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9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 6. 11. 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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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 na základě novely veterinárního zákona vstupuje v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem. U štěňat je stanoven věk pro
čipování od půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Bude platit, že stávající
povinné očkování psů proti vzteklině bude
od uvedeného data platné pouze za podmínky, že pes bude označen právě mikročipem. Čipovaní nemusejí být psi, kteří mají
čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Bližší informace o povinném čipování psů vám sdělí soukromí veterinární lékaři
nebo Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, tel.: 541 594 472.

Oprava termínu pro
podání žádosti o zápůjčku
na bydlení
Ve zpravodaji 9/2019 jsme uveřejnili informace o poskytování výhodných půjček městem Brnem z Fondu rozvoje bydlení na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů
a bytových jednotek v roce 2020. Magistrát
města Brna nyní všechny potenciální žadatele
z řad vlastníků nemovitostí upozorňuje, že
došlo k nepřesnosti v datu podání žádosti,
které je kratší než původně avizované. Správný termín druhého kola podání žádostí je od
1. prosince 2019 pouze do 15. ledna 2020.
Bližší informace o zápůjčkách mohou občané
získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského náměstí 3, dveře č. 225, nebo na telefonním čísle 542 173 245.

Opravy přístřešků
pro kontejnery
Městská část Brno-střed v průběhu října
a listopadu opraví celkem osm stávajících
kovových a zděných přístřešků pro umístění
nádob na sběr komunálního odpadu, které
jsou ve velmi špatném až dezolátním stavu.
Opravované přístřešky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a současně se nacházejí

na území městské části Brno-střed. Jedná se
konkrétně o přístřešky u domů na Botanické
16, Křídlovické 47, Křídlovické 42, Nových
sadech 36, Nádvorní 3, Poříčí 39, Jílové 28
a Havlenově 22. Práce by měly být dokončeny do 15. listopadu a městská část do jejich
opravy investuje téměř 438 000 korun.

Kőrnerova x Bratislavská a park Nové sady.
Lokality byly navrženy s ohledem na zkušenosti strážníků z běžného výkonu služby, s přihlédnutím k počtu přijatých oznámení o protiprávním jednání a trestných činů za období
září 2018–srpen 2019. V navrhovaných lokalitách dlouhodobě dochází k pití alkoholu na
veřejnosti, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, sprejerství, distribuci
omamných a psychotropních látek, napadání
osob, rvačkám a dalším přestupkům a trestným činům. Nově instalované kamery tak
pomohou ke zklidnění situace v uvedených
lokalitách a také včasnému zásahu policistů.

Toalety zdarma v centru

Sauna na Kraví hoře
Sauna s krásným panoramatickým výhledem na Brno v areálu bazénu a koupaliště
na Kraví hoře zahájila provoz. Ve všední dny
je otevřená od 15.30 do 21.30 hodin a o víkendech a svátcích od 14.30 do 20.30 hodin.
Poslední vstup je možný 80 minut před zavírací dobou.
Každý návštěvník dostane zapůjčené prostěradlo, k ochlazení slouží dva ochlazovací
bazénky, sprcha se studenou vodou a vědro.
Ochlazovna je vybavena lehátky, která jsou
umístěna i venku. Místa v sauně lze rezervovat dopředu přes klientskou zónu na
www.kravihora-brno.cz. Zřizovatelem Sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře
je městská část Brno-střed.

Do dotačního programu Free WC se zapojily další dvě restaurace. Smyslem dotace je
nahradit provozovatelům občerstvovacích
zařízení v centru města alespoň částečně
náklady na úklid a údržbu toalet. Ti za to
umožní vstup na jejich sociální zázemí Brňanům i turistům, aniž by si museli něco objednat. Nově toalety zdarma budou fungovat
v restauracích Padowetz Original Restaurant
& Pub na Masarykově ulici a Srdcovka Jalta
na Dominikánském náměstí. Dlouhodobě
jsou do programu zapojeny Čajovna za
zrcadlem na Jaselské, POKECZ na Baštách,
Kafe na gauči na Kopečné a Envi Café na
Kolišti. Více o dotaci Free WC zjistíte na stránkách radnice www.brno-stred.cz v sekci Dota(kad) ■
ce a záštity.

Doplnění kamer
do městského
dohledového systému
Rada městské části Brno-střed odsouhlasila
doplnění kamer Městského dohledového
kamerového systému v městské části o následující lokality: křižovatka Úzká x Trnitá, ulice
Biskupská při vstupu do parku Denisovy sady,
křižovatka ulic Kobližná x Poštovská x Kozí,
křižovatka Cejl x Tkalcovská, křižovatka Cejl
x Körnerova, park Veletržní x Výstavní, roh ulic
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TRANSPARENTNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vážení a milí čtenáři, dovolím si navázat
na svůj článek z června letošního roku, ve
kterém jsem vás informoval o tom, jak
postupuje kontrola veřejných zakázek
v naší městské části a jaké chystáme novinky v oblasti jejich zadávání.
Věřím, že všechna podezření na manipulaci s veřejnými zakázkami z minulosti Policie
ČR řádně vyšetří. Úřad městské části však
musí fungovat dál, proto jsme, i ve spolupráci
s kontrolním výborem, dokončili kontrolu
aktuálně realizovaných investičních akcí. Díky
ní jsme dosáhli řady výrazných úspor. Některé
investiční akce a veřejné zakázky jsme předali k dalšímu zkoumání soudním znalcům,
abychom se ujistili, že nebyly dotčeny korupční kauzou, a v brzké době očekáváme první
výsledky.
Svou práci dokončila i pracovní skupina
pro minimalizaci korupčních rizik a na základě
jejích návrhů jsme od září vydali nová pravidla
pro zadávání veřejných zakázek. Zásadní
změnou je, že jsme jejich zadávání mnohem
více elektronizovali. Podávání nabídek, jejich
otevírání a hodnocení probíhá elektronicky
v celostátním systému pro elektronické veřej-

né zakázky E-ZAK. V něm je každý krok
podrobně zaznamenán, je veřejně dostupný
a nedá se měnit. Tím je vyloučena jakákoliv
možnost se zakázkami a jejich hodnocením
manipulovat. Také jsme začali plně zveřejňovat všechny vypsané zakázky nad
200 000 korun, takže se do nich může kdokoliv přihlásit. Pokud je to v našich kapacitních
možnostech, zadáváme takto otevřeně veřejné zakázky už v řádech jednotek tisíců korun.
Vydali jsme také novou směrnici o ﬁnanční
kontrole, ve které jsme na základě výsledků
auditu významně posílili několikastupňovou
kontrolu, kterou provádí několik pracovníků
nezávisle na sobě.
Na zlepšování systému zadávání veřejných
zakázek pracujeme i nadále. Spolupracujeme se sdružením Oživení, které se zabývá
zvyšováním transparentnosti veřejných zakázek. Sdružení nám připravilo řadu návrhů,
například zavedení dynamického nákupního
systému pro drobné opravy bytů. Navržené
změny chceme realizovat do konce roku.
V souvislosti s posílením transparentnosti
a efektivnosti zadávání veřejných zakázek
jsme provedli řadu změn na investičním odbo-

ru úřadu, který administruje největší část zakázek naší městské části. Jako první v republice
chystáme zavedení elektronických stavebních deníků, posílili jsme smluvní odpovědnosti a povinnosti stavebních dozorů, zavedli
jsme dvoustupňovou kontrolu prováděcích
projektů s cílem odstraňovat jejich chyby a hledat v nich úspory. Nabídkové a kontrolní rozpočty porovnáváme a kontrolujeme ve speciálním programu BuildPower, protokoly
z těchto kontrol jsou součástí výběru zhotovitele a začínáme při objednávání drobných
oprav využívat celostátní dynamický nákupní
systém. Zavedli jsme třístupňovou kontrolu
změnových listů realizovaných veřejných
zakázek, na doporučení kontrolního výboru
jsme zřídili pracovní pozici odborného rozpočtáře, zvýšili jsme požadavky na záruční
garance a zavedli jsme elektronickou ﬁnanční
kontrolu u oprav bytů. Výčet by mohl být mnohem delší, realizovali jsme i celou řadu drobnějších změn a hodně jich ještě chystáme.
Závěrem bych rád poděkoval členům kontrolního výboru za spolupráci a pomoc, kterou
věnovali této problematice. Petr Štika ■
tajemník Úřadu městské části Brno-střed

VYHLÍDKOVÉ KOLO, BRUSLÁK A ADVENTY

Už od 8. října je na Moravském náměstí
v provozu vyhlídkové kolo, od 22. listopadu
městská část Brno-střed zahájí Adventy na
Zelňáku a na Moraváku, a pokud bude
počasí přát, od 27. listopadu se začne bruslit u Jošta.
Vyhlídkové kolo na Moravském náměstí je
letos propojeno s dvěma významnými brněnskými výročími. Jsou to oslavy 100 let od vzniku Velkého Brna a zároveň 30 let Městské
památkové rezervace Brno. Na výročí odkazuje výstava u kola a také panoramatické
mapky v gondolách, které ukazují na domi-

nanty města. Výstava vznikla i díky spolupráci
s kurátory hradu Špilberk, kde je k vidění její
rozsáhlejší verze. Vyhlídkové kolo bude
s krátkou přestávkou ve dnech 10.–22. listopadu, kdy se bude v jeho okolí stavět adventní vesnička, v provozu až do 23. prosince.
Adventy na Zelňáku a na Moraváku zahájí
provoz tradičně týden před první adventní
nedělí v pátek 22. listopadu a budou v provozu do 23. prosince. Na Zelném trhu se
budeme letos věnovat staročeským Vánocům, ke kterým bude odkazovat jak výzdoba,
tak i program po celý advent. Na Moravském

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2019

náměstí už čtvrtým rokem nebudou chybět
velkokapacitní šapitó a jurty, centrální bar na
kašně a také velký prostor věnovaný kultuře.
Na obou trzích bude také možnost podpořit
mnohé neziskové a charitní organizace.
„Stánky pro neziskové organizace k Adventu na Zelňáku i Moraváku už tradičně
patří a jsem moc rád, že je dlouhodobě
poskytujeme potřebným organizacím zdarma. Drobný dobrý skutek a vánoční období
patří k sobě, i já neziskové organizace rád
podpořím,“ doplnil Ing. arch. Vojtěch Mencl,
starosta městské části Brno-střed.
Slavnostní rozsvěcení stromu na Zelném
trhu proběhne v pátek 29. listopadu v 18.00
hodin, opět hodinu poté, co bude rozsvícen
strom na náměstí Svobody. Tam začnou
vánoční trhy až 29. listopadu, ale jejich gastronomická část bude v provozu až do 5. ledna.
Letos nebude chybět ani oblíbený Bruslák
u Jošta. Jeho otevření plánujeme na středu
27. listopadu, termín však významnou měrou
závisí na počasí. Nově jsme pro návštěvníky
vylepšili zónu pro přezouvání a kabinky pro
uložení věcí. Věříme, že se vám i letošní předvánoční Brno-střed bude líbit a zažijete zde
(kad) ■
spoustu příjemných chvil.
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JUBILEJNÍ NAROZENINY
SENIORŮ
Na radnici městské části Brno-střed na
podzim proběhlo další z letošních společenských setkání se seniory, kteří v těchto
dnech slaví své významné životní jubileum.
Senioři ve věku 80, 85, 90 a více let, kteří
přišli v doprovodu svých blízkých, prožili příjemné dopoledne s kulturním programem
herců a hudebníků divadla Polárka, včetně
možnosti neformálně si popovídat se starostou městské části Brno-střed, Ing. arch. Voj-

těchem Menclem. Všichni oslavenci od něj
obdrželi gratulaci a malé dárky.
Každý, kdo by měl zájem zúčastnit se akce
Jubilejní narozeniny seniorů, může vyplnit
formulář, který je k dispozici ve vstupních prostorách budov radnice na Dominikánské 2
a Měnínské 4 nebo na webových stránkách
radnice v sekci Životní situace a formuláře.
Informace případně ráda podá také Bronislava Makaryszynová, tel.: 542 526 211, e-mail:
bronislava.makaryszynova@brno-stred.cz.
(kad)

■

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola Zdislava na Pellicově v září
připravila pro děti i rodiče tradiční zahradní
slavnost. V příštím roce v září školka oslaví
70 let od založení, a proto nyní hledá
pamětníky.
Divadlo, klaun, skákací hrad a další zábavné aktivity byly pro malé i velké návštěvníky
připraveny na zahradě mateřské školy. Letošní ročník slavnosti byl přípravou na velké oslavy, které se chystají k 70. výročí. Během
těchto let školku navštěvovalo na 3 000 dětí,
mnohé z nich jsou již dnes dospělé.
„Připravujeme s paní ředitelkou velké oslavy, školka Zdislava si to jistě zaslouží. Chodili

jste do ní? Jste pamětníci? Ozvěte se nám,
rádi se s vámi na zahradní slavnosti příští rok
v září potkáme a společně zavzpomínáme
nebo budeme vděční za zapůjčení starších
fotografií,“ pozvala k oslavám výročí 2. místostarostka městské části Brno-střed, JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství
spadá.
Pokud máte zájem o informace k chystané oslavě nebo se chcete podělit o starší
fotograﬁe, kontaktujte ředitelku mateřské školy, paní Markétu Brázdovou, telefonicky: 731 176 726 nebo e-mailem:
(kad) ■
mszdislava@seznam.cz.

DOTACE MĚSTSKÉ
ČÁSTI NA ROK 2020
Rada městské části Brno-střed schválila vyhlášení dotačních programů pro
kulturu, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity a pro podporu aktivit
v oblasti sociální, zdravotní a občanských záležitostí pro rok 2020. Na akce
pořádané od ledna je nutné žádat
o dotaci už letos.
Dotační program na podporu projektů
v oblasti kultury, sportu, vzdělávacích
a volnočasových aktivit pořádaných
v městské části Brno-střed má za cíl podpořit neprofesionální kulturní a sportovní
aktivity, oživování historie městské části
a také inovativní projekty. Dotaci je možné využít například 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, a to zejména s důrazem na mládež.
Výzva pro podání žádostí o dotaci je
pětikolová, na každé kolo je vyčleněno
300 000 korun. Městská část Brno-střed
vyčlenila pro tento dotační program
v roce 2020 celkem 1 500 000 korun.
Pro akce pořádané v lednu až březnu
2020 je nutné žádat od 1. do 31. listopadu
2019.
Dotační program na podporu projektů
v oblasti aktivit sociálních, zdravotních
a občanských záležitostí pořádaných
v městské části Brno-střed je určen jak
pro jednorázové aktivity, tak i pro souvislou činnost. Podporovány budou zejména projekty zaměřené na spolkový
život, občanské a svépomocné aktivity,
jako jsou například kluby seniorů či
mateřská centra a projekty aktivního stárnutí a zapojení seniorů, například formou
dobrovolnické činnosti. Vhodné jsou
i projekty, které vhodně doplňují nabídku
služeb profesionální zdravotní a sociální
péče pro obyvatele městské části. Výzva
pro podání žádostí je otevřená od 1. října
2019 do 30. června 2020. Městská část
Brno-střed vyčlenila pro tento dotační
program v roce 2020 celkem 500 000
korun.
Akce musí být vždy nekomerční, tedy
takové, ze kterých po vyúčtování neplyne přímý zisk pro pořadatele. Více informací najdete na www.brno-stred.cz
(kad) ■
v sekci Dotace a záštity.
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90. LET ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU

Zasazení pamětní lípy, taneční vystoupení,
prohlídky školy za doprovodu žáků, divadlo
a mnohé další příjemné aktivity byly součástí oslav 90. let od otevření základní školy
na náměstí Míru.
Historie školy se začala psát v srpnu 1928,
kdy bylo započato se stavbou budovy školy
za dozoru městského stavitele Králíka podle

projektu architektů Fuchse a Poláška. Vznikla
jedna z nejmodernějších školních budov
v Brně, s betonovou rámovou konstrukcí,
cihlovou výplní a rovnou střechou. Také řešení oken, dveří a bezesparých podlah, vestavěný nábytek, centrální šatna u vchodu a terasa nad tělocvičnou sloužící pro oddech dětí
o přestávkách byly neobvyklé a moderní.
13. října 1929 byla škola slavnostně otevřena.
Pamětní lípu, připomínající výročí školy,
společně 10. října na školní zahradě zasadili
ředitelka školy, Mgr. Kateřina Julínková, starosta městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl a 2. místostarostka JUDr. Michaela
Dumbrovská. Školu během oslav navštívili
také bývalí učitelé a žáci, kteří zavzpomínali
na svá školní léta u kronik a starších fotograﬁí.
Základní škola, kterou zřizuje městská část
Brno-střed, se dnes může chlubit novou školní jídelnou, tělocvičnou, hřištěm a fyzikálněchemickou učebnou. Nové je i sociální zařízení a šatny a vybudováno bylo podkroví,
kde je knihovna, ateliér pro výuku výtvarné
výchovy, cvičná kuchyňka a dílna. I školní
zahrada prošla celkovou kultivací, zahradní
altán slouží pro výuku i hru dětí. (kad) ■

PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ
Srdečně zveme na setkání u kulatého stolu
na téma Dluhy, ztráta bydlení a prevence
bezdomovectví. Koná se 21. listopadu od
17.30 hodin v sále společenského centra
radnice Brno-střed na Dominikánské 2.
Víte o někom, kdo má dluhy a hrozí mu
ztráta bydlení? Nebo vám není lhostejný
někdo z vašeho okolí a rádi byste mu pomohli, ale nevíte jak? Jak vnímáte bezdomovectví? Myslíte, že se vždy jedná o nezodpovědnost nebo o střechu nad hlavou může
přijít každý z nás? Chcete se jen tak dozvědět
o tématu více? U kulatého stolu se setkáte
s odborníky, kteří problematiku představí
a zodpoví vaše dotazy. Budou to:
G zástupci Armády spásy
G zástupci Policie České republiky
G zástupci Městské policie Brno
G sociální pracovníci oddělení sociálně právní
ochrany dětí a oddělení péče o dospělé
Úřadu městské části Brno-střed.
„Naším cílem je ve spolupráci s veřejností
rozšířit povědomí o těchto tématech a také
nabídnout možnosti řešení a pomoci pro
potřebné, s čímž nám pomohou hosté, kteří
jsou odborníky na danou problematiku. Kulatého stolu se může zúčastnit kdokoliv, přijďte

diskutovat s námi,“ pozval na akci její iniciátor
Petr Štika, tajemník Úřadu městské části Brno-střed.
První setkání u kulatého stolu na téma
domácí násilí, které proběhlo 9. října, předčilo
v počtu návštěvníků naše očekávání. Velký
dík patří odborníkům, kteří prezentovali svou
práci a zodpovídali dotazy.
Další setkání, která připravujeme, se budou
věnovat 9. prosince závislostem a 20. ledna
šikaně. Městská část Brno-střed sérii čtyř
kulatých stolů realizuje díky projektu Podpora
rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed, který je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost.
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(kad)

■

PORADNA ODBORU
SOCIÁLNÍHO
A ZDRAVOTNÍHO
Dobrý den, mám obavy o svou dceru.
Myslím, že ji zeť trápí, že jí ubližuje i fyzicky.
Dcera o tom se mnou ale nechce mluvit.
V domácnosti s nimi žijí i dvě vnoučata,
mám strach i o ně. Na koho se mohu
obrátit?
M. Nováková, Brno-střed
Za domácí násilí považujeme jednání,
které se odehrává mezi blízkými osobami, kdy násilník a ohrožená osoba jsou
citově, sociálně a ekonomicky vzájemně
propojeny. Je opakované a dlouhodobé
a je pácháno v soukromí, za zavřenými
dveřmi. Intenzita incidentů postupně
narůstá. Projevuje se urážkami, vydíráním, ponižováním, následují útoky proti
zdraví – facky, bití, škrcení, a může skončit až u života ohrožujících útoků. Nebývá
výjimkou, že je domácí násilí pácháno
na seniorech jejich nejbližšími.
Kdo může pomoci a jak? V případě přímého ohrožení, útoku je potřeba volat
Policii ČR na číslo 158. Ta přeruší probíhající násilí, ohrožování dětí, ničení majetku a podobně. Pokud se chcete nejdříve
poradit, zjistit své možnosti, případně se
ujistit, jak postupovat v případě, že víte
o týrání někoho z vašeho okolí, máte
několik možností. Policie ČR má v Brně
speciální oddělení, které se věnuje
domácímu násilí. 4. oddělení sídlí na Cejlu 4/6, provozuje telefonní linku:
702 292 017 v pracovní dny, v noci
a o víkendu 724 273 015. Můžete se také
obrátit na Odbor sociální a zdravotní
městské části Brno-střed, jehož součástí
je oddělení sociálně-právní ochrany dětí
a oddělení péče o dospělé. I zde vám
ochotně pomohou a poradí, jak postupovat dál. Kontaktovat jej můžete na telefonu 542 526 200 nebo osobně na Malinovského náměstí 4. Další variantou jsou
specializovaná pracoviště, která poskytují bezplatně a diskrétně telefonickou
krizovou pomoc, psychologické, sociální
a právní poradenství, sestavení bezpečnostního plánu a další potřebné služby.
Je to například Intervenční centrum Brno:
tel.: 739 078 078, Persefona: tel.:
737 834 345, Bílý kruh bezpečí: tel.:
732 842 664 nebo Magdalenium: tel.:
776 718 459. Domácí násilí samo nezmizí
a jeho skrývání není řešením.
(kad)

■
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BEZPEČNÝ STŘED
PRO SENIORY
Druhé odpoledne věnované preventivnímu
programu pro seniory proběhne ve středu
13. listopadu 2019 od 14.00 hodin v sále
společenského centra radnice Brno-střed
na Dominikánské 2.
Prevence se bude zaměřovat především
na nebezpečí na internetu a sociálních sítích
a na kondiční cvičení. V první části setkání
budeme cvičit a posilovat s lektorkou z ﬁtness
centra Best gym Horova. Jak jsme si již společně s vámi ověřili loni, kondiční cvičení je
pro seniory oblíbená a vhodná aktivita k posílení fyzické zdatnosti. Společně s lektorkou
si ukážeme jednoduché a zároveň účinné
cviky.
Druhá část programu bude věnována interaktivnímu didaktickému hudebnímu divadlu
Abraka muzika. V názorně předvedených
ukázkách, které jsou pro seniory obtížně řešitelné, herci předvedou správný postup chování v těchto nenadálých a často nepříjemných situacích.
Vstup na akci je zdarma, těšíme se na vás.
Ing. Ludmila Zrůstová

■

DEN S DĚTSKOU
GYMNASTIKOU NA OSMECU

Další základní školou a mateřinkou, kterým
městská část Brno-střed pořídila gymnastickou sadu pro dětskou gymnastiku, je ZŠ
a MŠ na náměstí 28. října 22. Děti si ji mohly
vyzkoušet 20. září.
Děti si cvičení pod dohledem a s pomocí
zkušených instruktorů užívaly po celý den.
Navíc akce byla také workshopem pro pedagogy, aby se naučili cvičební pomůcky správně používat. Cvičení dětem symbolicky
odstartovala JUDr. Michaela Dumbrovská,
2. místostarostka městské části Brno-střed,

do jejíž gesce školství spadá. Na cvičení a práci s gymnastickou sadou se přišli podívat také
pedagogové a ředitelé škol nejen z městské
části, ale i z jiných škol města Brna.
Další Dny s dětskou gymnastikou se budou konat v rámci veletrhu Life 8.–10. listopadu na brněnském výstavišti, kde se naše
expozice stala již tradiční a velmi vyhledávanou. Gymnastickou sadu si v pavilonu Z
budou moci na veletrhu vyzkoušet jak žáci
našich škol v doprovodu učitelů, tak i ostatní
(kad) ■
návštěvníci veletrhu.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET DO ŠKOL

S novým školním rokem začal další ročník
Participativního rozpočtu do všech 11 základních škol, které zřizuje městská část
Brno-střed. Na většině škol je letošní rozpočtování v přípravné fázi, některé z nich
však své vítězné projekty už stihly vybrat.
Už třetím rokem se žáci vyšších ročníků
základních škol účastní projektu Participativního rozpočtu, díky kterému mohou realizovat
své nápady na vylepšení výuky a prostředí
školy. Radnice Brno-střed každé škole,
respektive jejím žákům, věnuje rozpočet
35 000 korun, o kterém sami rozhodnou.

Žáci získávají nové znalosti a prohlubují
stávající dovednosti, jako je například spolupráce s různě starými spolužáky, kreativita
při tvorbě kampaně a demokratické rozhodování při hlasování. Nápady, které v závěrečném hlasování zvítězí, jsou navíc opravdu
realizovány. V loňském roce tak například na
ZŠ Horní vznikla relaxační místnost, kde
mohou žáci trávit svůj volný čas, ZŠ náměstí
Míru pořídila z programových ﬁnancí nové
sportovní náčiní a žáci ZŠ Kotlářská odhlasovali pořízení nového herního prvku do školního lesoparku.

Participativní rozpočet na jednotlivých školách spravuje školní koordinátor z řad učitelů,
který celým procesem žáky provází a pomáhá
jim při řešení složitějších úkolů, jako je kalkulace nákladů nebo příprava propagace
mezi spolužáky.
Většina škol je zatím v prvních fázích letošního participativního rozpočtu. Žáci si připomínají zásady a průběh projektu, přemýšlejí
nad možnostmi využití ﬁnancí a o svých nápadech diskutují se spolužáky. Na ZŠ Hroznová
pod vedením školní koordinátorky, paní učitelky Mgr. Petry Frankové, už závěrečné elektronické hlasování o vítězných projektech proběhlo začátkem října. Z nápadů, jako bylo
pořízení nových poliček do šatních skříněk,
nafukovacích vaků či zatemňovacích žaluzií
do učebny IC, zvítězil projekt Renovace vestibulu školy. Na ZŠ Antonínská se závěrečné
hlasování rychle blíží. S pomocí školní koordinátorky, paní vychovatelky Želmíry Bozánové, žáci budou vybírat mezi novými stojany
na kola a koloběžky, lavičkami před vchodem
do školy nebo třeba interaktivními tabulemi
do tříd, které je ještě nemají.
Ondřej Franek

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2019 | 7

Informujeme

DOTACE
NA ŠALINKARTU
Už jste ji využili? Již třetím rokem mají Brňané možnost využít dotační program Šalinkarta.
Cílem dotace je motivovat občany, aby pro
pohyb po městě dali přednost MHD před
individuální automobilovou dopravou. Dotační program Šalinkarta je určen všem, kteří si
kupují roční základní elektronickou šalinkartu,
zároveň jsou poplatníky místního poplatku
za komunální odpad ve městě Brně a mají
jej řádně zaplacený. Výše dotace je 1 425
korun a občanům ji vyplácí město Brno. Typickým příkladem žadatele je občan s trvalým
bydlištěm v Brně, majitel bytu či domu v Brně
nebo cizinec dlouhodobě v Brně pobývající.
Tyto skupiny obyvatel mají povinnost platit
obci poplatek za komunální odpad, mají tedy
i nárok na příspěvek na roční jízdenku. Žádost
o dotaci lze podat přes ověřený uživatelský
účet na www.brnoid.cz, a to nejpozději do
60 dnů ode dne zakoupení jízdenky. Dotace
je přiznána každému, kdo je v Brně poplatníkem místního poplatku za komunální
odpad, není od jeho placení plně osvobozen
a nemá na tomto poplatku dluh. Doposud si
o dotaci požádalo 33 000 Brňanů. (kad) ■

VELKÉ FINÁLE JE TADY

Do ﬁnále třetího ročníku participativního
rozpočtu Dáme na vás postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města
Brna.
O tom, které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané. Hlasovat můžete
v termínu od 1. do 29. listopadu. Každý občan
Brna má k dispozici pět hlasů kladných a dva

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ
SE ROZŠIŘUJE
Městská část Brno-střed se rozšíří o nové
oblasti placeného stání. Rezidentní parkování začne od 18. listopadu platit v řadě
nových ulic. Už od konce září tak mohli lidé
v ulicích vídat pracovníky Brněnských
komunikací, kteří ve vybraných lokalitách
prováděli revizi dopravního značení.
Nově bude rezidentní parkování zavedeno
v oblastech 1–03 (Bratislavská), 1–04 (Koliště),
1–11 (Kopečná) a 1–12 (Pellicova). Některé ulice
se už nového značení dočkaly, jinde revize
ﬁnišují. Do 15. listopadu potrvá umísťování
značení v oblasti 1–11 vymezené ulicemi
Mendlovo náměstí, Pekařská, Husova, Hybešova, Václavská a Křížová. Během první půlky
listopadu se přeznačí také oblast 1–12 zahrnující ulice Pekařskou (spodní část), Pellicovu,
Úvoz, Sladovou a částečně Údolní.
Značení se už dříve objevilo v ulicích oblasti
1–04, jako je část Koliště od křížení s Cejlem
směrem k Dornychu a také část Nádražní,
Rumiště, Spálená, Přízova a Mlýnská. Nové
značky jsou už i v oblasti 1–03 ohraničené
ulicemi Milady Horákové, Hvězdová, Rooseveltova, Malinovského náměstí a Cejl.

Ačkoliv se na revizi značení pracuje už od
září, začnou pravidla rezidentního parkování
v těchto místech platit až od 18. listopadu.
Pro rezidenty a abonenty budou platit stejná
pravidla jako v jiných částech města s rezidentním parkováním. Pro návštěvníky je důležité, že nové oblasti budou patřit do zóny B.
Lidé, kteří zde nemají trvalé bydliště ani sídlo
ﬁrmy či provozovnu, mohou v těchto oblastech stát prvních 60 minut zdarma a následně
zaplatí 30 korun za každou hodinu. Regulace
zde bude platit celodenně s výjimkou víkendů
a státních svátků.
Rada města Brna schválila v září harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání na
příští rok. Podle něj se přidají některé další
oblasti městské části Brno-střed. Jedná se
například o oblast 1–07 (Trnitá), 1–06 (Špitálka), 1–09 (Křídlovická), 1–10 (Bezručova), 1–21
(Rybářská), 1–15 (Dřevařská) a 1–16 (Žižkova).
Ty se budou postupně připojovat od června
do poloviny listopadu 2020. Veškeré informace jsou na webu www.parkovanivbrne.cz.
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Anna Dudková ■
Magistrát města Brna

záporné, přičemž jednomu projektu může
dát až dva hlasy kladné a jeden hlas záporný.
Vítěznými projekty budou ty, které získají nejvíce kladných hlasů a vejdou se v součtu do
částky 35 milionů korun, která byla pro letošní
ročník vyčleněna. Hlasovat lze elektronicky
na damenavas.brno.cz nebo pomocí účtu na
brnoid.cz. Jestli chcete hlasovat raději osobně, využijte některou z poboček Knihovny
Jiřího Mahena nebo se za námi zastavte
13. listopadu mezi 10.00 a 18.00 hodinou na
ústřední pobočku na Kobližné.
Městská část Brno-střed má ve ﬁnále hned
šest projektů. Houpačku a kolotoč pro vozíčkáře navržené paní Vokálovou, hřiště
s mamutem a smyslovou stezkou od paní
Mikuláškové, rozšíření chodníku na ulici Hlinky navržené paní Wolfovou, stojany na kola
na Slovákově navržené panem Malenovským, pojízdné schody v podchodu u nádraží
od pana Šubrta a městskou galerii pana Reinera.
Na facebookové stránce Dáme na vás
můžete zhlédnout videa všech ﬁnálových
projektů a vybrat si své favority. Hlasujte. My
Kancelář participace ■
dáme na vás.

OTEVŘOU SE
PO REKONSTRUKCI

Na konci listopadu, tedy o dva měsíce dříve
oproti plánům, se podaří zprůjezdnit ulici
Lerchovu a Klácelovu pro chodce i řidiče.
Na předčasném užívání silnice a chodníků
v ulicích Klácelova a Lerchova se dohodlo
město Brno se zhotovitelem, který dokončil
práce na odvodnění a obnově komunikace
Klácelova a dokončuje obnovu komunikace
Lerchova.
Obě ulice se opravovaly jako součást větší
stavby s názvem Brno, Údolní II, Lerchova II,
Klácelova – rekonstrukce ulic. Ta začala
2. května 2018. Rozpočtové náklady na práce
v obou ulicích činí 24 milionů korun.
(kad)

■
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PURPUROVÝ ŠPILBERK
A MAHENOVO DIVADLO

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA
JE KONEČNĚ I V BRNĚ

Na čtvrté Kapucínské terase lidé nově najdou v pořadí už třicátou lavičku Václava
Havla. Ta byla slavnostně odhalena 4. října,
tedy v den nedožitých 83. narozenin bývalého prezidenta.
Lavička je zároveň uměleckým dílem, které
pro svého přítele navrhl Bořek Šípek. Kromě
Brna byla instalovaná například v Praze, Čes-

kých Budějovicích, Washingtonu, Dublinu
a Barceloně. Brněnská lavička je umístěna
v parku Pod Petrovem, nedaleko ústí uličky
Václava Havla. Záměr umístit lavičku město
Brno schválilo letos v létě a na její pořízení
a údržbu vyhlásilo na přání občanů i veřejnou
sbírku. Občané do ní doposud přispěli
30 000 korunami. Sbírka zůstává v provozu
i nadále, město ji vyhlásilo na dva roky. Přispět
libovolnou částkou mohou zájemci na speciálně zřízený účet s číslem 111393222/0800.
Náklady na pořízení lavičky dosáhly
300 000 korun. Zahrnují výrobu, jejíž součástí
jsou například skleněné prvky, i autorská práva na design a užití jména Václava Havla.
Část z těchto peněz se vrací do Knihovny
Václava Havla.
Lavička má podobu dvou křesel u kulatého
stolku. Symbolizuje ochotu lidí k němu zasednout a vést spolu dialog. Středem stolu prorůstá strom, zpravidla lípa. Starat se o ni stejně
jako o přilehlé Kapucínské terasy bude Veřejná zeleň města Brna.
(kad)

■

JAK ZODPOVĚDNĚ
SPRAVOVAT BYTOVÝ DŮM

VÝSTAVA PŘEDSTAVUJE
MICHALA SEDLÁČKA

Už třetím rokem vede Kancelář architekta
města, předtím 25 let žil a pracoval v Praze,
New Yorku, Moskvě, Santa Monice, Los
Angeles. Výstava s podtitulem nástup do
třetí třetiny představí jeho dosavadní kariéru architekta, pedagoga a ředitele.
Vernisáž se uskuteční v brněnském
Urban centru na Mečové 5 ve čtvrtek 14. listopadu od 18.00 hodin a výstava bude veřejnosti zdarma přístupná až do 6. prosince.
Ukáže jednotlivé etapy a projekty dosavadní kariéry Michala Sedláčka.
„Vždycky jsem věděl, že se chci vrátit do
Brna. Práce městského architekta proto

Světový den předčasně narozených dětí,
k jehož oslavám se Česká republika připojila v roce 2010, si klade za cíl upozornit na
problematiku nedonošených dětí, jejich
nelehkého vstupu do života a zároveň připomenout úsilí zdravotníků i rodičů
o záchranu jejich života.
Tento den připadá na 17. listopad a vzhledem
ke státnímu svátku si jej v České republice připomínáme o den dříve. Celosvětově se předčasně narodí zhruba 15 milionů dětí za rok,
u nás je to přes 9 000 dětí. Neonatologické
oddělení Fakultní nemocnice Brno zajišťuje
péči o nezralé děti narozené v celém jihomoravském regionu. Ročně ošetří přes 6 000
novorozenců, z toho je kolem 600 nedonošených. Symbolickou barvou předčasně narozených dětí je purpurová, barva králů a statečných bojovníků, do které se v tento den zahalí
významné historické památky po celém světě.
Letos bude opět nasvícen purpurovou barvou
hrad Špilberk a poprvé bude nasvíceno také
Mahenovo divadlo. Kampaň ke Světovému
dni předčasně narozených dětí organizuje
spolek Neonatologie Brno ve spolupráci se
(kad) ■
statutárním městem Brnem.

byla skvělá příležitost. A jsem rád, že se
nám podařilo prokázat, že KAM má svůj
smysl. Dnes jsme nejen koncepční pracoviště, ale také zpracováváme návrh nového
územního plánu nebo organizujeme architektonické soutěže. Jedním z velkých úkolů
je i příprava nové čtvrti Trnitá,“ shrnul Michal
Sedláček.
Brněnský rodák Michal Sedláček vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně
a Školu architektury na AVU v Praze. V květnu 1990 odletěl do New Yorku, po třech
letech se přestěhoval do Moskvy. Po návratu do USA pracoval v Los Angeles u architekta Franka Gehryho, který je v Česku
znám především jako spoluautor Tančícího
domu. Podílel se mimo jiné na návrhu koncertní haly Walta Disneyho nebo Muzea
tolerance v Jeruzalémě. V roce 2008 založil
v Los Angeles pobočku firmy Aedas, která
patří mezi deset největších architektonických firem na světě. Vedl ji až do jara 2016,
kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele
Kanceláře architekta města Brna.
(kad)

■

Seminář Inspirace pro váš bytový dům je
určen všem, kteří žijí v bytovém domě
a mají zájem bydlet ekonomicky, bezpečně,
zdravotně nezávadně a zároveň v souladu
s právem, ale nemají potřebné informace,
jak toho dosáhnout.
Seminář je určen zejména pro zástupce
společenství vlastníků, bytových družstev,
správcovských organizací a zástupce bytového fondu měst a obcí. Koná se 7. listopadu
v Kongresovém centru BVV, Hlinky 35, od
9.00 do 14.00 hodin. Na semináři zazní i přednáška o motivačních dotačních programech:
Nachytej dešťovku, Zeleň střechám a další
odboru životního prostředí Magistrátu města
Brna v podání Bc. Ivety Mohaplové. Zájemci
si mohou místo rezervovat na stránkách
www.pronasdum.cz, účast je bezplatná.
Seminář nabídne širokou paletu témat, například nutnost čištění a údržby fasády domu,
komunikaci v domě, ať už s vlastníky, družstevníky nebo s nájemci či sousedy, pravidla
úspěšné domovní schůze, právní problematiku společenství vlastníků a bytových družstev, nejčastější chyby při vyúčtování tepla
a teplé vody a další. Akci organizuje Pro náš
(kad) ■
dům, z.s.
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OSLAVY VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Brno slaví 30. výročí Sametové revoluce
a zve na výstavy, projekce ﬁlmů i rekonstrukci lidského řetězu ze Svoboďáku do
Bohunic. Na připomínku znovu získané svobody budou 17. listopadu znít v celém Česku
zvony, a to v symbolických 17.11 hodin.
O brutálním zásahu proti pokojné studentské manifestaci na Národní třídě se šířily po
republice informace zvolna. Města jen
pomalu zjišťovala, co se děje. V Brně, kde
byla stejně jako v hlavním městě poměrně
silná opoziční síť a zčásti nezávislá kultura,
to ale bylo jiné. Brněnské HaDivadlo spolu
s Divadlem na provázku v pátek 17. listopadu
společně hostovaly v Praze. Když na jejich
představení dorazili dva otřesení studenti
přímo z Národní třídy, divadelníci dokázali
jejich výpověď zařadit obratem do inscenace. Druhý den se představitelé obou souborů sešli s dalšími divadelníky a vyjádřili
podporu stávce. Následně obě divadla
odstávkovala odpolední a večerní představení. Většina divadelníků obou souborů se
v sobotu vrátila do Brna a zprostředkovala
první informace. Dalšími informačními kanály
byly zakázané rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. V pondělí 20. listopadu ráno se začali ve velkém organizovat
brněnští studenti. Na fakultách vznikaly stávkové výbory. „Sametová revoluce představuje zásadní milník našich novodobých
dějin. Díky ní zmizel z Ústavy článek
o vedoucí úloze strany. Po dlouhých letech
byly svobodné volby. Něco, co si aktéři událostí z listopadu 1989 neuměli pár týdnů před
tím ani představit. Zachycujeme paměti
těch, kteří byli u toho, abychom jako společnost nezapomínali,“ vysvětlil motivy sbírání pamětnických příběhů ředitel Paměti
národa Mikuláš Kroupa, dostupné jsou na
www.pametnaroda.cz. Brněnské oslavy připravují ve spolupráci iniciativa Společně
Brno, studentský spolek Brněnský sedmnáctý, organizace Post Bellum, statutární město
Brno, městská část Brno-střed a další aktéři.
5. listopadu
Na setkání s polskou kulturou v Knihovně
Jiřího Mahena na Kobližné 4 zazní písně Karla
Kryla v podání polské interpretky Elżbiety
Sanetry.
8. listopadu
V katedrále sv. Petra a Pavla bude sloužena
mše svatá k 35. výročí návštěvy Matky Terezy
v Brně. Do konce listopadu zde bude k vidění
výstava Třicet let svobody v brněnských křesťanských dílech.

10.–20. listopadu
Od převratu k revoluci – výstava o komunismu v Československu bude instalována
na Pohořelci.
10.–21. listopadu
Watchtowerová výstava zakončená audiovizuální instalací na Kobližné.
10.–28. listopadu
Nejsme tu sami – výstava na Malinovského
náměstí vypovídá o lidech mezi námi, kteří
nosí neobvyklá jména a za nimi skrývají ojedinělé příběhy.
15. listopadu
Odhalení pamětní destičky Danuši Muzikářové na Kounicově 61, na domě, kde žila.
Večer díků za svobodu a Nikodémova noc
v katedrále sv. Petra a Pavla od 17.30 hodin.
16. listopadu
Michal Ambrož a Hudba Praha: Vzpomínka
na 17. listopad v Sono Centru.
16.–18. listopadu
Tematický cyklus Festival 30 let svobody
připravila Masarykova univerzita. Zahrnuje
ﬁlmové projekce, výstavy, křest knihy i besedy s klíčovými osobnostmi a odborníky.
16.–24. listopadu
Insignie a archiválie brněnských univerzit
uvidí návštěvníci v Moravském zemském
muzeu.
17. listopadu
Děkovná bohoslužba v katedrále sv. Petra
a Pavla začne v 10.30 hodin.
Vzpomínkový akt u příležitosti Dne boje za
svobodu a demokracii a Mezinárodního dne
studenstva – pietní setkání se koná ve 13.00
hodin u Památníku 1., 2. a 3. odboje v Brně
na Rooseveltově ulici před budovou Krajského soudu. Vzpomínkový akt za účasti přísluš-
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níků odboje, zástupců Univerzity obrany
i vedení města Brna.
Brněnský sedmnáctý na náměstí Svobody
– od 13.00 hodin vystoupí řečníci z řad studentů, umělců, pamětníků listopadových událostí či rektorů brněnských univerzit. Program
bude doplněn o hudební vystoupení.
Lampionový průvod pořádaný studenty
Masarykovy univerzity povede přes Kounicovy koleje až na náměstí Míru, začátek
v 18.00 hodin.
Filharmonie Brno uvede v katedrále
sv. Petra a Pavla od 18.00 hodin oratorium
Antonína Dvořáka Svatá Ludmila.
17.–21. listopadu
Celorepubliková kampaň Nezapomeňme připomínající výročí 30 let od událostí
Sa metové revoluce vyvrcholí 20. listopadu multimediální instalací v Kobližné ulici
a na Malinovského náměstí. Součástí bude
i re konstrukce dobové události Řetěz
rukou.
18. listopadu
Tady Havel, slyšíte mě? Beseda o ﬁlmu
s režisérem Pavlem Jančárkem spojená
s ukázkami z ﬁlmu začne v 18.00 hodin v aule
Fakulty sociálních studií MU.
Do 17. prosince
Kino Scala uvádí od října až do prosince
cyklus Kino pravdy a lásky: StáFFka 1989.
Promítne ﬁlmy Kouř, Amnestie a další.
Veškeré akce včetně časů a podrobných
programů jsou zveřejněny na stránkách
https://30let.brno.cz.
(mav) ■
Foto: Archiv města Brna

Názory občanů

VĚC: VYJÁDŘENÍ BEZMEZNÉ VDĚČNOSTI ZA BEZPŘÍKLADNOU POMOC
A OCHOTU PŘI ŘEŠENÍ MÉ BYTOVÉ OTÁZKY
Jmenuji se Jaromír Smrček a zhruba před
10 lety jsem se dostal do tíživé životní situace,
kdy jsem přišel o střechu nad hlavou a veškeré ﬁnanční prostředky. V té době jsem zůstal na ulici. Jaké pak bylo mé štěstí, když jsem
v rámci projektu Housing First získal sociální
byt. Tento jsem po dobu 1 roku řádně užíval
a platil řádně a včas nájemné a všechny výdaje s užíváním bytu spojené.
Na konci roku mně přišlo sdělení, že mi
městská rada nájem neprodloužila, a to bez
udání důvodu. Stalo se tak pravděpodobně
v důsledku nějakých formálních nesrovnalostí. Nezbývalo mně pak nic jiného, než se
obrátit přímo na některé členy zastupitelstva

– konkrétně pana starostu Vojtěcha Mencla
a pana Jana Mandáta (oblast bydlení).
I když jsem v pomoc moc nedoufal, jelikož
jsem se z dřívějška přesvědčil, že politici hájí
jen své zájmy a osud obyčejných lidí je jim
lhostejný! U výše jmenovaných jsem se kupodivu setkal s vlídným jednáním a nebývalou
ochotou se mojí záležitostí zabývat. Toto
nebývá v dnešní době vůbec obvyklé, a proto
si myslím, že tito jsou opravdu lidé na svém
místě.
Máme-li v zastupitelstvu takovéto výjimečné osobnosti, není tento svět zase tak moc
špatný, jak jsem se domníval. Těmto obětavým lidem vděčím doslova za svůj život, neboť

jsem byl rozhodnut, že v případě negativního
výsledku nejsem již schopen dále čelit této
zoufalé situaci, a proto tuto situaci vyřeším
radikálně, a to jednou pro vždy! K tomu účelu
jsem měl připravenou už potřebnou dávku
různých léků. Nicméně vše se v dobré obrátilo a já doufám, že i v budoucnu mi bude
osud nakloněn.
Proto mé poděkování patří těmto lidem
a dalším sociálním pracovnicím projektu Housing First, které mně vždy a ve všem podporovaly, p. Mgr. Janě Janečkové, p. Mgr. Markétě Musilové a p. Mgr. Martině Střechové.

hodnutí dotyčný nerespektoval, tak ve zrychleném řízení čelil například trestu veřejně
prospěšných prací. To mělo odstrašující účinek. V praxi fungoval tak, že radnice jej mohly
udělit pouze lidem, kteří v dané lokalitě neměli trvalé bydliště, a to za přestupky, kterými
hříšník opakovaně významně narušil tamní
veřejný pořádek.
Nový zákon o přestupcích však tuto možnost před zhruba dvěma roky zrušil, dokonce
se poněkud absurdně argumentovalo tím,
že se stejně těchto možností moc nevyužívalo. Za necelé čtyři roky obce tento trest
udělily v 940 případech. Počty nejtěžších zločinů naštěstí také klesají, ale je dobře, že
máme legislativu, která je může trestat a je

efektivní. Od té doby už minimálně jednou
proběhla zákonodárná inciativa, aby se možnost této sankce vrátila zpět. Uvidíme, jak
dlouho zákonodárci naléhání na opětovné
zavedení budou odolávat.
Fakt je ten, že na území naší městské části
se v některých lokalitách koncentrují osoby,
které pravidla skutečně opakovaně nedodržují a na bezpečnostní komisi jsou tyto záležitosti opakovaně projednávány a probírány.
Myslím si, že pravidla by měla platit pro všechny, že fungující společnost je spojená jak
s právy, tak s povinnostmi. Věřím, že ke změně legislativy v této oblasti nakonec dojde!

Zachráněný občan:
Jaromír Smrček ■

ZÁKAZ POBYTU
Řada starostů, zastupitelů a příslušníků bezpečnostních sborů i na obcích mnohem menších, než Brno-střed si v minulosti chválila
možnost zákazu pobytu pro osoby opakovaně páchající přestupky, u kterých byly jakékoliv pokuty dlouhodobě nevymahatelné.
Dnes tak dochází k situacím, kdy si někteří
lidé, kteří nedodržují pravidla, doslova nedělají
z ničeho těžkou hlavu a nerespektují žádnou
autoritu. Institut zákazu pobytu byl v minulosti
využíván a na mnoha místech se osvědčil.
Možnost až tříměsíčního vykázání člověka
nerespektujícího společná pravidla z města,
o kterém místní úřady s rozšířenou působností samy rozhodovaly, byla jako jedna
z mála účinnou i proto, že pokud ani toto roz-

Mgr. Tomáš Řepa, PhD., ■
občan MČ Brno-střed

JAK (NE)ZKLAMAT OBČANY?
S velkým nadšením uvítali obyvatelé Masarykovy čtvrti projekt „Dáme na vás“ a hned
v prvním ročníku 2017 přihlásili dva projekty
„Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu“ a „Ploty na komunitní centrum“. V roce 2018 další projekt „Sál pro komunitní centrum Lerchova“.
Zpočátku ani netušili, že projekty získají tak
obrovskou podporu veřejnosti, stanou se nejúspěšnějšími projekty městské části a v celkovém pořadí dva z nich obsadí 2. místo
v Brně.
Vše se vyvíjelo velmi slibně. Na podzim roku
2018 byl úspěšně realizován projekt opravy
plotů, v lednu 2019 byl vydán „Souhlas s realizací stavebního záměru“ pro komunitní centrum. O to více nás v únoru překvapilo, že Kan-

celář participace místo vyhlášení výběrového
řízení na stavební ﬁrmu začala s průzkumy stavu venkovní kanalizace a vodovodu, které nikdo nepožadoval.
Tak došlo k tomu, že byl projekt náhle
o 2 miliony dražší z důvodu neplánované
rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Tuto
nepříznivou situaci nezvrátil ani posudek
odborníka na vodohospodářské stavby, ze
kterého vyplynulo, že je kanalizace průtočná,
ani faktická upozornění na mnohá pochybení
v protokolu posouzení stavu vodovodní přípojky.
Nepříznivý vývoj mohlo ještě zvrátit 3. 9.
2019 Zastupitelstvo města Brna, které však
k argumentaci občanů nepřihlédlo a oba projekty ukončilo.

Znamená to tedy konec pro komunitní centrum a víceúčelový sál?
Stále existuje několik možností. Doﬁnancování opravy městem jako v případě projektu
„Rozhledna Holedná“ (na její stavbu město
uvolnilo 6 mil. Kč navíc), nebo garance opravy
případných poruch jako u projektu „Mládežnické klubovny na Bílé hoře“. Anebo budou
muset občané zvolit postup ﬁnanční sbírky
„Lerchova sobě“? Opravdu se v 16miliardovém
rozpočtu města Brna nenajde potřebná částka
pro lidi, kteří už 18 let usilují o smysluplné využití
ladem ležícího areálu? Věřím, že ano.
Odpověď je jednoduchá: Držte se hesla
participativního rozpočtu a „Dejte na nás“.
Mgr. Irena Greplová, ■
občanka MČ Brno-střed

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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DEJME BRONXU NOVOU TVÁŘ!
Brněnský Bronx je čtvrť
s bohatou a pestrou minulostí… a trochu nejasnou
přítomností.
Pro spoustu lidí v Brně je
to ještě pořád problematická čtvrť, ale já už tady mám
deset let byt, a tak vidím, jak prudce se
někdejší sociálně vyloučená lokalita mění.
Když jsem se stal loni v listopadu zastupitelem městské části Brno-střed, rozhodl jsem
se, že se ve svých politických aktivitách zaměřím především na tuhle městskou část. Vnímám velmi silně její potenciál, který není zdaleka využit. I proto jsem si v počítači založil
složku Nový Bronx. A do té složky vkládám
nápady, jak Bronxu pomoct, jak k němu přitáhnout více pozornosti, jak zbavit zbytečných obav lidi, kteří sem patnáct let nevkročili,
a i proto si uchovali v představách divoké
a nebezpečné místo, které už v takové podobě neexistuje.
Projekt Městská galerie by měl být
jednou z nejlépe viditelných proměn brněnského Bronxu realizovatelných v dohledné
době.

Jedná se o sérii velkoplošných obrazů na
štítových zdech domů, která v rámci participativního rozpočtu odstartuje pěti vybranými
plochami… a v dalších letech bude pokračovat. Dosažitelným cílem je patnáct až dvacet

obsahově zajímavých zdí, které vtisknou čtvrti
novou výraznou tvář.
Známe profesionály s velkými zkušenostmi
a řadou konkrétních úspěchů v realizaci
murales, jak se také velkým nástěnným malbám říká. Na autorských právech jsme předběžně dohodnuti s předními českými i moderními světovými umělci. Přesná dramaturgie
takto vystavených děl bude ještě předmětem
dalších jednání, pro lepší představu jsme
zatím zvolili ilustrativní koláže, které vystihují
podstatu projektu.
Výsledkem by mohla být největší městská
galerie ve střední Evropě, která by měla být
zároveň silným pozitivním vzkazem pro
všechny Brňany.
Bronx je místo, kam stojí za to zajít, a je to
místo se skvělou budoucností.
Jen potřebuje vaši důvěru a drobnou
pomoc.
Hlasujte pro projekt na webové stránce
https://damenavas.brno.cz.
Martin Reiner ■
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Žít Brno

PROJEKTUJEME, MĚNÍME – NERUŠIT!
V relativní tichosti a hlavně
bez efektivního většího
zapojení veřejnosti se
chystají tři významné záměry, které mohou natrvalo proměnit nemalou část
Žlutého kopce a Kraví hory.
Už oprava Údolní ukázala,
jak ošidné je vynechávat obyvatele coby nejpovolanější osoby z příprav velkých investičních akcí. Ale současná vedení radnice
Brno-střed (ODS, ANO a KDU-ČSL) ani Brna
(ODS, KDU-ČSL, Piráti, ČSSD) se zjevně
nepoučila a preferují dělat věci bez vašeho
„obtěžujícího“ zapojení a komplikací.
Nejzásadnější je odstartování užší urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí
zástavbu Žlutého kopce. Bude se rozhodovat
o velkých a velmi lukrativních pozemcích
(raději ani nemyslet na to, co může jejich prodej provázet), kde radnice Brno-střed napřímo oslovila tři architektonické ateliéry (dva
z Prahy) a další čtyři bude vybírat z přihlášených. Byť se zde nyní jedná o velký krásný
zelený pás (dokonce je v územním plánu
chráněn jako tzv. „zelený horizont“) a Brno
se potýká čím dál víc a hůř s horkem v létě

a s překračováním limitů znečištění vzduchu,
přesto našim radním stačí, aby v území bylo
minimálně jen 16 (!) % veřejné zeleně. Místo
aby se co nejvíce pamatovalo na využití území pro všechny, nevadí Brnu-střed pravý
opak. Zadání také stále počítá s tím, že hlavní
vstup do MOÚ by byl z Vaňkova náměstí, což
znamená zastavění části parkové plochy
u Helgolandu. V rámci této soutěže není
bohužel vůbec počítáno s účastí veřejnosti
– o všem budou rozhodovat jen (koaliční)
politici a vybraní architekti.
Potichu se také chystá proměna nám. Míru.
Už jednou jsme měli co do činění s děsivými
návrhy „od zeleného stolu“ od DPMB, který
doprostřed náměstí umisťoval dokonce i parkovací plochy. Přes prázdniny se začala rozjíždět podobná akce, kdy na základě pokynu
z vedení Brna proběhlo jednání (i za účasti
našeho starosty Vojtěcha Mencla), na něž
navázalo podezřele rychlé vypracování Zadání studie proveditelnosti, která se stala podkladem pro vypsání veřejné soutěže na vlastní řešení podoby nám. Míru.
O přípravě podkladů pro změnu tak zásadního veřejného prostoru ani o dalším průběhu
není veřejnost nijak informována a nepočítá
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se s ní zatím ani u výběru zhotovitele, ani
v tzv. výrobních výborech při realizaci, jež
však mají na její výslednou podobu stěžejní
vliv.
Do třetice je tu sympatický záměr Brna-střed na revitalizaci malého parku u Tomešovy ulice, který vznikl v rámci akce Z. Projekční práce by se měly uskutečnit v první
polovině roku 2020, realizace hned poté
nebo v r. 2021 s odhadovanými náklady
kolem 3 miliónů korun. Ani zde se trestuhodně nepočítá s tím, že by se do podstatné
prvotní přípravy intenzivněji zapojila veřejnost, což jde na vrub příslušného radního za
ANO 2011.
Je také škoda, že radnice nevěnuje větší
pozornost a ﬁnance stejně potřebné nové
parkové úpravě spojené s demolicí vyhořelé
jídelny na Žižkově ulici pod Kraví horou. Zajímejte se proto aktivně o své okolí, než se
změní víc, než by vám bylo libo nebo jen
podle přání několika vyvolených.
JUDr. Michal Závodský, ■
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za stranu Zelených

Názory zastupitelů

KAM KRÁČÍ RADNICE
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED?
Je kontrolní činnost zastupitele s negativními zjištěními důvodem k jeho politické likvidaci?
– úvaha nejen k zamyšlení ...
V listopadu 2018, po řádných komunálních
volbách, jsem byla zastupitelstvem MČ zvolena místopředsedkyní Kontrolního výboru
ZMČ Brno-střed (dále jen „BS“). Kontrolní funkce výboru, ve srovnání s jinými výbory a komisemi ZMČ je nezastupitelná a stěžejní, je
vymezena jednak zákonem o obcích a rovněž zastupitelstvem městské části BS. Po
personálním zemětřesení v březnu 2019 na
radnici Brna-střed a ZMČ se starosta obrátil
na Kontrolní výbor ZMČ (dále jen „KV“) se
žádostí o pomoc při posuzování, prověřování
a rozkrývání některých podezřelých zakázek
vypsaných městskou částí BS, tedy kontrolovat možné nekalé praktiky při plánování,
realizaci a ﬁnancování, nahlížet do projektů
a rozpočtů investičních akcí, s cílem iniciovat
důkladný nezávislý audit. V tomto směru byla
dne 16. května 2019 vydána tisková zpráva
s konkrétními výstupy z prověřování, na kterou tímto odkazuji.
Činnost Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, který čítá 7 členů, probíhala až do září
2019 v kontinuitě se zastupitelstvem MČ
Brno-střed, a to podle potřeby komunikace,
vyplývající z usnesení ZMČ a podnětů občanů. Nebylo málo toho, co chybného nebo
podezřelého Kontrolní výbor za cca 9 měsíců
intenzivní práce odhalil a na co upozornil.
Nicméně, jak jsem za dobu své práce ve funkci vypozorovala, náprava stavu, odstranění
pochybení, postih z nesprávného úředního
rozhodnutí, náhrada škody či jiná účinná opatření – to jsou zřejmě atributy pro část aktérů
radnice Brno-střed úplně cizí. Jedni jsou
odborně nezpůsobilí věc jakkoliv posoudit,
jiní se bojí o pracovní místo, někteří jsou k radikálnímu řešení nápravy stavu lhostejní, další
si prosazují vlastní lobby a tento stav jim fak-

ticky vyhovuje, někteří jsou jen mladí a nezkušení…
Jak ale dál? Jak dlouho ještě bude šlendrián na radnici Brno-střed pokračovat? Toť
otázka k zamyšlení.
Nemůže se přece stát pravidlem, po zjištění a upozornění na závažné nedostatky
a pochybení odborného aparátu radnice,
nesprávná rozhodnutí radních, „posvěcení“
nedokonalých, chybných či nekompletních
záměrů Zastupitelstvem MČ, aby se strhla
vlna odporu a dehonestace, hraničící
s honem na čarodějnice nebo politickou likvidací těch poctivých, slušných a odborně zdatných, kterým jsou nekalé praktiky cizí. Jak
jinak si vysvětlit mj. i uměle vyvolanou kauzu
kolem mě, místopředsedkyně Kontrolního
výboru ZMČ Brno-střed, končící objednaným,
smyšleným a rádoby kompromitujícím článkem na moji osobu, evidentně s cílem mého
odvolání, pokud možno lépe mojí osobní
abdikace a „dobrovolného“ odchodu z veřejného komunálního života, navzdory mandátu
od voličů z řádných voleb v roce 2018. Zbývá
pouze málo, aby mně a mé rodině začalo být
vyhrožováno. Řeknete si, „braňte se, podejte
trestní oznámení“. Ano, i to je cesta a s právníky je připravuji i s civilní žalobou. Ale toto
přece není to, oč tu běží. Já jsem občan, toho
času zastupitel s mandátem od voličů, který
je zvyklý pracovat svědomitě a který zřejmě
rozkrývá příliš. Co kdyby, nedej Bože, padla
kosa na kámen jmenovitě. Proto se musíme
té nepohodlné Kylbergerové zbavit. A jak?
No přece objednaným článkem v novinách...
Nechci zde popisovat moji obhajobu na
ony smyšlené věty z článku „Má škraloup
z minulosti, teď kontroluje zakázky“, který
otiskla Mladá fronta Dnes dne 14. 9. 2019.
Koneckonců jsem se k nim letmo vyjádřila již
v tomto článku, bližší informace jsem uvedla
rovněž na 12. schůzi KV dne 26. 9. 2019, zápis
ze schůze je k nahlédnutí na stránkách Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed.
Pravdu nechť posuzují jiní, orgány činné
v trestním řízení a nezávislý soud. To ale nebu-

de o přezkumech mých pochybení, protože
zkoumat není co. Tím jsem si jista a zastrašit
se nenechám. Bát by se měli ti, kterých se to
týká... Finanční machinace ve stavebnictví
umím rozpoznat, protože se ve stavebnictví
jako autorizovaná osoba ve výstavbě, navíc
s Osvědčením v oboru stavebnictví a ekonomiky vydaným Ústavem soudního inženýrství VÚT v Brně, pohybuji celý život. Mohu
s určitostí říct nejen já sama, ale i mí profesní
kolegové a partneři, kantoři, přátelé i vlastní
rodina, že je to právě můj morální a odborný
fundament, pro který jsem šla do voleb, využít
šanci spoluovlivňovat dění ve městě Brně,
kde žiji, posouvat životní standard výš a snažit
se ze všech sil o to, aby při správném hospodaření byly ušetřené ﬁnance použity i tam,
kde se jich nedostává. Mám na mysli zejména
stavby penzionů pro seniory, bytů pro sociálně slabé, rodiny s dětmi, nemocnic, škol, kulturních i sportovních stánků, areálů pro odpočinek občanů a mnoho dalších.
Budu potěšena, když v tomto mém zamyšlení najdu pozitivní odpověď, tedy vnitřní
sebereﬂexi těch, kteří, dosud lhostejní, se
začnou zajímat o širší souvislosti a vyvodí
z nich závěry, změnu personální, tam, kde se
prokáže pochybení a nekompetentnost vykonávat svoji práci zodpovědně, osobní statečnost těch, kterým šlendrián na radnici rovněž
vadí a samozřejmě spravedlivý trest poté, co
se prokáže úmysl a vina, všem, kteří záměrně
nadhodnocovali ﬁnanční rozpočty zkoumaných zakázek. Alibismus, zametení problému
„pod koberec“, ani intrikaření nápravě stavu
nepomohou.
Já mám to štěstí, že mohu na věci nahlížet
nadstranicky. Byla jsem sice nominována na
kandidátku do ZMČ Brno-střed za hnutí SPD
Tomio Okamura, ale jsem a zůstanu nezávislá.
Věřím, že i vám pomohla tato úvaha zamyslet se a při svém vědomí a svědomí nezůstat
lhostejnými.
Dr. Ing. Karen Kylbergerová, ■
zastupitelka městské části Brno-střed
nezávislá za SPD

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

Informace zژdƽní vژmƽstské Ʈásti Brno-stȺed najdete také na webových stránkách
www.brno-stred.czژnebo facebookovém profilu. Aktuální Ʈíslo i archiv zpravodajɫ mɫžete Ʈíst
elektronicky na webuژhttps://zpravodaj.brno-stred.cz/, kde si ho mɫžete stáhnout díky
jednoduché aplikaci také do mobilu nebo tabletu.

Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2019 | 13

Historie

PŘÍBĚHY DOMŮ: CYRILLO-METHODĚJSKÁ
ZÁLOŽNA
Pro většinu Brňanů je dům ve spodní části
Zelného trhu spjatý s právnickou fakultou,
případně s hotelem a kavárnami, které se
zde objevily nedávno. Původní účel stavby
je ale spojený se zcela jinými potřebami.
Úspěch českých národních zájmů v německém Brně v druhé polovině 19. století byl odkázán nejen na emancipaci a dostatečné zanícení
české části společnosti, ale narážel mnohdy
na mnohem pragmatičtější rovinu věcí, kterou
byly, ostatně stejně jako je tomu dnes, ﬁnanční
prostředky. Veškerá hospodářská činnost
v Brně byla v té době takřka zcela závislá na
německém kapitálu, který neměl zájem podporovat české podniky. Právě proto se počátkem osmdesátých let 19. století zrodil záměr
vybudovat v Brně ﬁnanční ústav, orientující se
výlučně na českou klientelu: „…aby již neobohacoval našich nepřátel, kteří naše lidi v jejich
úvěrních potřebách nechávali bez pomoci…“
Založení tohoto peněžního ústavu tak mělo
vzpružit českou národní svébytnost ve městě
a povznést české kulturní sebevědomí obrozením průmyslu. V říjnu roku 1882 proto byla
podepsána zakládací listina nového ﬁnančního
ústavu, který byl v duchu tehdejšího romantismu pojmenován jako Cyrillo-Methodějská
záložna a za jejího předsedu byl zvolen prelát
Jan Křtitel Kraus. Záhy po svém založení hledali
představitelé záložny vhodné prostory pro své
úřadovny. V roce 1887 se za tímto účelem podařilo zakoupit třípatrový dům v dolní části dnešního Zelného trhu. Koupě domu na ústředním
brněnském tržišti, nota bene umístěného v blízkosti radnice, byla českou veřejností vnímána
jako bravurní kousek a velmi pozitivně kvitována. Pozitivní mediální ohlasy tak byly zároveň
velmi výhodné pro samotnou peněžní instituci,
pro kterou se jednalo o potvrzení své existence
a důkaz své životaschopnosti, a také hrály do
noty obrozeneckým náladám českých, respektive moravských Brňanů, kteří ji nazývali: Pravá
tvrz českého kapitálu.
Prvních přibližně dvacet let své existence
vydržela záložna v původním zakoupeném
objektu, avšak již počátkem 20. století začali
představitelé záložny uvažovat o stavbě vlastního objektu, který by se stal nejen vhodným
pro svůj účel, ale zároveň by odrážel veškeré
ideologické snahy ﬁnančního ústavu. Poloha
stávajícího objektu na Zelném trhu těmto snahám přirozeně konvenovala, avšak samotná
rohová parcela, kde ústav sídlil, se pro tak
reprezentativní budovu příliš nehodila. Proto
se vedení záložny rozhodlo postupně skupovat

sousední objekty za účelem jejich stržení
a vybudování nové stavby. V roce 1913 byl tvorbou stavebních plánů pověřen architekt Vladimír Fischer. S dílem tohoto architekta se
můžeme setkat v celé řadě téměř ikonických
brněnských staveb počátku 20. století. Jeho
tvorba prošla vývojem od historismu, který
v Brně reprezentuje například Švédský dům
na nároží Botanické a Smetanovy ulice či přilehlá základní škola, až k purismu a funkcionalismu v podobě kostela sv. Augustina na náměstí Míru či Úrazová nemocnice na Ponávce. Po
předložení ﬁnálních plánů na peněžní ústav se
v červnu roku 1914 započalo s demolicí stávajících objektů v dolní části Zelného trhu, avšak
bezprostředně na to vypukla první světová válka. Přes obtíže se stavebním materiálem a pracovní silou se vedení záložny rozhodlo nepřerušit stavbu, a tak již v závěru roku 1915 bylo
vydáno povolení o užívání stavby. Stavba českého ﬁnančního domu uvnitř německého Brna
byla českou částí společnosti vnímána jako
mimořádná událost. Proto se také k otevření
nového objektu chystaly okázalé slavnosti,
jejichž součástí byla i mše pořádaná ve prospěch záložny a prostory záložny byly též
vysvěceny.
Architekt Vladimír Fischer byl již v této době
státním zaměstnancem pro veřejné služby při
moravském místodržitelství a měl za sebou
realizaci obdobných staveb. Dá se předpokládat, že mu bylo zadáno vytvořit reprezentativní
budovu, která by se formálními prostředky jasně odlišovala od přilehlé historické německé
zástavby tržiště. Architekt Fischer navrhl pro
tento účel čtyřpatrový dům, u něhož hlavní
důraz kladl na střední klasicizující rizalit. Dominantními prvky této střední části se stala čtveřice
sloupů, na které navazuje ve vrchní části objektu sokl pro čtyři alegorické sochy Orby, Práce,
Spořivosti a Průmyslu. Autorem alegorických
soch se stal Václav Hynek Mach a předlohou
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k modelování mu byl cvičenec brněnského
Sokola Jaroslav Poděl. Výběr sochaře Macha
nebyl pro tento účel nikterak náhodný. Václav
Hynek Mach totiž patřil k výrazným vlastenecky orientovaným umělcům, což jen dokresluje důslednou snahu po tvorbě skutečně
české/moravské budovy. Koneckonců také na
samotném provedení stavby, až na jednu výjimku, byly vybírány výhradně české ﬁrmy.
Srdcem celého ústavu se stala dvorana, do
níž se vstupovalo přes velkoryse upravený vestibul. Pilíře ve dvoraně byly obloženy mramorem a ostatní stěny štukovou omítkou. Sochařská výzdoba uvnitř symbolizovala obchod
a jednotlivé měsíce roku a v hlavní pohledové
ose přirozeně nemohlo chybět sousoší ústředních patronů Cyrila a Metoděje.
Po vzniku Československa v roce 1918
pozbyla Cyrilometodějská záložna prim jediné
české ﬁnanční instituce v Brně. I přesto na sebe
dále brala roli národní instituce a rozšiřovala
své stavební aktivity postupným zakoupením
objektů v téměř celé ploše bloku domů Zelného trhu, Masarykovy a Květinářské ulice.
Posláním Cyrilometodějské záložny byla snaha
o demokratizování hospodářských podmínek
v někdejším německo-židovsko-českém Brně
a tuto skutečnost demonstrovat také v architektuře. Budova Cyrilometodějské záložny se
po roce 1948 proměnila v sídlo Právnické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a teprve
před několika lety byl objekt adaptován na
hotel. Původní funkce stavby je však dodnes
patrná v symbolice ukryté v interiéru i na fasádě
stavby. Nepřehlédnutelné jsou například
ozdobné mříže v parteru objektu obsahující
kovářsky vyvedené iniciály názvu někdejší
záložny CM.
Článek výrazně čerpá z publikace Rostislava
Koryčánka Česká architektura v německém
Brně z roku 2003.
Michal Doležel

■

Rozhovor

FRANTIŠEK ŠEBELA:
SNAŽÍM SE CTÍT TRADICE
Když se pořadatelé projektu Brněnský rok
sportu rozhodovali, jaké hosty pozvat k připomenutí 140. výročí narození Gustava Frištenského a 120. výročí prvního českého sportovního klání v Brně, které v září 1899
uspořádal na dnešní Lidické ulici těžkoatletický klub Hellas, volba na Františka Šebelu
byla jasná. Silák Franta, jak je tento borec také
nazýván, se totiž narodil přesně sto let po
narození našeho nejznámějšího siláka Frištenského, který v těch prvních českých závodech v Brně zvítězil jak v zápase, tak ve vzpírání břemene, ale je isoučasným adůstojným
pokračovatelem Franty Kocourka. Tento
legendární lamželezo je s klubem Hellas spojován, a tak poslední zářijový den nemohl
Franta Šebela oslavu zápasnických výročí
minout. Svými siláckými kousky udivoval při
dopolední exhibici školní děti a odpoledne
i zápasnické legendy jubilujícího klubu.

Co jste říkal na vaši účast při
oslavě siláckých výročí?
Potěšilo mě, že jsem byl pozván jako letošní
čtyřicetiletý jubilant (úsměv) v souvislosti s Frištenským i Frantou Kocourkem, jehož odkaz připomínám. Mám také radost, že jsem se setkal
s mladými zápasníky Hellasu i s naší reprezentantkou ve volném stylu Adélou Hanzlíčkovou,
je to bezva holka (úsměv). Dopoledne jsme
vystupovali před plnou školní tělocvičnou a děti
se mohly přesvědčit, že i při siláckých kouscích
a při zápasení se musí používat hlava.

Absolvoval jste dvě vystoupení
za den, nebyl jste unavený?
Dvě vystoupení denně dělám skutečně výjimečně, ale tato celodenní akce výjimečná událost skutečně byla. Když si mě moderátor zval
k mikrofonu bezprostředně po skončení jednotlivých vystoupení, divil se, že se musím vydýchávat. Moje silácká cvičení vypadají pro většinu
lidí velmi jednoduše, ale energie, kterou do nich
investuji, je značná. Docela by mě zajímalo, kolik
kalorií během toho cirka třicetiminutového
vystoupení spálím (úsměv).

balvan, který mám na hrudi. Dá se to dělat jen
venku, protože když se těžký balvan rozletí,
jednotlivé úlomky můžou poškodit podlahu
v sále a to by se pořadatelům nelíbilo (úsměv).
Při akcích pod střechou tak mívám na prsou
místo kamene těžkou kovadlinu. Umím také roztrhnout telefonní seznam ibalíček karet, ohýbám
třeba i dostihovou podkovu a další...

Všechny ty cviky jste vymyslel
sám?
Ani jeden. To všechno je kuchařka Franty
Kocourka. Naživo jsem ho sice viděl jenom jednou, bylo mi nějakých deset let, ale jeho vystoupení mě nadchlo. Chtěl jsem být jako on. Společně se siláky Schwarzeneggerem a Stallonem se stal mým vzorem. Měl jsem také to štěstí,
že jeden životní vzor jsem měl i doma, protože
můj táta měl také velké svaly a sílu. Už někdy
ve dvanácti jsem začal posilovat, ale nějak to
nešlo (úsměv). Teprve po dvacítce jsem začal
s opravdovým tréninkem, při němž nejde o velikost svalů, ale o sílu. Začal jsem se také více
zajímat o Frantu Kocourka, navštívil jsem jeho
muzeum a hodně o něm četl. Všechny ty jeho
postoje a triky jsem ale musel vypozorovat jen
z fotek a z videa. Svému učiteli jsem bohužel
nikdy osobně nepoděkoval. Zemřel příliš brzy
(7. července 1991, pozn. autora).

Když se dnes řekne Franta
Kocourek, jak reagujete?
Není vystoupení, aby za mnou nepřišel některý z diváků a nepochlubil se, že Franta byl jeho
nejlepší kamarád a nebo že s ním chodil do
třídy. Kdybych ty Frantovy spolužáky počítal, tak
by ta jedna třída měla několik stovek dětí (smích).
Frantu ale ctím a při každém vystoupení ho
zmiňuji. Komentuji i jednotlivé kousky, které
jsem po něm zdědil. Oblíbené je zejména tvarování železné pásoviny do podoby ptáčka kolibříka. Snažím se podle Frantova vzoru o zachování ladných tvarů. Nejdřív ohýbám železo o krk,
potom o předloktí a nakonec kolibříka omotám
kolem ruky. Snažím se podle Frantova vzoru,
aby každý můj takový výtvor byl stejný jako ty
předešlé.

Jaké kousky máte v repertoáru?
Při vystoupeních ohýbám železnou tyč o krk,
o hlavu, přes ohryzek i přes zuby. V zubech také
ohnu velký hřebík a v zubech můžu na požádání
někoho doslova ivynést. Při vystoupeních venku
také roztahuji v zubech plně obsazené osobní
auto i šestitunový náklaďák. Na dvou lanech
udržím dvě startující auta a bývám zavěšený
jen za paty aza krk amůj asistent rozbíjí kladivem

Na fotograﬁi na straně 2 jste
s kolibříkem?
Ano, ale v současné době už vystupuji v pruhovaném trikotu prvorepublikových siláků, kterým i takto vzdávám hold. Vždyť i ten Franta
Kocourek měl v Brně svého předchůdce. Myslím, že v tomto ohledu jsem staromilec a snažím
Vladimír Koudelka ■
se ctít tradice.

František Šebela
Narodil se 14. dubna 1979 v Boskovicích. Základní školu vychodil v Jedovnicích, kde žil do svých pětadvaceti let.
V té době už byl vyučený v oboru
kuchař – číšník (SOU potravinářské
a služeb, Charbulova 106 Brno) a měl
maturitní vysvědčení z roku 1998 za
studium oboru veřejné stravování
v Lomnici u Tišnova. Vystudovanému
oboru se věnoval deset let, v letech
2005–2007 byl mj. zaměstnán jako
samostatný kuchař v Cadenza restaurant v Bentalls centre v Londýně. Přelomový pro jeho současnou kariéru se
stal rok 2008. Absolvoval trenérský
kurz u Petra Stacha, věhlasného trenéra a čtyřnásobného mistra Evropy v kulturistice, a získal osvědčení Trenér kulturistiky a Instruktor fitness centra.
Především ale v tom roce začal veřejně
vystupovat. Díky své píli a umu, i díky
Miloslavu Bernátkovi, brněnskému hledači talentů a spoluzakladateli klubu
Šelepka, vstoupil do podvědomí Brňanů a posléze i do přízně vyznavačů
siláckých vystoupení po celé republice.
Jakkoliv jsou jeho silácké triky profesionálně provedené a srovnatelné
s legendárním Frantou Kocourkem,
jeho vystoupení jsou pro něho především velkým koníčkem. Je zaměstnán
jako dispečer a řidič náklaďáku a své
produkce realizuje především o víkendech ve svém volném čase. V něm si
také rád zahraje na kytaru a zajde na
ryby k pročištění hlavy. Franta Šebela
je ženatý a jeho žena Romana je nejen
jeho největší fanynkou, ale také už i hlídá termíny jeho vystoupení, neboť
Franta ve své dobrosrdečnosti někdy
přislíbil účast na několika akcích najednou:-). Více na www.silakfranta.cz
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Výstaviště Brno
pavilon B

41. mezinárodní prodejní výstava minerálů,
fosilií, šperků a přírodnin

Doprovodná výstava:
Významné mineralogické
lokality jižní Moravy II
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www.mineralybrno.cz
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Bonus Brno
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sobota: 9 - 18 hodin
neděle: 9 - 16:30 hodin
vstupné: 100 Kč, zlevněné 50 Kč

Chcete prodat
Vaši nemovitost?
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REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz
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DOKONALÁ
D
OKON
NALÁ HARMONIE SMYSLŮ
SM
MYSLŮ
Ů
PRO VAŠE FIREMNÍ A RODINNÉ AKCE

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

VÍNO-KLUB BRNO

nabízí ve spolupráci s Yacht Café neobyčejný prostor, krásná vína a delikátní
občerstvení. To vše na míru Vašim potřebám. Kompletní servis v centru Brna
na tř. Kpt. Jaroše 28 s možností pohodlného parkování. Kontaktujte nás,
připravíme společně vše pro Vaši ﬁremní nebo rodinnou akci.
www.vinoklubbrno.cz /  @vinoklubbrno, T: +420 606 671 881, tř. kpt. Jaroše 28 Brno
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Audi Service

ZIMU MŮŽETE PROŽÍT

NEBO SI UŽÍT.
Audi sezonní servis.

Zimu můžete jen prožít nebo si ji opravdu užít s perfektně připraveným
vozem v našem autorizovaném servisu Audi. Odborně vyškolený tým,
precizně zpracované originální díly, dokonale funkční příslušenství,
kompletní služby Audi Pneuservisu se širokou nabídkou zimních
pneumatik s PneuGarancí. Využijte naše profesionální servisní služby
a užijte si bez obav každou cestu.

ROS, a.s.
Poříčí 3, Brno, www.rosauto.cz
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VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE IHNED
IHN
IH
!!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–14.00
!!! DOPRAVA DO KOMÁROVA !!! Autobusem č. 40, 48, 50, 63 z hlavního nádraží,
ostrůvek pro tramvaj nejblíže k vlakovému nádraží směr Komárov !!!!
VYSTOUPÍTE 4. zastávku (hlášená Konopná) naproti obchodu STAROŽITNOSTI !!!

NABÍZÍME K PRODEJI

brno.avion.cz

OBCHODNÍ PROSTORY
*:67Ó-:67>1+-=4<=:/-6á>7>)!

Obchodní prostory
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a parkovací místa
do osobního vlastnictví
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Halloween
v Avionu
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Volný čas

ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Kino Scala se stane 6. a 7. listopadu centrem
pro všechny milovníky zimních sportů. Již
osmým rokem se zde bude konat ﬁlmový festival Snow ﬁlm fest.
Celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o zimních sportech a dobrodružstvích představí
šest pečlivě vybraných ﬁlmů, ﬁnalistů ze
zahraničních festivalů a novinek z domácí
produkce. Na své si přijdou příznivci extrémních zážitků, čerstvého prašanu, arktické pustiny i sportovní fanoušci. Těšit se mohou na
ﬁlm Queen Maud Land a hvězdně obsazenou
expedici v čele s Alexem Hannoldem, která

STUDENTKA
ZVE NA FESTIVAL
Eko-hudební festival je dobročinná akce
pořádaná jako maturitní projekt studentky
Střední školy uměleckomanažerské Sabiny
Trněné.
Festival se uskuteční 8. listopadu od 10.00
do 19.00 hodin v Otevřené zahradě na Údolní 33. Na návštěvníky čekají poutavé přednášky o ochraně přírody, veganství, workshop Druhý život T-shirt a další. Atmosféru
oživí třeba kapely, zapojit se rozhodla známá
rocková skupina Gazdina Roba nebo Tom
Novo, frontman z populárních Ghost of you.
Chybět nebude ani program pro děti
a veganské občerstvení, které na setkání
zajistí vítězka veggie soutěže Regina Matušková.
Celá akce se bude konat převážně ve vnitřních prostorách, výtěžek poputuje na konto
Nadace Partnerství, která díky takovýmto
darům ročně věnuje desítky milionů korun
na stovky environmentálních projektů.
Studentka chce uspořádáním festivalu ukázat, že kulturní akce jdou pořádat i bez negativního dopadu na životní prostředí. Podrobnější informace o festivalu jsou uvedeny na
facebookové události Eko-hudební festival
(mav) ■
Brno.

ZA POKLADEM INKŮ

se vydala za zdoláváním skalních stěn daleko
za polárním kruhem, a také na bezútěšné
podmínky ostrova Onekotan uprostřed
Ochotského moře. Kromě toho také na snímek Ice&Palms, cyklistický přejezd Alp, okořeněný o sjezdy těch nejzvučnějších alpských
vrcholů, na blázna v neoprenu mezi krami ve
ﬁlmu Surfer Dan, na dokument Můj svět neboli
zpověď extrémního sportovce Jana Vency
Franckeho či na sbírání Střípků ze života horolezce Mirka Šmída.
Více na www.snowﬁlmfest.cz.
Pavel Pichler

■

AŤ MELEŠ, JAK MELEŠ
Díla svérázného moravského výtvarníka
a bohéma Miloslava Sonnyho Halase jsou
do 10. listopadu k vidění ve foyer Divadla
Bolka Polívky.
Výstava nazvaná Ať meleš, jak meleš…
nenameleš! představuje umělcovy kresby,
koláže a obrazy, a to včetně těch dosud
nevystavených.
Miloslav Sonny Halas byl malíř, sochař, restaurátor, ale také performer, konceptuální
umělec a velký šprýmař, muž s nezaměnitelným nažloutlým plnovousem. Vyučený elektromechanik silnoproudu během života vystřídal řadu profesí. Kromě obrazů a kreseb
vytvářel plakáty, přebaly gramofonových
desek, umělecké objekty, experimentoval
s graﬁkou, fotografoval, ilustroval básnické
sbírky, spolupracoval s Divadlem Husa na
provázku, realizoval happeningy, konceptuální, landartové a akční umění. Absolvoval
desítky samostatných i kolektivních výstav
doma i v zahraničí. Klíčovým tématem Halasovy rozmanité tvorby byla příroda. Ke všemu,
co dělal, přistupoval nekonformně, s typickou
hravostí a nápaditostí. O jeho bohémském
životě koluje mnoho historek, kamarádi a známí na jeho počest vytvořili stále aktivní Společnost přátel Sonnyho. Michal Adamík ■

Světová výstava Poklad Inků je od 1. listopadu k vidění na brněnském výstavišti.
Zlatý poklad poprvé opustil hranice
Jižní Ameriky, aby na více jak 2000 čtverečných metrech představil celou historii
osidlování kontinentu.
Tisíce let staré originální exponáty,
modely reálných staveb a rituálních míst,
mnoho nejnovějších vědeckých poznatků a názorně zpracované graﬁcké panely
výstavy doplňuje kino a dokumentární
snímky ze současných nalezišť, nechybí
interaktivní zóna, která ve 3D návštěvníky
přenese přímo na posvátná místa.
Pro malé návštěvníky je zde připravena Dětská stezka za zlatým pokladem
plná úkolů a her, pro studenty jsou
nachystány pracovní listy a vědomostní
kvíz nejen o zlatém pokladu, ale především o historii amerického kontinentu.
Exponáty byly do Evropy zapůjčeny
s pověřením peruánské vlády a pod
záštitou samotného prezidenta. Na
výstavě spolupracuje také Národní
muzeum, z jehož sbírek jsou zapůjčeny
desítky cenných exponátů z nejstarších
jihoamerických archeologických nalezišť.
Více na www.pokladinku.cz.
(mav)

■
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V PROUDU ZMĚN

O ŽIVOTNÍM STYLU

Ve Scale se 10. listopadu koná jednodenní
konference Choice, která je zaměřená na
aktuální témata v otázkách zdraví a životního stylu.
Zero waste se bude zabývat tématem udržitelného životního stylu s minimem odpadu.
Dozvíte se, jaké dopady má produkce odpadu na naše prostředí, a jakým způsobem lze
objem produkovaného odpadu snížit u vás
samotných.
Přirozená (anti)koncepce bez chemie představí metodu sledování ženského cyklu. Při
pochopení základní podstaty metody se
můžete spolehlivě vyhnout nebo naopak

NAUČTE SE IZRAELSKÉ
LIDOVÉ TANCE
Mezinárodní seminář izraelských lidových
tanců Machol Brno se koná od 29. listopadu do 1. prosince v prostorách Gymnázia
na třídě Kapitána Jaroše 14.
Na letošním desátém ročníku Machol Brno
se zájemci o tanec setkají s lektory z Izraele,
výuku povedou Michael Barzelai, Hila Mukdasi a Chen Shporen.
Michael Barzelai je talentovaný choreograf
z Haify, který vytvořil choreograﬁi k tancům
Normali, Gaagua baruach, Anachnu po, La
trumpeta, a mezi nejoblíbenější patří nové
tance Aneni a Kchi Lach. Hila Mukdasi získala
v roce 2018 ocenění Objev roku na festivalu
Ashdodance a je zakladatelkou taneční školy
Komuna v Jeruzalémě. Hila nás svým energickým a strhujícím vyučováním izraelských
tanců naprosto nadchla a letos se opět těšíme na její jedinečný přínos na Macholu Brno.
Chen Shporen přijíždí do Brna poprvé a bude
mít během Macholu několik lekcí pro děti
a mládež.
Více informací a registrace na lekce je možná na www.orotbrno.webnode.cz nebo na
e-mailu: orotbrno@seznam.cz.
Iva Komárková

■

podpořit početí, anebo ji využít pro sledování
svého zdravotního stavu.
Zdravá výživa v pohodě je téma Margit Slimákové, která ukáže, proč je třeba zdravě
jíst a jak to v pohodě zvládat bez počítání
kalorií anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí. Představí nejběžnější výživové
omyly, výživová doporučení a mnoho dalšího.
Očkování a zdravý rozum bude informovat
o kontroverzním tématu. Předsedkyně spolku
Rozalio se pokusí vysvětlit, že nic není černobílé. Důležité je především opustit dogmata a používat zdravý rozum.
Přínosy barefoot obuvi jsou dnes velmi diskutovaným tématem, a to nejen u dětí. Dozvíte se, jaký vliv má chodidlo a jeho obouvání
na zbytek těla, za co (ne)může nevhodná
obuv a jak ta vhodná vlastně vypadá.
Klidná mysl má smysl tvoří závěrečné téma.
Dozvíte se o jednoduchých technikách, které
vám pomůžou vypořádat se se stresem
a negativními emocemi díky tréninku naší
mysli. Cílem je získat udržitelný vnitřní klid
pro šťastnější a zdravější život. Detaily akce
najdete na www.konferencechoice.cz.
Lucie Kubíčková

■

Mezinárodní queer ﬁlmový festival Mezipatra zve od 14. do 22. listopadu na 20. ročník.
V kině Scala, Artu a No Artu je připraveno
deset celovečerních soutěžních snímků, pět
v dokumentární sekci a pět bloků krátkých
ﬁlmů. O výběr do retro sekce se tentokrát
exkluzivně postaraly známé osobnosti, které
sice nepatří do organizačního týmu festivalu,
ale jsou s ním neodlučitelně spjaté. Zajímá
vás, o koho jde? Nechte se překvapit. Mezi
ﬁlmy jejich srdce se objeví i u nás dosud
neuvedený kultovní trans ﬁlm Vojákova dívka.
Dnes mezinárodně uznávaný festival započal svou dráhu v Brně v závěru předchozího
milénia. Od té doby se rozšířil nejprve do Prahy, Olomouce a následně doputoval do dalších českých měst prostřednictvím ozvěn
Mezipater. Během zbytku roku pořádají Mezipatra ﬁlmové premiéry pod hlavičkou Mezipatra Approved a novinkou je vlastní distribuční značka Queer Kino, která nabízí
tematické ﬁlmy celé tuzemské distribuci.
Během festivalu se daří uvést až stovku snímků a navštíví jej téměř 12 tisíc diváků. Jubilejní
rok nese název V proudu změn. Více na
Jan Gerych ■
www.mezipatra.cz.

ZVEME NA VIN(N)OSTI
SVATÉHO MARTINA

Svatomartinská a mladá vína bude možné
ochutnávat od 12. do 15. listopadu na
náměstí Svobody.
V nabídce pátého ročníku akce Vin(n)osti
svatého Martina ale budou také vína vlastní
produkce jednotlivých vinařství z celé jižní
Moravy, přívlastková, kabinetní, ledová a slámová. U každého stánku s vínem návštěvníci
zakoupí degustační sklenici v hodnotě 40
korun.
Slavnost navazuje na Svatomartinský košt,
který proběhne předchozí den. Svoje pro-
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dukty na Vin(n)ostech svatého Martina nabídne okolo 15 vinařství, především z oblasti jižní
Moravy. Součástí akce je doprovodný program, na kterém každý den od 17.00 hodin
zahrají cimbálové muziky. Na návštěvníky
čeká také bohaté občerstvení, jako jsou grilované speciality, klobásy, sýry, langoše,
bramborové spirály, ryby a spousta dalšího.
Chybět nebude ani prodej tradičních řemeslných výrobků regionálních prodejců a těšit
se můžete i na svatomartinskou husu s knedMarkéta Štěrbová ■
líkem a se zelím.

Volný čas

EXOTIKA
VE SKLENÍCÍCH

INSPIRACE Z KÁZNICE

Káznice od listopadu spojuje, inspiruje
a přesahuje. Zavítejte za námi na Bratislavskou 68. Všechny akce jsou zdarma.
Muerte aneb Dušičky a la Mexiko jsou připraveny 1. listopadu od 15.00 do 19.00 hodin.
Čeká vás malování na obličej v duchu Dia de
los Muertos, dílničky, nealko tematické koktejly a občerstvení ve spolupráci s Blue
Demon, závěrečná slavnost v maskách.
Otevřená Rodičovská kavárna s kurzem
Audiovizuální tvorby pro rodiče s dětmi se
bude konat 8. a 22. listopadu od 9.00 do
12.00 hodin.

Cílem kurzu je především naučit se číst
ﬁlm, vnímat kompozici obrazu, sílu zvuku
a kouzla ﬁlmového střihu. Povede jej zkušená
lektorka Lucie Hlavicová. Ať už jste začátečníci či mírně pokročilí, nebojte se přijít. A děti
vezměte s sebou. Možná se z vás nestane
Fellini, ale věříme, že i fotograﬁe a videa
v rodinném archivu si zaslouží vypadat dobře.
Kurz je zdarma.
Ghettojam rozezní neobyčejný prostor
bývalé vězeňské Stolárny 12. listopadu od
20.00 hodin. Další multižánrový jam session
přinese hudbu, co vzniká a zároveň zaniká.
Vstupné dobrovolné.
Hudební výslechy 14. listopadu od 20.00
hodin přenesou posluchače prostřednictvím
DJ setu History of jamaican music do exotického Karibiku.
Mše svatá se koná 21. listopadu od 18.00
hodin, stejně jako každý třetí čtvrtek v měsíci
v kapli Káznice na Bratislavské 68 ji celebruje
kněz a publicista Jan Hanák.
Mše se konají ve spolupráci se sborem farnosti Starého Brna.
Martina Čichoňová

■

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity na Kotlářské 2 zve
na výstavu zájmových zvířat.
Výstava barevných a postavových kanárů
a exotického ptactva, morčat a dalších zájmových zvířat se koná od 8. do 17. listopadu ve
sklenících Botanické zahrady.
K vidění zde bude mnoho druhů papoušků
a dalších tropických ptáků, morčata a další
chovaná a zajímavá zvířata jako pavouci a plazi. Otevřeno je denně od 9.00 do 16.00 hodin.
Součástí výstavy jsou obrázky žáků ZUŠ Jaroslava Kvapila, které budou ke zhlédnutí až
do Vánoc.
Magdaléna Chytrá

PROTANČETE SE
K PORODU

BUĎTE FIT S BOTANKOU

Navodit psychickou pohodu miminku již
v těhotenství břišními tanci naučí budoucí
maminky v Centru pro rodinu a sociální
péči na Biskupské 7.
Břišní tance vnímáme většinou jako druh
zábavy a představení. Ve skutečnosti mají
ale mnohem hlubší význam. Původně patří
orientální břišní tanec neboli tanec rodiček
mezi staré rituály. Pomoci měly těhotným
ženám, tančícím v kruhu ostatních doprovázejících žen, dodává jim energii a sílu v těhotenství, při porodu i šestinedělí. V těhotenství
je fyzická i psychická pohoda maminky velmi
důležitá. Vše, co prožívá, se totiž přenáší na
plod a ovlivňuje jeho vývoj. Mnoha výzkumy
je dokázáno, že břišní tance mají na vyvíjející
se dítě blahodárné účinky, během tančení je
hlazeno a houpáno, což mu dodává klid
a pocit bezpečí. „Já osobně vnímám tento
pohyb jako jednu z možností, jak skvěle posílit i zrelaxovat tělo, a přitom být v kontaktu
s miminkem, a to vše v rytmu hudby a naprosto nenásilnou formou,“ řekla lektorka kurzu
Vendula Chaloupková.
Více se dozvíte na webu www.crsp.cz
v sekci kurzy a vzdělávání pro nastávající
Aneta Kárná ■
rodiče.

Pohyb pro malé i velké můžete vyzkoušet
v Centru volného času Botanka na Botanické 13. Kromě tradičních lekcí je nově připravený nepárový tanec pro seniory.
Pohyb je v dnešní líné a zaneprázdněné
době jedním ze základních stavebních kamenů našeho zdraví. Pojďte se s námi hýbat
a vyzkoušejte na Botance lekce zdarma. Pro
malé děti jsme připravili kroužek Rytmiky
na pondělní odpoledne, moderní tanec hip
hop pro děti se koná vždy ve středu, dětská
jóga má vyhrazený čas ve čtvrtek. Na dospělé

■

čeká středeční ranní jóga s hlídáním dětí, dále
i pilates ve středu večer a ve čtvrtek odpoledne jóga na bolavá záda. Také senioři
mohou vyzkoušet hodinu nápravného, posilovacího a protahovacího cvičení v pondělí
i ve středu. Novinkou je kurz nepárového
tance pro seniory, kteří se rádi hýbou v rytmu
hudby. Ukázková lekce bude 20. listopadu
ve 14.00 hodin. Buďme ﬁt a hurá do zimy.
Více na www.botanka.cz, nebo telefonním
čísle 725 871 752.
Olga Chladilová

■
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LUŽÁNKY UŽ MAJÍ
NOVÝ SKLENÍK

PŘÍPRAVY NA ADVENT
jemnit holomrazy ptákům a dalším obyvatelům zahrady.
Na pracoviště Lipová se s dětmi vydejte
28. nebo 29. listopadu. Kouzelné adventní
období tam zahájíme pohanskými zvyky, kterými se necháme inspirovat pro tvoření šetrné
k přírodě. Na tradiční Adventní Lipce si vyrobíte originální adventní kalendář i poutavou
výzdobu, k tomu nebude chybět oblíbený
dětský punč vařený v kotlíku nad ohněm.
Předadventní sérii akcí zakončíme na Jezírku. Na sobotu 30. listopadu je totiž naplánována akce Od Martina do Tří králů.
Více na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Amálie Čípková

Než 1. prosince zapálíte na adventním věnci
první svíčku, přijďte se na Lipku na tento
předvánoční čas připravit.
Na poslední listopadový týden chystáme
akce, díky nimž naladíte sebe, děti, vaši
domácnost a dokonce i zahradu.
Jak ochránit zahradu před nadcházející
zimou, aby byla na jaře zase plná života, vám
poradíme 26. listopadu na pracovišti Kamenná. Na semináři Zazimování zahrady si dále
povíme, jak stromy a keře uchránit před nezvanou zvířecí návštěvou a jak naopak zpří-

■

Mgr. Kristýna Kolibová

VYROBTE SI
ADVENTNÍ VĚNEC

BASTLFEST

Adventní věnec je pro řadu z nás neodmyslitelnou součástí vánočního času. Vyrobit
si vlastní můžete 28. listopadu v 16.30
hodin v Otevřené zahradě.
Věnec slouží k odpočítávání čtyř týdnů
adventu, proto na něm bývají čtyři svíčky.
Vznik této tradice se datuje až do 19. století,
přestože svíčky a věnce ze zelených rostlin
se v Evropě používaly už před příchodem
křesťanství. V roce 1839 vyrobil německý teolog prvního předchůdce adventního věnce,
použil k tomu staré dřevěné kolo a na něj
nalepil devatenáct malých červených svíček
jako označení všedních dní a čtyři bílé svíce
pro čtyři adventní neděle.
Dnes naše vánoční stoly zdobí nejrůznější
typy adventních věnců, častokrát už nemají
ani tvar věnce, jsou z různých materiálů
a v různých barvách. Přesto stále nejoblíbenější jsou klasické věnce z chvojí. A právě
takový tradiční adventní věnec se naučíte
pod vedením zkušené květinářky Jaroslavy
Fadrné vyrábět v Otevřené zahradě na
Údolní 33. Více informací a přihlášky na stránkách www.otevrenazahrada.cz, sekce Kurzy
a workshopy.

Na festival kutilství Bastlfest dorazí i pojízdná digitální dílna FabLab.
V zábavním vědeckém parku VIDA! se od
15. do 17. listopadu uskuteční Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu. Akce spojuje
tradici českého kutění a bastlířství s novými
trendy a technologiemi, mezi návštěvníky je
mimořádně oblíbená. „Dřív se k práci se dřevem nebo k pájení dostávaly děti velmi snadno. Dnes je to něco výjimečného. Jsme rádi,
že je to právě VIDA!, kde si něco takového
mohou, často poprvé v životě, vyzkoušet,“

Monika Babincová

Zatímco rekonstrukce budovy lužáneckého
pracoviště Lidická se odkládá, nové učebny
vznikly podle plánu.
V parku Lužánky je jílové podloží, které
v posledních horkých letech vysychá. Kvůli
tomu začala praskat budova přístavby pracoviště Lidická, což narušilo její statiku. Provozovatelé museli z bezpečnostních důvodů
uzavřít čtyři místnosti, včetně přístupové
chodby a východu do zahrady. Rekonstrukce
je plánovaná na duben až květen 2020.
Od října se však už ve středisku mohou
pochlubit novými přírodovědnými a polytechnickými učebnami. „Představují udržitelnost a ekologii v praxi běžného provozu,
například ohřev vody pomocí sluneční energie nebo sběr dešťové vody k zalévání
a splachování. Chystáme zde například
expozice tropických zvířat i květin a moderní prostory velké pracovní dílny,“ uvedla
vedoucí pracoviště Kateřina Děkaníková.
Do konce letošního roku se budou skleníky
vybavovat, na jaře příštího roku se otevřou
veřejnosti a od letních prázdnin začne plnohodnotný provoz.

■
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řekl k úspěchu akce ředitel centra Lukáš
Richter.
Bastlfest pořádá VIDA! už počtvrté. S každým rokem roste počet přizvaných spolků
a s ním i nabídka zajímavých aktivit. Letos
budou vystavovatelů více než dvě desítky.
Návštěvníci si zde vyzkoušejí třeba vyfukování skla, výrobu z kůže, opravu budíku, práci
radioamatérů nebo si sešijí vlastního plyšáka
ze starých hraček. Festival kutilství chystá
také retrokoutek zaměřený na kutilství osmdesátých let. Připojí se tak k celobrněnské
akci Osmdesátky v Brně pořádané ke 30. výročí sametové revoluce. Ema Zezulová ■

Volný čas

ADVENTNÍ RUKODĚLKY

ZKUSTE SE STÁT
NÁHRADNÍ BABIČKOU

Služba Trojlístek nabízí seniorkám možnost
nové náplně a radosti do života.
Mnoho mladých rodin s malými dětmi velmi
rádo přijme do svého života náhradní babičku
a bude vděčno 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 zajišťuje, poskytne podporu
během celé vaší spolupráce s rodinou. Těšit
se můžete také na akce, které v rámci služby
probíhají. Minulý měsíc se například babičky
sešly na pravidelné akci Kafe s Trojlístkem
a v listopadu budou spolu se svými vnoučátky
vyrábět adventní věnce a dekorace. Více
informací naleznete na www.trojlistek.com
a přihlásit se můžete na telefonním čísle
605 234 509 nebo e-mailu: trojlistek@crsp.cz.

POSEZENÍ U CIMBÁLU

TELEKOMUNIKAČNÍ
AKADEMIE

I v listopadu se můžete těšit na tradiční
Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu.
Konat se bude v pátek 22. listopadu od
18.30 hodin v sále společenského centra radnice Brno-střed na Dominikánské 2. Předprodej bude zahájen 11. listopadu od 14.00
hodin v Centru volného času Botanka na
Botanické 13. Zároveň také připomínáme, že
v prosinci nás čeká Vánoční speciál s hostem,
kterým bude Dětský národopisný soubor
Brněnský Valášek. Toto posezení se bude
konat výjimečně ve čtvrtek 19. prosince. Bližší
informace lze získat na tel. čísle 725 871 752
nebo na webu www.kaveeska.cz.
Barbora Kocmánková

■

Bc. Kateřina Brücknerová

■

Český telekomunikační úřad připravil pro
seniory přednášky z oblasti ochrany spotřebitele.
Přednášky vycházejí z praxe úřadu a obsahují to nejdůležitější, co by měl znát každý
spotřebitel, který používá mobilní telefon,
pevnou linku, televizi nebo internet.
Přednáška Barevné linky, tísňová volání
a hlasové služby aneb Aby vás účet za telefon
nezruinoval! se koná 13. listopadu. Posluchači
se naučí rozpoznávat speciálně zpoplatněná
čísla a dozvědí se, jak správně postupovat
při volání na tísňové linky. Budou umět rozlišovat zahraniční volání od roamingu a získají
pár užitečných tipů, jak ušetřit za volání.
Na 22. ledna je připravená přednáška na
téma Poštovní služby aneb Praktické informace pro spotřebitele. Poradí, jak si správně
vybrat a objednat poštovní službu, jakými
pravidly se řídí doručování zásilek, jak a co
lze reklamovat a kdy může Český telekomunikační úřad pomoci. Přednášky jsou zdarma,
začínají vždy v 10.00 hodin a trvají přibližně
hodinu. Poté navazuje krátká diskuze ve stylu
spotřebitelské poradny. Konají se v sídle úřadu na Šumavské 35, předem je třeba se registrovat na telefonu 541 428 610. (mav) ■

Střední škola informatiky, poštovnictví
a ﬁnančnictví na Čichnově 23 zve seniory
v listopadu a prosinci do rukodělných kurzů s vánoční tematikou.
Kurzy povede zkušená lektorka Ivana Kostihová, konat se budou v dílně rukodělných
prací školy vždy od 14.00 do 17.00 hodin.
Vánoční talíře na cukroví, misky na pouštění
štědrovečerních skořápek na vodě a drobné
dekorace zdobené sklem si z keramiky zájemci vyrobí 14. listopadu. Smaltované zvonky,
hvězdičky a šperky si vytvoří a v proﬁpeci vypálí
21. listopadu. Drátování je připraveno na 28. listopadu, oplétat se budou lahve, květináče,
hrnky a další drobnosti. Vánoční kouzelná zrcátka, andělé, kapříci a další ozdoby si ze skla
technikou tiffani vyrobí 5. prosince. Poslední
dílna 12. prosince je zaměřená na fussing, techniku lehání skla ve fussingové peci. Tvořit se
budou mísy s vánočními nebo dárkovými motivy a skleněné dárky pod stromeček. Více informací o kurzech a registrace do nich vyplněním
formuláře je na webové stránce www.cichnovabrno.cz/verejnost/informovany-senior nebo
e-mailu: milan.kucera@cichnovabrno.cz, případně osobně na vrátnici školy.
Bc. Milan Kučera

■

MLADÍ ZAHRAJÍ
SENIORŮM

Podzimní koncerty klasické hudby jsou připraveny v sále společenského centra radnice Brno-střed na Dominikánské 2.
Koncerty jsou určeny především pro seniory, které potěší provedením známých klasických skladeb studenti Konzervatoře Brno.
Konají se ve čtvrtek 14. listopadu, ve středy
27. listopadu a 4. prosince, začínají vždy
v 16.00 hodin.
Vstupenky jsou k zakoupení na místě před
vystoupením, jejich cena je 50 korun. Více
na www.botanka.cz nebo telefonním čísle
725 871 752.
Olga Chladilová

■
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Volný čas

HLAVOLAMY
V LETOHRÁDKU
MITROVSKÝCH

BARON TRENCK VE 3D

Až do 17. listopadu milovníci luštění, rébusů, hádanek, logických úkolů nebo skládaček budou moci navštívit zábavnou a hravou výstavu Svět hlavolamů v Letohrádku
Mitrovských.
Historie hlavolamů sahá až do starověkého
Egypta, na Arabský poloostrov za kolébku
hlavolamů bývá považována Čína, odkud se
rozšířily do Japonska. Moderní historie hlavolamů se pak začala psát koncem 19.
a počátkem 20. století. V této době se objevují první sběratelé a vynálezci, kteří některé
hříčky popularizovali natolik, že se z nich stal
opravdový fenomén.
Na výstavě je rozmístěno přes 120 exponátů k prohlédnutí, z nichž zhruba jednu čtvrtinu si návštěvníci mohou vyzkoušet u několika
pracovních stolů.
Otevřeno je od úterý do neděle od 10.00
do 16.00 hodin. Posledního listopadu pak
zahájíme tradiční výstavu betlémů doplněnou
o obří dioráma na téma života Ježíše Krista.
Více informací je zveřejněno na stránkách
www.letohradekbrno.cz. Mgr. Petr Lukas ■

U příležitosti 270 let od úmrtí barona Františka Trencka ve vězení na Špilberku je na
témže místě až do 31. prosince připravená
výstava Baron Trenck. Nová tvář legendy.
Po tři roky Trenckovu mumii zkoumal mezioborový tým brněnských specialistů. Muzeum
města Brna na něm spolupracovalo s odborníky z Masarykovy univerzity a nyní představuje výsledek. Baron Trenck je první historickou osobností, jíž se dostalo plně digitální
rekonstrukce tváře i celého těla, a to dokonce
i pohyblivé. Nejslavnější špilberský vězeň,
velitel pandurů baron František Trenck, zemřel

4. října 1749. Byl pohřben v hrobce kapucínského kláštera, kde se jeho tělo přirozeně
mumiﬁkovalo. Trenckovu mumii v únoru 2017
tým odborníků transportoval na CT vyšetření
a začal ji zkoumat nejmodernějšími metodami
forenzní antropologie a soudního lékařství.
Výsledky se průběžně zpracovávaly pomocí
3D digitálních technologií. Gotické sály Špilberku se proměnily na antropologickou laboratoř, kde návštěvníci poznají, co všechno se
dá zjistit o elitním vojákovi poloviny 18. století,
a dokonce jej uvidí i v pohybu.

Z HISTORIE OSTRAHY
STÁTNÍCH HRANIC

OSLAVA IVANA BLATNÉHO

Michael Kalábek

Technické muzeum zve od 12. listopadu
do 3. května 2020 na výstavu Železná opona 1948–1989.
Výstava představí historii ostrahy státních
hranic, ukáže výzbroj a výstroj jednotek
Pohraniční stráže, způsoby překonávání státních hranic bývalého Československa a prostředky používané při překračování. Zaměří
se na ženijně-technické zařízení na hranicích
a na osudy a příběhy konkrétních osob,
jejichž životy ovlivnila železná opona.
Tuto část doplní problematika cestování
do zahraničí v době trvání železné opony.
Výstava představí i rakouský pohled na železnou oponu a její důsledky pro obyvatele
Rakouska prostřednictvím rakouského muzea v Hornu. K výstavě je připravován také
odborný katalog.
V hlavní budově muzea je dále k vidění
17 stálých expozic a Technická herna, která
zaujme malé i velké návštěvníky. Zábavnou,
interaktivní formou seznamuje s různými
zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.
Více na http://www.technicalmuseum.cz.
(mav)

■
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■

Nakladatelství Host a Druhé město společně připravila nové vydání sbírek brněnského básníka Ivana Blatného.
V Moravské zemské knihovně básníka do
20. prosince připomíná výstava Ivan Blatný
– 100 let.
Legendární básník Brna by v prosinci oslavil sté výročí narození. Ve dvaceti letech
debutoval sbírkou Paní Jitřenka, rok nato
vydal sbírku Melancholické procházky, která
mu zajistila doživotní slávu.
Poválečné sbírky Tento večer a Hledání
přítomného času už předcházely Blatného
odchodu do emigrace. Protože se znelíbil
tehdejšímu politickému vedení země, bylo
snahou jeho tvorbu utopit v zapomnění.
Znovu se tak podařilo vydat už jen Melancholické procházky v letech 1968 a 1990.
Nakladatelství Host a Druhé město se proto
rozhodla napravit tento starý dluh. Tři z nově
vydaných sbírek letos vycházejí teprve
podruhé.
Více informací o výstavě i ostatních aktivitách knihovny na www.mzk.cz.
Jana Lokajová

■

Kultura

VÝSTAVA ČERPÁ
ENERGII ZE SLUNCE

POZDRAV Z TATER

V Moravské galerii v Pražákově paláci na
Husově 18 je až do 19. ledna k vidění výstava děl mladých umělců, kteří jsou nominováni na prestižní ocenění pro výtvarné
umělce do 35 let, Cenu Jindřicha Chalupeckého.
V souvislosti s klimatickými změnami se
galerie rozhodla jít cestou experimentu –
výstava je napojena na fotovoltaickou elektrárnu umístěnou v prostoru budoucího Janáčkova kulturního centra. Moravská galerie je
tak první českou státní institucí, která přichází
s výstavním projektem využívajícím obnovitelné zdroje.
Sami ﬁnalisté zároveň souhlasili s tím, že
budou evidovat veškerou svou uhlíkovou
stopu – tedy ekologickou zátěž podle zvoleného materiálu ve výstavě nebo způsob
dopravy. Tímto experimentálním krokem by
chtěla galerie vznést podnět k veřejné diskuzi
týkající se institucionální praxe.
Více o výstavě na webových stránkách
www.moravska-galerie.cz.
Michaela Paučo

■

Galerie Valchařská oslavila pět let. Do
29. listopadu je zde k vidění výstava slovenského fotografa Vladimíra Koštiala
Tatranský pozdrav.
Vladimír Koštial (1912–2001) je pozapomenutou postavou dějin slovenské fotograﬁe.
Počátky jeho díla sahají do třicátých let
a završil jej na počátku normalizace. Svým
fotoaparátem zachytil v podstatě vše, co se
v dané době dělo v jeho regionu, totiž v okolí
Tatranské Lomnice, nebo obecně v Tatrách.
Koštialovy fotograﬁe tak mají hodnotu nejen
uměleckou, ale též dokumentární a patří

UTOPICKÉ VIZE
VE FAIT GALLERY

BRNO PŘEDMĚSTÍ VÍDNĚ

Moravská galerie otevře 14. listopadu první
část rekonstruované expozice starého
umění v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí.

Expozice nazvaná Brno předměstí Vídně
poukáže na silné umělecké vazby mezi
moravskou a rakouskou metropolí. Návštěvník získá lepší představu o umění 19. století
díky funkční provázanosti volného a užitého
umění.
Výstavu otevře zrcadlové bludiště od současných designérů Jana Plecháče & Henryho
Wielguse, v němž se zrcadlí ta nejlepší díla
z období gotiky a baroka z galerijních sbírek.
Jádro expozice je pak rozděleno do čtyř
tematických okruhů: od osvícenectví přes
biedermeier, vlnu historismu a folklorismu až
k secesnímu hnutí.
Expozice kombinuje ukázky umění i uměleckého řemesla, vedle obrazů, soch a prací
na papíře se tu prezentují i ukázky dobového
nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu
a módy, šperků nebo litin. Návštěvník se tak
na jednom místě setká s obrazem Jízda králů
od Joži Uprky, paravánem namalovaným
Alfonsem Muchou, plakátem od Gustava
Klimta či nábytkem Josefa Hoffmanna.
V expozici nechybí ani relaxační zóna a interaktivní ateliér nejen pro děti.
Michaela Paučo

k největším objevům slovenské fotograﬁe
posledních let. Galerie Valchařská se nachází
ve starém průmyslovém areálu přímo v prostorách Tiskárny Helbich. Její koncept určila
právě tiskárna, kde se potkává celá řada lidí
– umělci, graﬁci, kurátoři a v neposlední řadě
také tiskaři, kteří společně řeší, jak budou
vypadat katalogy a knihy nejenom o umění.
Dvakrát do roka zde dostávají prostor začínající umělci a jednou ročně už etablované
osobnosti uměleckého světa, kterým je věnována reprezentativní publikace. Více na
(mav) ■
www.galerievalcharska.cz.

■

Výstava Karel Malich & utopické projekty
je nejkomplexnější prezentací modelů utopických děl, které byly doposud představeny jen fragmentárně. K vidění je ve Fait
Gallery do 11. ledna.
Utopické architektonické projekty Karla
Malicha jsou výsledkem jeho dlouhodobé
fascinace prostorovými představami a jejich
možnostmi, které skýtaly pro potřeby lidstva
budoucnosti. Jejich vize si autor od šedesátých let systematicky zaznamenával formou
přípravných kreseb, studií a provizorních
maket. Trojrozměrných realizací se však
vzhledem k omezeným materiálovým možnostem i nedosažitelným technickým požadavkům dočkal pouze zlomek z nich.
Ideám utopického urbanismu budoucích
států, měst, ale i dílčích projektů a staveb,
předcházel u něj i dalších prezentovaných
autorů: Milana Knížáka, Václava Ciglera, Alexe
Mlynárčika a studia VAL, Júlia Kollera, Dalibora Chatrného, Stana Filka a Jozefa Jankoviče nejen rozpor s koncepcí stávajících
budov a měst, ale především radikální kritika
nesvobodné společnosti a rovněž nově
i nastolení ekologických témat.
Tímea Vitázková

■
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Kultura

ÓLAFUR ARNALDS
ROZEZNÍ SONO

DOBROČINNÉ KONCERTY
NA LEITNERCE

LENNY VYSTOUPÍ
NA FLÉDĚ

Sono Music Club hostí 19. listopadu od
20.00 hodin islandského hudebníka a skladatele Ólafura Arnaldse.
Hudebník na letošních Colours of Ostrava
uhranul návštěvníky magickým vystoupením,
které spojilo jemnou elektroniku s akustickou
hudbou a stalo se pro mnohé jedním z nejlepších letošních festivalových koncertů. Další
odměnou pro české fanoušky bude Arnaldsovo podzimní vystoupení 19. listopadu
v brněnském Sono Music Clubu v rámci turné
k albu re:member.
Ambient znamená prostředí či okolí. Tedy
přesně to, co vytváří poslech hudby islandského multiinstrumentalisty. Spolupracoval
se Sigur Rós, zformoval experimentující techno-duo Kiasmos a složil soundtrack pro britskou kriminálku Broadchurch. V roce 2018
vydal čtvrtou desku s názvem re:member.
Krystalicky čisté snění o hudbě, které působí
jako zhudebněná impresionistická malba.
A pro Arnaldse zároveň přímý návrat k vlastním
kulturním kořenům.
Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut. Více
na www.coloursselection.cz.

Leitnerka se v listopadu stane součástí
a spoluorganizátorem hned tří dobročinných akcí.
V pořadí první beneﬁční večer bude 9. listopadu patřit všem zdravotním klaunům. Zpěvačka Luciana a kapela Bedofem se postarají
o hudební zážitek, na divácích pak bude jen
přijít a bavit se. Celá částka vybraná na vstupném poputuje na konto Zdravotních klaunů.
Hned 12. listopadu na vás čeká celovečerní
dávka folku v podání kapel Bounty, Přístav
a Bohouš Josef & Divokej Proud. Všechny
tyto kapely se sejdou, aby společně podpořily
organizaci Debra, která už roky pomáhá lidem
s onemocněním motýlích křídel. Vybrané
vstupné pomůže alespoň několika „motýlkům“ v jejich těžké situaci. Do třetice vystoupí
23. listopadu kapely Swingové kvarteto bezrukého Frantíka, Four in Blue a Vilém Spilka
Quartet v rámci Lišákova memoriálu No. 3.
Celý výtěžek ze vstupného poputuje do rukou
Václava Zbořila, Lišákova syna. V rámci
Memoriálu pokřtí kapela Vilém Spilka Quartet
svoji novou desku. Večerem provede a desku
pokřtí moderátor Milan Tesař.

Lenny představí 5. listopadu v klubu Fléda
kromě známých hitů z alba Hearts i písně z připravované desky, jejíž podobu předznamenávají singly Enemy, Home a Lovers Do.
U příležitosti vydání třetího singlu se Lenny
rozhodla vyrazit na podzimní komorně laděné
turné Lovers Tour. Vedle příprav na turné se
zpěvačka soustředí na své nové studiové
album. Opět bude stát na jejím nakřáplém hlasu v přitažlivě vybalancovaném spojení kvalitního popu a indie rockového drivu. Bude
elektroničtější než předchozí deska. Na
výslednou podobu všech tří novinek dohlížel
kytarista Lenčiny doprovodné kapely Ondřej
Fiedler.
Lenka Filipová mladší alias Lenny je dcerou
zpěvačky Lenky Filipové. Ve čtyřech letech
začala hrát na klavír, v jedenácti složila svou
první píseň a v šestnácti začala hrát s kapelou
a doprovázet matku na turné po Evropě,
Austrálii, Americe a Kanadě. Vystudovala skládání písní na British and Irish Modern Music
Institute v Londýně. V roce 2013 získala titul
Anděl za Objev roku, za debutové album
Hearts získala Andělů pět.

■

Martin Brzobohatý ■
Foto: Hana Knížová

Veronika Machátová
Petra Kašparová

■

LISTOPAD 2019
NEDĚLE 3. LISTOPADU / 15:00
VELKÁ VLAKOVÁ POHÁDKA –
Klub Leitnerova & Divadlo DNO
Širokorozchodná pohádka Jiřího Jelínka pro
cestující od tří let
ČTVRTEK 7. LISTOPADU / 19:30
NEVERMORE & KOSMONAUT:
BLEDĚMODRÉ MĚSTO
Koncert spojený s vernisáží výstavy
Bleděmodré město
SOBOTA 9. LISTOPADU / 19:00
BENEFIČNÍ KONCERT PRO
ZDRAVOTNÍHO KLAUNA
NEDĚLE 10. LISTOPADU / 10:00
KÁŤA A BAJAJA – Divadlo Aldente
Příběh o lásce k veršům ze sbírky
Vladimíra Holana
ÚTERÝ 12. LISTOPADU / 19:00
FOLKOVÝ VEČER NA PODPORU
MOTÝLÍCH KŘÍDEL
Benefiční koncert

PÁTEK 15. LISTOPADU / 19:30
MOJE BÍLÁ VELRYBA V AKVÁRKU
– Divadlo Kdekoli
Souboj snu a reality moderní společnosti

ČTVRTEK 28. LISTOPADU / 19:30
JIŘÍ KOTAČA QUARTET
Moderní jazz se špetkou moravského
folkloru

SOBOTA 16. LISTOPADU / 19:30
PURE DEVADESÁTKY
Devadesátá léta neotřelým pohledem
Johany Fundové

SOBOTA 30. LISTOPADU / 14:00
WORKSHOP KRESLENÉHO
ANIMOVANÉHO FILMU
Přijďte si vytvořit svůj vlastní
animovaný film

ÚTERÝ 19. LISTOPADU / 19:30
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Tradiční poslechový pořad

V listopadu pro vás bude kavárna otevřena
od pondělí do pátku od 16 do 22 hod.

ČTVRTEK 21. LISTOPADU / 19:30
Mirek Kemel s kapelou
Hudba plná žánrů, v plné sestavě
Host: Vladimír Javorský
ÚTERÝ 26. LISTOPADU / 19:30
POKUS O VYTVOŘENÍ OSOBNOSTI
ZE SEBE SAMA – Divadlo Komediograf
Jak být osobností, které si lidé váží?
One man show Roberta Mikluše
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Každé pondělí pravidelné kurzy cvičení:
17:00 – 18:30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga s Naďou Ruckou
Předprodej v síti GoOut / Indies / TIC Brno
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/

Kultura

TEMPERAMENTNÍ
MIRANDOLÍNA V REDUTĚ
V divadle Reduta na diváky čeká Mirandolína, komedie, která diváka přenese do
slunné Itálie 18. století.
Mirandolína, svérázná majitelka hostince
ve Florencii z komedie Carla Goldoniho, je
velmi schopná žena, která rozumí podnikání
jako nikdo jiný.
Kromě toho překypuje půvaby, je vtipná
a chytrá, takže má v lokále i v pokojích stále
plno. A nejen to. Mnozí z návštěvníků se
u Mirandolíny ubytovávají pravidelně, neboť
doufají v její náklonnost.
La Locandiera, v Čechách taktéž uváděná pod názvem Paní hostinská, se poprvé
hrála v roce 1752 v benátském Teatro
Sant´Angelo.
Italský komediograf ji napsal pro atraktivní
a energickou herečku Maddalenu Marliani,
oblíbenou představitelku chytrých a šikovných služek z commedie dell´arte.
Mirandolína v Redutě je také těsně svázána s představitelkou titulní role. Tereza
Groszmannová hru přeložila na míru nejen
sama sobě, ale také svým kolegům.

PERA MARKÝZE
DE SADE

Způsob vyjadřování postav je díky tomu
orientován na rytmus, podporující dynamickou hereckou akci. Jazyk textu si umně
zahrává s dvojsmysly, zároveň je co nejvíc
výstižný a působí svižně. Více o inscenaci
na www.ndbrno.cz.
Petr Novák

■

MUZIKÁL POPELKA NA LEDĚ

Úspěšný muzikál na ledě Popelka uvidí
diváci v prosinci v DRFG Areně. Mluvili jsme
o něm s mistryní světa v krasobruslení Radkou Kovaříkovou.
Co je to vlastně muzikál na ledě? A koho
uvidíme v Popelce?
Muzikál na ledě je speciﬁcký žánr, jde
o kombinaci divadla, muzikálu a krasobruslařské show. Tuto unikátní formu vymyslel
scenárista a režisér Jindřich Šimek. Popelka
je výpravné představení pro děti i dospělé,
odehrává se současně na ledové ploše

a variabilním jevišti s ﬁlmovou projekcí. Popelku a Prince zpívají Lucie Bílá a Ondřej Ruml,
v dalších rolích uvidíte Pepu Vojtka, Danu
Morávkovou nebo Vlastimila Harapese. Hudbu napsal Petr Malásek, texty Václav Kopta.
Choreograﬁi připravila rodačka z Podolí
u Brna Jana Kašpárková – Hübler. Scénografem představení je brněnský autor Petr Hloušek, který se podílel i na originálním ﬁlmu tvořícím 3D dojem celého představení.
Jak vybíráte krasobruslaře a jak se jejich
vystoupení v Popelce liší od jiných krasobruslařských show?
Záleží mi na tom, aby úroveň krasobruslení
byla co nejvyšší, proto sportovce pečlivě
vybírám v Evropě i zámoří. Momentálně
v Popelce bruslí sportovci ze sedmi zemí,
jsou mezi nimi i sólisté předních evropských
krasobruslařských show. Popelka není show
s maskoty, ani lední revue, naši bruslaři patří
ke špičce a mají i hereckou průpravu.
Vy jste brněnská rodačka, co máte na Brně
nejraději?
Vzpomínky na dětství, poklidnou atmosféru
a teď zrovna mě těší, že jsou mé trofeje na
výstavě Branky Body Brno na Špilberku.
Margareta Vojtková

■

Hra Pera markýze de Sade měla premiéru v Mahenově divadle v říjnu, znovu ji mohou diváci vidět 5. a 11. listopadu.
Doug Wright, jeden z předních současných amerických dramatiků, debutoval hrou Pera markýze de Sade v roce
1995. V roce 2000 vyšla stejnojmenná
ﬁlmová adaptace v režii Philipa Kaufmana
s Geoffrey Rushem v titulní roli. Na česká
jeviště se tak hra dostává téměř po čtvrt
století od svého vzniku, ale palčivost
témat, o nichž promlouvá, nemizí.
„Je nemožné dívat se na někoho, jako
je Trump, a nevzpomenout si na někoho,
jako je Sade,“ řekl autor o své hře nyní.
Děj se odehrává v Charentonském
blázinci v roce 1807, kam byl markýz
uvězněn napoleonským režimem. Jeho
věznitelé, humanisticky založený abbé
de Coulmier a tvrdé metody vyznávající
Dr. Royer-Collard, jsou natolik pobouřeni
jeho psaním, které nepřestává ani za
zdmi cely, že se rozhodnou zamezit mu
v psaní za každou cenu.
Markýz de Sade patří k nejkontroverznějším osobnostem literatury vůbec,
jeho rozpětí mezi pornograﬁí, psychologickou analýzou a velmi temnou ﬁlozoﬁí
z něj dělá spisovatele těžko čitelného,
nesrozumitelného a často zavrhovaného. Doug Wright i inscenátoři nevnímají
de Sada jako prostého pornografa, ale
především jako umělce, jehož hlavním
žánrem je provokatérství.
Pera markýze de Sade jsou provokativním komediálním dramatem napsaným
v nejlepší tradici amerických broadwayských her, která v sobě snoubí vytříbený humor s divácky přístupným dějem
i výstavbou textu.
Gabriela Kodysová

■
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OSTRAVSKÝ KOUŘ

POHYBOVÁ
INSCENACE O LÁSCE

Listopad je zřejmě ideální měsíc pro vzpoury a revoluce. A pod jejich praporem se tento měsíc odehraje také v Divadle Bolka
Polívky.
Hned první letošní premiéra divadla nese
název Rebelky. V brilantní francouzské komedii se setkávají dvě zralé ženy v podání Chantal Poullain a Štěpánky Křesťanové, které se
vzepřou nalinkovanému životu a vezmou
osud do svých rukou. Poprvé se tak stane
15. listopadu, další reprízy jsou naplánovány
vzápětí i pro další večery až do 19. listopadu.
Sametové revoluci, ale také loňskému
100. výročí vzniku Československa bude
20. listopadu věnováno speciální vydání Rekabaretu. Průvodcem večera vám bude
Cenzura a chybět nebudou ani dobové písně. Oslavit 30. výročí sametové revoluce
však můžete ještě o den později, 21. listopadu, s Rudy Linkou. Jeho One Man Show
se nese v duchu svobody, hudby, a humoru
s nadhledem a lehkostí, které mu přináší
možná i vzdálenost mezi jeho dvěma domovy, jedním v New Yorku a druhým na Šumavě.
Z bývalé ČSSR emigroval totiž tento skvělý
muzikant, který dnes patří mezi top desítku
světových jazzových kytaristů, v roce 1980.

BuranTeatr zahájil 15. sezonu koprodukční
premiérou s producentskou platformou
Motion Hub, která se zaměřuje na tanec,
pohyb a fyzické divadlo.
Inscenaci LO.VE! divadlo poprvé uvedlo v říjnu. „Jedná se o multidisciplinární taneční
inscenaci, která propojuje tanec, film, hudbu,
fashion design a moderní divadelní technologie,“ prozradila dramaturgyně projektu Kateřina Lukáčová. Performery jsou partneři Tereza
Lepold-Vejsadová a Lukáš Lepold, kteří rovněž
vytvářejí choreograﬁi a režijní koncepci. Film
vznikal v autentických interiérech i exteriérech
ve Zlíně a na Soláni v Beskydech, cíleně zvolených pro tuto inscenaci ve spolupráci s Baterka Film. LO.VE! mapuje jednotlivé etapy vztahu
v časové chronologii. Setkání, okouzlení, všednodennost, odcházení. Každá z těchto čtyř
fází má vlastní vizualitu, hudbu a náladu. Spojením několika druhů svébytného autorského
umění vytváří celistvý organismus pohybové
inscenace. Projekt se prezentuje fotograﬁemi
brněnského fotografa Jana Vrby, výsledky této
spolupráce bude možné vidět na výstavě
v prostorách kavárny Black Box Cafe, která je
součástí divadla BuranTeatr, do 11. listopadu.

RAKETOU NA MARS
Divadlo Reduta zve na představení Mars,
premiéra se odehraje 6. prosince.
Uprostřed pralesa obývaného opicemi probíhá konkurs pro odvážlivce, kteří se chtějí
podílet na kolonizování Marsu. Čtyři výstřední
uchazeči o tuto misi – otec s dcerou a dva
téměř identičtí bratři, kteří se předhánějí
v tom, kdo z nich je jejich horším já – podstupují fyzicky i psychicky náročné úkoly.
Zadání jsou však stále vyhrocenější a smysl
takového konání přestává být zřejmý. Máme
podobné příkazy vůbec plnit? Co se po nás
vlastně chce? A čemu doopravdy věříme?
Pořadatelům tohoto experimentu, nebo
vlastním instinktům? Uchazeče čeká boj
nejen mezi sebou, ale především se sebou
samými.
Nová existenciální komedie Maria von
Mayenburga (*1972), kterou autor, kmenový
dramaturg berlínské Schaubühne, známý
brněnským divákům díky titulům Tvář v ohni,
Perplex či Mučedník, v květnu 2018 sám
inscenoval v Schauspiel Frankfurt. Uvedeme
ji v režii Natálie Deákové, jež v minulých šesti
sezonách formovala jako umělecká šéfka
plzeňskou činohru.
Petr Novák

■

Symbolickým ohlédnutím za dobou minulou se pak stane divadelní adaptace kultovního ﬁlmu Kouř, kterou připravila dramaturgicko-režijní dvojice Kristýna Kosová a Adam
Svozil v ostravském Divadle Petra Bezruče.
V Brně u Polívků budou hostovat 26. listopadu – přijďte, bude to fajn fajnový pozorovat,
jak některá témata ani po třiceti letech neztratila na aktuálnosti.
Jiřina Veselá ■
Foto: Archiv DBP

Miroslav Ondra

PRAŽSKÉ STUDIO HRDINŮ
ZAHRAJE V HADIVADLE

Dvě výrazné scény současného alternativního divadla si po několik podzimních večerů vymění svá působiště v rámci výměnného hostování HaDivadla a pražského
Studia Hrdinů.
Pražští diváci tak budou mít možnost zhlédnout tři inscenace brněnského HaDivadla
reﬂektující jeho 44. sezonu: Práce. Tři vybrané
inscenace ze svého repertoáru přiveze do
Brna Studio Hrdinů. V říjnu diváci zhlédli představení Zdání klame, v prosinci pak Studio
Hrdinů navštíví Brno hned dva dny po sobě.
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7. prosince uvede úspěšné monodrama
v režii Kamily Polívkové Skugga Baldur ověnčené Cenou Divadelních novin. Scénickou
koláž Mimo zápis v režii Ivany Uhlířové složenou z fragmentů textů a deníkových zápisů
Paula Klee uvede 8. prosince.
Vzájemné hostování HaDivadla a Studia
Hrdinů je přehlídkou inscenací výrazných
režijních osobností, průřezem odlišných přístupů k tvorbě a nabízí možnost reﬂexe témat,
která v současnosti na obou alternativních
Marie Rotnáglová ■
scénách rezonují.

Kultura

KDO ŠIJE U PODOLSKÉ
Kniha Lucie Hlavinkové Kdo šije u Podolské
bude slavnostně pokřtěna 22. listopadu.
Křest se uskuteční v 18.00 hodin v jazzové
kavárně Podobrazy na Zelném trhu 14, roli
kmotry přijala přední česká módní návrhářka
Liběna Rochová. K tanci a poslechu zahraje
Illegal String Quartet melodie z éry Osvobozeného divadla. Salon Podolská býval
v dobách své největší slávy spojován s elegancí a luxusem. Po znárodnění v roce 1948
zde díky protekci Marty Gottwaldové mohla
bývalá majitelka zůstat zaměstnána na podřadné pozici. V knize můžeme na osudech lidí
spojených se salonem sledovat dobu, kdy
modely z pařížských přehlídek vystřídaly rudé
šátky a vykasané rukávy údernic. Z ulic mizela
elegance, ale mnohem horší bylo, že mizela
i svoboda a mizeli doslova i lidé. Knihu vydalo
v závěru října nakladatelství Motto. Lucie Hlavinková je autorkou knih pro dospělé Apatykář
a Sestry Foxovy, pro děti napsala trojdílný Projekt pes, Praštěný trpaslík a Sesterstvo a kou(mav) ■
zelná kočka Fabila.

MUSICA POETICA SLAVÍ
Komorní soubor staré hudby Musica Poetica slaví 20 let svého trvání. Slavnostní
večer proběhne 12. listopadu v 19.00 hodin
v Barokním sále Místodržitelského paláce
pod názvem Café cabaret aneb Zrnko
k zrnku.
Pro oslavu našeho výročí jsme záměrně
zvolili formu kabaretu. Nechceme se ohlížet
s nostalgií, ale s vtipem. Večerem nás provedou Igor Dostálek a Lukáš Reiger, ke slyšení bude to nejzajímavější z hudby, se kterou
jsme se 20 let potkávali, v přestávce bude
možno zhlédnout i fotograﬁe souboru z archivu. Přijďte s námi oslavit naše výročí – vstupné je dobrovolné.
Musica Poetica vznikla v roce 1999 jako
profesionální seskupení mladých lidí, čerstvých absolventů Akademie staré hudby
v Brně, zaujatých dobovou interpretací barokní hudby. Název souboru odráží zaměření
jeho koncertních programů – spojení barokní
hudby a poezie. Interpretace staré hudby na

kopiích dobových nástrojů nás zavedla na
koncertní pódia u nás i v zahraničí. V rámci
dlouhodobého cyklu koncertů Baroko
v evropských zemích provedl soubor hudbu
a poezii devíti evropských zemí. Naší snahou
bylo a je zprostředkovat posluchačům atmosféru a myšlení barokní doby, která je i dnes
inspirací.
Jana Janků

■

BOMBARĎÁCKÁ
BENEFICE

11/2019

Fučí a padá listí,
Polárka to jistí!
02
05
06
07
08
12
14
17
19
21
23
24
28
30

PREMIÉRA
O Glashtinovi a slepé dívce věk 7+
15.30
věk
7+
út O Glashtinovi a slepé dívce
17.30
MALÁ SCÉNA
st Co šeptají stromy? věk 0+
14.00 a 15.30
MALÁ SCÉNA
čt Co šeptají stromy? věk 0+
14.00 a 15.30
MALÁ SCÉNA
pá Co šeptají stromy? věk 0+
9.30 a 11.00
MALÁ SCÉNA
út Jak děti zachránily motýly věk 3+
17.30
čt Ve jménu republiky věk 13+
17.30
ne TO výročí: Koncert pro ty, co ještě nebyli na světě
KONCERT / HAPPENING
17.30
út Siddhártha věk 11+
17.30
čt František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+ M A L Á S C É N A 17.30
so František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+ M A L Á S C É N A 10.30
15.30
Vinnetou věk 6+
ne Herecký workshop věk 5+ a 10+
10.00
MALÁ SCÉNA
Tančírna věk 2+
13.30 a 15.00
čt Homo zabijens: Konec lovců mamutů věk 9+
17.30
MALÁ SCÉNA
so Tamtadarova dobrodružství věk 5+
10.30
KONCERT / KŘEST CD
Bombarďák
17.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.

so

Celý program najdete na našem webu. Změna programu vyhrazena.

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

V Divadle Polárka na Tučkově 34 pokřtí
30. listopadu v 17.30 hodin nové album
kapela Bombarďák.
Vydání čtvrtého CD nazvaného Čtvrtek
kapela oslaví beneﬁčním koncertem, jehož
výtěžek půjde na podporu brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči. Bezplatně
pomáhá rodinám, které vychovávají v domácím prostředí děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
Zároveň si návštěvníci koncertu v divadle
vyzkoušejí řadu pomůcek, které společnost
používá při práci se svými klienty. Na Malé
scéně bude k dispozici třeba hmatové, sluchové či váhové pexeso, brýle simulující zrakové postižení, k vyzkoušení bude i opičí dráha se slepeckou holí.
Více na www.divadlopolarka.cz.
Natálie Pelcová

■
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Neziskové organizace

DO DŽIVIPENU

TÝDEN RANÉ PÉČE
Divadlo pro děti a křest knihy Černobílé
pohádky zahájí kampaň Týden rané péče.
Celostátní kampaň se uskuteční od 4. do
10. listopadu, jejím organizátorem je Společnost pro ranou péči, která se věnuje dětem
s postižením zraku. V Brně kampaň zahájí
4. listopadu od 16.00 do 18.00 hodin v Café
Práh program Z pohádky do pohádky. Herečka Pavla Vitázková pokřtí knihu Černobílé
pohádky, která vznikla na podporu rodin, kterým společnost pomáhá, a následovat bude
divadelně-hudební představení pro děti.
Akce je otevřená pro širokou veřejnost.
Černobílé pohádky vznikly jako dobročinný
projekt společnosti, kdy 18 autorů dětské literatury přispělo do knihy pohádkou bez nároku na honorář. Zapojili se spisovatelé z celé
republiky: Zdeněk Svěrák, Alena Mornštajnová, Petra Soukupová, Martina Drijverová
a další. Na tištěnou knihu bude navazovat
také audiokniha namluvená herci Jiřím Dvořákem a Pavlou Vitázkovou, kteří zdarma
věnují svůj čas a hlas pro dobrou věc.
Černobílé pohádky vyšly v nakladatelství
Albatros a výtěžek z prodeje získá brněnská
pobočka Společnosti pro ranou péči, jejíž

I PEČUJÍCÍ SE BAVÍ

V Café Práh zazpívá 23. listopadu od 14.00
hodin pro všechny pečující Hana Ulrychová.
Dále vystoupí zlínská hudební skupina
Stromy a mladé tanečnice z Tanečního studia
Ilony Brunové. Tato akce se koná jednou za
rok, setkávají se na ní členové Unie pečujících, příznivci pečujících, pečující a také ti,
o které pečují, a to nejen z Brna, ale i širokého
okolí. Kromě hudby a tance na ně čeká také
výstavka fotograﬁí nazvaná Dobré světlo
pečujícím. My žijeme! Vstupné je dobrovolné,
využito bude na aktivity, které unie pro pečující celoročně připravuje. Více na stránkách
www.uniepecujicich.cz nebo telefonním čísle
Marie Čalkovská ■
776 217 214.

Nízkoprahové centrum Dživipen Armády
spásy na Körnerově 1 zve na volnočasové
a preventivní programy.
Klubové pondělky jsou v listopadu věnovány sportovním hrám a soutěžím, úterky prevenci, ve středu se v klubu bude vařit, výtvarným činnostem patří čtvrtky a pátky připadají
na individuální schůzky. Dále s klubem navštívíme Divadlo Polárka a 20. listopadu se
zúčastníme speciální akce s boxerem.
Více informací se dozvíte na vývěsce před
klubem, na telefonním čísle 773 770 238
nebo na e-mailu: kckornerova_brno@armadaspasy.cz.
Bc. Kristýna Čechová, Dis.

poradkyně dlouhodobě dojíždějí do 150
rodin s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
Na pohádkové odpoledne navazuje 5. listopadu Den otevřených dveří v novém sídle
společnosti na Uzbecké 32 v Bohunicích,
kde si návštěvníci mohou prohlédnout místnost pro funkční vyšetření zraku a otestovat
své smysly při zážitkové prezentaci služby.
Více na www.ranapece.cz/brno.
Mgr. Irena Jelínková

■

NENECHTE SE NAPÁLIT
Nadace Dobrý anděl opakovaně zaznamenala zneužití jména nadace pro výběr
ﬁnančních příspěvků v Jihomoravském
kraji.
Výběr těchto příspěvků je prováděn prodejem výrobků nebo výběrem hotovosti do
kasiček, a to jak na ulici, tak i přímo obcházením bytů. Vše je zaštítěno jinou existující
organizací a dobrovolníci se prokazují jejím
platným povolením k veřejné sbírce.
Nadace Dobrý anděl však s výše uvedeným nemá nic společného a s danou organizací není v žádném kontaktu.
Příspěvky Dobrých andělů jsou přijímány
pouze na sbírkový účet číslo 8001008/5500
a vždy bezhotovostně.
Finanční prostředky přijaté na tento účet
jsou pravidelně každý měsíc rozdělovány do
posledního haléře rodinám, které se vlivem
vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace.
Nadace již podniká patřičné právní kroky,
aby falešným výběrům zabránila. Více informací na www.dobryandel.cz.
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Markéta Křížová

■

KONCERT PRO FENIX
Sopranistka Zdislava Bočková zazpívá
6. listopadu od 19.00 hodin na beneﬁční
akci Koncert pro Fenix.
Beneﬁce se koná na Špilberku a výtěžek
je určen na osobní asistenci lidem, kteří se
ocitli po úrazu míchy na vozíku. V originálním,
italsky laděném programu zpěvačku doprovodí na klavír Marta Vašková. Premiéru zde
bude mít také videoprůvodce pro vozíčkáře,
který pomáhá návštěvníkům na vozíku zvládnout prohlídku hradu a detailně jim ukazuje,
jak a kde se mohou bezpečně v jeho prostorách pohybovat. Večerem bude provázet
Aleš Zbořil, který je patronem a současně
moderátorem videoprůvodců pro vozíčkáře,
vznikajících v rámci projektu HandMedia.
„Během večera také vystavíme v Hranolové věži dětské obrazy, které budou malou
ochutnávkou připravované výstavy. Tu zahájíme 28. listopadu v divadle Reduta, kde se
poté bude konat 16. ledna jejich dražba,“
doplnil ředitel ParaCENTRA Fenix Michal
Odstrčil.
Podrobné informace o akci naleznete na
www.koncertprofenix.cz.
Ivana Kovaříková

■

Sport

BRNĚNSKÝ ROK SPORTU

VÝSTAVIŠTĚ
PLNÉ SPORTU

Poslední sportovní akce celoročního projektu Brněnský rok sportu před závěrečným říjnovým galavečerem v hotelu International se jmenovala Umíte se prát? aneb
Hledá se nový Frištenský.
V brněnských základních školách a v tělocvičně Těžkoatletického klubu Hellas Brno
se poslední pátek v září připomínalo 140. výročí narození legendárního zápasníka Gustava
Frištenského a 120. výročí prvních českých
závodů v Brně. Zápolení v zápase a ve vzpírání břemene uspořádali v září 1899 v dnešní
ulici Lidické předchůdci současného TAK
Hellas Brno a ve všech soutěžích zde jako
dvacetiletý zvítězil právě Frištenský. Při vzpomínce na tato dvě výročí představoval svoje

Veletrh sportu, tance a zábavy Sport Life!
nabídne od 8. do 10. listopadu pestrou škálu sportovních a zábavných aktivit pro
celou rodinu.
Brněnské výstaviště se promění v několik
sportovišť, ﬁtness a adrenalinových zón
i taneční parket. K tomu všemu můžete nakupovat vybavení, oblečení a nově také cyklistické potřeby. A kdo má chuť a sílu, může si
zatančit i zaběhat.
Návštěvníky potěší hned několik novinek:
k vyzkoušení budou elektrokola, odehraje
se zde historicky první mistrovství republiky
v parkouru, premiéru bude mít také trojitá
minirampa pro Freestyle. Chybět nebude ani
oblíbený běžecký závod Sport Life run, který
odstartuje 9. listopadu v 10.00 hodin. Jeho
součástí budou i dětské závody pro nejmladší
fanoušky běhu.
V pavilonu Z si přijdou na své celé rodiny.
Family Hall letos dostala opět na starost městská společnost Starez-Sport, která ve třech
dnech nabídne návštěvníkům možnost
vyzkoušet vedle hokeje, ﬂorbalu nebo basketbalu také méně známé sporty, jako je ragby a headis, ve kterém zde v rámci festivalu
proběhne mistrovství.
Zapojí se městské i krajské kluby, na pódiu
nebudou chybět vrcholoví sportovci, olympionici nebo autogramiáda hráčů HC Komety.
Pro děti budou připravené nafukovací atrakce
boot camp, veslařské trenažery, lezecká stěna nebo šestimetrová plachetnice.
Svou prezentaci spojí již potřetí město Brno
a Jihomoravský kraj. V pavilonu Z se bude
prezentovat Olympijský festival 2020, který
se bude konat v době červencové olympiády
v Tokiu a vyroste v areálu Koupaliště Riviéra
a jeho okolí. V tomtéž pavilonu budou mít
návštěvníci možnost vyzkoušet gymnastické
nářadí, kterým městská část Brno-střed vybavuje základní školy ve své správě.

silácké kousky silák Franta Šebela, svými
zápasnickými dovednostmi se pochlubili borci i borkyně Hellasu a hlavní slovo měla pětadvacetiletá Adéla Hanzlíčková. Naše reprezentantka ve volném stylu už okusila
atmosféru olympijských her v Rio de Janeiru
a nyní se pilně připravuje na boje o olympiádu
v Tokiu. Přesto si našla čas, aby z Prahy, kde
v současné době trénuje, zavítala do rodného
města i klubu. Adéla předvedla svoje umění
a výborná byla nejen při exhibicích na žíněnce. Zápasit s ní si vyzkoušelo mnoho dětí a při
následných besedách jí daly za pravdu, že
i při praní se je třeba používat hlavu.
Více na www.brnenskyroksporu.cz.
Vladimír Koudelka

■

ZA LUŽÁNKAMI POTĚŠÍ
NOVÉ WELLNESS

Více než 800 čtverečných metrů prostoru
pro kompletní regeneraci těla nabízí od listopadu nový wellness v Městském plaveckému stadionu Lužánky.
Návštěvníkům bazénu bude bezplatně
k dispozici parní aroma kabina s kapacitou
deseti osob, přilehlé sprchy a ochlazovací
vědro. Další sauny už budou se zvláštním
příplatkem. Smysly povzbudí vonné esence
parní solné lázně nebo vůně dřeva v bio-

sauně, před níž se nacházejí vyhřívaná lavice pro odpočinek mezi jednotlivými saunovacími cykly, sprchy a ochlazovací vědro.
Ve velké finské sauně budou probíhat
saunové ceremoniály, během nichž zkušení saunoví mistři polévají kameny a pocit
pohody posílí za pomoci příjemné vůně
aroma olejů.
Soukromí poskytne VIP zóna pro čtyři osoby, jíž vévodí whirlpool. Zahrnuje vlastní parní lázeň, kde atmosféru navodí stropní osvětlení s hvězdným nebem, sprchu, WC a místo
pro relaxaci. Dominantou wellness jsou tři
zážitkové sprchy s teplým mlžným deštěm
a studenou mlhou, s různými aroma i barvami osvětlení. To správné ochlazení poskytne studna s ledovou tříští, ochlazovací vědro
nebo venkovní ochlazovací bazén. Pro regeneraci lze využít vnitřní i venkovní relaxační
zóny s lehátky s diskrétním rozčleněním.
Michaela Radimská

■

(mav)

■
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