srpna 1969 paní Simona Hradílková, která se slavnostního aktu osobně
zúčastnila a pronesla emotivní proslov.
Danuše Muzikářová byla zastřelena na
Moravském náměstí během protikomunistických demonstrací u příležitosti smutného
ročního výročí obsazení Československa
sovětskými vojsky. Viník nebyl nikdy dopaden.
Zastupitelstva městské části Brno-střed
i statutárního města Brna její návrh na pojmenování parku právě po Danuši Muzikářové
bezvýhradně podpořila. „Žádost jsme

obdrželi letos v srpnu, tedy padesát let od
tragické události. Ze strany radních se návrh
setkal s jednoznačně pozitivním přijetím. Připomínat oběti komunismu je, myslím, stále
velmi potřebné,“ uvedl starosta městské části
Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.
(kad)

■

BRNO-STŘED JE AMBASADOREM KVALITY

Je to sotva pár měsíců, co Úřad městské
části Brno-střed získal Cenu ministerstva
vnitra za kvalitu ve veřejné správě. A nyní
získal další významné ocenění.
Úřad městské části Brno-střed obdržel ocenění Ambasador kvality České republiky –
oceněný ﬁnalista. Ceny na slavnostním večeru, který se konal 11. listopadu v Praze, předal
všem oceněným ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
ministerstva vnitra Ing. Mgr. David Sláma.
Součástí slavnostního večera bylo i předávání ocenění Czech Made organizacím ze
soukromého sektoru. Cenu udělila Česká
společnost pro jakost, uznávané centrum pro

vývoj, získávání a šíření poznatků pro podporu
úspěšnosti organizací a zvyšování kvality života. Brno-střed získalo ocenění za svou společenskou odpovědnost a způsob řízení, který
je orientován na potřeby klientů a občanů.
Úřad se dlouhodobě snaží mapovat potřeby všech skupin občanů, na které má jeho
činnost dopad, a v těchto oblastech cíleně
zlepšuje svou činnost tak, aby co nejlépe
naplňoval jejich očekávání.
Z praktických příkladů můžeme uvést zřízení klientské poradny pro občany s názvem
Miniúřad, zkrácení lhůt pro vyřizování žádostí, provázání činnosti úřadu s dalšími poskytovateli veřejných služeb, zavedení hodnocení zaměstnanců úřadu podle jejich
přístupu k občanům a podobně.
Do budoucna připravuje úřad třeba spuštění on-line chatovacího robota Radima, který bude odpovídat na základní dotazy občanů 24 hodin denně, chystá další zkrácení
lhůt pro vyřizování nejvíce využívaných
agend a úplně nový webový portál občana
pro snadnější vyřízení záležitostí klientů.
V lednu 2020 bude úřad obhajovat své
certifikáty ISO 9001 kvality systému řízení
a ČSN 010391 kvality systému společenské
odpovědnosti. Získat a udržet si tyto certifikáty je ve veřejném sektoru mnohem obtíž-

nější než u soukromých firem. Ve veřejném
sektoru nemůžete tolik používat takzvaný
zdravý rozum a musíte se většinou řídit jen
zákony, předpisy, metodikami a podobně.
Je tak velmi obtížné budovat instituci, která
splňuje očekávání občanů, reaguje pružně
na jejich potřeby a dokáže být přátelská
a vstřícná.
Proto jsem rád, že se nám to na Brně-střed
daří a věřím, že to potvrdíme i úspěšnou
obhajobou certifikátů ISO.
Za zmínku jistě stojí, že na všechny aktivity,
kterými zvyšujeme kvalitu služeb Úřadu
městské části Brno-střed, úspěšně získáváme peníze z fondů Evropské unie, většinou
z Evropského sociálního fondu. Do dnešního
dne se nám podařilo získat téměř 10 milionů
korun.
Ocenění, která získává úřad, nás těší
a jsme rádi, že přispívají ke zviditelnění městské části Brno-střed a k posilování jejího
dobrého jména. Nejdůležitější ale je, že
všechny tyto aktivity, které vedou k získaným
oceněním, zvyšují spokojenost občanů.
A o to se chceme snažit i nadále.
Petr Štika ■
tajemník Úřadu městské části Brno-střed
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KULATÝ STŮL
NA TÉMA ZÁVISLOSTI

Zveme na další, již třetí, setkání u kulatého
stolu. Tentokrát budou hlavním tématem
závislosti. Kulatý stůl se koná 9. prosince
od 17.30 hodin v sále společenského centra
radnice Brno-střed na Dominikánské 2.

G
G
G
G

Budou zde zástupci z organizací:
Renadi
Podané ruce
Anonymní alkoholici
Poradenské centrum pro drogové a jiné
závislosti

PORADNA ODBORU
SOCIÁLNÍHO
A ZDRAVOTNÍHO

G sociální pracovníci oddělení sociálně právní
ochrany dětí a oddělení péče o dospělé
Úřadu městské části Brno-střed
„Na některou ze závislostí, například na
alkoholu, lécích nebo třeba na hraní automatů, ve svém okolí lidé narážejí bohužel
čím dál častěji. A často nevědí, jak pomoci.
I proto chceme prostřednictvím pozvaných
odborníků z praxe nabídnout veřejnosti
dostatek informací o této problematice. Předchozí setkání nám ukázala, že máte zájem
ptát se a diskutovat spolu s námi i na tato
těžší témata, těšíme se na vás proto i tentokrát, zúčastnit se může kdokoliv,“ pozval na
akcí její iniciátor, Petr Štika, tajemník Úřadu
městské části Brno-střed.
Poslední ze série setkání na vážná témata
proběhne 20. ledna 2020 od 17.30 hodin
a jeho tématem bude Šikana. 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
Lucie Tribulová ■
Zaměstnanost.

UŽ MÁTE DOMA
SENIORSKOU OBÁLKU?

Seniorská obálka je určena především starším lidem, kteří žijí osamoceně a pomáhá
v situacích, kdy se dostanou do tísně, ohrožení zdraví nebo života.
Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři
vyplní podle důležitosti údaje o svém zdravotním stavu. Vyplňování se řídí principem
semaforu, nejdůležitější informace jsou červeně, doporučené údaje žlutě a méně závaz-

ná data zeleně. Záleží na samotných seniorech, které údaje vyplní, ale čím víc informací
například o lécích, hospitalizaci nebo alergiích
bude vyplněno, tím obálka lépe poslouží.
Součástí formuláře je také seznam kontaktů
na blízké osoby. Vyplněný tiskopis v obálce
se doporučuje umístit na viditelné místo,
například na ledničku nebo vnitřní stranu
vchodových dveří. Integrované složky
záchranného systému Jihomoravského kraje
(zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou
ji hledat vždy na těchto místech.
Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena,
je mezinárodní zkratkou z anglického In Case
of Emergency a znamená použít v případě
nouze. Pokud máte o obálku zájem, můžete
si ji vyzvednout osobně na Miniúřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, nebo
na Odboru zdraví Magistrátu města Brna,
Dominikánské náměstí 3. Tiskopis je k dispozici i elektronicky na webových stránkách
www.seniorskapolitikajmk.cz.
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(kad)

■

Dobrý den, nedaleko našeho domu
častokrát vidím na lavičce přespávat
staršího muže. Evidentně se jedná o člověka bez domova, který nemá kam jít.
Jak mohu takovým osobám pomoci? Je
možné se někam obrátit a upozornit na
životní situaci tohoto člověka a případně
i dalších osob? Děkuji za odpověď.
Markéta Růžičková, studentka
V případě řešení tíživých životních situací obyvatel města Brna se můžete obrátit
na Odbor sociální a zdravotní Úřadu městské části Brno-střed na Malinovského
náměstí 4. Úřední hodiny jsou v pondělí
a středu od 8.00 do 17.00 hodin. Problematiku bezdomovectví pak přímo řeší
oddělení sociální kurátoři Odboru sociální
péče Magistrátu města Brna na Křenové 20, kontaktní hodiny jsou v pondělí
a středu od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek
od 8.00 do 12.00 hodin. Oddělení je možné kontaktovat na tel. čísle 544 502 600
nebo e-mailem na: kuratori@brno.cz
a upozornit na člověka v nouzi. Mezi městem poskytované služby patří azylové
domy na Podnásepní 20 a Křenové 20
a noclehárny v Domě sociální prevence
na Podnásepní 20 a v Městském středisku
krizové sociální pomoci na Masné 3b. Zde
od listopadu do března funguje také Noční
krizové centrum. Na toto středisko je možné se s žádostí o pomoc obrátit nonstop
na čísle 542 212 648. Osobní hygienu lze
zajistit ve Středisku osobní hygieny na
Rumišti 11. Výše uvedené služby jsou
poskytovány ve spolupráci s oddělením
sociálních kurátorů. Služby Azylového
domu, Noclehárny a Nízkoprahového
denního centra poskytuje Diecézní charita
Brno na adrese: Bratislavská 58, telefon
515 536 434. Pomoc je možné získat
i u Armády spásy České republiky v Centru
sociálních služeb Josefa Korbela, které se
nachází na Mlýnské 25 a poskytovanými
službami jsou Nízkoprahové denní centrum, Noclehárna a Azylový dům, realizují
také terénní programy. Informace je možné získat 24 hodin denně na telefonu
543 212 530. Armáda spásy rovněž spustila projekt Nocleženky.
Více informací o nich najdete v tomto
zpravodaji na straně 30.
Veronika Klecová

■

Informace z radnice

VÝSLEDKY PÁTÉHO DOTAČNÍHO KOLA

Rada městské části Brno-střed schválila
přidělení dotací v posledním letošním kole
dotačního programu pro kulturu, sport,
vzdělávací a volnočasové aktivity. Rozdělila celkem 330 000 korun mezi 19 organizací.
Například spolek ArTakt získal pro svůj
projekt s názvem (D)Obrovský Skácel dotaci
ve výši 20 000 korun. Projekt se váže
k výročí úmrtí významného brněnského básníka Jana Skácela, konkrétně o jevištní provedení hudebního zpracování Skácelovy
básnické tvorby v Divadle Husa na pro vázku.

Městská část Brno-střed podpořila
i Brněnské Dětské Divadlo, díky dotaci ve
výši 8 000 korun vznikne inscenace inspirovaná dílem autora bajek I. A. Krylova a do
jednotlivých rolí v inscenaci budou obsazeny děti – členové souboru.
Advent v brněnském Bronxu je název dalšího projektu, který získal podporu 19 000
korun. Spolek Tripitaka jej připravuje v bývalé káznici na Cejlu. I díky dotaci se zde
budou konat tematické aktivity, vánoční
koncert či vánoční mše. Jejich účelem je
propojování a setkávání české a romské
komunity.
Folklorní soubor Jánošík získal dotaci
22 000 korun na zajištění dětského výměnného pobytu. Jeho Dětské taneční studio
Ondrášek v Brně uvítá děti z plzeňského
souboru Mladinka. Na programu jsou společná vystoupení obou souborů, mimo jiné
i v domově pro seniory.
Nadační fond Amadeus i díky dotaci
21 000 korun uspořádá mezinárodní soutěž
pro mladé klavíristy do 11 let. Prestižní klavírní soutěž je určena talentovaným dětem,
kterým pomáhá v jejich klavírních začátcích.

(kad)

■

ÚPRAVA HŘIŠTĚ

PŘIJĎTE SE PROJET
POD JOŠTEM

Už jste si byli zabruslit? Nebo jste na Bruslák pod Joštem doprovodili vaše děti, vnoučata? Pokud ne, vřele doporučujeme. Ledová plocha o rozloze 860 metrů čtverečních,
která pojme až 80 bruslařů, je pro vás otevřená sedm dní v týdnu až do konce února.
Stejně jako v předchozích sezonách
se bruslí od 10.00 do 21.00 hodin ve čtyřech dvouhodinových blocích, tedy v časech 10.00–12.00 hodin, 13.00–15.00 hodin,

Svatocecilské setkání je setkání varhaníků, jehož cílem je sdílení zkušeností a výstupem je pak jejich společný koncert v katedrále sv. Petra a Pavla. Musica Sacra na jeho
organizaci obdržela dotaci 14 000 korun.
Dotační program Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity slouží k zajištění
podílu městské části na spolufinancování
kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových akcí se zaměřením na divadelní
tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou
a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní
činnost a další estetické aktivity.
Také na amatérské sportovní a další volnočasové akce pro veřejnost, zejména
s důrazem na mládež. Finanční podpora je
určena především na akce místního významu.
Dotace jsou poskytovány na akce nekomerční, tedy takové, z nichž po vyúčtování
neplyne přímý zisk pro pořadatele. Dotační
program je vypsán i pro rok 2020.
Bližší informace najdete na stránkách
www.brno-stred.cz v sekci dotace a záštity.

16.00–18.00 hodin a 19.00–21.00 hodin.
V mezičasech probíhá údržba ledu. A stejně
jako v předchozích sezonách děti do šesti
let bruslí zdarma, od šesti do patnácti let platí
60 korun, dospělí platí 100 korun. Pro seniory
a držitele průkazů ZTP/P je cena 60 korun.
Na místě je k dispozici půjčovna bruslí
a pomůcek pro výuku bruslení dětí a možnost
občerstvení.
Připravili jsme nové zázemí pro přezouvání
a uzamykatelné skříňky pro odložení vašich
osobních věcí.
Bruslit můžete přijít i na Štědrý den, otevřeno bude od 10.00 do 14.00 hodin bez přestávky. Na Silvestra bude probíhat celodenní
běžný provoz a poslední blok bude prodloužen až do 22.00 hodin. Na Nový rok bude
bruslák zavřený.
Od ledna pak opět věnujeme první ranní
blok školkám a školám zřizovaným městskou
částí Brno-střed, děti a žáci budou moci se
svými učiteli chodit bruslit zdarma.
(kad)

■

V roce 2016 městská část Brno-střed revitalizovala veřejný prostor na ulici Hluboká
mezi domy 3 a 5. Na místě vzniklo také
nové víceúčelové sportoviště.
Hřiště, které je určeno pro míčové hry, bylo
vybaveno mantinely, umělým povrchem
a také oplocením o výšce 4 metry. Někteří
sportovci dokáží míčem oplocení lehce překonat a docházelo tak k nechtěnému poškozování cizího majetku, například k rozbití skleněné výplně balkonů, oken a dopadání míčů
na parkující auta. Proto jsme v roce 2017 oplocení na dvou stranách směrem k panelovým
domům navýšili o 2 metry. Bohužel se toto
opatření ukázalo jako ještě nedostatečné,
proto nyní oplocení letos na podzim navýšíme
o 2 metry i na zbývajících dvou stranách. Strop
hřiště navíc nově vytvoří síť, takže už nebude
možné dostat míč mimo hřiště žádnou
(kad) ■
cestou.
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K 20. VÝROČÍ OTEVŘE
DVEŘE VEŘEJNOSTI

Chcete znát techniky, které v dnešní době
používají prodejci-šmejdi? Jste na rodičovské dovolené a zajímá vás, jak sladit svůj
pracovní a rodinný život? Chcete si otestovat, jak dobrou máte paměť?
Pokud ano, přijďte oslavit 20. výročí
k ombudsmanovi na Údolní ulici v Brně. Kancelář veřejného ochránce práv bude mít
v pondělí 9. prosince od 11.00 do 16.00
hodin otevřené dveře pro všechny Brňany
a Brňanky.
Ombudsman je kontrolní instituce, která
chrání práva lidí před nesprávným jednáním
úřadů a diskriminací a také chrání práva lidí

NOVÝ WEB
O SOCIÁLNÍ PÉČI

se zdravotním postižením či práva těch, kteří
jsou z rozhodnutí soudu či kvůli závislosti na
péči omezeni na svobodě. Přesně 20 let od
vytvoření ombudsmana vám desítky právníků
a právniček ukáží, čemu se každý den věnují
a v jakých situacích vám mohou pomoci.
Historicky první den otevřených dveří se
bude konat mezi 11.00 a 16.00 hodinou a těšit
se můžete na dvě organizované exkurze po
budově, přednášky i diskuze a na zajímavé
aktivity, které si připravily jednotlivé odbory
kanceláře. V rámci nich zjistíte, jak to vypadá
v psychiatrické léčebně či ve vězení, budete
mít možnost ochutnat, jaká je mixovaná strava
v domovech důchodců nebo si vyzkoušíte
kolo pro osoby s postižením nohou. A když
přijdete v čas, možná ochutnáte i perníčky
s medem z květů rostoucích pod Špilberkem.
Na akci bude zajištěné tlumočení do českého
znakového jazyka a prostor pro děti do čtyř
let.
Mgr. Anna Bromová

■

Město Brno spustilo inovovaný webový portál https://socialnipece.brno.cz.
Všechny informace, které občan
v sociální oblasti potřebuje, zde najde
přehledně a on-line.
Lidé, kteří preferují telefonický kontakt,
zde snadno najdou číslo na bezplatnou
zelenou linku. Kdo dává přednost osobní
návštěvě, velmi rychle zjistí adresu Koliště 19, což je sídlo magistrátního odboru
sociální péče a též jeho poradny Socio
Info Point, budova má bezbariérový přístup. Informace jsou přehledně rozděleny do sekcí, které se věnují dětem, mládeži a rodinám, seniorům, lidem se
zdravotním postižením, lidem s duševním
onemocněním, lidem v sociální krizi
a také etnickým menšinám a cizincům.
Samostatnou část nabídky webu tvoří
sekce pro odbornou veřejnost. V ní je
dán prostor především plánování sociálních služeb a informacím o dotačních
titulech, které město Brno vypisuje pro
(kad) ■
neziskové organizace.

OSOBNOST NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje letos vyhlásila
výsledky 5. ročníku ankety s názvem Osobnost nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje 2019.
Cílem ankety je zviditelnit a ocenit práci
lidí v nestátním neziskovém sektoru Jihomoravského kraje a přiblížit veřejnosti jejich příběhy. Je potřeba upozornit na osobnosti, které se věnují práci s dětmi i aktivními dospělými
nebo seniory nad rámec svých povinností,
angažují se v oblasti sportu nebo kultury
a aktivně se podílejí na veřejném životě. Těmto aktivitám se věnují ve svém volném čase
a bez nároku na odměnu, své aktivity dělají
s láskou a ku prospěchu někoho dalšího.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhlo 24. října ve společenském sále radnice
městské části Brno-střed. Všech jedenáct
kandidátů převzalo z rukou předsedy ANNO
JMK Jaromíra Hrona ocenění a drobnou
pozornost od partnerů ankety.
Nejvíce hlasů obdržela paní Magda
Rothkögelová z organizace Regionální centrum Sport pro všechny Vyškov, z. s., druhé

místo obsadil pan Ing. Vladimír Výleta z Kyjova
z Občanského sdružení Omega Plus a na
třetím místě se umístil pan Mgr. et Mgr. Michal
Medek, nominován byl za svoji práci pro
Junák – český skaut, okres Brno-město.
Všichni tři obdrželi výtvarná díla od akademického malíře Františka Hanáčka a výtvarníka Vladimíra Kiseljova.
Dalšími letošními nominovanými byli
Mgr. Karel Carbol ze Sdružení Obrany Spotřebitelů – Asociace, z. s., Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc. z nadačního fondu Využij svůj
talent, Sylva Olbrichtová z Českého svazu
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žen, jihomoravské krajské organizace, Miroslava Ptáčková z městské organizace Brno
Svazu tělesně postižených v České republice
z. s., Miloš Růža z TJ Sokol Padochov, Božena
Sotolářová z T. J. Sokol – Brno-Starý Lískovec,
Mgr. Ing. Eva Vondráková z Na počátku, o.p.s.,
Ing. Vladimír Výleta z Občanského sdružení
Omega Plus a Jarmila Zavřelová z Betanie –
křesťanská pomoc, z.ú.
Nad akcí převzal záštitu starosta městské
části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.
(kad)

■

Informujeme

OCENĚNÍ PRO HVĚZDÁRNU

VODNÍ PRVKY NA
DOMINIKÁNSKÉM
NÁMĚSTÍ
Dva nové vodní prvky oživí Dominikánské
náměstí. Jejich podoba vzejde z vyhlášené architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže.
Zájemci mohou své návrhy posílat
do 20. ledna 2020. Vodní prvek v centrální
části Dominikánského náměstí bude vymezen prostorem mezi čtyřmi platany a čtyřmi
kamennými lavicemi. Ten druhý pak bude
umístěn naproti průčelí kostela sv. Michala.
Návrh musí respektovat význam místa, tedy
historického náměstí se současnou funkcí
shromažďovacího a společenského prostoru
před sídlem samosprávy. Dále by měl funkčně
dotvářet charakter místa, myslet na chlazení
vzduchu i povrchu náměstí v létě a zároveň
důstojně reprezentovat město. U návrhů nebude vyloučena žádná z forem řešení. Ty ale
musejí splňovat požadavek na zachování
výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou
objekty odpojeny od vody. Zároveň musí být
díla odolná vůči klimatickým vlivům. Předpokládaný termín realizace obou vodních prvků
(kad) ■
je stanoven do 30. června 2021.

Populárně-vzdělávací časopis GEO zařadil
Hvězdárnu a planetárium Brno mezi deset
nejkrásnějších hvězdáren a planetárii
v Evropě.
Ocitla se tak ve společnosti planetária
v Hamburku, které se nachází ve stoleté
vodárenské věži, nebo ve Valencii, které tvarem připomíná obrovskou lasturu vystupující
z vodní plochy o rozměrech 1300×200 metrů.
„Samozřejmě, že jsou pro nás taková ocenění příjemná. Budova Hvězdárny a planetária Brno je Stavbou roku České republiky
2012 a byla nominována na Mies van der
Rohe Awards 2013. Je však patrné, že její
podoba je nadčasová a dodnes její kvalita

nezmizela,“ uvedl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na zázraky. Hvězdárna a planetárium Brno v letech
2010 a 2011 prošla výraznou rekonstrukcí
podle návrhu architektonické kanceláře Martina Rudiše. V roce 2013 vzniklo jedinečné
hybridní planetárium, které v roce 2018 dostalo 3D brýle. Brněnská hvězdárna je největším
českým producentem a organizátorem celosvětové přehlídky nejnovějších ﬁlmů pro digitální planetária. Podílí se na brněnském veřejném životě, spolupracuje s celou řadou
dalších kulturních a vzdělávacích organizací
a běžně pořádá akce pro tisíce návštěvníků.

BRNO CHYSTÁ
MODERNÍ TŘÍDÍCÍ
LINKU

RIVIÉRA VYHRÁLA
ARCHITEKTONICKOU CENU

Rada města Brna schválila záměr výstavby
nové linky na dotřiďování plastových
a papírových odpadů.
Linka bude jedna z nejmodernějších v České
republice díky poloautomatickému provozu,
který zahrnuje technologie částečně nahrazující
ruční dotřiďování odpadu. Podstatou navržené
moderní technologie třídění jsou optické senzory, které dokáží na principu lomu světla automaticky rozlišit a velmi efektivně oddělit různé
druhy odpadů. Čistota a kvalita vytříděného
materiálu hraje důležitou roli při jeho následném
zpracování a má zásadní vliv na kvalitu recyklovaných výrobků. Dalšími automatizovanými
prvky linky bude podavač arozdružovač odpadu, balistický separátor a separátory kovů.
Množství vytříděných komunálních odpadů
občany a ﬁrmami v Brně se neustále zvyšuje,
např. plastových odpadů se vytřídí třikrát více
než v roce 2012. Moderní způsob zpracování
a třídění odpadu, který připravuje SAKO, minimalizuje množství zbytkového odpadu a výrazně přispívá k větším možnostem materiálového
využití odpadů, což je hlavní cesta, kterou
(kad) ■
Evropská unie prosazuje.

Koupaliště Riviéra v Brně získalo architektonickou cenu v nejvyšší kategorii GOLD
2019, kterou vyhlašuje Mezinárodní asociace sportovních a volnočasových zařízení
(IAKS) společně s Mezinárodním olympijským výborem (IOC).

(kad)

■

Do mezinárodní soutěže byla stavba nerezových bazénů na Koupališti Riviéra přihlášena v březnu 2019 a cenu si zástupci společnosti STAREZ–SPORT, a. s., převzali
5. listopadu.
Koupaliště Riviéra prošlo výraznou obměnou v letech 2017 a 2018. Bazény jsou nyní
z nerezové oceli, jejich okolí je vybetonováno, přes bazény vedou dva mosty ze dřeva.
Přibyl zde osmimetrový tobogan, patnáct
metrů dlouhá skluzavka, lavice a lehátka
s provzdušněním nebo lanový most s plujícími
lekníny, pro děti vodní děla, chrliče, hřiby,
kbelíkový strom či fontánky. Rekonstrukce
vyšla na bezmála 220 milionů korun.
Program IOC IAKS Exemplary Awards sdružuje nejinovativnější, nejkreativnější a nejvíce
funkční zařízení z celého světa.
Letos soutěžilo 98 projektů ze všech kontinentů, účastnily se například Malajsie, Mexiko, Namibie, Tchaj-wan, Katar, Austrálie a Spojené státy americké.
(kad)

■
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PŘIJĎTE SI PRO JEDLIČKU V KVĚTINÁČI

1. - 14. ledna

2020

Trikralov
Trikralova
k
sbirka

Jedličky v květináči jsou vhodnou alternativou k řezaným stromkům, které se po
vánočních svátcích vyhazují.
Stromečky vypěstovala společnost Lesy
města Brna, jsou přibližně 40 centimetrů
vysoké, mají dostatečnou kvalitu pro výsadbu
do lesa a certiﬁkát PEFC, pocházejí z přírodě
blízkého způsobu hospodaření. Cena jedličky je 120 korun a při jejím nákupu dostanete
také návod, jak se o stromek starat. Součástí
je i pozvánka na společnou výsadbu.
Pro stromeček si můžete v městské části
Brno-střed zajít do dobročinného obchodu
Nadace Veronika na Pekařské 38, a nebo do
stánku nadace na náměstí Svobody. Dále ho
prodávají ve středisku Lipky na Lipové 20
a v informačním centru YMCA Brno na Kounicově 3.
Vánoční jedličky v květináči nabízejí brněnské ekologické organizace již od roku 1998.
Smyslem projektu je omezit plýtvání řezanými
stromky a zároveň vracet zpět do brněnských
lesů původní druh, jedli bělokorou.
(mav) ■
Foto: Nadace Veronica

ZAPALME SVÍČKU
Tradiční sbírka na podporu Charity v roce 2020 slaví dvacet let.
Díky tisícům koledníků, kteří již pravidelně přináší poselství Tříkrálové sbírky do
domovů lidí, mohla Charita pomoci statisícům lidí v nouzi. I díky vám – dárcům.
Přijďte slavit s námi:
Slavnostní požehnání koledníků – 2. ledna od 14:00
Tříkrálovým koledníkům udělí požehnání otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle v Katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně.
Tříkrálový koncert – 5. ledna od 18:00
Sledujte přímý přenos Tříkrálového koncertu na ČT 1. Ke dvacátému výročí sbírky
přijdou gratulovat a zazpívají Marta Jandová, Lake Malawi, Sebastian a další.
Průvod Tří králů centrem města a živý Betlém – 7. ledna od 16:00
Centrem Brna projdou Tři králové na koních a velbloudech. Od Katedrály Petra a Pavla
půjdou s doprovodem pastýřů, pastýřek a dětí přes Zelný trh, poté Masarykovou ulicí
až na náměstí Svobody a poprvé zamíří až na Dominikánské náměstí, kde se pokloní
Jezulátku v živém Betlémě.
Tradice, která pomáhá…
V první dny roku 2020 se v ulicích Brna objeví skupinky koledníků. Přijdou do vašich
domovů s poselstvím Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také
svá srdce.
Sbírku můžete také podpořit:
• ve městě Brně u červených charitních stánků, rozpis najdete na webu dchb.charita.cz.
• zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777.
Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
• odesláním ﬁnančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, u České spořitelny.
DĚKUJEME!

www.trikralovasbirka.cz
www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka
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Druhá neděle v prosinci je světovým
dnem památky zesnulých dětí. Tento
den spojuje rodiny a přátele po celém
světě.
Svíčky se zapalují vždy v 19.00 hodin
místních časů a tvoří virtuální vlnu světla
po celé zeměkouli. Stejně jako v předchozích letech, i letos pořádá spolek
Dlouhá cesta akci Zapalme svíčku. Na
různých místech v naší zemi se 8. prosince konají otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. V Brně vzpomínkové
setkání pořádá spolek Klára pomáhá.
Bude se konat v sále Konventu Milosrdných bratří na ulici Vídeňská č. 7 od 17.00
(kad) ■
do 18.00 hodin.

Informujeme

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ V ROCE 2020

Město Brno bude i v příštím roce pokračovat v rozšiřování rezidentního parkování.
Přibydou ulice v městské části Brno-střed
a nově se připojí i Žabovřesky.
Dalšími oblastmi, kde příští rok budou lidé
potřebovat příslušné oprávnění, nebo budou
platit podle pravidel pro návštěvníky, jsou

1–09 (Křídlovická), 1–10 (Bezručova), 1–21
(Rybářská), 1–15 (Dřevařská), 3–01 (Staňkova),
3–02 (Botanická), 1–06 (Špitálka), 1–07 (Trnitá),
1–16 (Žižkova) a 3–03 (Chodská).
Oblasti 1–09, 1–10 a 1–15 budou patřit
do zóny B. To znamená, že regulace zde
bude platit celodenně a návštěvníci, tedy ti,

kdo nemají oprávnění pro rezidenty či abonenty, budou mít prvních 60 minut stání zdarma, poté zaplatí za každou hodinu 30 korun.
Mohou zde také využít zvýhodněné návštěvnické předplacené oprávnění za 400 korun
na týden, 1200 korun na měsíc nebo 12 000
korun za rok. U všech ostatních nově zaváděných oblastí pro rok 2020 se počítá se
zónou C. I v ní mají návštěvníci první hodinu
zdarma, dále platí 20 korun za hodinu parkování, a to pouze v době od 17.00 do
6.00 hodin. Přes den zde budou moci
návštěvníci parkovat zdarma.
V Žabovřeskách budou lidé od podzimu
2020 potřebovat rezidentní nebo abonentní
oprávnění, případně budou muset uhradit
poplatek za parkování v návštěvnickém režimu, v oblasti ohraničené přibližně ulicemi
Sirotkova, Zborovská, Mučednická, Zeleného, částečně ulicemi Žabovřeská, Minská
a Horova. Aktuální informace jsou dostupné
(kad) ■
na www.parkovanivbrne.cz.

Názory zastupitelů

NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dovolte mi krátce vás informovat o tom, že v současné době ﬁnišují práce na
novém Územním plánu
města Brna (ÚPmB).
Ten zpracovává Kancelář
architekta města (KAM) ve
spolupráci se mnou jako radním města Brna
pro oblast územního plánování a rozvoje
a Odborem územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna (OÚPR MMB). Na konci
roku by mělo dojít k odevzdání návrhu
a následnému projednání s MČ a dotčenými
orgány státní správy.
V březnu či dubnu budou probíhat veřejná
projednávání, na kterých vás s novým Územním plánem seznámíme, a budete moci podat
své připomínky také vy. Veškeré došlé připomínky budeme muset vyhodnotit a dá se
očekávat, že jich nebude málo.
Finální verze nového ÚPmB by měla být
hotová do podzimu roku 2022. Protože je to
ještě relativně dlouhá doba, dokončujeme
nyní projednání dlouho připravovaného
a zmenšeného balíku změn ÚP číslo 43 ve

zrychleném režimu, které umožní vyhovět
žadatelům, kteří na změny čekají více jak 8
let. Na Brno-střed je takových změn celkem
18.
Své připomínky k těmto změnám můžete
podávat až do 4. prosince na Odbor územního plánování a rozvoje. O všech chystaných
projednáních a bližších informacích k územnímu plánování se dozvíte také na nových
webových stránkách www.upmb.brno.cz.
Zde najdete konkrétní informace ke všem
změnám a pro jejich snazší připomínkování
můžete využít i novou aplikaci, která je na

těchto stránkách k dispozici. Cílem je umožnit
projednání nekonﬂiktním změnám, které
posunou rozvoj města dopředu. U problematických změn se rozhodneme, jak s nimi
naložit podle připomínek, které obdržíme.
Chceme, aby se město rozvíjelo také v širším
centru. Například mezi ulicemi Veveří a Kounicova místo souboru starých vojenských
skladů vyroste polyfunkční objekt pro bydlení
a služby podle návrhu architektky Evy Jiřičné
a AI-DESIGN, jak vidíte na obrázku.
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. ■
zastupitel MČ Brno-střed za KDU-ČSL

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ
ENERGETIKY A KLIMATU
Na zastupitelstvu 19. 6.
2019 nás kolegové ze
Strany zelených požádali
o zařazení mimořádného
bodu a to schválení „Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu“.
Schválením tohoto dokumentu, který jsme
bohužel nedostali předem k prostudování
bychom se jako městská část Brno-střed
zavázali ke snížení emisí CO2 do roku 2030
o 30 %.
Snižování CO2 a globální oteplování je
médii dennodenně prezentováno jako nejpalčivější problém dnešní moderní doby.
Jako zastupitelka městské části Brno-střed

a naprostý laik v oblasti klimatu, si v rámci
objektivního hlasování informace vyhledávám a ověřuji. Ve wikipedii jsem se dočetla,
že koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší je
0,04 % (v tisku se uvádí s oblibou 400 ppm,
což je stejné jako 0,04 %, jen to vypadá naléhavěji). Největší koncentrace oxidu uhličitého
(díky kterému probíhá na naší planetě fotosyntéza) je ve vulkanicky aktivních oblastech.
CO2 také otepluje planetu. Je to zřejmě nedoceněný plyn budoucnosti, jelikož 0,04 %
dokáže „údajně“ oteplit zbývajících 99,96 %
atmosféry. Vysoké teploty v letních měsících
nejsou žádnou novinkou posledních let, protože již v roce 1972 zpíval Karel Gott v mé
oblíbené písni „Všechno tohle je léto, jak má

být, všude nával – správný žár, prostě tohle
je léto, jak má být, ryb jak máku – mráčků
pár“. Spoustě z nás je dávno jasné, že jakákoliv hysterická kampaň tohoto typu je bohužel jen bojem o naše peníze. O peníze daňových poplatníků, ze kterých se místo
budování nové infrastruktury budou platit
nesmyslné studie a zbytečné technologie.
Jako by nám nestačilo, že každý platíme
v rámci elektřiny výpalné solárním baronům.
Proto ke všemu, co je publikováno, přistupujte rezervovaně, politiky kontrolujte a spoléhejte na svůj rozum a úsudek.
Lenka Blaštíková ■
zastupitelka MČ Brno-střed
nezávislá za SPD

KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT
DOBRÝM ANDĚLEM
Je to více jak tři roky, co se
u mě objevil pan Libor
Hoření. Neuvěřitelně působil jeho plán na stánek
Dobrokávy, ve kterém
chtěl rozdávat lidem kávu
za dobrý skutek. Díky podnikání získal peníze, kterými prý chce podpořit šíření dobra mezi lidmi. Občas se to
stane, že do vaší kanceláře zabloudí někdo
s absurdním nápadem, který už pak nerealizuje. Ještě když jsme s kolegy stánek na
Zelňák schvalovali, říkala jsem si, že snad
se z toho nevyklube něco jiného. No řekněte, co byste si mysleli vy?
Ohlasy lidí na kávu za dobrý skutek byly
stejně překvapivé. Někdy se smíchem, jindy
s nedůvěrou, někdy s nadšením. Stávalo se
ze začátku, že z nedůvěry samotné někteří
lidé raději kávu odmítli, jak jim celá ta myšlenka připadala podezřelá. No řekněte, káva
za dobrý skutek! Čekali jsme, že to pan Hoření nakonec po nějaké době vzdá, ale díky
pozitivním ohlasům stánek Zelňák zdobil celé
3 roky. Letos na podzim jsme měli možnost
Dobrokávu zažít naposledy. Její tvůrce ale
s podporou dobrých věcí nekončí, jen bude
svoji energii směřovat do dalších inovativních
veřejně prospěšných projektů. Nemůžu
aspoň nezmínit aplikaci Nesnězeno, díky kte-

ré si můžete z restaurací objednat neprodané
jídlo. Jídlo se tak nevyhodí, vy se najíte se
slevou, restaurace něco vydělá a ještě tím
šetříme naši planetu.
Když listuji knihou vzkazů či příběhů lidí
s dobrokávou, nemůžu se ubránit respektu
nad tím, jak lze dobro šířit dále. Uspořádání
dobročinných akcí, vysbírání odpadků v lese,
zakoupení pečiva pánovi bez domova, a další
a další. Úplně jiní lidé na mě z těchto stránek
a vzkazů dýchají, než z nenávistných a nepřejících komentářů v internetových diskusích.
Je snadné si z médií či internetu odnést
dojem, že jsme sobecká a nepřející společnost. Když ale člověk nahlédne pod pokličku
skutečnosti, tak spíše opak je pravdou.
Svědčí o tom i příběh Petra, menšího vyhublého pána. Ještě nedávno jste ho mohli
vidět, jak se s klátěním rukou a trhanou chůzí
řítí přes centrum města. Jeho příběh se podobá příběhům řady dalších lidí, kterým se překážky života nakupily natolik, že se najednou
ocitli bez domova. Petr dlouhé roky pracoval
jako účetní, pak ale onemocněl. Ztráta práce
i bydlení přišla velmi rychle. Na rozdíl od jiných
lidí bez domova měl to štěstí, že ho potkal
pan Jakub, který mu začal pomáhat. I Jakub,
podnikatel, a jeho anděl strážný, dnes veřejně
píše, že nikdy před tím nevěřil, jak je snadné
spadnout do propasti bezdomovectví. Pan

Petr má dnes díky jeho mnohaměsíční pomoci bydlení, díky pomoci dalších lidí se podařilo
vyřešit další potřeby. Nyní ho čeká vyšetření
u specialisty. Je totiž možné, že i s jeho zdravotními problémy půjde aspoň trošku něco
dělat. Když ho dnes ve městě potkáte, stejně
jako já si všimnete, že řeč jeho těla je výrazně
klidnější.
Někdy to může být čas a zájem, který
poskytneme druhému, jindy péče o květinové záhony ve veřejném prostoru či šetrný
postoj k naší planetě, darování peněz na dobrou věc či telefonát člověku, který je možná
sám. Pouhým úsměvem můžeme dát druhému najevo, že ho rádi vidíme a že není na
světě zbytečně. Každý z nás může předávat
to dobré, co si neseme v sobě. Protože jaký
si ten svět uděláme, v takovém budeme nakonec žít. Jak napsal jeden z obdarovaných
v knize Dobrokávy: „Dali jste mi víru v pozitivum tohoto světa.“ Blíží se Vánoce. A nejen
během nich může každý z nás přispět k tomu,
aby byl svět kolem nás lepším místem pro
život.
Přeji vám všem požehnané a klidné
svátky.
Mgr. Jasna Flamiková ■
zastupitelka MČ Brno-střed
za Stranu zelených

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

ZÁKAZ POBYTU V MĚSTSKÉ ČÁSTI OPRAVDU NIC MOC NEŘEŠÍ
Ve zpravodaji č. 11 mne zaujal článek T.
Řepy – Zákaz pobytu. Text pléduje za návrat
institutu zákazu pobytu do českého přestupkového práva. Od července 2017 máme
v účinnosti nový přestupkový zákon. Jedna
z věcí, která se změnila, je fakt, že města již
nemohou přestupníkům ukládat zákaz pobytu v obci. Na první pohled vypadá snaha
o návrat tohoto institutu rozumně. Nicméně
má několik vad. Za prvé není možné zakázat
pobyt v obci osobě, která v ní má trvalý pobyt,
to samozřejmě nešlo ani před červencem
2017. Každý musí z prapodstaty věci někde
fyzicky pobývat.
Teď neřešíme, že je někdo ve vězení, to
je následek trestněprávní sankce, nikoliv přestupkové. Takže zákaz by se týkal „jen“ přes-

polních narušitelů. Většinu přestupků však
páchaly a páchají osoby zdejší. Dojíždějících
přestupníků nebylo a není zase tolik. Navíc
přestupci-bezdomovci často mají bydliště na
úřední adrese Husova 5, takže jsou z právního hlediska obyvateli naší MČ. Takže by to
mnoho problémů opravdu neřešilo. Navrhovaný zákaz pobytu by se rovněž nemohl týkat
mladistvých pachatelů, tedy osob mezi 15.
až 18. rokem věku. Ostatně tak tomu bylo i za
účinnosti minulého zákona. Institut zákazu
pobytu má v sobě i jeden vážný ústavněprávní zádrhel, správní úřady nemohou omezovat ústavní právo na svobodu pohybu,
může tak činit jen nezávislý soud. To byl také
důvod, proč se ze zákona tento institut v roce
2017 vypustil.

Návrat zákazu pobytu do přestupkového
práva sice vypadá hezky – bojujeme s darebáčky, nicméně reálně nic moc efektivně
neřeší. Mám za to, že by měl být ponechán
pouze v hájemství práva trestního a nevracet
ho do práva přestupkového. Nota bene ani
v minulých letech se v praxi moc nepoužíval.
Což správně připomněl ve svém článku
T. Řepa. Řešit by se měly především správně-trestní příčiny, nikoliv až negativní následky. A snaha o znovuzavedení zákazu pobytu
je takové chytání pomyslné „deliktní kočky“
za ocas.

konečně dočká Brno opravdové tržnice, jaké
mají například v Bratislavě nebo v Užhorodě
se sortimentem až zrak přechází! Přes Zelný
trh jsem prošel uličkou Václava Havla, která
konečně doznala důstojné úpravy a octl jsem
se v jiném městě! Jak dlouho jsem tu nebyl?

Kdy tu nádheru vybudovali? Kladl jsem si
otázky zíraje na něco, čím se Brno nepřestane
chlubit. Klobouk dolů, brněnští konšelé v čele
s nápaditými architekty!

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., ■
občan MČ Brno-střed

KAPUCÍNSKÉ ZAHRADY
Byl jsem zvědavý na ohlášené otevření
Kapucínské zahrady v Brně. Byla to příjemná
zpráva, na kterou jsem nekonečnou řadu let
čekal. Protože jsem delší dobu byl mimo město, těšil jsem se též na nově rekonstruovanou
tržnici. Byla pro mě však zklamáním. Kdy se

Jan Roman ■
občan MČ Brno-střed

REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU
Rád bych se podělil o jednu pozitivní událost. 13. října proběhlo na ústředním hřbitově
v Brně i za účasti ukrajinského velvyslance
a zástupců města Brna slavnostní odhalení
nově zrekonstruovaného památníku vojákům
a příslušníkům ukrajinské menšiny padlým
v první světové válce a ukrajinsko-polské válce (1918–1919). Ukrajinská menšina je v Brně
přítomna kontinuálně už od tohoto období
a zanechává svoji stopu. Jsme sousedy, souputníky a přáteli. Bez ohledu na cokoliv je
potřeba si připomínat za jak dramatických
okolností si Československo i díky statečnosti
našich legionářů v roce 1918 získalo svoji státnost a že se to naopak jiným národům nepovedlo. Svoboda se zkrátka opravdu musí

vybojovat a někdy v tom hraje roli vytrvalost,
ale i trocha štěstí a mezinárodní okolnosti.
Ceremoniálu přihlížela čestná stráž vojáků
z Univerzity obrany. Protože mám tu čest na
této instituci přednášet vojenskou historii,
jsem rád, když vidím svoje studenty asistovat
právě u takových momentů.
Ústřední hřbitov je místo v naší městské
části, kde na svoji opravu čekají i mnohé další
hroby, je to místo kolektivní paměti nás všech.
To, jak vypadají naše hřbitovy a naše minulost,
vypovídá hodně i o nás samotných. Jen sekce
válečných hrobů na ústředním hřbitově je
obrovská a umístěná výš na kopci až ke hřbitovní zdi na okraji celého areálu, leží tam padlí
již z napoleonských válek až po druhou svě-

tovou válku. Kdo by měl tímto směrem cestu,
ať se určitě zajde podívat i na zrekonstruovaný památník, který byl původně postaven
v roce 1923 a autorem je sochař ukrajinského
původu Mychajlo Bryňský. V rekonstrukci by
se mělo i nadále pokračovat. Ukrajinská diaspora v Brně je v tomto i nadále aktivní
a věřím, že spolupráce s představiteli samosprávy přinese i do budoucna další kultivaci
prostoru kolem nás. Zaslouží si to nejen společná minulost nás všech, ať pocházíme
odkudkoliv, ale zejména naše společná
budoucnost a dobré vztahy!
Mgr. Tomáš Řepa, PhD., ■
občan MČ Brno-střed

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.

Pište nám, vaše názory i pozvánky na akce nás zajímají, rádi je zveȺejníme v rubrice Názory obƮanɫ
nebo tȺeba ve Volném Ʈase. Zasílat je mɫžete na e-mail: redakce@brno-stred.cz.

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

PŘÍBĚHY DOMŮ: SOKOLSKÝ STADION
Troufám si říct, že tento objekt zná důvěrně
snad každý Brňan. Své plesy, první taneční,
ale také každodenní cvičení, tréninky a zápasy, prožily na sokolském Stadionu, neboli
na Stadecu, už čtyři generace Brňanů.
V letošním roce uplynulo přesně 90 let od
chvíle, kdy byl sokolský Stadion na Kounicově
ulici dostavěn a slavnostně otevřen. Přípravy
na jeho stavbu jsou ale mnohem starší. Počátkem roku 1862 dozrála u česky orientovaných
pražských intelektuálů, soustředěných kolem
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, myšlenka
založit tělocvičný spolek. Cílem spolku, který
se měl orientovat na české publikum, bylo
zušlechťovat tělesné i duševní kvality každého
jedince a v ideálním případě pojmout do svých
řad celý národ. Představy a ambice zakládajících osobností rozhodně nebyly skromné. Už
samotný název spolku Sokol měl evokovat jak
dravost a odhodlání, tak i představy o jihoslovanských hrdinech, kteří jsou v tradičních
pověstech nazýváni právě sokoly. Stejně tak
i zavedené tykání mezi všemi členy spolku,
zřízení spolkového oděvu a praporu, tvorba
sokolských písní a další zřizované artefakty
duchovní i hmotné kultury, měly v Sokole velmi
silný sociálně identiﬁkační potenciál. Ekonomicky dobře situovaný Jindřich Fügner se právě proto rozhodl věnovat své vlastní ﬁnanční
prostředky na vybudování vůbec první sokolovny. Fügner v Sokole vytvořil velmi úspěšný
sociálně ekonomický model, který se pak stal
inspirací třeba i pro Tomáše Baťu. Kromě toho,
že věnoval svůj kapitál ke stavbě spolkového
domu, vyzval všechny členy Sokola k tomu,
aby se na práci při stavbě své sokolovny osobně podíleli. Mezi léty 1863–1948 tak na území
Československa vzniklo 1 400 sokoloven
a v naprosté většině případů bez jakékoliv státní subvence. Jediným zdrojem se tak staly dary,
příspěvky, půjčky a především neskutečné
odhodlání tisíců sokolů. Stejně tak tomu bylo
i v případě brněnské sokolovny. Když se v závěru 60. let 19. století brněnský Sokol založil, potýkal se s absencí vhodných tělocvičných prostor.
Zprvu vystřídal několik sálů v centru města
a teprve od roku 1871, spolu s dalšími spolky,
zakotvil v prostorách nově postaveného
Besedního domu na Husově ulici. V 90. letech
19. století se mezi členy brněnského Sokola
objevila myšlenka na stavbu vlastní sokolovny.
Pro potřebu stavby zakoupil brněnský Sokol
pozemek na dnešní Jaselské ulici. Ten se ale
pro stavbu sokolovny ukázal být nevhodný
a sokolové jej prodali dívčí škole Vesna. Sokolové pak zakoupili starší dům v dnešní Lidické
ulici, jehož zahrada umožňovala nejen přístav-

bu sokolských závodníků, ale pro mnohé členy
Sokola se zdála být vhodnou také pro stavbu
sokolovny. Počátkem 20. století skutečně
brněnský Sokol vypsal architektonickou soutěž, žádný z návrhů však realizován nakonec
nebyl. Ve vedení Sokola se čím dál více prosazoval mladý a progresivně uvažující Josef
Zezula, který vnímal jako značný handicap
pozemku na Lidické jeho prostorové limity a to,
že nedovolují dlouhodobý rozvoj ani stavbu
letního cvičiště. Proto byly až do první světové
války veškeré snahy o sokolovnu přerušeny.
Nový a svěží impuls přineslo až založení Československa. Sokol měl prostřednictvím svých
aktivit a účastí v československých legiích lví
podíl na vzniku nové republiky a podmínky
svobodného státu pro svůj další rozvoj dokázal
Sokol vytěžit na maximum. V roce 1919 zakoupili
brněnští sokolové pozemek na Giskrově, dnes
Kounicově ulici, a to v místech, kde se až do
80. let 19. století nacházel městský hřbitov.
Ještě v témže roce vypsal architektonickou
soutěž na stavbu letního cvičiště, v níž uspěl
architekt Miloslav Kopřiva. Vedení brněnského
Sokola se rozhodlo stavbu sokolovny a venkovního areálu z ﬁnančních důvodů rozdělit
na dvě části, přičemž nejprve mělo být přikročeno ke stavbě venkovního areálu. Před zahájením stavby svolali sokolové valnou schůzi,
na které si demokratickým způsobem odsouhlasili pracovní povinnost pro všechny členy,
ze které se bylo možné pouze ﬁnančně vykoupit. Členové Sokola tak ihned nastoupili na svůj
pozemek, který začali připravovat ke stavbě.
Celkem zde odpracovali 45 000 pracovních
hodin. V roce 1922 byla stavba venkovního
areálu dokončena a v červnu mohl být slavnostně otevřen. Venkovní areál se dvěma protilehlými tribunami pro 18–20 000 diváků,
večerním osvětlením, letním kinem a plochou
pro 1 200 cvičenců, patřil k nejlepším a nejmo-
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dernějším v Brně. Stavba cvičiště za 2,5 milionu
československých korun ale sokolskou jednotu ﬁnančně tak vyčerpala, že plocha pro
stavbu budoucí sokolovny při ulici Kounicově
zůstala ponechána zatím prázdná. Letní cvičiště
začalo od června roku 1922 sloužit sokolům
zejména ke cvičení, pořádání soutěží apřípravě
gymnastických družstev, ale nejen jim. Nově
vybudovaný areál začaly využívat další brněnské spolky a korporace. Málokdo dnes ví, že
před stavbou výstavního areálu v brněnských
Pisárkách se výstavy pravidelně uskutečňovaly
právě na sokolském Stadionu. A to jak na venkovním areálu, tak i v samostatně stojící budově, pavilonu brněnských výstavních trhů, který
zde byl pro tyto účely postaven už v roce 1924.
Když se deﬁnitivně rozhodlo, že výstaviště
vznikne v Pisárkách, odkoupil Sokol Brno Itento
pavilon a začal se připravovat ke stavbě vytoužené sokolovny. V roce 1926 vypsal architektonickou soutěž, do níž se přihlásili architekti
Miloslav Kopřiva, Vladimír Blažek a Jindřich
Kumpošt. Porota se nakonec rozhodla svěřit
projekt Jindřichu Kumpoštovi, který brzy jednotě předal první návrhy. S čím dál větším objemem práce na veřejných zakázkách ovšem
přestal Kumpošt dodržovat termíny, a tak bylo
dokončení projektu svěřeno architektu Miloši
Lamlovi. Podle jejich projektu byl sokolský Stadion dokončen v létě roku 1929 a za účasti
sokolských delegací z Československa
a zahraničí také slavnostně otevřen. Od té
doby se v něm uskutečňují sportovní a tělocvičné akce, trénují zde olympionici, jakými
byli Hudec, Gajdoš, Růžička a další, a jeho společenský sál byl také svědkem hostování Filharmonie z New Yorku, Berlína či Vídně. Osudy
a příběhy sokolského Stadionu v dalších letech
20. století jsou velmi zajímavé, ale o tom zase
Michal Doležel ■
někdy příště.
Foto: Archiv Vladimíra Filipa

Rozhovor

LUCIE HLAVINKOVÁ:
ZE ZELNÉHO TRHU JSEM CHTĚLA TRPASLÍKA
Novou knihu Kdo šije u Podolské? brněnská
spisovatelka Lucie Hlavinková pokřtila v listopadu na Zelném trhu v kavárně Podobrazy.
Kmotrou jí byla renomovaná oděvní designérka Liběna Rochová. Děj knihy se odehrává
ve známém módním salonu v éře nastupujícího socialismu.

a shodou okolností přijde na řešení záhady,
proč v nejbohatším domě ve městě nepřežije
žádné dítě své první narozeniny. V knize se
objevuje místní nářečí, lidové zvyky, a hlavně
prostředí lékárny té doby, které bylo plné
vůní a velmi tajuplných věcí.

Pracujete na nějaké další knize?
Čím vás život Hany Podolské
zaujal?
Příběh Hany Podolské je velice zajímavý.
Sama se vypracovala díky svému talentu
a pracovitosti, navíc v době, kdy to pro ženy
vůbec nebylo obvyklé. A pak jí byl celý salon
v padesátých letech znárodněn a ona v něm
musela pracovat na podřadné pozici. Přidaly
se těžkosti se synem, který byl z politických
důvodů několikrát uvězněn. Paradoxně nad
ní držela ochrannou ruku Marta Gottwaldová,
která si myslela, že se díky šatům od Podolské
stane opravdovou dámou. Chtěla jsem na
příkladu jejího života ukázat, jaká byla doba,
jak silně pohnula osudy lidí a jak se s ní Hana
Podolská a další postavy v knize vyrovnávaly,
každý podle své povahy a charakteru.

Jaký máte vztah k módě?
Vztah k módě mám velice vřelý. Kdysi jsem
si hodně šila, uměla jsem ušít i jednoduché
sako, ale obávám se, že teď už bych to
nesvedla, tak oblečení raději normálně kupuji. Nejsem žádná módní průkopnice, výstřelky
se ke mně nehodí, ale rozhodně nenosím
věci jen pohodlné a praktické, kdepak!

Poslední knize předcházel
detektivní příběh Apatykář
a kniha Sestry Foxovy, která je
příběhem zakladatelek
spiritismu. Čím si vás přitáhla
právě tato témata?
Sestry Foxovy jsou také založené na skutečných postavách. Ve své době, v druhé
polovině 19. století, to byly skutečné celebrity,
které vydělaly tisíce dolarů a pak zase
o všechno přišly. Staly se slavnými už jako
děti, celý život lhaly a podváděly, až se nakonec ke všemu přiznaly. Velmi mě zajímalo,
jak může takový život vypadat, co se vlastně
odehrávalo v jejich hlavách.
Apatykář není založený na skutečné postavě, ale je umístěn ve skutečném a velmi
půvabném místě, v městečku Štramberk
v roce 1908. Hlavní postavou je mladý lékárník František, který se sem přistěhuje ve snaze uniknout svým problémům z minulosti

Ano, mám zatím jen pár stránek, ale bude
to také historická detektivka, hlavní postavou
nyní bude mladá dívka, která se stane chůvou
velmi zvláštního chlapce. Přijde na to, že je
to právě on, kdo je klíčem k tajemství, ukrývajícím se v rodině, pro kterou pracuje.

Jaké knihy ráda čtete a co máte
rozečteno právě teď? Dokážete
si knihu užít, nebo ji analyzujete
očima spisovatelky?
Čtu moc ráda a opravdu hodně, všechny
žánry. V poslední době se mi nejvíce líbila
kniha povídek Lucie Berlinové Manuál pro
uklízečky, ta byla opravdu výborná. Při čtení
nic neanalyzuji, chci si knihu užít jako čtenář,
ale když ji mám dočtenou, zamyslím se nad
tím, co a proč mě na ní konkrétně bavilo (nebo
naopak), jaké postupy autor nebo autorka
použili. Těžko deﬁnovat, jaká kniha musí být,
abych ji přečetla jedním dechem – překvapivá, chytrá, vtipná nebo naopak napínavá.

Píšete také pro děti, je pro ně
psaní snadnější než pro dospělé?
Není v tom žádný zásadní rozdíl, postup
práce je stejný. Pro dětskou knihu ale nemusím dělat tolik rešerší, spíš se snažím vzpomenout si, jaké knížky mě bavily, když jsem
byla sama dítě.

Lucie Hlavinková
se narodila a celý život žije v Brně. Studovala na gymnáziu Slovanské náměstí
a poté na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy
univerzity obor historie – religionistika.
Po té, co v roce 2010 ukončila doktorské
studium religionistiky, se začala věnovat
učení a psaní. V roce 2015 vyhrála literární
soutěž Hledá se autor bestselleru nakladatelství Fragment se sci-ﬁ povídkou
Seance, v roce 2016 zvítězila v literární
soutěži Albatrosu s příběhem pro děti
Projekt pes – ten můj. Svůj první příběh
napsala v šesti letech, dobrodružství pejska Bobíka vycházela po celé prázdniny
v několika pokračováních. V té době v ní
uzrálo přesvědčení, že se stane spisovatelkou. Pro děti napsala tři knihy série Projekt pes – ten můj, dále Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola a knihu Praštěný
trpaslík. Je jednou z osmnácti našich spisovatelů, kteří přispěli do knihy Černobílé
pohádky, která vyšla letos v nakladatelství
Albatros a výtěžek z jejího prodeje připadne brněnské pobočce Střediska rané
péče. Ráda se účastní besed s dětmi,
chodí za nimi do škol, setkat se s ní mohly
mimo jiné také děti na základní škole na
Křídlovické. Pro dospělé napsala knihy
Sestry Foxovy, Apatykář a v závěru října
vydala knihu Kdo šije u Podolské?

Je dnes těžší děti zaujmout
v konkurenci všech
elektronických médií?

Kde v Brně žijete?

Určitě ano, tahle konkurence je velmi silná.
Ale naštěstí dětí, které rády čtou, je pořád
dost, vidím to na besedách, na které mě školy
a knihovny zvou.

Deset let bydlíme s rodinou v Žabovřeskách a jsme tu velmi spokojení. Díky venčení
jsem tu potkala nové kamarádky a taky poznala doslova všechna místa v celé čtvrti.

Která knížka z dětství vám
nejvíc utkvěla v paměti a proč?

Máte nějaké oblíbené místo
v centru města?

Děti z Bullerbynu a Malý princ. Toho mám
ráda dodnes, četla jsem ho několikrát
a vždycky v něm najdu něco nového.

Mám moc ráda Zelný trh, už od dětství, protože se tam prodávaly neobvyklé věci, které
nikde jinde nebyly, například nasbírané houby. Když jsem byla malá, doufala jsem, že
bych tam na nějakém stánku mohla koupit
živého trpaslíka, toho jsem si moc přála!

Co děláte, když nepíšete?
Moc ráda chodím do lesa se svým psem,
fenou československého vlčáka.

Marta Vojáčková

■
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Inzerce

Výhody optického internet od CETINu
přímo ve vašem domě – připojte se i vy
Vysokorychlostní internet (rychlost připojení 1 Gb/s), internetovou HD TV
(např. s možností zpětného zhlédnutí pořadů) nebo připojení s nízkou odezvou
ideální např. pro hraní her. To vše přináší modernizace na optickou síť, kterou
společnost CETIN bude realizovat v Brně v ulicích: Cyrilská, Čechyňská, Klíčova,
Kolískova, Koželužská, Křenová, Mlýnská, Přízova, Rumiště, Řeznická, Skořepka,
Spálená, Stavební, Špitálka, Štěpánská, Tržní, Vlhká, Zvěřinova a v částech ulic
Dornych, Koliště, Olomoucká, Masná a Zvonařka.
Optické připojení zajistíme zdarma pro celý dům, tj. ke každému bytu nebo
jiné jednotce (komerční, nebytové, rozestavěné i plánované). V zájmu co
nejrychlejší realizace budeme v uvedených lokalitách již brzy kontaktovat
majitele domů nebo předsedy SVJ s žádostí o vyjádření souhlasu k napojení
domu na optickou síť CETIN. Jeho udělením se majitel nebo SVJ nezavazuje
k objednávce žádných služeb. Konkrétní technické řešení pro daný dům bude
odsouhlaseno vždy před samotnou realizací oběma stranami.
Proč chtít optický internet od CETINu
Stabilita připojení i za špatného počasí (na rozdíl od wiﬁ).
Udržení rychlosti a kvality i tehdy, když jsou doma připojeni
všichni.
Jedna síť s více možnostmi, budete-li nespokojeni
s poskytovatelem internetu jednoduše si vyberete jiného.
Variabilita služeb, cen a balíčků, ze kterých můžete vybírat.
Na pevné síti CETIN nabízí své služby více než 15 poskytovatelů
a jejich počet pořád roste.
Již teď si můžete ověřit, zda plánujeme na optiku připojit i váš dům. Pro usnadnění
komunikace nám na sebe nechte kontakt, nebo se rovnou o připojení přihlaste
vyjádřením souhlasu na našich stránkách: www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku
JSME CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.), navazujeme na dlouholetou tradici Českého telecomu, vlastníme, stavíme a provozujeme největší
telekomunikační síť v ČR, přivádíme tak Stabilní rychlý internet do českých
domácností. Neprodáváme žádné služby, nabízíme tzv. otevřenou síť, kde služby
prodávají poskytovatelé internetu – ti operátoři, které dobře znáte, a v současné
chvíli od nich třeba využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na poradní linku CETIN +420 238 461 111. Je
k dispozici každý všední den 8:00–16:00. Těšíme se na spolupráci.
Váš CETIN

3 FILMY
24 JAZYKŮ
28 ZEMÍ

Přivádíme k vám
vysokorychlostní
optický internet

Stabilní a superrychlé připojení (1 Gb/s)
Sledování videí bez „sekání“ a v nejvyšší
HD kvalitě
S IPTV připojenou na optickou přípojku
neřešíte žádný přechod na DVBT2
Přihlaste se o vysokorychlostní optický internet na

www.zrychlujemecesko.cz

13–15/12/2019
BRNO – KINO SCALA

13/12 KRÁLOVSTVÍ

BRNO - KINO SCALA - 20.30 HODIN

14/12 ODLOŽENÝ PŘÍPAD
HAMMARSKJÖLD

BRNO - KINO SCALA - 20.30 HODIN

15/12 BŮH EXISTUJE,
JEJÍ JMÉNO JE PETRUNIJA
BRNO - KINO SCALA - 20.30 HODIN

VSTUP ZDARMA
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Filmy jsou promítány v původním znění s českými titulky.

Inzerce
CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
M: +420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz
www.cartec.cz

BROUŠENÍ
OSTŘENÍ

ZIMNÍ PROHLÍDKA VOZU
Celková kontrola vozu:

podvozek, brzdy, provozní kapaliny,
osvÝtlení, baterie, pneu, kontrola
platnosti STK. Návrh postupu
zjištÝných závad.

pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.

249,-

Husitská 14
Brno-Královo Pole
tel. 702 006700
e-mail: info@nabrousime.cz

vÏetnÝ DPH

Akce platná do 31. 12. 2019.

P E RM A N E N T N Í

10%

V ÜRNOSTNÍ SLEVA

na další servisní práce CARTec SUZUKI pro zákazníky úÏastnící se výše uvedené akce.

www.nabrousime.cz

BABY EXPRESS
OTEVÍRÁ 25.11.2019
NOVOU MODERNÍ PRODEJNU
V BRNĚ
Přijďte si vychutnat naše luxusní zboží:
,0è«3,:t "6504&%"è,:t%ê54,²105õ&#:

Další informace sledujte:

PF 2020

web: www.patron.eu / IG: patron_kocarky / FB: patron.eu

BBP Offices – Building A
Londýnské náměstí 853/1
639 00 Brno
tel.: 604 210 480

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
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www.podlahyslezak.cz
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Inzerce

slevy
až 50 %*

Kärcher
Žádný pátek
není černý!

ŽLUTÝ KÄRCHER
VÍKEND
Pátek 29. 11., sobota 30. 11. a pondělí 2. 12. 2019
* Platí na vzorky, použité stroje z předváděcích akcí a zboží
s poškozeným obalem. Týká se zboží z řady Home and Garden
a platí do vyprodání zásob.
Navštivte nás na prodejně KÄRCHER CENTER Brno, Heršpická 11c.
Více informací naleznete na www.karcher.cz/zluty-vikend
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Naše školy

ERASMUS+ NA HUSOVCE

Naše škola v uplynulých dvou letech realizovala projekt Na cestě k inovativní škole
v rámci programu Erasmus+.
Cílem programu bylo skrze vzdělávací
mobility našich pedagogů zvýšit kvalitu vzdělávání ve škole. Projekt byl zaměřen primárně
na tři oblasti: metodologii výuky anglického
jazyka, rozvoj přírodovědných předmětů

a seznámení se s metodou CLIL, což je integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka.
Mobilit se zúčastnilo 11 pedagogů, jejichž
vzdělávání probíhalo výhradně ve Velké Británii. Pět učitelů absolvovalo metodologické
kurzy pro učitele anglického jazyka. Největším přínosem těchto kurzů bylo seznámení
se s novými metodami a technikami pro

NÁKUP PODPOŘIL
MŠ BAYEROVU

VÁNOCE V CHRÁMU
Základní a mateřská škola Křenová zve
18. prosince od 10.00 hodin na oslavu
Vánoc do Chrámu spasitele.
Mnozí z vás mi jistě dají za pravdu, že se
sdělením „Vánoce přicházejí“ by se dalo polemizovat. Poklidný čas nahradil spěch, shon
a stres. Vánoce se místo klidného přicházení
řítí do našich životů již od říjnových dnů. Dotírají na nás v podobě nejrůznějších lákadel
a vánoční výzdoby snad na každém kroku.
Situaci nijak neulehčují ani povzdechy blízkých a známých na téma ﬁnanční a celkově
velké náročnosti těchto svátků. Přitom stále
lze prožít Vánoce a advent jinak. Stačí zavítat

výuku výslovnosti, poslechu či řečové dovednosti, a též sdíleli příklady dobré praxe s učiteli
z dalších evropských zemí. Nabyté vědomosti
a dovednosti už učitelé uplatňují ve svém
vyučování. Tři učitelé se zúčastnili kurzu metodologie CLIL a od loňského roku doplňují
vlastní výuku o aktivity CLIL. Další tři učitelé
absolvovali vzdělávací semináře zaměřené
na výuku přírodních věd. Seznámili se třeba
s využitím metod kritického myšlení, badatelství, a také se dozvěděli více informací
o metodě CLIL.
V letošním školním roce uplatňují učitelé
přírodovědných předmětů ve své výuce
metody RWCT a zkoušejí badatelské lekce.
Škola se také přihlásila do mezinárodního
programu GLOBE, který využívá prvky badatelsky orientovaného vyučování, žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí školy.
Kromě výše uvedeného byla dalším beneﬁtem projektu možnost zlepšit své komunikační schopnosti v anglickém jazyce a výměna kontaktů s kolegy v zahraničí, které bude
možné v budoucnu využít pro jiné projektové
Roman Tlustoš ■
záměry.

do míst, kde tyto svátky mají své důstojné
místo. Jedním z nich je i Chrám Spasitele na
Karáskově náměstí v Židenicích. Tam se koná
jubilejní desátý ročník akce Vánoce přicházejí.
Zaznějí zde nejen vánoční písničky, básničky,
ale dokonce se bude i tančit. Organizátorem
je ZŠ a MŠ Křenová za účasti dalších základních škol zapojených do projektu Sítě brněnských otevřených škol.
Tak neváhejte, najděte si čas, připojte se
k nám a nechte k sobě přijít Vánoce bez
komerce a cetek, zato ozdobené dětským
smíchem, upřímnou radostí, těšením a proBc. Leona Vašková ■
žíváním.

Z nákupů v nově otevřené prodejně Lidl
na Šumavské ulici se radovaly i děti z mateřské školy na Bayerově ulici.
Z každého nákupu nad 300 korun uskutečněného v první otevírací den prodejny Lidl
daroval částku 50 korun. Finance budou
využity na nákup venkovních herních prvků
mateřské školy na Bayerově ulici, která od
září spadá pod Základní a mateřskou školu
Antonínská.
Nová prodejna Lidl byla otevřena 21. října,
zákazníci ji najdou v obchodní pasáži s názvem Šumavská Market, která byla vybudována ve stávající zástavbě nedaleko tramvajové a autobusové zastávky Tábor.
(mav)

■
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Volný čas

POHÁDKOVÝ ADVENT

VIDA! SLAVÍ NAROZENINY

O víkendu na přelomu listopadu a prosince
oslaví zábavní vědecký park Vida! pět let
od otevření.
Ročně do parku zavítá přes čtvrtmilionu
návštěvníků. Co se skrývá za úspěchem
Vida? Najdete tu přes 175 exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat, jak funguje
svět kolem nás. Zažijete tu tornádo, vichřici
nebo zemětřesení. Můžete si postavit magnetickou sochu, pokusit se zachránit lidský
život nebo zmrazit vlastní stín.
Kromě hravé expozice nabízí Vida! i představení s pokusy, která se konají několikrát
během dne v Divadle vědy a jsou součástí
vstupenky do centra. Dále je tu každý víkend
možnost na vlastní kůži si vyzkoušet celou

řadu zajímavých pokusů. Téma těchto víkendových dílen pro rodiny s dětmi se několikrát
do roka mění. Zájemci si tak mohli užít například bublinové dílny, pokusy s rostlinami,
výrobu fyzikálních hraček nebo program
o hustotě.
Na prosinec park připravuje speciální
vánoční dílny, které se osvědčily už v minulých letech. Tehdy mohli návštěvníci napsat
dopis Ježíškovi neviditelným písmem nebo
vyrobit prskavku, která hoří i pod vodou. Také
si mohli užít mrazivé pokusy a experimenty
se suchým ledem. Letos se Vida! zaměří na
vánoční vůně. Připravovat se bude čaj z jehličí, testovat vlastnosti borových i smrkových
šišek a zkoušet i nejrůznější další vůně spojené s časem adventu. Součástí víkendových
dílen bývá i tvoření. Především děti ocení, že
si mohou domů odnést něco na památku.
V případě vánočního programu to bude dřevěná ozdoba vyrobená za pomoci gravírování.
Více se o adventní nabídce parku dozvíte
na www.vida.cz.
Hana Laudátová

Technické muzeum v Brně pro děti připravuje předvánoční dárek v podobě pohádkové akce.
První adventní neděli 1. prosince od 10.00
do 17.00 hodin jsou do muzea na Purkyňově
105 zvány rodiny s dětmi. Potkají zde čerta,
vodníka, Popelku, prince Bajaju a další známé
postavičky, které budou mít pro děti hravé
úkoly inspirované klasickými pohádkami.
Vydejte se do světa kouzel a fantazie, kde
vždy dobro zvítězí nad zlem.
Více o akci bude zveřejněno na stránkách
muzea www.technicalmuseum.cz.
(mav)

■

■

MLADÍ ZAHRAJÍ
SENIORŮM

MIKULÁŠOVINY
NA RADNICI

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
U CIMBÁLU

Ve společenském sále radnice městské
části Brno-střed na Dominikánské 2 je připraven další koncert z cyklu Mladí seniorům.
Centrum volného času Botanka zpříjemní
adventní čas milovníkům vážné hudby dalším
koncertem.
Studenti Konzervatoře Brno jim zahrají ve
středu 4. prosince od 16.00 hodin.
Vstupenky budou k zakoupení na místě
před vystoupením, jejich cena je 50 korun.
Více informací o koncertě i dalších připravovaných akcích pro seniory je možné najít na
webu www.botanka.cz, informace lze získat
také na telefonním čísle 725 871 752.

Zveme rodiče a jejich čertíky i andílky na
zábavné a tvořivé Mikulášoviny na radnici.
Sejdeme se 5. prosince v 16.00 hodin ve
společenském sále radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2.
V zábavném programu Divadla Kejkle se
setkáte s andělem, čertem i Mikulášem.
V rukodělných dílnách, které povedou zkušené lektorky z Centra volného času Botanka,
si vyrobíte hezké dárečky a nakonec se
všechny hodné a šikovné děti dočkají i sladké
odměny.
Více na webových stránkách organizátora
www.kaveeska.cz.

Poslední posezení u cimbálu letošního roku
se již tradičně ponese ve vánočním duchu.
Konat se bude výjimečně ve čtvrtek 19. prosince od 18.30 hodin ve společenském sále
radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
Kromě sólistů BROLNu se můžete těšit i na
speciálního hosta, kterým bude Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek. Předprodej bude zahájen 9. prosince od 14.00 hodin
v Centru volného času Botanka na Botanické 13.
Bližší informace lze získat na telefonním
čísle 541 238 664 anebo na internetových
stránkách www.kaveeska.cz.

Olga Chladilová

■
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Barbora Kocmánková

■

Barbora Kocmánková

■

Volný čas

KURZY POD STROMEČEK

Nadělte svým blízkým poukazy na kurzy
Lipky. Obdarované nejen potěší, ale také
jim poskytnou tipy pro trvale udržitelný
život. V nabídce jsou tvořivé, soběstačnostní a zahradní semináře i knihy a publikace
pro děti i dospělé.
Vyberte si z dárkových poukazů na tvořivé
kurzy na pracovišti Lipová. Obdarovaní si na
nich aktivně odpočinou, a navíc si domů
odnesou užitečné pomocníky a stylové
doplňky. V pátek 10. ledna na Zachumlané

zašívárně přetvoříme staré svetry na ozdobný
obal na květináč, měkoučký povlak na polštář
i domácí bačkory. Na stejný den připravujeme
také workshop drhání. Účastníci si pomocí
techniky makramé vytvoří drhanou tašku.
Vezměte si ji na nákup místo igelitové tašky,
pomůžete snížit množství plastových odpadů.
Dětem i dospělým můžete věnovat také
poukázku na Keramickou sobotu na Rozmarýnku. Během té lednové si v sobotu 18. z hlíny
uplácáme zahradní prvky, které zpříjemní

život nejen nám lidem, ale také našim zvířecím
sousedům. Na programu tedy budou nejrůznější cedulky, pítka a krmítka pro ptáčky
nebo hmyzí domečky.
Pracoviště Kamenná chystá na 21. ledna
netradiční zahradní seminář Zimní žně. Dozvíte se na něm, které druhy zeleniny zasít, abyste mohli sklízet úrodu i během zimy. Rovnou
si některé z nich zasadíme a domů si odnesete vlastní minizahrádku.
Ediční centrum Lipky připravilo pro zvídavé
předškoláky i mladší školáky originální pětivrstvé puzzle Jak roste lípa, které se zařadilo
po bok oblíbeným puzzlům o vývoji rosničky,
mravence, vážky a včely. Dospělým čtenářům
se zájmem o životní prostředí nabízíme novinku Život v půdě představující bohatý život
skrytý pod povrchem. Díky nádherným ilustracím a makrofotograﬁím se do něj můžete
ponořit, poznávat ho a obdivovat.
Celou pestrou nabídku Edičního centra
najdete na stránce www.lipka.cz/e-shop.
Z našich kurzů vybírejte na webové stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci a o dárkový poukaz pište garantovi akce.
Amálie Čípková

■

ZKRAŤTE SI ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA

Jak si představujete pohodové Vánoce?
Čas strávený s nejmilejšími, zvyky, tvořivé
dílny, zimní radovánky a k tomu pohádky?
V Lužánkách si s celou rodinou užijete kouzelnou adventní atmosféru ještě před příchodem Ježíška, a to na deseti místech v Brně
a okolí. Stačí si vybrat podle programu nebo

pracoviště, kde jsou vám Lužánky nejblíže.
Více najdete na luzanky.cz.
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. Jakou další znáte říkanku nebo
písničku? Na čtyřech lužáneckých pracovištích se potkáte s Mikulášem, čertem a andělem a budete si hrát, tvořit i zpívat. Těšit se

můžete i na nadílku. K Vánocům v Lužánkách
odjakživa patří radost z tvoření a z vlastního
výrobku, který možná potěší i vaše nejbližší
pod stromečkem. Je libo náhrdelník či šperk
z foukaných perel, krásné dárky ze dřeva,
originální květináč, domácí kosmetika nebo
vlastnoručně vyrobený adventní věnec? Až
do půlky prosince můžete navštívit dílny na
devíti lužáneckých pracovištích.
Vánoce jsou také obdobím splněných přání. Sníte o tom, že roztočíte piruety na ledě,
i když bude prosinec na blátě? Na kluzišti na
Lesné si zabruslíte za každého počasí díky
umělému povrchu, který tolik nestudí a při
pádu méně bolí. Letos je nově připravený
také plácek pro bruslaře-začátečníky, s více
pomůckami a dobrotami v tamním bufetu.
Tradičně největší vánoční akce bude opět
na Lidické. Už 14. prosince si užijete Štědrý
den se vším všudy. Bude se péct, chystat
slavnostní prostírání, zdobit stromeček, vyrábět ozdoby i dárky, zpívat koledy, psát Ježíškovi, vyzkoušíte si spoustu zvyků a uvidíte
živý Betlém se zvířátky. A budete moci navštívit také dobročinný obchůdek.
Mgr. Kristýna Kolibová

■
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Volný čas

PRO ŽENY NA RODIČOVSKÉ

Mámy na mateřské či rodičovské dovolené
mohou v Brně navštěvovat vzdělávací
workshopy a podpůrné skupiny zaměřené
na témata spojená s návratem do práce
nebo s vlastním podnikáním.
Kurzy se konají ve Středisku ekologické
výchovy Hlídka na adrese Hlídka 4 a jsou
určeny pro všechny ženy, které berou toto
období jako příležitost a mají chuť učit se
novým věcem. Navíc nemusí odkládat děti,
pokud nechtějí, a akce absolvovat společně
s nimi. Ty mladší jsou v šátku, nosítku či na
dece a ty starší v dětské herně nebo koutku
s hračkami. Workshopy a podpůrné skupiny
formou mastermind setkání jsou postaveny

na vzájemném sdílení. Své know-how poskytují profesionálové z různých oborů, ale lektorkami se mohou stát i samy maminky, které
před rodičovskou mnohdy zastávaly zajímavé
pracovní pozice a mají tak co předat ostatním.
Workshopy už proběhly na témata tvorba
byznys plánu, sociální sítě, timemanagement,
právní aspekty přivýdělku během rodičovské
nebo copywriting. Na akcích M.arter se navíc
účastnice potkaly s ženami ve stejné nebo
podobné životní situaci. Získaly nové kontakty
na kamarádky, parťačky, dodavatele nebo
třeba zaměstnavatele. Nejbližší akce se uskuteční 5. prosince, více informací a registrace
Jana Pokorná ■
je na www.marter.cz.

POHÁDKY PRO DĚTI

JÓGA S VEČERNICÍ

Jógu pro babičky připravuje spolek
Večernice každé úterý a čtvrtek v tělocvičně na Kounicově 3.
Lekce začíná vždy jednoduchým kroužením hlavy a končí v pozicích, které
posilují zádové svaly, šlachy, i klouby.
Naučíte se dobře dýchat a relaxovat.
Kouzlo je v detailu. Babičky svá těla
nerozcvičují silou, ale častým opakováním pozic. Dokáže to úplně každý. Postupuje se pomalu a pozici každý provádí
jen tak, jak mu tělo dovolí.
Hranici příjemné bolesti, kterou
v našich lekcích nepřekračujeme, má
každý jinde. Důraz se klade na správné
provedení pozic, nikoliv na výkon. Užitek
pro tělo se dostavuje vždy. Cvičí se podle
systému Jóga v denním životě, jehož
autorem je Swámí Mahešwaránanda.
Styl je určen pro všechny osoby napříč
věkem a fyzickou zdatností. Dodržujeme
moderní pravidla mindfulness, to znamená, že naše myšlenky pečlivě sledují
naše pohyby a pocity, tím posilujeme
soustředění.
Zájemkyně o lekce se mohou hlásit
na e-mailu: vecernice50@centrum.cz,
více informací o dalších aktivitách spolku
je k dispozici na www.vecernice50.cz.
Pavla Hobstová

Obecně prospěšná organizace Mezi námi
hledá pohádkové čtecí babičky a dědečky
z řad seniorů.
Pokud máte chuť svůj život obohatit o smysluplnou aktivitu a máte jednou týdně 20–30
minut volného času pro čtení dětem ve školce, staňte se pohádkovou čtecí babičkou
nebo dědečkem. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 728 818 034 nebo e-mailové

adrese: irena@pastelka.net. My pro vás najdeme mateřskou školu, která bude nejblíže místu vašeho bydliště, a zařídíme vše
potřebné.
Organizace Mezi námi chce stmelovat
a propojovat generace, především tu nejmladší s tou nejstarší a čtení seniorů ve školkách je jedním z programů, které připravuje.
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Irena Moštková

■

■

Volný čas

PRÁVO PRO SENIORY

NEOBYČEJNÝ DÁREK

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně připravila v rámci Celoživotního
vzdělávání pro seniory kurz Právo prakticky.
Cyklus kurzů se bude konat od února do
června a je připravený s ohledem na potřeby
seniorů. Účastníci se jednoduchou a zajímavou formou seznámí s různými právními
oblastmi a na příkladech z praxe zjistí, že i ve
složitém světě paragrafů se lze orientovat.
Užitečné informace se dozvědí třeba z oblasti
vlastnictví nemovitosti a sousedského práva,
dědictví a darování nebo půjček.
Kurzy budou probíhat pravidelně v úterý
od 14.00 do 15.30 hodin v budově Právnické
fakulty MU na Veveří 70 a povedou je špičkoví
lektoři z řad akademiků Právnické fakulty
Masarykovy univerzity a externích odborníků
z praxe.
Hlásit se je možné osobně v kanceláři číslo
019 právnické fakulty nebo telefonicky na
čísle 549 498 506, využít je možné také
e-mail: jana.buchalova@law.muni.cz.
Více informací o výuce je k dispozici na
webových stránkách školy na odkazu
www.kurzy.law.muni.cz.

Nadělte si k Vánocům neobyčejný dárek,
staňte se náhradní babičkou.
Ve službě Trojlístek čeká mnoho mladých
rodin s malými dětmi, které velmi rády přijmou
do svého života seniorku, která zastane roli
náhradní babičky. Vděční budou za každou
pomoc s péčí o své ratolesti. Služba Trojlístek
sblížení tří generací nabízí zprostředkování
kontaktu s vhodnou rodinou ve vašem okolí.
Získáte tak jedinečnou příležitost stát se součástí života této rodiny, předávat dál své zkušenosti a dělit se o lásku, radosti i starosti.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně,
které službu Trojlístek zajišťuje, vám poskytne
podporu během celé vaší spolupráce s rodinou. Těšit se můžete také na akce, které
v rámci služby probíhají. Minulý měsíc si například babičky se svými vnoučátky mohly na
Family Pointu vytvořit adventní věnce a dekorace. Více informací naleznete na stránkách
www. trojlistek.com a přihlásit se můžete na
telefonním čísle 605 234 509 nebo e-mailu:
trojlistek@crsp.cz.

ADVENT S BOTANKOU

ROZSVÍCENÍ STROMKU

Na tvoření ve vánoční dílně pro dospělé
a seniory, procházky i posezení zve Centrum volného času Botanka.
V sídle centra na adrese Botanická 13 si
ve čtvrtek 12. prosince v 17.00 hodin vyrobíte
vánoční ozdoby a dekorace z jehličí tak, aby
vydrželo až na vánoční stůl. Dvouhodinová
dílna bude pro seniory zdarma, vstupné pro
dospělé je stanoveno na 50 korun.
V pátek 13. prosince chystáme poslední
letošní výlet pro seniory do vánočně laděného Uherského Hradiště s průvodcem
panem Antonínem Moravcem. Navštívíme
pamětihodnosti města a také muzeum
s výstavou obrazů Jožky Úprky. Můžete se
přidat, přihlásit telefonicky na čísle
725 871 752 nebo na e-mailové adrese:
info@botanka.cz nebo osobně v Botance.
Letošní poslední procházka za architekturou
se koná v pátek 20. prosince v 11.00 hodin
a zakončena bude malým posezením
a vánočním překvapením v Klubu Leitnerova.
Setkání je určeno především pro všechny
dámy a pány, kteří s námi na procházky
během roku pravidelně chodili.
Krásné vánoční svátky, hodně zdaru a zdraví do roku 2020 přejí Eva, Táňa a Olga
Olga Chladilová ■
z Botanky.

Bc. Kateřina Brücknerová

■

Občanské sdružení Masarykova čtvrť ve
spolupráci s Nadačním fondem Lerchova
– otevřeno všem a místní jednotou Orla
zvou na jedenácté rozsvícení vánočního
strom(k)u Masarykovy čtvrti.
Již tradiční oblíbené akce se uskuteční
v pátek 20. prosince od 17.00 hodin v bývalém
vojenském areálu na Lerchově 62. Celá akce
je určena nejen obyvatelům Masarykovy
čtvrti, ale také jen právě procházejícím, kteří
se na chvíli chtějí zastavit, po sousedsku

Jana Buchalová

■

poklábosit a těšit se spolu na přicházející
Vánoce.
Všichni příchozí, a zejména děti, si mohou
společný strom vlastními ozdobami dozdobit
či si zazpívat. Bude se ochutnávat domácí
cukroví, pro neotužilce servírovat teplé nápoje a pro všechny živá hudba a dobrá nálada.
Takové akce jsou dokladem, že areál může
být živým tepajícím srdcem čtvrti.
Občanské sdružení Masarykova čtvrť

■
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NEKONEČNÁ POUŤ

VÝSTAVA EXOTICKÝCH
JEŽKŮ

Na nic nečekejte, kupte si vlastní letenku
a vydejte se na cestu Sluneční soustavou,
na cestu bez návratu. Hvězdárna a planetárium Brno totiž ve světové premiéře uvádí pořad Příběh nekonečných poutníků:
Voyager 3D.
Podívaná je to úžasná a není divu, byl to
totiž fantastický projekt: prozkoumat všechny
velké planety od Jupiteru až po Neptun. A byl
to také úžasný důkaz o umu pozemských vědců a techniků. Oba meziplanetární aparáty
mnohonásobně přesáhly uvažovanou životnost. I když jsou na cestě již 42 roků, jsou od
nás dvacet miliard kilometrů daleko, přesto
stále vysílají. Přitom jsou postaveny na technologiích, které jsou starší než většina čtenářů
těchto řádků. O tom vypráví Příběh nesmrtelných poutníků: Voyager 3D, jehož stereoskopická verze měla celosvětovou premiéru právě v Brně. Sluneční soustava je důvěrně
známým koutkem v obrovsky rozlehlém vesmíru. Jistě, má své skryté záhady a překvapení,
ale v hrubých rysech ji známe docela dobře.
Není to však natolik dávno, kdy náš svět končil
někde u Měsíce, při troše dobré vůle u Marsu.
Vše se změnilo v okamžiku, když se před

Ve Středisku volného času v Lužánkách se
7. prosince koná 9. mezinárodní výstava
exotických ježků.
Výstava se koná od 10.00 do 16.00 hodin
a kromě ježků na ní budou k vidění také potkani. Porota zvolí ze soutěžících zvířat šampiona, který získá titul Best in show. Na návštěvnících pak bude, aby svým hlasem vybrali
nejvíce okouzlujícího ježka, kterému bude
udělen titul Sympaťák. Výstavu pořádá Klub
chovatelů ježků, který sdružuje chovatele
a milovníky nejen afrických pygma ježků, ale
i dalších ježků a bodlínů chovaných v našich
domácnostech. Více na webových stránkách
(mav) ■
www.klub-chovatelu-jezku.cz.

několika desetiletími na cestu vydali dva nekoneční poutníci – sondy Voyager. Jejich úkol
byl jediný: navštívit planety Jupiter, Saturn,
Uran a Neptun. Jeden z nich se dokonce
ohlédl a pořídil ikonický portrét planety Země
i celé Sluneční soustavy. Dodnes jsou přitom
v provozu a přinášejí nám jedinečné informace
o vlastnostech mezihvězdného prostředí. Sondy Voyager se totiž staly prvními lidskými výtvory, které opustily gravitační jámu samotného
Slunce. Spolu se vzkazem pro mimozemské
nálezce se vydaly na cestu bez návratu, někam
mezi hvězdy. Představení Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D je dílo kypící úžasnými vizualizacemi, které právem posbíralo
několik mezinárodních cen, včetně ceny Fulldome Festivalu Brno za nejlepší 3D ﬁlm roku
2019. Autorem představení je Jurij Gapon
z UMA Vision, české znění namluvil Ondřej
Novák. Součástí představení je prohlídka
hvězdné oblohy – ukázka několika jasných
hvězd, nejnápadnějších souhvězdí a samozřejmě planet, které můžeme vidět v listopadu
na večerní obloze: Jupiteru a Saturnu. Tak co,
nasadíte si kouzelné 3D brýle a vydáte se na
Jiří Dušek ■
cestu?

NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHY

DO HLUBIN LIDSKÉ DUŠE

Přednáškové tour autora knižních bestsellerů o temnotě lidské duše Andreje

Drbohlava pokračuje 5. prosince v 18.00
hodin a 11. prosince v 17.30 hodin v Univerzitním kině Scala.
Tentokrát se Drbohlav zaměřil na psychologii masových vrahů. Ve své knize hledá
odpovědi na otázky: Kdo je masový vrah?
Jak myslí? Jak žije? Jaká je jeho životní cesta?
Jaké jsou jeho motivy? Je masový vrah produktem nemocné společnosti? Na návštěvníky přednášky čekají příběhy temnoty duše
masových vrahů, kteří jsou často produktem
nemocné společnosti.
Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje
analýze proﬁlu mnohonásobných vrahů a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Jeho přednášky jsou
velmi oblíbené díky srozumitelnosti, se kterou
představuje příčiny vzniku, životní cesty
a temné duše psychopatů, násilníků a vrahů
na reálných příkladech tuzemské i světové
kriminalistiky či z praxe. Populárně naučná
přednáška je určena pro studenty, odborníky
a širší veřejnost se zájmem o stinné stránky
lidské psychiky, obtížného dětství, dozrávání
a patologie lidské duše. Pořadatelem je Institut behaviorálních studií Ibsaro.
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(mav)

■

Nejkrásnější české knihy roku 2018 budou
vystaveny až do 27. února 2020 v Knihovně
Moravské galerie.
Mezinárodní porota vybrala a ocenila více
jak 30 titulů z 264 přihlášených publikací
v základních sedmi soutěžních kategoriích.
V kategorii odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení,
kterou vydala VŠUP v Praze v edici Katedra.
První cenu v kategorii Knihy o výtvarném
umění získala kniha fotograﬁí s autorským
komentářem českého výtvarníka Epos 257
– Kořeny, větve, šlahouny, která byla vydaná
k výstavě v Galerii Trafačka.
Svou pozici na poli dětské literatury opět
upevnilo nakladatelství Baobab s třemi oceněnými knihami. Další ceny byly uděleny ve
specializovaných kategoriích.
Nominované a oceněné knihy byly během
roku prezentovány mimo jiné v galerii českého designu Czechdesign a na zahraničních
knižních veletrzích.
Katalog, který výstavu doprovází, letos graﬁcky upravili Petr Bosák, Robert Jansa a Adam
Macháček.
Knihovnu návštěvníci najdou na Husově
ulici 18, ve třetím patře Pražákova paláce.
(mav)

■

Volný čas

BETLÉMY V LETOHRÁDKU
MITROVSKÝCH

HEJ MISTŘE
Starobrněnští augustiniáni zvou na tradiční vánoční koncert 26. prosince
v 16.00 hodin do baziliky Nanebevzetí
Panny Marie na Mendlově náměstí.
Pod taktovkou Jiřího Langa zazní Česká mše vánoční Hej mistře Jakuba Jana
Ryby. Účinkovat bude Pěvecký sbor Mladost Brno, Starobrněnská schóla a orchestr. Jako sólisté vystoupí přední brněnští
zpěváci Táňa Soto Janošová, Petr Levíček, Jiří Miroslav Procházka a další. Na
pozitiv zahraje Stanislav Smoček.
Začátek koncertu bude patřit Janáčkovým varhanám. Zazní dvě drobné
skladby Jiřího Langa a krátká improvizace na vánoční motivy.
Na závěr koncertu si všichni společně
zazpívají známé české a moravské koledy.
Místenkové vstupenky jsou v předprodeji v TIC Brno, cena jedné vstupenky
je 100 korun a lze ji zakoupit i na webu
organizace.

Letohrádek Mitrovských zve od 30. listopadu do 12. ledna na výstavu betlémů,
k vidění je zde také celoroční betlém z ovčího rouna.
Tradiční výstava betlémů prezentuje
návštěvníkům každý rok nové ukázky speciﬁckého vánočního zvyku, stavění betlémů.
Od konce listopadu je v Letohrádku Mitrovských největším lákadlem 250členný, ručně
malovaný, betlém z roku 1933 od Josefa Václavů z Železnobrodska, který byl za celou
dobu jeho existence veřejně prezentován
pouze jednou. Mezi nejatraktivnější ukázky
na výstavě patří králický betlém, a to díky
množství drobných stavbiček a vyřezávaných
ﬁgurek. Papírové exponáty jsou zastoupené

například tištěným betlémem ze začátku
minulého století, čítajícím přes dvě stovky
darovníků, stavbiček a zvířat. Další ukázky
vytvořili známí výtvarníci Josef Lada, Marie
Fischerová-Kvěchová a Mikoláš Aleš. Děti jistě nejvíc zaujme betlém z igráčků a pokud
se ptáte, jak vypadají betlémy v jiných světadílech, připraveny jsou ukázky z Etiopie,
Zanzibaru, Mexika, ale i Malajsie. Mezi rarity
rozhodně patří hipsterský betlém z roku 2016,
kde si trochu nezvykle pořizuje Josef mobilním telefonem selﬁe a tři králové přijíždějí do
Betléma na segwayích.
V první repríze je představen celoroční
betlém od Ivany Langrové z Beskyd, která
zhotovila z ovčího rouna celkem 105 postaviček a zvířat ve 25 scénách, vyprávějících
biblický příběh od narození po ukřižování.
Originální počin vyráběla autorka dva roky
a je celostátní raritou. Výstava je doplněná
o vánoční ﬂoristické dekorace a stromečky
s dobovými i dnešními ozdobami.
Více informací je uvedeno na stránkách
Petr Lukas ■
www.letohradekbrno.cz.

FOTOVÝSTAVA
V KRYTU 10-Z

ADVENT VE VILE STIASSNI

Výstava fotograﬁí Františka Kressy 30 let
od pádu komunismu v Brně připomíná události listopadu 1989.
Kryt 10-Z na Husově ulici připomíná návrat
svobody do moravské metropole nejen oranžovým trabantem, který se stal symbolem
technické vyspělosti sovětizované Evropy
a pádu berlínské zdi, ale také fotograﬁemi
listopadových událostí roku 1989. Do 31. března je možné v jeho prostorách vidět výstavu
fotograﬁí Františka Kressy, která nese název
30 let od pádu komunismu v Brně.
Marta Hanušová

■

(mav)

■

Vila Stiassni se návštěvníkům otevírá po
celý advent i mezi vánočními svátky. Speciální prohlídky budou připraveny i na Silvestra.
Elegantní interiéry s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou, to čeká
návštěvníky vily Stiassni během adventních
a vánočních prohlídek, kdy nebude chybět
vánoční stromeček a nejedno překvapení
pro návštěvníky. Na prohlídky je doporučena
rezervace, na silvestrovskou prohlídku je nezbytná.
Oslava Vánoc má ve vile tradici již od dob
první republiky, a to i přes to, že si vilu nechala
postavit rodina židovského textilního podnikatele. Jak je to možné a jak se ve vile ve třicátých letech slavilo, se dozví každý, kdo
zavítá do vily Stiassni.
Čekání na rozloučení s koncem roku si pak
návštěvníci mohou zkrátit během podvečerních zábavných prohlídek, které ve vile připravilo Divadlo historie v pohybu Exulis.
Více informací a otevírací doba je k dispozici na www.vila-stiassni.cz.
Kateřina Konečná

■
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ADVENT A VÁNOCE
NA PETROVĚ
Katedrála svatého Petra a Pavla na Petrově
je místem, kam se ve sváteční čas vydávají
nejen věřící, ale také ti, kteří se chtějí zaposlouchat do tónů koncertů.
Adventní koncerty se konají vždy od 17.00
hodin a vstup na ně je volný. První adventní
sobotu 30. listopadu katedrálu v 17.00 hodin
rozezní Komorní orchestr Iši Krejčího z Olomouce. Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína zapěje na druhém adventním koncertě
7. prosince, třetí adventní sobotu zazpívá
rakouský Chorvereinigung Pulkau a na
čtvrtém koncertu Advent uzavřou studenti
varhanního oddělení Konzervatoře Brno.
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny
Marie s průvodem světla z Denisových sadů
a pontifikální mše svatá je připravená na
9. prosince od 17.20 hodin. Pontifikální mše
svatá s předáním Betlémského světla se
bude konat v 9.00 hodin.
Vánoce v katedrále
Na Štědrý den se konají bohoslužby
v 16.00 a 24.00 hodin. Odpolední mše je
určená pro rodiče s dětmi, na půlnoční pon-

ADVENT NA ŠPILBERKU
Královskou kapli Špilberku rozeznějí svými
vystoupeními žáci brněnských základních
uměleckých škol, studenti brněnské konzervatoře a pěvecké sbory. Rodiny s dětmi
jsou navíc zvány na tradiční Vánoce na Špilberku.
Základní umělecká škola Františka Jílka
vystoupí 3. a 5. prosince, 4. a 11. prosince
návštěvníci uslyší Žesťové kvinteto Konzervatoře Brno, Základní umělecká škola na Smetanově ulici posluchače potěší 10. prosince.
Dále vystoupí 12. prosince žáci Základní umělecké školy Orchidea classic. Slavnostní atmosféru navodí také žáci Základní umělecké školy
Pavla Křížkovského, a to 16. a 19. prosince. Předvánoční program doplní 18. prosince pěvecký
sbor Mladost. Koncerty začínají vždy v 18.00
hodin a připravila je společnost Špilberk club
Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna.
Vstup je zdarma. Dobu adventu na hradě Špilberku doplní 7. prosince od 10.00 hodin také
tradiční akce pro rodiny s dětmi Vánoce na
Špilberku. Na velkém nádvoří se děti mohou
těšit na divadélka, koledy, vánoční dílničky,
krásný nazdobený strom nebo oblíbené opékání buřtů. Více informací o adventním a vánočním programu bude zveřejněno na webu
(mav) ■
www.spilberk.cz.

tifikální mši svaté se budou zpívat tradiční
koledy. Na latinské mši svaté 25. prosince
od 7.30 hodin katedrálu rozezní Svatomichalská gregoriánská schola, v 10.30 hodin
brněnský katedrální sbor Magnificat, sólisté
a orchestr Varhany Dagmar Kolařová, v 16.00
hodin zazní vánoční koncert Kantilény
a v 19.30 hodin Česká mše vánoční v podání
Besedy brněnské, orchestru katedrály
a sólistů pod vedením Petra Kolaře.
Na Silvestra bude od 16.00 hodin celebrována pontifikální mše svatá na závěr
občanského roku, Novoroční koncert zazní
1. ledna od 16.30 hodin, slavné varhanní
skladby provede varhaník katedrály Petr
Kolař, kterého na trubku doprovodí Vlastimil
Bialas.
Tříkrálovým koledníkům bude požehnáno
2. ledna ve 14.00 hodin.
Tříkrálový koncert je připraven na 6. ledna
od 19.00 hodin a vystoupí na něm Muzika
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Czech virtuosi
a další hosté.
Více informací o dění v katedrále je uvedeno na stránkách www.katedrala-petrov.cz.
(mav)

(mav)

■

POZVÁNÍ DO BAZILIKY

Tradiční vystoupení Metropolitního symfonického orchestru se sborem a sólisty
patří již několik let k vyvrcholení vánočních
trhů.
Nejznámější dílo Jakuba Jana Ryby, Česká
mše vánoční, zazní 23. prosince v 17.00 hodin
na náměstí Svobody. Uslyšíme ji v podání
Metropolitního symfonického orchestru, Filharmonického sboru Beseda brněnská
a sólistů.
Orchestr, který hraje i skladby rockových
legend, se znovu vrací k divácky velmi oceňované interpretaci tradiční vánoční mše.
Vystoupení bude vyvrcholením vánočního
dění v centru města a celých Brněnských
Vánoc.
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Vánoční koncert švédského sboru Sist
zazní 12. prosince od 19.00 hodin v Červeném kostele.
Sbor Sist a komorní sbor Sist se představí posluchačům s bohatým repertoárem vánočních písní, které zaznějí při příležitosti svátku svaté Lucie. Severská
hudba umocní tajuplnou atmosféru dlouhé zimní noci.
Kromě hudby bude připraveno na místě také nefalšované švédské vánoční
pečivo, které bude k prodeji a ochutnání
u vstupu. Vstupné je dobrovolné.

■

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

(mav)

PÍSNĚ PRO
SVATOU LUCII

■

Největším klenotem starobrněnské baziliky
na Mendlově náměstí je stříbrný oltář
a vzácná ikona Panny Marie Svatotomské,
která nejen jednotlivcům, ale i celému městu několikrát přinesla záchranu.
Prohlédnout si je možné také prostor
augustiniánského opatství na Starém Brně,
kde se nyní veřejnosti otevírají další prostory.
V nově zřízené Opatské galerii je otevřena
expozice augustiniánských pokladů, které
celá desetiletí ležely v depozitářích. V obrazárně najdete díla ze 17. až 18. století, inspirovaná světskými i duchovními tématy. Expozice liturgických předmětů a ručně
vyšívaného oblečení barokní doby překvapuje neobyčejnou jemností a krásou. Můžete
nahlédnout do gotického sálu bývalé klenotnice, který ukrývá ty nejvzácnější exponáty.
V galerii se nachází i sál Gregora Johanna
Mendela s jeho osobními věcmi a originálem
rukopisu jeho vědecké práce. Další sál je
věnován Leoši Janáčkovi. Je zde například
varhanický stůl, na kterém mistr hrál a komponoval svá díla. Vánoční doba je dobrou
příležitostí k návštěvě starobrněnského opatství s bazilikou a betlémem i Augustiniánské
galerie.
P. Jan Emil Biernat, OSA

■

Kultura

U POLÍVKŮ MAJÍ PRO KAŽDÉHO NĚCO

Adventní kalendář, kterým si nejen děti
mohou krátit čas k vytouženým Vánocům,
může mít i podobu netradiční. Zkuste si
vybrat v pestré bonboniéře prosincového
programu Divadla Bolka Polívky a uvidíte,
že vám ani sychravé počasí náladu nezkazí.
Spolu se svými ratolestmi od čtyř let se
můžete v sobotu 7. prosince vypravit na nové
detašované pracoviště Divadla Bolka Polívky
do Freskového sálu na Zelném trhu 10. Herečky Divadla MALÉhRY Daniela a Nikola Zbytovské s Barborou Seidlovou budou číst
a vyprávět pohádky z vlastní knížky, třeba
o čertících, kteří přičarovali paní učitelce rohy.
Čeká vás humor, písničky i bylinkový čaj z ruského samovaru. Začátek je už v 15.00 hodin.
Nemáte čas v předvánočním shonu na
výlet do Paříže? Autentickou francouzskou

LABUTÍ JEZERO
Baletní soubor Royal Moscow Ballet opět
zavítá na brněnské výstaviště.
Na hudbu Petra Iljiče Čajkovského zatančí
v pavilonu F 1. prosince od 19.00 hodin nejlepší ruští tanečníci představení plné lásky,
vášně, ale i smutku, Labutí jezero. Romantický
příběh prince Siegfrieda a krásné princezny
Odetty zakleté do podoby labutě představuje
základní kámen klasické ruské baletní školy
a již téměř sto třicet let patří k nejúspěšnějším
titulům světových divadel.
Námětem mu byla původně německá báje,
ve které jsou labutě uctívány jako kouzelné
bytosti. Libreto plné emocí a dějových zvratů
napsali společně V. P. Begičev a F. V. Gelcer.
Čajkovského pohádkový děj inspiroval
k vytvoření nádherné hudby, jejíž jednotlivé
části se hrají dodnes i na samostatných koncertech.
Vstupenky jsou k zakoupení v síti Ticket(mav) ■
portal.

náladu si můžete užít 13. prosince při koncertu
Chantal Poullain a jejích šansonů. Svým nezaměnitelným hlasem bude zpívat francouzsky
i česky a svým šarmem předá energii a pohodu všem přítomným.

O humor nebude nouze 18. prosince, kdy
se na jevišti představí v premiéře Re:kabaret
Re:vue. Shoda s bývalým Re-kabaretem nikoliv náhodná, ale s novými tvůrci dostal pořad
i novou tvář. V zásadě však půjde opět
o pestrou směsici skečů, stand-upů, pantomimy a improvizace okořeněnou nekorektním humorem a mistrovství vzácného hosta.
Dobrá zpráva na závěr: Ani mezi Vánocemi
a Silvestrem nemusíte spoléhat jen na televizi
– pokud nestihnete projížďku s Milanem
Kňažkem a jeho partnerkou v Horské dráze
8. prosince, pak si nenechte ujít tuto svěží
francouzskou konverzačku 27. prosince, třeba jako přípravu na poslední noc roku 2019.
Více včetně případných aktuálních změn
na www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá ■
Foto: Archív DBP

12/2019

Krásný Advent
v Polárce!
03
07

út
so

Naše třída věk 15+
Jak jsem plul ke královně Severu

ZA POLÁRKOU NEKONEČNO

14.30 a 16.00
OBNOVENÁ PREMIÉRA
Ježíškova košilka věk 5+
15.30
MALÁ SCÉNA
věk
5+
po Jak jsem plul ke královně Severu
16.00 a 17.30
út O Glashtinovi a slepé dívce věk 5+
17.30
MALÁ SCÉNA
st Vnitřní nepřítel věk 13+
19.00
MALÁ SCÉNA
so Jak jsem plul ke královně Severu věk 5+
14.30 a 16.00
věk
5+
ne Ježíškova košilka
10.30 a 15.30
út Siddhártha věk 11+
17.30
MALÁ SCÉNA
věk
5+
st Jak jsem plul ke královně Severu
16.00 a 17.30
MALÁ SCÉNA
čt Jak jsem plul ke královně Severu věk 5+
16.00 a 17.30
KONCERT
pá Velkolepý vánoční Polaris
17.30
so Ježíškova košilka věk 5+
10.30 a 15.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.
MALÁ SCÉNA

08
09
10
11
14
15
17
18
19
20
21

19.00

věk 5+
PREMIÉRA

ne

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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MIKROCHOR
NA MELODCE

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
NA LEITNERCE

NĚCO SI PŘEJ
V RYTMU SWINGU

Do klubu Melodka na Kounicově 20 zavítá
v neděli 1. prosince smíšený sbor Mikrochor.
Pod vedením sbormistra Lukáše Prchala
předvede oblíbený program Rhythmic Choir.
Sbor zapěje populární písně a cappella, tedy
bez doprovodu nástrojů. Od běžného sborového vystoupení se liší především tím, že
je celý sbor kontaktně nazvučený a doprovázený beatboxerem a vokálním basistou.
Na Melodce uslyší návštěvníci koncertu Štěpána Janouška, basistu z vokální skupiny
Skety, a vícenásobného mistra republiky
v beatboxinku, Tinyho Beata.
Na koncertě nebudou chybět písně
Michaela Jacksona, skupin Jamiroquai, The
Queen, The Beatles, ale i dalších, méně známých rockových a popových skladeb.
Mikrochor je smíšený pěvecký sbor s dlouholetou tradicí a zkušeností s interpretací velkých děl světové klasiky i méně známých
současných autorů. Na svých projektech spolupracuje s mladými českými profesionálními
muzikanty a skladateli, mimo jiné Varhanem
Orchestrovičem Bauerem, Petrem Wajsarem,
či Zdenou Košnarovou.

Vánoce se nezadržitelně blíží a zima je
v plném proudu. Přijďte se na Leitnerku
ohřát, ideálně horkým nápojem, na některé
z našich kulturních akcí pro děti i dospělé.
Dětem se budeme věnovat několikrát. Na
Mikuláše jsme pro ně připravili naši novou
Velkou Vlakovou pohádku. Autorskou inscenaci budeme hrát 5. prosince v 16.00 a poté
v 17.30 hodin. Pro všechny děti je připravená
Mikulášská nadílka po představení, na kterou
možná přijde i Mikuláš.
Vánoční atmosféru najdete i na představení
Slyšte, slyšte, aneb Co se stalo v Betlémě.
Vánoční příběh plný koled budeme hrát
15. prosince v 15.00 hodin.
Na závěr sezony jsme připravili i několik
koncertů, vánočních i nevánočních. Z pestré
nabídky vybírám například 4. prosince, kdy
na Leitnerku přijede kapela Tygroo. Exploze
funkových dechů s příměsí balkánu, hiphopu
a celé řady dalších žánrů zahraje na Leitnerce
již podruhé.
Tým Leitnerky přeje vše dobré do nového
roku a těšíme se na vás na některé z našich
akcí. Již teď můžeme slíbit, že se rozhodně
máte na co těšit.

Předvánoční koncert kapel Něco si přej
a The Swingmode roztančí 12. prosince od
20.00 hodin Starou pekárnu.
Něco si přej se charakterizují jako kapela
mladých šílenců, kteří jsou přesvědčeni, že
rock and roll ještě neřekl poslední slovo.
Pětičlenná skupina, jejímiž vzory jsou Elvis
Presley, Chuck Berry nebo The Beatles hraje
jak svoji tvorbu, tak repertoár zmíněných rockandrollových legend.
The Swingmode je brněnská kapela s mezinárodním obsazením hrající swingovou muziku z 30. a 40. let. Kapelu založil v roce 2015
kytarista Ľuboš Dubový spolu s basistou Štěpánem Žákem a klarinetistou Danem Polákem,
později se připojili kytarista a zpěvák Martin
Lauer, zpěvačka Ingrid Alloggio a bubeník
Anadi Mishra. Zpočátku kapela hrála hlavně
instrumentální skladby z repertoáru Benny
Goodmana a Charlie Christiana v obsazení
dvou kytar, kontrabasu a klarinetu, po rozšíření
však převažuje zpívaný repertoár. Má za sebou
vystoupení na řadě brněnských swingových
festivalů, většina členů je také tanečníky swingu a koncerty jsou díky nim vždy plné energie
a dobré nálady.

Pavla Pelčíková

■

PROSINEC 2019

Tomáš Pokorný

■

Lucie Tribulová

NEDĚLE 8. PROSINCE / 10:00 – 21:00
DEN S JAPONSKOU KOMEDII KJOGEN
– Divadlo Kjógen
Divadlo, workshopy pro děti i dospělé,
výstava tradičních masek a kostýmů.
Zelený čaj a japonské cukroví.

ČTVRTEK 19. PROSINCE / 19:30
ORION A FT PRIM
Vánoční folková klasika na Leitnerce

ÚTERÝ 3. PROSINCE / 19:30
ZLOČIN V LONDRIGE
– Veselá divadelní společnost
Studie napětí podle Agathy Christie

ÚTERÝ 10. PROSINCE / 19:30
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
Pravidelný poslechový pořad

STŘEDA 4.PROSINCE / 19:30
TYGROO
Exploze funky dechů s příměsí balkánu,
hip-hopu a dalších stylů

ČTVRTEK 12. PROSINCE / 19:00
HOSTÉ: PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Tradiční setkání začínajících literátů

Každé pondělí pravidelné kurzy cvičení:
17:00 – 18:30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga s Naďou Ruckou
Pro podrobnější rozpis cvičení během
období svátků sledujte, prosím,
naše webové stránky a FB.

NEDĚLE 1. PROSINCE / 19:30
WHO AM I – Divadlo Aldente
Svět se zbláznil.
Objevíme ještě společnou řeč?
Hraji herci s Downovým syndromem

ČTVRTEK 5. PROSINCE / 16:00 a 17:30
VELKÁ VLAKOVÁ POHÁDKA
– Divadlo DNO a Leitnerka
Širokorozchodná pohádka a mikulášská
nadílka pro cestující od tří let

NEDĚLE 15. PROSINCE / 15:00
SLYŠTE, SLYŠTE – Divadlo Facka
Vánoční příběh o tom, co se tenkrát
v městečku Betlému stalo.
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V prosinci pro vás bude
kavárna otevřena od pondělí
do pátku od 16 do 22 hod.

Online předprodej v síti GoOut, Indies, TIC Brno
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/

■

Kultura

VRANICKÉHO ZAKÁZANÁ SYMFONIE

Requiem, kantáty, houslový koncert nebo
symfonie, to je ochutnávka z lednové
nabídky Filharmonie Brno.
Lednová nabídka Filharmonie Brno je
mimořádně pestrá. První z koncertů nese
název Z Nové říše do světa a představí tři
slavné rodáky z malé vesničky na Moravě.
Nejprve Jana Nováka a orchestrální verzi
jeho klavírního cyklu Elegance tance, dílo
nabyté noblesou, půvabem a humorem. Virtuos Jiří Vodička přednese Houslový koncert

C dur Antonína Vranického, který coby dirigent premiéroval například Beethovenovu
První symfonii. „Večer uzavře Velká charakteristická symfonie jeho bratra Pavla Vranického, která byla ve své době zakázána pro
svůj odvážný název pokládaný za politickou
provokaci. Všem třem večerům předchází
beseda s dalším novoříšským rodákem,
muzikologem Stanislavem Tesařem a se
slavným basistou Richardem Novákem, bratrancem Jana Nováka,“ upozornil dramaturg

Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. Další dva
večery se ponesou v závažnějším duchu,
23. ledna zazní česká premiéra Requiem současného arménského autora Tigrana Mansurjana. Dílo, které získalo prestižní cenu
Classical Music Awards 2018 a také nominaci
na Grammy, si autor přijede poslechnout
osobně. V první půli večera jej uvedou dvě
Bachovy duchovní kantáty.
Poslední dva lednové večery vyplní koncerty s názvem Schnittke a Sibelius. Zaznějí
na nich velká, působivá díla obou jmenovaných autorů: Violoncellový koncert č. 1, kde
se sólového partu ujme mezinárodně uznávaný sólista, někdejší zázračné dítě Matt Haimovitz. Sibeliova Symfonie č. 2 pak posluchače přenese do Finska, je totiž prodchnutá
severským koloritem. Koncerty bude řídit
Michael Schonwandt, bývalý dirigent Královské opery v Kodani či Sinfonie-Orchester
Berlin.
Termíny jednotlivých koncertů posluchači
najdou na webu ﬁlharmonie.brno.cz, kde si
také mohou koupit vstupenky. Jako vánoční
dárek je připraven slevový balíček.
Kateřina Konečná

■

SLAVÍČEK RÁJSKÝ

MAHENOVO DIVADLO
ROZZÁŘÍ LUCERNA

Besední dům rozezní 18. prosince od 19.30
hodin další z koncertů cyklu Bacha na
Mozarta!
Předvánoční čas a předvánoční naladění
v „brněnském Musikverein“, jak se říká
Besednímu domu. To je čtvrtý koncert cyklu
Bacha na Mozarta! v Brně. Na posluchače
zde čeká rájská hudba Adama Michny z Otradovic a mnoho ryze českých barokních
vánočních skladeb v rájské úpravě Martina
Jakubíčka pro barokní orchestr a psaltérium,
aby vás v předvánoční čas dostaly do té
správné nálady.
Na programu jsou Vánoční písně, písně
z českých a moravských barokních kancio-

Premiéra klasické hry bude odehrána
13. prosince v Mahenově divadle.
Starý mlýn, stará lípa, stará lucerna, to je
nestárnoucí příběh. Mlynář Libor musí s lucernou projít černým lesem a nezabloudit ve
svém kraji, ani ve svých citech. Klasická hra
Aloise Jiráska pojednává o hrdosti, lásce,
magii naší krajiny a neméně kouzelné české
povaze. Příběh je určený pro celou rodinu,
do hlediště jsou zváni diváci od těch nejmenších až po ty nejstarší, těšit se mohou na velkolepou výpravu s více jak třiceti herci na
jevišti.

nálů A. V. Michny z Otradovic. Účinkovat bude
orchestr a sbor Czech Ensemble Baroque
pod taktovkou dirigenta Romana Válka
a sbormistryně Terezy Válkové.
Bacha na Mozarta! je první a jediný abonentní cyklus staré hudby na Moravě, který
ve své dramaturgii přináší velké kantátové,
oratorní, operní i symfonické tituly z období
renesance, baroka a klasicismu ve stylové
interpretaci a na dobové nástroje. Cílem projektu je přiblížit publiku vedle velkých světových děl také objevné dramaturgické tituly
včetně mnoha českých premiér. Více na
Lenka Němcová ■
www.ebcz.eu.

Gabriela Kodysová

■

Foto: Tino Kratochvil
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SILVESTR V METRU

ČASOSBĚRNÉ FOTOGRAFIE
V JANÁČKOVĚ DIVADLE

Oslavit příchod nového roku se skupinou
Ukulele Orchestra jako Brno můžete
31. prosince od 19.00 hodin v klubu Metro
music bar.
Ukulele Orchestra jako Brno je dvanáctičlenné uskupení, v jehož netradičním podání
můžete slyšet covery Boba Marleyho, The
Beatles, Rolling Stones, Depeche Mode
a mnoha dalších. Na kontě mají několik alb
a EP a jejich repertoár se neustále rozrůstá.
V současné době hrají více než 50 předělávek známých hitů včetně ukulele-coververzí
moravských a slováckých písní. Vstupenky
jsou k dostání v Indies na Poštovské 2 nebo
v síti GoOut.
Lucie Tribulová

■

Dne 17. listopadu 2019 to byl přesně rok,
kdy se znovu otevřelo po 18 měsících celkové rekonstrukce Janáčkovo divadlo.
Průběh náročné generální opravy největší
divadelní budovy u nás dokumentoval fotograf Vladimír Kiva Novotný. Snímky zachycující zajímavým pohledem realizaci rekonstrukce. Výstava potrvá do 31. prosince a lze ji
zhlédnout vždy hodinu před začátkem představení.
Novotný externě učí na Institutu tvůrčí fotograﬁe, kde vyučuje předměty Fotograﬁcké
zátiší, Základní principy osvětlování a Užitá

fotograﬁe I. Je fotografem módy, reklamy,
portrétů a architektury a fotograﬁi se věnuje
již přes dvacet let.
Zpočátku se zabýval převážně dokumentární fotograﬁí, kde sledoval témata různých
subkultur. Kromě profesní roviny se v současné době věnuje převážně projektům, které mají charakter portrétní fotograﬁe, často
s genderovým přesahem a projektům architektonickým, ve kterých zkoumá roviny sociální a sociologické výpovědi současné doby.
(mav)

■

DARUJTE NOCLEŽENKU

CENTRUM DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ

Nocleženka umožní lidem bez domova
v chladných měsících přenocovat v teple
pod střechou.
V Brně je noclehárna součástí Centra
sociálních služeb Josefa Korbela, které provozuje Armády spásy.
Nocleženka je k zakoupení na stránkách
www.noclezenka.cz a stojí 100 korun. Po jejím
zakoupení přijde dárci do několika dní
potvrzovací e-mail s poděkováním a informacemi o fungování projektu. Každá zakoupená Nocleženka má své číslo, takže když
je využita, budete o tom opět e-mailem zpraveni. Nocleženky jsou obvykle zakupovány
ve vlnách, proto někdy může dojít k uplatnění

Za třináct měsíců pomohlo Centrum duševního zdraví 160 lidem a poskytlo 6 000
hodin péče.
Tým Centra duševního zdraví je složený ze
sociálních pracovníků, psychiatrů, zdravotních
a psychiatrických sester, peer konzultantů
a psychologů, odborníků, kteří pracují v organizaci Práh jižní Morava a v Psychiatrické klinice
Fakultní nemocnice Brno. Pro úspěšné působení týmu je klíčová práce s klientem v jeho
vlastním prostředí apravidelný kontakt. To umožňuje snižovat dobu neléčené psychózy
a zabránit zbytečně dlouhým hospitalizacím.
Spolu s podporou klienta při hledání zaměstnání a zvládání samostatného bydlení tak
týmy centra pomůžou lidem s duševním onemocněním vrátit se do normálního života rychleji než kdy dřív. Na konci úspěšné spolupráce
pak klient opět smysluplně prožívá svůj život
a má zpět většinu svých životních rolí, které
dříve často ztratil. Pokud máte pocit, že vy
nebo někdo z vašeho okolí trpí duševním
onemocněním, volejte na telefonní číslo
733 643 379, případně využijte další kontakty
na www.cdz-brno.cz. Včasné podchycení
duševního onemocnění může změnit život vám
Martina Míčková ■
i vašim blízkým.

až po několika týdnech od nákupu. Každá si
najde svého člověka, kterému pomůže.
Pokud byste chtěli získat Nocleženku fyzicky a darovat ji člověku bez domova osobně,
můžete ji po předchozí domluvě na telefonním čísle 773 770 273 zakoupit v brněnském
středisku Armády spásy na Mlýnské 25.
Projekt obvykle funguje od konce listopadu
do konce dubna, tedy v chladném počasí.
Nocleženku ovšem můžete zakoupit kdykoliv, ty, které zakoupíte v letních a podzimních
měsících, jsou k dispozici k okamžitému rozdání s příchodem prvních mrazivých nocí.
(mav) ■
Foto: Centrum sociálních služeb J. Korbela
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FINÁLE BRNĚNSKÉHO ROKU SPORTU 2019
tovních legend a osobností v sále jsme ukázali
nalezenou pamětní desku Eduarda Fardy, která byla umístěna na starém zimním stadionu,
a společně s jeho synem Richardem a dalšími
borci legendární Komety Josefem Černým,
Karlem Skopalem, Jaromírem Meixnerem, Ivo
Winklerem a Františkem Mašlaněm jsme připomenuli letošní 105. výročí narození tohoto
hokejového trenéra. Glosoval to Jožo Golonka, který s Josefem Černým také připomenul
výroční rok 1969 a slavné vítězství nad SSSR
s přelepenou hvězdou na reprezentačních
dresech. Pamětní medaile Brněnský rok sportu
předali Otovi Černému Jindřich a Jan Pospíšilovi, k jejichž 55. výročí první z dvaceti medailí
mistrů světa začal v Brně televizní doyen točit
dokument. Světovou premiéru měla při této
příležitosti píseň Goldnoví bráši z Kéniku hantecového dua Hlaváček-Machata. Mluvilo se
také o vlastenectví, Miroslav Kasáček a Božetěch Kostelka, a byla i Modlitba pro Martu
v podání sólistky Orchestru Gustava Broma
Zuzany Gamboa a emeritního klavíristy orchestru Miroslava Hanáka (80).
Více na www.brnenskyroksportu.cz

Brněnský rok sportu je celoroční projekt,
který připomíná jednotlivými akcemi nejrůznější brněnská sportovní výročí.
Závěrečný večer se uskutečnil v předvečer
vzniku republiky v hotelu International. Při
státní hymně jsme vzpomenuli Věru Růžičkovou, Ivo Mrázka, Ádu Pospíšila a Jiřího
Koloucha a následně předal první náměstek
primátorky Petr Hladík pamětní medaili
a Modré z nebe (dobrou bonboniéru) jubilantům letošního roku Jaroslavu Bogdálkovi
(90), Miroslavu Černohlávkovi (90), Dolﬁ Tačové (80) a Josefu Černému (80). Speciálně
svému kamarádovi Josefu Černému, ale
i všem ostatním, zazpívala alespoň po tele-

fonu velká fanynka Komety Eva Pilarová (80).
Krom připomenutí jednotlivých výročních
událostí letošního roku zařazených do projektu, mimo jiné 150 let prvního veřejného
bruslení, 150 let prvních cyklistických závodů
a 150 let od zavedení tělocviku do škol,
jsme připomenuli i další osobní jubilea
významných sportovců Brna.
Se Zdeňkou Frištenskou a Janem Krnáčem
jsme vzdali hold jejich slavným prastrýcům,
Gustavu Frištenskému a 140. výročí jeho narození a Ladislavu Váchovi, bronzovému z pařížského šplhu 1924 a našemu historicky druhému zlatému olympionikovi z Amsterodamu
1928 a 120. výročí jeho narození. Stovce spor-

VALKÝRY ZVOU
NA HOKEJ

KRASOBRUSLAŘE
OVĚNČILY MEDAILE

Ženské hokejistky prvoligových WHC Valkyries Brno našly útočiště svého týmu na
nově otevřeném zimním stadionu v Kuřimi.
Tým ženského hokeje WHC Valkyries Brno
v letošním roce změnil nejen domovský stadion, ale také název z původního HLC Bulldogs Brno. Fanoušci mohou tým podpořit
nejen návštěvou zápasu, ale také zakoupením dresů, čepic s logem týmu nebo si vybrat
hokejový zážitek. „V nabídce je například
projížďka rolbou, večeře s trenérem nebo
individuální lekce bruslení. Zájemci si ale
mohou také vyzkoušet, jaké to je být rozhodčím na časomíře, hokejovým brankářem
nebo hráčem,“ vypočetla manažerka klubu
Michaela Kurtaničová.
Více na www.podpor.zenskyhokejbrno.cz.
Lenka Romportlová

■

V sobotu a neděli 26. a 27. října se konala
v brněnské Krasohale na Křídlovické ulici
tradiční Velká cena Brna 2019.
Jednalo se o první závod Českého poháru
této sezony z celkových 14 závodů, které se
počítají do celorepublikového žebříčku. Na
XXXI. ročník soutěže se sjelo na 180 závodníků z celé republiky, aby soutěžili ve věkových kategoriích od nováčků po juniory.
Brněnští závodníci zabojovali a domácí
klub TJ Stadion Brno se stal nejúspěšnějším

Vladimír Koudelka

■

klubem, když posbíral celkem sedm medailí,
a to včetně dvou zlatých. Z vítězství se radovali sportovci v kategoriích žačky a nováčci
dívky.
Ceny vítězům předala olympionička Kateřina Beránková nebo 1. místostarosta městské
části Brno-střed Martin Landa. Závod se vydařil a tak nezbývá než poděkovat všem sportovcům, divákům i organizátorům a těšit se
(mav) ■
na ročník příští.
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