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Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.
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
Připomínka obětí
srpnových událostí
Při invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a při demonstracích 21. srpna roku 1969 tragicky zemřelo
několik osob. Památku nejen Danuše Muzikářové a Stanislava Valehracha, kteří přišli
o život 21. srpna 1969, tak společně s dalšími
představiteli města i kraje uctil za městskou
část Brno-střed kyticí starosta Brna-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl.

je neziskově hospodařící společnost, která
od roku 2005 provozuje kolektivní systém
zpětného odběru elektrozařízení.
Soutěž v třídění elektroodpadu, ve které
mohou vyhrát města i jednotlivci, byla
spuštěna 2. září na webových stránkách
www.umenitridit.cz.

Černé za barevné

Graﬃti kontejner poslouží
dobré věci
Společnost Asekol zabývající se sběrem
vysloužilého elektra propojila osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu Umění třídit
umístila v září v Brně a následně dalších
krajských městech červený kontejner obohacený o graffiti design. Na uměleckých
a zároveň funkčních instalacích zpodobnili
výtvarníci a sprejeři pod vedením Nikoly
Vavrouse daná města a jejich dominanty.
O grafický návrh a zpracování brněnského
kontejneru, který stojí na rohu ulic Hybešova
a Nové Sady, se postarali umělci Ivan Svárovský a Oto Vehovský.
„Třídění odpadu je dnes už standardem
v mnoha domácnostech, jsme zvyklí na
papír, plast, bioodpad. S vysloužilým elektrem je to však složitější, kontejnerů není
mnoho, musí se vozit do sběrných dvorů.
Proto jsem rád, že máme nový kontejner
na elektroodpad na frekventovaném místě,
takže drobné elektro sem může dovézt
takřka každý,“ ocenil umístění kontejneru
Bc. Martin Landa, 1. místostarosta Brna-střed
pro oblast životního prostředí. Asekol a.s.

Díky projektu Černé za barevné je v městské části možné třídit papír a plast přímo
v domech. Ještě stále je možné se o barevnou nádobu přihlásit, stačí zavolat na Odbor
životního prostředí Magistrátu města Brna.
Žádosti vyřizuje Mgr. Ivana Fialová na telefonním čísle 542 174 550 nebo e-mailu:
ﬁalova.ivana@brno.cz. Podmínkou pro dodání nádob je jejich umístění mimo veřejné prostranství.
V oblasti Stránice je navíc možné separovat
ještě bioodpad. Vlastníci domů si mohou
požádat o dodání nádoby na radnici Brno-střed u Ing. Jany Vytiskové na e-mailu:
jana.vytiskova@brno-stred.cz nebo telefonu
542 526 314.
Kompletní informace, včetně mapky území,
kde je svážený bioodpad jsou umístěny na
webu radnice v odkazu Životní prostředí:
http://www.brno-stred.cz/cerne-za-barevnetrideni-pro-vas-dum.

Rekord koupaliště
na Kraví hoře
Především díky velmi teplému červnovému
počasí letos překročil Sportovní a rekreační
areál na Kraví hoře návštěvnický rekord. Celkem se přišlo od června do září do venkovního
areálu vykoupat více než 137 tisíc návštěvníků.
To je o šest tisíc více, než v loňském roce.
Zatímco v prázdninových měsících byla díky
častějších srážkám a bouřkám návštěvnost
o něco nižší než v předchozích letech, v červnu se přišlo osvěžit téměř 50 tisíc lidí, což je
skoro dvojnásobný počet oproti roku 2018.
Díky nové automatické pokladně byl vstup
do areálu rychlejší a pro návštěvníky příjemnější, dalšími novinkami byla možnost rezervace vstupu on-line, stejně jako nákup a dobíjení karet. Vnitřní bazén už je od 23. září
v provozu, po odstávce návštěvníky potěší
nová podlaha ve sprchách i sprchy. Od října
navíc zahájí provoz také oblíbená sauna
s panoramatickým výhledem.
Podrobné informace jsou uvedeny na
(kad) ■
www.kravihora-brno.cz.

ÚMČ Brno-střed hledá
pracovníka/ci na pozici

UKLÍZEČ/KA
Jedná se o zástup za dovolenou,
případně nemoc, na pracovištích
ÚMČ Brno-střed na Dominikánské 2,
Měnínské 4, Starobrněnské 7
a Malinovského nám. 4, formou dohody.
Nástup ihned.
Bližší informace:
Jana Zemanová, tel.: 542 526 322
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE ZDE

Prázdniny skončily a školáci opět usedli do
školních lavic. Především pro prvňáčky,
kterých je letos v 11 základních školách
městské části Brna-střed téměř 600, je to
velký den.
Na základní škole Antonínská nové žáčky
přivítal starosta městské části Ing. arch. Vojtěch
Mencl. Popřál dětem, aby jejich paní učitelka
byla ta nejhodnější, aby je učení bavilo a bylo
zábavou, ataké aby si mezi sebou našli spoustu
nových kamarádů. Na základní škole na

náměstí Míru první chvíle s prvňáčky strávila
členka Rady městské části Brno-střed
Mgr.Marie Jílková ana základní škole Hroznová
pozdravila prvňáčky vedoucí odboru školství,
sportu, kultury a mládeže Mgr. Petra Ondrašíková. Fotograﬁe na titulní straně zpravodaje
byla pořízena ve třídě 1. A právě na této škole.
K přání nevšedních a vždy jen pozitivních zážitků nejen všem prvňáčkům, ale všem školkou
i školou povinným dětem a žákům se přidává
(kad) ■
i redakce zpravodaje.

OBNOVÍME VYHLÍDKU
U TOMEŠOVY ULICE

Městská část Brno-střed plánuje revitalizaci vyhlídky na Žlutém kopci při ulici Tomešova.
V lokalitě dojde k dorovnání terénních
nerovností, sadovým úpravám, spočívajícím
v odstranění nevhodných náletových stromů
a křovin a výsadbě nových. Opraveny by měly
být také zpevněné i nezpevněné stávající
cesty a nahrazen starý mobiliář – lavičky
a odpadkové koše. Předpokládané náklady
projektu jsou 3 miliony korun bez DPH a s realizací by se mohlo začít během léta 2020.

„O nepochybném významu tohoto prostoru vypovídá i ta skutečnost, že již nyní je území vyhlídky uvedeno pod číslem 30 v příloze
vyhlášky statutárního města o ochraně zeleně v městě Brně mezi plochami tak zvaně
nejvýznamnější městské zeleně. V její těsné
blízkosti navíc vede frekventovaná pěší spojnice mezi Žlutým kopcem a Starým Brnem,“
upřesnil Ing. arch. Petr Bořecký, radní Brno-střed pro výstavbu a územní plánování.
Záměr revitalizace byl již projednán a jednomyslně schválen v Komisi výstavby a územního plánování, v září jej projednala Komise
životního prostředí a poté byl předložen Radě
městské části Brno-střed ke schválení.
Na Žlutém kopci při konci ulice Tomešova
byla v druhé polovině minulého století v rámci
akce Z vybudována lidmi z okolních domů
parková plocha s cestami a lavičkami a také
zákoutím s dětským hřištěm zahrnujícím pískoviště, betonový stůl na stolní tenis a hrazdu,
která je na místě dodnes. Z místa je krásný
výhled na Staré Brno a také jižní část celého
města. Vyhlídka je dlouhodobě udržována
městskou částí Brno-střed v provozuschopném stavu, původní mobiliář však už dosluhuje a zeleň je z velké části tvořena náleto(kad) ■
vými dřevinami.
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PROGRAM
ADOPCE ZELENĚ

Blíží se podzimní výsadby, a proto
bychom rádi připomněli, že program
adopce zeleně realizovaný městskou
částí Brno-střed stále pokračuje.
Zájemci si mohou vybrat ze dvou variant podpory a pomoci s péčí o zelená
místa ve svém okolí. Mohou si adoptovat
kousek zeleně, o kterou se pak starají.
O tuto formu péče je nutné písemně
žádat a konzultovat s odborem životního
prostředí městské části Brno-střed.
Odbor životního prostředí žádost
posoudí z hlediska přínosu navrhované
adopce a prověří splnění podmínek
adopce z hlediska majetkoprávního postavení pozemku, dále zejména z hlediska
vedení podzemních inženýrských sítí.
Prověří také, zda na pozemku nejsou
plánovány rekonstrukce či jiné úpravy,
které by výsadbu negativně ovlivnily.
Druhou možností je podpora formou
vložení ﬁnančních prostředků do veřejné
sbírky na transparentní bankovní účet
vedený u Komerční banky, a. s., číslo účtu
je 115-6687120267/0100.
Poskytovatel příspěvku se pak stane
adoptivním rodičem. Po realizaci výsadby obdrží, bude-li souhlasit, od odboru
životního prostředí Certiﬁkát adoptivního
rodiče a v místě výsadby může být podle
domluvy umístěna cedulka se jmény dárců, kteří výsadbu ﬁnancovali. Finanční
prostředky může dárce věnovat buď na
konkrétní výsadbu nebo rozhodnutí
nechá na odbornících. Více informací
najdete na www.brno-stred.cz v sekci
Životní prostředí.
(kad)

■
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BEZPLATNÝ KURZ
PODNIKÁNÍ POKRAČUJE

Láká vás myšlenka vlastního podnikání?
Neschází vám nápady a odvaha? Chcete
se na rodičovské dovolené něčemu novému přiučit? Pokud jste odpovídali ano, pak
si nenechte ujít praktický kurz Podnikni to!
na rodičovské dovolené, který startuje již
8. října v 9.30 hodin na Dominikánské ulici
v sále zastupitelstva radnice městské části
Brno-střed. Úvodní workshop je určen pro
všechny podnikavé rodiče na mateřské
nebo rodičovské dovolené.
Desítky maminek a účastnic praktického
kurzu Podnikni to! už mají za sebou zkušenost
s rozjezdem vlastního podnikání na rodičovské dovolené. S odstupem času se shodují
v jednom: samotná touha pustit se do něčeho
nového, dobrý nápad a odvaha není všechno.
Zapotřebí jsou také speciﬁcké znalosti a praktické dovednosti. „V začátcích podnikání mi
velmi pomohlo, že jsem měla k dispozici zkušenější podnikatelku, která mi na kurzu
pomohla ujasnit si základy, minimalizovat
riziko a najít skutečný nápad s potenciálem,“
popsala své začátky podnikání Alena Peterková, jedna z prvních absolventek projektu
Podnikni to!
V rámci kurzu Podnikni to! se maminky
nebo také otcové na rodičovské dovolené
seznámí s tím, jak hledat podnikatelské nápady, jak systematicky otestovat svůj potenciál
a ﬁnanční udržitelnost nebo jak rozvinout
nápad ve fungující podnikatelský projekt.
„Ještě před samotným začátkem podnikání
si mohou rodiče vše prakticky vyzkoušet na
vlastním projektu, doplnit si potřebné znalosti,
získat názor zkušených podnikatelů a až
poté se rozhodnout, zda se po skončení rodičovské dovolené budou naplno věnovat své-

Z NOVÉHO HŘIŠTĚ
SE RADUJÍ
NA NÁDVORNÍ

mu projektu, nebo se vrátí zpět do zaměstnání,“ doplnil spolumajitel společnosti Podnikni to! Max Dužek.
Úvodní workshop s názvem Podnikni to!
na rodičovské dovolené odstartuje v úterý
8. října v 9.30 hodin v prostorách radnice
městské části Brno-střed. Maximální počet
účastníků není nijak kapacitně omezen
a přihlásit se může každý, kdo je aktuálně
na mateřské nebo rodičovské dovolené.
Lektorka kurzu, zkušená podnikatelka
a také maminka Zuzana Hloušková k tomu
dodala: „Na prvním setkání podnikaví rodiče zjistí, jak najít podnikatelskou příležitost,
jak ji odprezentovat svému okolí a budeme
se věnovat i motivacím a překážkám jednotlivých účastníků. Následně se sami rozhodnou, zda budou v kurzu pokračovat.“
Celkem je připraveno osm tematických
setkání, která se uskuteční jednou týdně
vždy v úterý dopoledne od 9.30 do 12.00
hodin. Zájemci se mohou do kurzu přihlásit
online prostřednictvím registračního formuláře na facebookové stránce Podnikni to!
nebo na e-mail: duzek@podniknito.cz.
Účast v kurzu je zdarma.
Kurz Podnikni to! na rodičovské dovolené
je organizován za podpory městské části
Brno-střed.
„Už podruhé kurz společně s Podnikni to!
připravujeme pro maminky a tatínky z městské části Brno-střed. Snažíme se být nejen
úřednickou radnicí, ale i pomocníkem a spolutvůrcem příjemného místa k žití v Brně-střed. Proto jsme se také zapojili do auditu
Obec přátelská rodině a úspěšně jej naplňujeme,“ dodal tajemník Úřadu městské části
(kad) ■
Brno-střed Petr Štika.

Děti z mateřské školy Nádvorní 3 čekalo po prázdninách velké překvapení.
Zahrada mateřské školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí, do které městská
část Brno-střed investovala 2,6 milionu
korun.
Během prázdnin byly ze školkové
zahrady odstraněny staré a nevyhovující
stavby, například pergola, drobné opěrné zídky a plechové krytí ochlazovacího
bazénku. Místo staré tmavé pergoly na
zahradě ve svahu byla postavena atypická herní sestava prvků. Nově se jednou z dominant stala chobotnice z akátového dřeva a lan s ocelovým jádrem.
Hřiště navíc doplnila akátová prolézačka,
která má tvar vraku lodi s plachtou a kormidlem.
„Smích dětí, které si spokojeně hrají
na nové školní zahradě, je pro mě
tou největší odměnou. Věřím, že i rodiče nové prostředí pozitivně ocení
a jsou rádi, že jejich děti navštěvují školku spravovanou městskou částí Brno-střed,“ dodala k investici JUDr. Michaela
Dumbrovská, 2. místostarostka městské
části Brno-střed, do jejíž gesce oblast
školství spadá.
(kad)

■
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SRDEČNĚ GRATULUJEME

V září oslavil 85. narozeniny občan městské části Brno-střed, pan PhDr. Karel Plocek, ke kterým mu za radnici Brno-střed
v domácím prostředí pogratulovala Bronislava Makaryszynová.
Narodil se 4. září 1934 v Říčanech u Brna
jako starší ze dvou dětí v rodině kováře
a zemědělce. V roce 1944 byl přijat na gymnázium v Brně na tř. Kpt. Jaroše. V závěru
druhé světové války byla jeho rodná obec
značně poškozena a zničena, K. Plocek přišel
o domov a ztratil jednoho z nejbližších příbuzných. V červnu 1945 se rodina přestěhovala do Heršpic. Po maturitě studoval psy-

chologii na Masarykově univerzitě, doktorátu
dosáhl v roce 1969. Již v závěru studií praktikoval na psychiatrickém a protialkoholním
oddělení MÚNZ v Brně. Po promoci pracoval
jako klinický psycholog ve zdravotnictví
i mimo něj, třeba v dětských domovech
a ústavech sociální péče. V roce 1960 se oženil a s manželkou Alenou vychoval syny Jiřího,
Karla a dceru Lenku, má sedm vnoučat a dvě
pravnoučata. Je prvním čestným členem Asociace poradenských psychologů ČR a České
společnosti pro analytickou psychologii.
V letech 1964 až 1992 s přestávkami externě
přednášel na Psychologickém ústavu FF MU.
Působil jako externista na Institutu pro další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
Dosud je činný jako překladatel, samizdatově
přeložil mj. hlavní dílo Pierra Teilharda de
Chardin Le phénomèn humaine (Lidský fenomén), od 70. let se začal věnovat dílu C. G.
Junga. Po roce 1989 byl za své překlady oceněn obcí překladatelů Cenou J. Jungmanna.
Jeho velkým koníčkem bylo zahrádkaření,
věnoval se i pěstování velkého sortimentu
chryzantém. Přejeme panu Plockovi mnoho
zdraví, spokojenosti a dobré nálady.
Lucie Tribulová

■

PROGRAM BEZPEČNÝ
STŘED PRO SENIORY
Čtvrtý ročník preventivního programu určeného pro seniory proběhne letos na podzim. Prevence se bude zaměřovat především na nebezpečí v kyberprostoru, tedy
na internetu a sociálních sítích, prevenci
majetkové kriminality a na kondiční cvičení.
Máte zájem se programu zúčastnit? Pokud
ano, přijďte 16. října a 13. listopadu od 14.00
hodin do společenského sálu radnice Brno-střed na Dominikánské 2. Vstup je pro všechny zdarma. V podzimních měsících bude projekt probíhat i v klubech seniorů na ulici Václavská 3 a Křenová 39.
V první části setkání budeme cvičit a posilovat s lektorkou z ﬁtness centra Best gym
Horova. Jak jsme si ověřili při minulých ročnících, kondiční cvičení pro seniory je oblíbená a vhodná aktivita k posílení jejich fyzické
kondice.
Druhá část programu bude z kulturní oblasti. Interaktivní didaktické hudební Divadlo
Abraka připravilo pořad zaměřený na ukázku
hrozeb a prevenci jejich vzniku. Budeme se

bavit o agresivním zneužívání informací
v kyberprostoru, na sociálních sítích, hrozbách, které narušují důvěru nebo navozují
omezenou schopnost sebeobrany. V názorně předvedených ukázkách, které jsou pro
seniory obtížně řešitelné, herci předvedou
správný postup jednání v těchto nenadálých
situacích. Ukázkové pásmo vzniklo ve spolupráci s Policií ČR.
Neexistuje žádné univerzální preventivní
opatření, které by bylo použitelné na řešení
všech problémů. Každý přestupek či jiné rizikové chování má svůj důvod a své příčiny.
Je zřejmé, že účinné strategie prevence protiprávního jednání pomáhají nejen snižovat
trestnou činnost, ale přispívají i k celkové
bezpečnosti společnosti a zlepšení kvality
života. Věříme, že i letos projekt přinese do
života vás, seniorů, nové podněty, aktuální
informace a nové zkušenosti. Projekt je realizovaný za ﬁnanční podpory a ve spolupráci
s Koordinačním centrem prevence Magistrátu
města Brna.
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Ing. Ludmila Zrůstová

■

PORADNA ODBORU
SOCIÁLNÍHO
A ZDRAVOTNÍHO
Často se nás ptáte, jak je to s oslavami
jubilejních narozenin našich občanů.
Dobrý den, maminka letos oslaví 90
let a byla bych ráda, kdyby jí přišel někdo
z radnice popřát k narozeninám, alespoň dříve se to tak dělalo. Jak by se to
prosím dalo zařídit?
Jana Kopecká, Brno-střed
Oslavy jubilejních narozenin jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem
v městské části Brno-střed a probíhají
formou společenského setkání zhruba
4x ročně v prostorách úřadu. Ve výjimečných případech je možné domluvit
i osobní návštěvu jubilanta v místě jeho
bydliště, například při 100letém jubileu
nebo ze zdravotních důvodů. Blahopřejeme seniorům, kteří dovrší věku 80, 85,
90 let a poté již každoročně. Z důvodu
zákona o ochraně osobního soukromí
už bohužel nemůžeme sami vyhledávat
v databázích občanů jubilanty a oslovovat je, proto je třeba, aby se jubilanti sami
ozvali. Moc rádi bychom všechny oslavence na radnici přivítali, proto prosíme
o vyplnění tiskopisu Projevení zájmu
o akci jubilejní narozeniny seniorů. Ten
je k dispozici na www.brno-stred.cz a je
také k vyzvednutí na Odboru sociálním
a zdravotním, Malinovského náměstí 4,
602 00 Brno, 2. patro, dveře 222a, a dále
v prostorách Miniúřadu ve vstupních prostorách radnice Brno-střed, Dominikánská 2. Projevit zájem je možné i osobně
na výše uvedeném odboru, případně e-mailem: podatelna@brno-stred.cz
nebo na podatelně úřadu osobně.
Pozvánka bude zaslána dostatečně předem před konáním akce. Moc nám
pomůže, když účast potvrdíte písemně,
telefonicky, prostřednictvím e-mailu,
osobně, prostě jakoukoliv cestou. Jubilejní setkání provází příjemná atmosféra,
doplněná hudebním a recitačním vystoupením herců a hereček Divadla Polárka,
dětí ze základních a mateřských škol
a podobně. Jubilantům připravíme malé
občerstvení a slavnostní přípitek, dárek
a květinu. Pokud máte zájem sejít se se
svými vrstevníky a strávit společné příjemné chvíle, neváhejte se na nás obrátit,
rádi vás na radnici uvítáme také.
Bronislava Makaryszynová

■
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U DOBRÉ KÁVY PROBEREME
VÁŽNÁ TÉMATA
Kulatý stůl na téma domácího násilí je
určený pro širokou veřejnost a koná se
9. října od 17.30 hodin v sále společenského centra radnice Brno-střed na Dominikánské 2.
Víte, co je domácí násilí? Jste jeho obětí
nebo osobou, která s ním má zkušenost?
Ohroženým se může stát prakticky každý.
Chcete se dozvědět o tématu více?
U kulatého stolu se setkáte s odborníky,
kteří problematiku představí a zodpoví vaše
dotazy. Budou to:
G zástupci Policie České republiky
G Mgr. Vladimír Vedra z brněnské pobočky
Bílého kruhu bezpečí, jež poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem
trestných činů
G zástupci intervenčního centra Spondea,
které poskytuje odbornou pomoc, podporu a poradenství rodinám v obtížných životních situacích
G sociální pracovníci oddělení sociálně právní
ochrany dětí Úřadu městské části Brno-střed.

„Vnímáme potřebnost podání pomocné
ruky našim obyvatelům, a proto se dlouhodobě věnujeme osvětě i pořádání vzdělávacích akcí na společensky významná témata. Ve spolupráci s veřejností, chceme
zlepšovat sociální služby našeho úřadu
a lépe koordinovat naše aktivity s dalšími
poskytovateli sociálních služeb,“ pozval na
akcí její iniciátor, Petr Štika, tajemník Úřadu
městské části Brno-střed.
Od listopadu do ledna příštího roku vždy
od 17.30 hodin pak proběhnou další tři setkání, na kterých se budeme věnovat tématům:
G 21. listopadu Dluhy, ztráta bydlení a prevence bezdomovectví
G 9. prosince Závislosti
G 20. ledna Šikana
Městská část Brno-střed sérii čtyř setkání
u kulatého stolu realizuje díky projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území
MČ Brno-střed, který je hrazen z Operačního
programu Zaměstnanost.
(kad)

■

LIDÉ ROZHODLI,
KDO BUDE PODPOŘEN

Hospic svaté Alžběty na Kamenné 36 hostil
4. září setkání se slavnostním předáváním
šeků ve prospěch neziskových organizací.
O tom, které organizace budou podpořeny,
rozhodovali zákazníci obchodů společnosti
Tesco v programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Na dobré účely vyčlenila společnost
300 tisíc korun a rozdala je patnácti organizacím. V příjemném prostředí zahrady hospice předal šeky společně se zástupcem Tesca
Milanem Viktorinem také starosta městské
části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl. „Je
moc hezké, že si lidé vzájemně pomáhají.

A je logické, že lidé s dobrým srdcem chtějí
podporovat ty, kteří to potřebují. Zapojení
spousty anonymních zákazníků Tesca je toho
dobrým příkladem. Jsou to lidé, kteří pomáhají
jen tak, nikdo je neznáme. Rád bych jim proto
vzkázal, že si jich za to vážím,“ řekl starosta.
Kromě Hospice svaté Alžběty se z podpory
radovala brněnská pobočka Střediska rané
péče, Zdravotní klaun, Dům pro Julii nebo
Ruka pro život. Na předávání šeků navazovala tradiční Zahradní slavnost, na které proběhla aukce uměleckých děl na podporu
(mav) ■
hospice.

ANI KAPKA
DEŠŤOVÉ VODY
NAZMAR

Městská část Brno-střed se snaží dobře
hospodařit s dešťovou vodou. Na Kraví
hoře prošla v minulém roce úpravou
část cestní sítě. Jaké jsou výsledky?
Při zářijových lijácích spadlo v Brně přibližně 30 litrů srážkové vody na jeden
metr čtvereční. Vedoucí odboru životního
prostředí Mgr. Zbyněk Hrnčíř se vydal na
místo, aby v terénu zkontroloval účinnost
provedených opatření, která měla za cíl
maximálně zachycovat srážky.
„Zatímco se na hřištích a plochách
v okolí parku na Kraví hoře vytvořily velké
louže, na našich cestách jsou napadané
listy přímo na místě svého dopadu. Po
trase A, která vede podél Gymnázia
Matyáše Lercha na samé hranici Brna-střed a Žabovřesk, totiž netekl ani pramínek, který by je spláchl. Všechna voda
vsákla přímo na místě svého dopadu.
To samé na trase D, tedy cesty vedoucí
od kadetky mezi zahrádkami vzhůru
k planetáriu. Zde byly dokonce suché
i odvodňovací žlaby, voda do nich vůbec
nedotekla. Každá kapka deště byla
zadržena přímo tam, kam dopadla,“
chválil systém vedoucí.
„Finanční prostředky vložené do úprav
byly bezpochyby dobrou investicí,“ dodal
Hrnčíř.
(mav)

■
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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ ŽLUTÝ KOPEC
Městská část Brno-střed 11. září vyhlásila
urbanisticko-architektonickou užší jednofázovou projektovou soutěž na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém
Brně.
Řešená lokalita o velikosti 35 hektarů je
vymezena z východu ulicí Trýbovou a na
západě zástavbou při ulici Vinařská. Jedná
se o strmý svah dopravně poměrně složitě
obsloužitelný a možná právě z toho důvodu
doposud nezastavěný. Reliéf terénu je při
ulici Úvoz přetvořen stupňovitými terasami,
které vznikly odtěžením zeminy pro bývalou
cihelnu, která zde stávala.
„Cílem urbanisticko-architektonické soutěže je prověřit možnosti využití území Žlutého kopce z hlediska rozvoje bydlení jako
nedílné součásti městské struktury, prolnuté
plochami veřejné zeleně, která propojí
území Starého Brna a Masarykovy čtvrti,“
uvedl Ing. arch. Petr Bořecký, radní městské

části Brno-střed pro výstavbu a územní plánování.
Zadávací podmínky byly zveřejněny
11. září na profilu zadavatele městské části
Brno-střed: https://zakazky.brno-stred.cz/.
Přihlášení se k účasti v soutěži bylo stanoveno do 30. září. První kolo bylo vyhlášeno
jako zcela otevřené, přihlásit se tedy mohl
kdokoliv, kdo splnil podmínky zadání. Navíc
byli přímo osloveni i tři dodavatelé, na kterých se shodla porota. Vybraní účastníci
pak budou vyzvaní k podání soutěžních
návrhů, které budou odevzdávat nejpozději
do 30. ledna 2020.
„Soutěžní návrhy by měly prověřit
a navrhnout koncepci uspořádání území
s ohledem na nové požadavky v území,
včetně odpovídajícího dopravního napojení
a podmiňující investice. Dále očekáváme,
že soutěžící navrhnou vhodné a účelné
využití pozemků ve vlastnictví statutárního

města Brna a reálnou prostupnost řešeného území,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl,
starosta městské části Brno-střed.
Městská část Brno-střed pořídila v roce
2000 územně plánovací podklad s názvem
Regulační plán Žlutý kopec Brno. Od jeho
zpracování však uplynulo téměř 20 let
a požadavky na využití lokality, ale i podmínky v území se v čase změnily. Proto je
nyní potřeba pořídit územní studii, která
prověří nové požadavky a bude podkladem
pro případnou změnu Územního plánu města Brna.
Výsledky soutěže budou pro územní studii podkladem. Městská část Brno-střed tak
pokračuje v pořádání architektonických
soutěží jako nejlepší cesty ke stanovení
optimálního uspořádání území.
(kad)

■

DĚKUJEME, ŽE JSTE ZA NÁMI PŘIŠLI

Tradiční akce Otevřená radnice městské
části Brno-střed na Dominikánské 2 se
letos už popáté konala poslední prázdninový pátek 30. srpna.

Děkujeme všem zhruba 150 návštěvníkům,
kteří si přišli prohlédnout radnici od půdy až
po sklepení. Průvodcem po historické budově
radnice byl tajemník Úřadu městské části Brno-
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-střed Petr Štika, stylově oděn do mnišské kutny, ve své kanceláři pak návštěvníky přivítal
starosta Brna-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl.
Nechyběly starobylé matriční knihy a výstava
nejen o historii radnice v zastupitelském sále.
Nejen prohlídky radnice, ale i program na
nádvoří přilákal další návštěvníky s dětmi
i bez, kteří se přišli podívat na ukázky cvičení
Workout Brno, poslechnout dobrou muziku
od DJ Giovanniho, koncert Jiřího Kalouska
& Zuzany Santin nebo mladé brněnské alternative kapely Panracek. K dispozici byly po
loňském úspěchu také kostýmy divadla Polárka k vyzkoušení i vyfotografování, dílničky
pro nejmenší od Centra volného času Botanka a kvízy od Besipu. Každý z návštěvníků si
také mohl udělat radost tím, že si dal u radnice
Dobrokávu a splnil dobrý skutek. Otevřenou
radnici zakončilo poslední letošní promítání
letního kina na nádvoří. Věříme, že se s mnohými návštěvníky v příštím roce opět setká(kad) ■
me.

Informujeme

MANUÁL PARKOVÁNÍ
VE SCHRÁNKÁCH

SOLNIČNÍ, ČESKÁ
A OPLETALOVA
PROJDOU
REKONSTRUKCÍ

Magistrát města Brna na konci prázdnin
distribuoval do všech poštovních schránek
domácností v Brně manuál k rezidentnímu
parkování a jeho změnám, které vejdou
v platnost od konce září.
Vzhledem k tomu, že magistrát eviduje
několik případů, kdy noviny skončily na jedné
hromadě spolu s reklamními letáky, nabízí
další varianty, jak se k manuálu dostat i jinou
cestou.

Manuál je k vyzvednutí v tištěné podobě:
G v kontaktním centru Zvonařka 5,
G v budovách Magistrátu města Brna na
Husově 5 a 12 a Kounicově 65,
G v TIC Brno na Panenské 1,
G na radnici Brno-střed na Dominikánské 2.
Můžete si jej prohlédnout i elektronicky na
www.parkovanivbrne.cz v sekci Dokumenty –
informační materiály.

OZNÁMENÍ
O PRONÁJMU

DORNYCH JE OPĚT
PRŮJEZDNÝ

Statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB nabízí k pronájmu garážová parkovací stání v budově Zderadova 3, č.p.
474, která je součástí pozemku p.č. 231/9
v katastrálním území Trnitá, obec Brno.
Společná garážová parkovací stání jsou
umístěna v podzemí budovy se samostatným
vjezdem a jsou osvětlena. Vjezd je opatřen
vraty na dálkové ovládání. Rozměry jednoho
garážového stání jsou 14,28 m2.
Do prostoru garáží nesmějí vjíždět ani zde
parkovat vozidla s pohonem LPG.

Po více než roce se na konci srpna zprůjezdnila ulice Dornych. Souběžně se však
uzavřela ulice Plotní, aby mohla pokračovat
realizace významného strategického projektu Tramvaj Plotní.
Cestující městskou hromadnou dopravou
musejí počítat s přesunutím zastávky Zvonařka pro všechny směry do blízkosti křižovatky ulic Dornych a Zvonařka. Zastávka
Železniční nebude obsluhována, využít bude
možné zastávku Konopná. Dočasně bude
znovu zřízena zastávka Kovářská přibližně
v poloze tramvajové zastávky před výlukou.
Také řidiči by měli místu věnovat velkou
pozornost a sledovat dopravní značení, protože to se může na základě postupu prací
v průběhu času měnit.
Práce na Dornychu a na Plotní jsou součástí
velkého strategického projektu Tramvaj Plotní. Jeho cílem je zejména přeložení tramvajové trati z Dornychu na Plotní a zlepšení průjezdnosti Dornychu. V oblasti se bude lépe
pohybovat řidičům, cestujícím městské hromadné dopravy, ale i chodcům. Vytvoří se
zde základní předpoklady pro další rozvoj
tohoto území.

Výše nájemného pro rok 2019 činí:
– 1 015 Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro nájemníky
bytů BD Zderadova 3
– 1 271 Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro ostatní
zájemce
Žádosti s uvedením jména, příjmení, data
narození (IČO), telefonním kontaktem přijímá
Odbor správy majetku MMB, Husova 3,
601 67 Brno. Další informace poskytne Daniela Zrnová, OSM MMB, tel. 542 175 036.
(kad)

■

(kad)

(kad)

■

Kanalizace z 19. a vodovod z počátku
20. století, to jsou hlavní důvody, proč
bude od října probíhat rekonstrukce
těchto ulic v historickém centru Brna.
V Solniční ulici bude rekonstrukce
vedena v klasicky ražené štole v hloubce
osm metrů pod zemí. Pro občany tak
budou viditelné pouze vstupní šachty,
práce budou probíhat pod zemí. V ulicích
Česká a Opletalova není kanalizace
v takové hloubce, bude se proto opravovat v otevřeném výkopu. Zároveň
s kanalizací dojde i k výměně starého
vodovodního potrubí. Protože budou
práce probíhat v historickém centru města, bude při opravách zajištěn i archeologický dohled. V říjnu se rozkope ulice
Opletalova v celé šíři a práce začnou
také na Solniční v úseku od Rašínovy
po Českou. Další část Solniční bude
rekonstruována posléze. V březnu příštího roku dělníci zahájí práce na ulici Česká v úseku od křížení se Solniční směrem
k Joštově.
Kromě vodovodu a kanalizace budou
v rámci rekonstrukce zároveň vyměněny
také plynovody, horkovody a část kabelových tras. Po dokončení všech prací
na podzemních sítích budou obnoveny
silnice a chodníky. Zhotovitelé stavby
jsou povinni zajistit v těchto ulicích příjezd
pro vozidla složek integrovaného
záchranného systému a přístup k domům
v ulicích dotčených rekonstrukcí. Stavba
vyjde na bezmála 90 milionů korun. Předpokládané dokončení je plánováno na
(kad) ■
květen 2021.

■
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POJĎTE SÁZET
NOVÉ LESY

DUŠIČKY
NA STARÉM BRNĚ

Lesy České republiky připravují na sobotu
19. října celostátní akci Sázíme lesy nové
generace – Den za obnovu lesa. Chcete se
přidat? V Brně můžete sázet v lokalitě
Stará dálnice u autobusové zastávky od
10.00 do 16.00 hodin.
Kůrovcová kalamita se bohužel nevyhýbá
ani Brnu, proto Lesy ČR zvou všechny, aby
v tento den přišli v co nejhojnějším počtu,
přiložili ruku k dílu a svou účastí vyjádřili podporu společnému úsilí obnovit naše lesy
a vytvořit les pro XXII. století. V plánu je společně vysázet tisíce nových stromů na mnoha
místech republiky. Co všechno vás čeká?
Můžete si vyzkoušet práci v lese, připravené
budou lokality pro sázení stromků, ale také
pro úklid klestu či likvidace staré oplocenky.
Nářadí a pomůcky budou k dispozici na místě.
Kromě hlavní náplně dne, výsadby lesních
dřevin, budou přichystány další aktivity, jako
je lesní pedagogika pro nejmenší, měření
ležícího dříví, měření stojících stromů, plánování v lesnictví a občerstvení.
Podrobné informace najdete na stránkách
www.sazimelesynovegenerace.cz.
(kad)

NA ÚSTŘEDNÍM
HŘBITOVĚ ZNOVU
POJEDE MINIBUS

Starobrněnští augustiniáni srdečně zvou
na bohoslužbu 2. listopadu v 18.00 hodin.
Mše se koná v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Mendlově náměstí a bude tradičně
sloužena za všechny zemřelé obyvatele Starého Brna a kláštera.
V podání Starobrněnské schóly zaznějí
vybrané části známého Requiem od Gabriela
Faurého. Řídit a hrát na varhany bude Jiří
Lang. Na závěr bohoslužby bude krátká
pobožnost za zemřelé a následně společný
průvod před baziliku k misijnímu kříži, kde
budou moci všichni zúčastnění zapálit svíčky
za své blízké.

■

(kad)

Minibus, který bude zdarma vozit
návštěvníky po celém areálu Ústředního hřbitova v Brně, vyjede i o Dušičkách. Jeho provoz během Velikonoc
se totiž velmi osvědčil.
Dopravní podnik města Brna vypraví
minibus s 16 místy k sezení a 22 místy
ke stání, který bude objíždět areál hřbitova od úterý 29. října do neděle 3. listopadu od 9.00 do 18.00 hodin.
Minibus bude opět vyjíždět od hlavní
brány na ulici Vídeňská a tam se bude
po okružní jízdě také vracet. Interval mezi
jednotlivými jízdami bude 20 minut.
Služba je určena především seniorům
a lidem se ztíženou možností pohybu,
ale nastoupit do vozu může kdokoliv.
Zastávky nebudou striktně vyznačeny,
minibus bude zastavovat na znamení
kdekoliv po trase.
(kad)

■

■

BRNO MÁ DALŠÍ NOVOU ULIČKU

Světoznámý matematik a logik Kurt Gödel
má v Brně od 27. srpna svou ulici. Dosud
bezejmennou uličku, která nyní nese jeho
jméno, najdete několik kroků od jeho rodného domu. Spojuje Pekařskou ulici
s Husovou.
Kurt Friedrich Gödel byl jedním z největších
vědců 20. století. Jeho zaměřením byla matematika, především logika, v níž dosáhl objevů,
které bývají svojí velikostí srovnávány s Einsteinovou teorií relativity. Mimo matematiku
dospěl též k zásadním výsledkům ve fyzice

a jeho přínos má význam i z pohledu ﬁlozoﬁe.
Narodil se 28. dubna 1906 v Brně na Pekařské 5. V roce 1924 se rodina odstěhovala do
Vídně, kde vystudoval univerzitu. V roce 1931,
rok po doktorátu, Gödel vyslovil a dokázal
tvrzení, která znamenala vědecký průlom,
formuloval totiž dvě věty o neúplnosti. Z první
plyne, že žádný formální systém nemůže být
zároveň úplný a bezesporný, a z druhé, že
jeho bezespornost nelze uvnitř tohoto systému dokázat. Podle některých odborníků
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tyto věty dokonce dokazují, že vlastně neexistuje žádný nehybný základ jakéhokoliv systému, žádná objektivní pravda. Druhá světová
válka v roce 1940 vyhnala Gödela i s manželkou do Spojených států amerických.
V zámoří působil brněnský rodák jako docent
a později profesor na Institutu pokročilých
studií v Princetonu, kde pracoval až do své
smrti. Věnoval se ﬁlozoﬁi a pod vlivem blízkého přítele Alberta Einsteina i fyzice. Jejich
přátelství bylo pověstné.
„Přestože úvahy o logice, teorémy o neúplnosti, teorie množin a podobně jsou pro běžného člověka stěží pochopitelné a zcela jistě
paradoxní, pro IT svět jsou však naprosto
nepostradatelné. Chtěli bychom proto tento
na první pohled složitý svět odhalit pomocí
jednoduchých logických her nebo šifrovaček
s tématikou tohoto zapomenutého génia.
Jeho myšlenky bychom tak měli šanci pochopit přímo v místech, kde vznikly, tedy v uličkách kolem Pekařské nebo v parku Studánka, kde trávil dětství,“ doplnil iniciátor
pojmenování uličky Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a koordinátor pro
popularizaci vědy a techniky v Jihomorav(kad) ■
ském kraji.
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30 LET SVOBODY – QUO
VADIS, STŘEDNÍ EVROPO?

PROJEKT RE-USE
FUNGUJE UŽ TŘI ROKY
Co je to projekt Re-use? Zachraňuje staré
věci a tím předchází vzniku odpadu. A navíc
se v něm vybralo už přes půl milionu korun
na sázení květin.
Už třetím rokem funguje v některých
brněnských sběrných střediscích SAKO
Brno prodej starých funkčních věcí. Lidé
v něm mohou odkládat nebo si naopak za
drobnou částku pořídit například nádobí,
knihy, obrazy, hračky, sportovní potřeby
a další věci.
To, co se někomu jeví jako nepotřebné,
může druhému ještě posloužit nebo mu
udělá radost. Vybrané peníze používají pracovníci Veřejné zeleně města Brna na
výsadbu květin. Od roku 2016 tak Brňané
přispěli více než 515 000 korunami, které
pomohly vysázet 477 metrů čtverečních
trvalkových záhonů, 608 metrů čtverečních
květnatých luk a přes 55 000 cibulovin.
Například květinové záhony na Poříčí, Rostislavově náměstí nebo Dobrovského
vyrostly právě díky tomuto projektu.
Počáteční inspiraci našel iniciátor projek-

tu Martin Vaněček ve Vídni a Brno bylo
prvním českým městem, které vracení věcí
zpět do života rozběhlo.
Projekt je jedinečný v tom, že přispívá
k ochraně životního prostředí a zároveň
může pomoct brněnským rodinám vybavit
si domácnost staršími, ale stále funkčními
věcmi. Kromě toho odložené věci stále častěji používají i lidé, kteří je pozměňují nebo
úplně mění jejich původní funkci a dávají
jim nový význam.
V městské části Brno-střed na Orlí 8
najdete také Retro-use point, místo, kde
se dozvíte vše o projektech Retro-use
a Re-use. Také zde můžete získat užitečné
informace o tom, jak třídit odpad. Drobné
předměty lze přinést i na tuto adresu.
Radnice městské části Brno-střed díky
projektu Retro-use zásobuje svou veřejnou
kniholavičku na nádvoří radnice na Dominikánské 2 sice už odloženými, ale pro
někoho jistě zajímavými knihami.
(kad)

■

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity s Nadací Konrad AdenauerStiftung zvou na odbornou konferenci
v rámci tradičního Česko-německého dne,
která proběhne ve čtvrtek 17. října na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity,
Joštova 10.
Konference se zaměří především na otázku
vzájemných vztahů Německa a středoevropských států, souhrnně označovaných jako
Visegradská čtyřka, shodné názory a případné rozdíly. Druhým významným tématem
bude diskuze nad pozicí střední Evropy v současné a budoucí Evropské unii. Na konferenci
budou přítomni odborníci z České republiky
i ze zahraničí. Účastníci se mohou těšit například na vystoupení Tomáše Strážaye ze SFPA
ze Slovenska, Gergely Pröhleho z Institutu
strategických studií v Maďarsku, Břetislava
Dančáka z Masarykovy univerzity v Brně
a dalších významných hostů. Vstup na sympozium je bezplatný, je však nutná registrace
předem na www.iips.cz v sekci konference.
Zajištěné je také simultánní česko-německé
tlumočení. Program začíná v 9.30 a předpo(kad) ■
kládaný konec je v 14.45 hodin.

VÝSTAVA TŘI ROKY PRO BRNO

Výstava s názvem Tři roky pro Brno mapuje
třetí rok práce kanceláře městského architekta (KAM). Ve čtvrtek 3. října v 18.33
hodin proběhne její vernisáž v brněnském
Urban centru u Staré radnice na Mečové 5.
Výstava odpoví například na otázky, jak
tvořit veřejná prostranství ve 21. století, kdy
se v Brně začne stavět víc nových bytů nebo
jak bude vypadat nová čtvrť Trnitá a kdo
navrhne budovu nového hlavního nádraží.
Kancelář architekta města vznikla jako pří-

spěvková organizace města před třemi lety.
Aktuálně největším úkolem kanceláře je
dokončení návrhu nového územního plánu,
příprava územní studie nové čtvrti Trnitá nebo
zadání mezinárodní architektonické soutěže
na podobu nového hlavního nádraží. Nejen
o těchto tématech se lidé více dozvědí právě
na výstavě.
„Brněnská veřejnost má příležitost nahlédnout pod pokličku tvorby města. Na výstavě
představujeme hlavní úkoly, na kterých jako

koncepční kancelář pracujeme – od plánů
na rozvoj Brna až po konkrétní projekty a realizace,“ pozval na výstavu ředitel KAM Michal
Sedláček.
Na výstavě se vůbec poprvé představí široké veřejnosti dokument Principy tvorby veřejných prostranství, který připravil tým odborníků kanceláře. Má za cíl sloužit všem, kdo
se podílí na rozvoji brněnského veřejného
prostoru, tedy od zástupců města a samosprávy až po architekty nebo projektanty.
„Celkem deset kapitol popisuje konkrétní
principy, jak tvořit kvalitní a funkční náměstí,
ulice, parky a další místa ve městě. Ukazujeme, jak řešit veřejná prostranství od počátečního plánu, až po jednotlivé detaily, jako
jsou typy dlažby nebo prvky městského
mobiliáře,“ řekl vedoucí oddělení veřejného
prostoru KAM David Zajíček. Dokument Principy tvorby veřejných prostranství si budou
lidé moci prohlédnout přímo na výstavě, od
října je dostupný také online na webových
stránkách kambrno.cz. Výstava bude přístupná do 8. listopadu v Urban centru na
Mečové 5, otevřeno je od pondělí do pátku,
vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00
(kad) ■
hodin.
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ROZLOUČENÍ S PANÍ DORIS
GROZDANOVIČOVOU

V zářijovém čísle zpravodaje jsme v cyklu
Příběhu pamětníků přiblížili životní cestu
paní Doris Grozdanovičové. Než však stihl
časopis vyjít, paní Grozdanovičová nás
opustila navždy. Čest její památce.
Zemřela 21. srpna při cestě z Terezína, kde
dopoledne přednášela. Terezín se tak stal

jejím osudovým místem. Do terezínského
ghetta odjela v roce 1942 spolu s rodiči a bratrem. Maminka zde zemřela, bratr s otcem
byli v říjnu 1944 deportováni do Osvětimi.
Doris zůstala v Terezíně sama až do osvobození, kdy jí četník Josef Urban nabídl, že
se jí ujme. Odjela k jeho rodině do Kostelce
nad Orlicí. Zde ji v létě 1945 vyhledal bratr,
který přežil válku, zatímco otec zahynul. Doris
se vrátila s bratrem do Brna, doplnila si maturitu, následně vystudovala na Masarykově
univerzitě angličtinu a ﬁlozoﬁi. Krátce pracovala na ministerstvu zahraničních věcí, poté
nastoupila jako redaktorka v nakladatelství
Československý spisovatel, kde zůstala až
do odchodu do penze v roce 1985.
Doris Grozdanovičová i v důchodovém
věku přibližovala na besedách mladé generaci v Česku i v zahraničí hrůzy nacismu, byla
aktivní členkou Terezínské iniciativy a redigovala časopis, který sdružení vydává. Její
životní pouť je zachycena díky projektu Paměť
národa na www.pametnaroda.cz.
(mav)

■

NOVÝ STROM MÍRU

Členové Jógy v denním životě Brno vysadili v srpnu v parku na Kraví hoře Strom
míru.
V dnešní době, kdy denně slyšíme o násilí, netoleranci a rozbrojích, je důležité připomenout si i opačné vlastnosti, jako je
úcta, vzájemné porozumění a mír. Zasazený
břestovec západní má být symbolem těchto

kladných hodnot, stejně jako je chtějí podpořit celosvětové aktivity všech, kteří jsou
zapojeni do systému Jógy v denním životě.
Strom dává stín každému, kdo se potřebuje v horkých dnech zchladit, nerozlišuje
mezi lidmi, poskytuje úkryt a ochranu mnoha
živočichům, nezlobí se na toho, kdo po něm
hodí kamenem a naopak mu vrátí své plody.
Je tolerantní, plný pokory a úcty. Slavnostního sázení se zúčastnil i jeho iniciátor
H. H. Paramhansa svámí Maheswarananda,
dlouholetý přítel naší republiky a učitel jógy,
který působí po celém světě.
Jóga vede nejen k jednotě a míru vnějšímu, ale především k míru vnitřnímu. Pokud
budou lidé vnitřně míruplní, budou míruplní
i navzájem a nebude ve světě násilí a nebudou se vzájemně napadat a ničit.
Více o systému Jógy v denním životě,
místech, na kterých se v Brně cvičí, najdete
na https://joga.cz, informace získáte také
na telefonním čísle: 608 508 108 nebo
e-mailu: joga.brno@email.cz.
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POZVÁNÍ NEJEN
DO VIETNAMSKÉ
TRŽNICE

Město Brno je městem s druhým největším počtem cizinců v celé České
republice a tento počet se rok od roku
zvyšuje.
Tento trend má komplexní příčiny, tou
hlavní však je, že dynamicky se rozvíjející
město Brno se svou rostoucí životní úrovní láká stále více lidí ze všech koutů světa.
Statutární město Brno a Jihomoravský
kraj realizují již druhým rokem společné
projekty zaměřené na efektivní integrační politiky na úrovni obce, potažmo kraje,
ﬁnancované z dotačního programu
Ministerstva vnitra České republiky.
V rámci kampaně k desátému výročí
Centra pro cizince Jihomoravského kraje
je připraveno v říjnu několik zajímavých
akcí pro veřejnost:
G 14. října – Vernisáž a animační program
k výstavě výtvarných prací, Centrum
pro cizince Jihomoravského kraje,
Mezírka 1,
G 15. října – Vietnam – země vzdálená
ale i blízká, prohlídka tržnice na Olomoucké,
G 21. října – česko-německá inscenace
Hals zu Kurz, divadlo Feste, Industra,
Masná 9.
Přehled a podrobnosti o veškerých
aktivitách centra jsou k dispozici v kalendáři na www.cizincijmk.cz/kalendar,
využít je možné také telefonního čísla:
734 510 213 a e-mailu: cizincijmk@jmk.cz.
Ve spolupráci s partnery poskytuje
centrum bezplatně odborné sociální,
právní a pracovní poradenství, kurzy českého jazyka a počítačové kurzy, asistenci
při jednání na úřadech a další.
(mav)

Aleš Fejfuša

■

■

Názory občanů

NOVÁ PODOBA ŘEKY
Když se někdy procházím kolem řeky Svratky, vždycky mne napadá, jak výraznou proměnou k lepšímu by už brzy celé koryto mělo
projít. V roce 2020 by se měl podle schváleného harmonogramu konečně začít realizovat plán na rozšíření a úpravu koryta řeky.
Velká etapa by se měla dotknout právě území
naší městské části, a to od koupaliště Riviéra
až po most v ulici Uhelná. Myslím si, že se
jedná o druh projektu, který je nezbytný k oživení a zatraktivnění celého okolí řeky, které
je v současnosti izolováno v hlubokém korytu.
Práce by měly i podle veřejně dostupných
informací skončit nejpozději v roce 2022. Je
holý fakt, že to, co Brnu už dlouho chybí na
rozdíl od jiných měst včetně Prahy, je právě

větší kontakt obyvatel a návštěvníků s řekou.
Na ten vždy navazuje i možnost širších volnočasových aktivit dospělých i dětí.
Přístup pro občany bude podle projektu
umožněn po pěšinách vedoucích v těsné
blízkosti vody, na které naváže nová síť stezek
a cyklostezek. Měla by být zrušena stávající
lávka u Táborského nábřeží a postavena nová
dál proti proudu řeky. Na velké změny, které
tento úsek čekají i z důvodů vybudování plánované protipovodňové ochrany by mohly
navázat i další drobné úpravy prostoru včetně
parkové úpravy a doplnění občanské vybavenosti. Věřím, že tomu představitelé naší
samosprávy budou nakloněni i proto, že
v bezprostředním okolí bydlí mnoho rodin

s dětmi. I opravdové maličkosti ve veřejném
prostoru kvalitu našeho života ovlivňují
a násobí se díky kladné odezvě občanů.
Celý tento plán, ve kterém byly zohledněny
i připomínky z řad veřejnosti, dále počítá se
vznikem ostrůvků a na Poříčí naproti haly Rondo by měla vzniknout kolonáda i se vstupním
objektem. Vizualizace vítězného projektu je
veřejně dostupná, působí opravdu dobře
a myslím, že se skutečně jedná o impulz pro
další rozvoj našeho krásného města, Brno si
určitě další investice tohoto druhu zaslouží,
ale hlavně zaslouží si to jeho občané!
Mgr. Tomáš Řepa, PhD. ■
občan městské části Brno-střed

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

Názory zastupitelů

ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA?
Letos v květnu jsem si spolu s ostatními rodiči budoucích šesťáků přečetla
v informačním systému ZŠ
Antonínská, že škola žádá
vedení MČ Brno-střed
o schválení výjimky z počtu
žáků ve třídě.
Z původních 3 pátých tříd měly vzniknout
2 šesté třídy o 31 a 32 žácích, někteří z nich
navíc potřebují asistenty a počítají se tak za 2.
Argumentem pro toto slučování byly chybějící
vhodné prostory pro třetí kmenovou třídu.
Co nás jako rodiče zarazilo, byla prvotní
absence jakékoliv diskuze a vysvětlení, co
to pro naše děti znamená. Až po nesouhlasu
některých rodičů se uskutečnila série setkání
s vedením školy, úřadu i vedení MČ. Společně
se starostou jsme absolvovali prohlídku školy,
kde se nakonec našly 3 varianty řešení, byť
ne zcela ideální. Rada MČ ve ﬁnále nesouhlasila se slučováním a naše děti v září pokračovaly ve 3 třídách tak, jak byly zvyklé.
Nejvíce mě na tomto příběhu mrzelo vzájemné nepochopení a odlišné představy

o tom, co pro každého z nás znamená kvalitní
vzdělávání a výuka. Vedení školy, úřad
a někteří radní nám chtěli vysoký počet žáků
ve třídě kompenzovat nákupem „věcí“ – nabízely se interaktivní tabule, dataprojektory,
tablety. Koresponduje to se snahou radnice
z posledních let sanovat především prostory
a vybavení našich škol, avšak přes bohulibost
tohoto jednání nelze rezignovat na vývoj
a trendy ve vzdělávání a způsobu výuky –
i já jsem před 20 lety zažila třídu o 30 spolužácích, to ale neznamená, že se s tím spokojím jako rodič v roce 2019. Domnívám se,
že kvalita výuky nespočívá ve vybavení třídy,
ale v lidech, v učitelích, a že kvalitní pedagog
si poradí v jakémkoliv prostředí a toho nekvalitního nezachrání ani krásná třída vybavená
nejmodernějšími technologiemi.
V posledních letech slýcháme stále častěji,
jak naše země potřebuje školskou reformu
na všech úrovních, učitelé téměř každoročně
stávkují za vyšší platy, rodiče čím dál více přemýšlejí nad vzděláváním svých dětí a vznikají
tak nové školky i školy soukromé, otevřené,
komunitní, lesní a různých alternativních smě-

rů. Je jasné, že město či městská část nevyřeší neduhy českého školství, ale tam, kde
to lze, může pomáhat, iniciovat, inspirovat.
Například podporou právě těch škol, které
chtějí zkusit učit jinak, nebo třeba hledáním
cest, jak maximálně odlehčit administrativu
ředitelům a ředitelkám tak, aby se mohli věnovat primárně pedagogickému vedení školy
a neřešit tu nefunkční internet nebo tam výběrové řízení na rekonstrukci tělocvičny. Můžeme uvažovat například o založení centra sdílených služeb (správa budov, účetnictví,
zakázky, stravování apod.) po vzoru Finska,
které je aktuálně v oblasti vzdělávání evropskou, ne-li světovou, špičkou. Jistě se najdou
i další příklady, kdy i městská část ve spolupráci se školami a svými obyvateli může být
aktivní navzdory nečinnosti státu. Může to
znít pateticky, ale je opravdu na nás, jak si
příští generace vychováme a vzděláme.
Mgr. Pavla Lukešová ■
zastupitelka MČ Brno-střed
za stranu Zelených

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

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

PŘÍBĚHY DOMŮ: ZEMSKÝ DŮM III
Zatímco předchozí vypravování nás seznamovala se životními příběhy brněnských
pamětníků, jejichž osudy jsou stejně dramatické jako inspirující, budoucí putování
za brněnskou minulostí nám budou vyprávět příběhy domů.
V září letošního roku byla dokončena více
jak rok trvající rekonstrukce souboru nájemních
domů na samém začátku Kounicovy ulice. Každý, kdo již měl možnost procházet kolem opravené části takzvaného Zemského domu III, mi
dá jistě za pravdu, že tento monumentální dům
z počátku dvacátých let výrazně proměnil tvář
celého místa. A příběhem právě o něm naše
vyprávění o brněnských domech započne.
Zmínil jsem se již o objektu jako o Zemském
domu III, což předpokládá, že bychom v Brně
měli najít také Zemské domy I a II. Tím prvním
Zemským domem, nazývaným též jako Starý
zemský dům, je myšlena dnešní Nová radnice,
tedy sídlo brněnského magistrátu na Dominikánském náměstí. V pořadí druhý Zemský dům,
nebo také Nový zemský dům z let 1905–1907,
je neobarokní palác umístěný na Žerotínově
náměstí, v němž sídlí Krajský úřad Jihomoravského kraje. A právě se stavbou druhého Zemského domu souvisí objekt, kterému se budeme věnovat. Po vzniku Československa
a Velkého Brna, jakožto hlavního zemského
města Moravy, vyvstala ve městě akutní potřeba stavby jednak nájemních domů, ale také
objektů spojených s rostoucí administrativou
a úřady. Třetí Zemský dům měl obě tyto potřeby
naplňovat.
V roce 1923 zemský výbor vypsal soutěž na
dostavbu třetího Zemského domu s důvodem
soustředit do jednoho objektu úřadovny zemského výboru, které byly rozmístěny v různých
částech města, ataké čelit novou stavbou bytové nouzi. Dopředu se počítalo, že minimálně
dvě třetiny podlahových ploch objektu budou
určeny pro byty, neboť se jednalo o podmínku
k možnosti získat státní subvenci, kterou chtěl
zemský výbor na tak rozsáhlou stavbu využít.
Kromě již zmiňovaných kanceláří a bytů měl
objekt obsahovat také prostor a zázemí pro
Hypoteční banku s velkorysou dvoranou, dále
kavárenské a restaurační provozy, obchody
apodzemní garáže. Byť bylo do architektonické
soutěže zasláno celkem deset návrhů, porota
mezi nimi nenašla žádný, kterému by udělila
první cenu. Druhou cenu získal návrh brněnského architekta Miloslava Kopřivy a třetí místo
obsadil Jindřich Kumpošt. Zde je nutné poznamenat, že architektonické soutěže vypisované
zemským výborem vzbuzovaly mezi brněnskými architekty spíše obavy a rozpaky a zemský

výbor k vypisování soutěží přistupoval velice
neochotně. V tomto případě podlehl nátlaku
Skupiny výtvarných umělců a Spolku inženýrů
aarchitektů. Navzdory výsledkům soutěže konvenoval představitelům zemského výboru nejvíce projekt pod heslem Pravoúhlý, a to zejména z důvodu využití stavební parcely. Autorem
tohoto projektu byl vrchní stavitel František Utíkal, který sice dokázal stavební místo využít
maximálním možným způsobem, ale fasádu
nového objektu přizpůsoboval sousednímu
neobaroknímu objektu, čímž rozlítil architektonické křídlo soutěžní poroty. I přesto si zemský
výbor vymohl odkoupení tohoto projektu. Po
prvotních peripetiích s výsledkem architektonické soutěže a názorovými střety o tom, jak
mají nově vznikající stavby v Brně vypadat, zadal
zemský výbor staviteli Utíkalovi vytvořit další
navazující plány s poukazem, aby se při řešení
venkovní fasády držel návrhu architekta Kopřivy.
Je jasné, že kroky, které zemský výbor činil
během této realizace, vzbuzovaly nejen v architektonické obci rozpačité a kritické reakce.
Zvláště, když se jednalo o tak rozsáhlý objekt,
bezprostředně navazující na historické jádro
města a otevírající prostor do nově vznikající
reprezentativní Kounicovy třídy. Proto se po
celou dobu stavby objektu objevovaly v Lidových novinách kritické články, útočící jak na
zemský výbor, tak i na autora projektu stavitele
Utíkala: „Vrchní stavitel Utíkal, jehož projekty
staveb jsou slabší než návrhy zednického mistra ze Lhoty, velmi nerad vidí, když se soutěže
na návrhy zemských staveb vypisují.“ Zatím
ještě neexistující stavba se stala dokonce i svárem mezi zemským výborem a městským
zastupitelstvem, a to tehdy, když se zemský
výbor rozhodl ignorovat městem vytyčenou
stavební čáru ulice. Ačkoliv se městští zastupitelé nad tímto jednáním rozhořčovali a zvažovali nepovolit stavbu Zemského domu,
ustoupili nakonec výhružce zemského výboru,
že pokud město stavbu v plánovaném rozsahu
nepovolí, nepostaví zemský výbor v Brně nic.
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Vlna kritiky, která se proti stavbě Zemského
domu v Brně objevila, přinutila stavební úředníky zadat alespoň provedení fasády některému z architektů. Patrně přímo byl zemským
výborem k tomuto zadání osloven architekt
Karel Nahůnek. Ve svém řešení se Nahůnek
držel návrhu Miloslava Kopřivy, ale podstatné
úpravy provedl v nárožní vchodové části objektu, kterou výškově nadstavil. Do vchodové
části vložil Nahůnek přístupové schodiště s krytou markýzou, kterou podpírají sochařské realizace od Václava Hynka Macha. Ve své době
se tímto schodištěm přistupovalo do francouzské kavárny. V Brně největšímu kavárenskému
prostoru pro 568 osob dominoval velký sál
s bílým ratanovým nábytkem a fontánou s bronzovou sochou provedenou opět Václavem
Hynkem Machem. Kavárenské prostory se po
roce 1948 staly sídlem Moravské zemské
knihovny a velký sál její čítárnou, kterou řada
Brňanů ještě stále pamatuje. Část domu orientovaná do Žerotínova náměstí pak obsahovala potřebné kanceláře zemského výboru
a část orientovaná do ulice Kounicovy pak 75
bytů. V současné době má objekt dva vlastníky.
Administrativní část, do níž patří i prostory
někdejší kavárny, vlastní Jihomoravský kraj,
zatímco bytovou část vlastní město Brno a spravuje městská část Brno-střed. Právě městská
část dokončila zmíněnou rekonstrukci objektu,
která byla provedena maximálně citlivě
k původním materiálům. Proto bylo rozhodnuto
o zachování původní tvrdé omítky zhotovené
z různě provedeného teraca nebo i obnově
art decových vlajkových stožárů, na kterých
se v den státního svátku 28. října objeví české
vlajky.
Více o Zemském domu III najdete v knize
Rostislava Koryčánka Česká architektura
v německém Brně, z níž článek do značné míry
čerpá, nebo na webových stránkách Brněnského architektonického manuálu.
Michal Doležel

■

Rozhovor

LADISLAV VENCÁLEK:
SOUDOBÝ AUTOR STARŠÍ GENERACE
Město na okraji zájmu, to je název článku,
který vyšel 4. února 1989 ve Svobodném
slově a mnozí Brňané si jej dodnes pamatují. Text se velmi kriticky věnoval Brnu
a byl naprosto odlišný od zpráv, výhradně
oslavujících komunistickou stranu, které
chrlily československé normalizační deníky
Rudé právo a Rovnost. Jeho autorem byl
brněnský novinář Ladislav Vencálek.

Jak se vám podařilo projít
s takovým článkem cenzurou?
No, cenzura, ono to nebylo tak, že by do
redakcí chodil nějaký pověřený pracovník
z Ústředního nebo Městského výboru KSČ
a říkal toto ano, toto musí pryč. Svobodné slovo, a do jisté míry i Lidová demokracie, list tehdejší Československé strany lidové, využívaly
komunisty tolerovanou míru samostatnosti,
kterou umožnoval takzvaný Helsinský mírový
proces, jímž se KSČ neustále oháněla. Svobodné slovo i Lidová demokracie měly svá
vedení a svou politickou reprezentaci a případné průšvihy řešily po své linii. Jednou jsem
napsal takovou kurzívku, začínala: Je podzim.
Je čas jelení říje a výročních členských schůzí
strany… Vyšlo to, zavolal si mě šéf a povídá:
„Ty vole, cos to zase napsal…“ Z toho vidíte,
že ve Svobodném slově byli slušní lidé. Pamětníci si vzpomenou, členství v nich nepřinášelo
žádné zisky, člen strany socialistické směl být
nanejvýš náměstkem v menším podniku. Rád
bych se ohradil proti unáhleným soudům, že
obě strany byly toliko nohsledy komunistické
partaje. Ale to by byl jiný článek. Bylo to Svobodné slovo, které přineslo první objektivní
informace o dějích v listopadu 1989 na Národní
třídě a byli to redaktoři Slova a pracovníci
Melantrichu, kteří nabídli Václavu Havlovi a protagonistům revoluce balkon Melantrichu.

Jak se změnila novinářská
práce po revoluci?
Změnily se technické a informační možnosti,
nezměnili se novináři. Byli takoví, co po celý
svůj život skládali řečnická cvičení v duchu
vládnoucí ideologie, byli takoví, co se k takové
práci nesnížili a byli donuceni z novin odejít.
I dnes jsou takoví, co pohodlně plují s proudem, z jiných, protože se to smí, se stali šťouralové, a pak jsou slušní, co poctivě ověřují
fakta. Cílem novinářské práce by mělo být přinášet objektivní a ověřené informace. To by
mělo být krédo všech, kteří ovlivňují veřejné
mínění. Nejen novinářů. Ale víte, co mně po
celá ta léta překvapovalo? Že tolik lidí daleko

chytřejších a vzdělanějších než já, tolik spisovatelů, novinářů a básníků, vzývalo a chválilo
ideologii, která nás před sedmdesáti lety
zavedla do slepé uličky. A po roce šedesát
osm se opakovalo totéž.

Jak byste deﬁnoval vaši
poslední knihu Pozdní sběr?
Jako pokus o dodávku optimismu a úsměvu
až do domu. Ryze subjektivní. Kniha je pestrou
mozaikou různorodých, zejména novinových
textů, které se v nemalé míře věnují městu
Brnu. Jejich časové rozpětí a často i humorný
nadhled připomene čtenáři pestrou mozaiku
minulých dějů i kodrcání společnosti při budování raného kapitalismu v českých zemích.
Úvodní slovo ke knize sepsala má dlouholetá
kolegyně Erika Bezdíčková, kresbami ji doplnil
výtvarník Jan Steklík.

Kde si ji mohou čtenáři koupit?
Jak to říkají v televizi? V lepších knihkupectvích? Převážně v Brně.

Jaké máte plány do budoucna?
Na to se hodí citace z knížky: „Tak co pořád
děláš, ptá se kamarád. No, to víš, povídám.
Třeba letos: zasel jsem na dvorku trávu.
Vyrostla, uvadla. Příští rok to udělám zas.“

Jste stále velmi aktivní, kde
berete energii?
Opět odpovím z knížky: „Tak kdes zas byl?
Už nevíš, na co by ses vymluvil. Ta polička
musí přijít tam. A ta lišta k tomu. Už nevíš, na
co by ses vymluvil. To zrcadlo přilep sem.
A kam zas jdeš? Pro pistoli, povídám.“

Které místo, či místa v centru
Brna jsou vaše nejoblíbenější?
Kdysi dávno jsme se my chlapci sobotu co
sobotu vpodvečer setkávali u kavárny Bellevue. Tam jsme elegantně, v záklonu, seskakovali z tramvají. Za okny kavárny sedával u svého
stolu básník Skácel se svými obdivovateli, my
ale měli vlastní okruh: šli jsme Českou, přes
náměstí Svobody až k hotelu Grand. Byly to
krásné chvíle s prazvláštním úkazem: všechny
půvabné dívky pluly ve svých lodičkách proti
nám. U Grandu jsme se vydali nazpět. A kupodivu, všechny půvabné dívky kráčely opět proti
nám… Dlouho jsme o tom přemýšleli…

Co byste vzkázal Brňanům?
Nevěřte pražské kavárně. Máme dost svých.
Kateřina Dobešová

Ladislav Vencálek
se narodil v roce 1936, je Brňan, absolvent
husovického gymnázia a přírodovědecké
fakulty nynější Masarykovy univerzity, oboru
geologie. V šedesátých letech zakladatel
chomutovského Divadla v podloubí, později v Brně redaktor časopisů Zálesák
a Brněnského večerníku – listu městského
výboru KSČ, kde setrval tři roky. Protože
však nevstoupil do strany, pracoval pak
i jako osvětlovač v Redutě. V roce 1975 byl
přijat do pražské redakce Svobodného slova, novin zřizovaných Čs. stranou socialistickou a vydavatelstvím Melantrich. Odtud
přešel do redakce v Brně. Zde působil až
do ukončení jejich činnosti v roce 1996. I po
odchodu do důchodu zůstal velmi aktivní.
Přispíval do řady časopisů, patří k zakladatelům spolku a vydavatelství Moravskoslezský kruh. Dnes se ve vydavatelství podílí
na činnosti v oblasti sociální a na přípravě
novin Pečuj doma. Jeho příspěvky najdete
i na www.brnozurnal.cz a v Divadelních
novinách. Mnozí Brňané si ještě pamatují
jeho článek z února 1989. Vyšel ve Svobodném slově s titulkem Město na okraji
zájmu. L. Vencálek tehdy velmi otevřeně
popsal aktuální neutěšenou situaci města
Brna v porovnání se sliby, které tehdejší
režim dlouhodobě proklamoval, ať už šlo
o množství postavených nových bytů, oprav
historických budov, nebo počtu lůžek
v nemocnicích vzhledem k počtu Brňanů,
který nás řadil až za rozvojové země. Pokles
významu Brna dokládal i údaji až úsměvnými, například v roce 1988 byl Jihomoravskému kraji krácen příděl toaletního papíru
o 40 tun ve prospěch kraje Severočeského.
Všechny údaje čerpal z oﬁciálních zpráv
města i kraje, citoval závazné stranické úkoly, které nikdy nebyly naplněny. Jeho
posledním dílem je knížka Pozdní sběr, jejíž
druhé vydání vyšlo letos v létě. L. Vencálek
je ženatý, má dvě děti. Syn Tomáš byl ředitelem brněnského studia Čs. rozhlasu,
zahynul při automobilové nehodě, dcera
Kateřina je psycholožkou.

■
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Inzerce
DOVEDU PRODAT NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ
A VÝHODNĚ. A CO VY?

PRÁVĚ
P
RÁVĚ NA PRODEJ
P
PROD
DEJ

JIŘÍ
J
IŘÍ J
JUŘENA
UŘENA – MAKLÉŘ
MAKLÉŘ S
SENIOR
ENIOR

739 485
5 176

DŮM
D
DŮ
ŮM
MC
CHATA
CHAT
CH
HAT
ATA

4+1 SE ZAHRADOU CEL
CELOROČNÍ BYDLENÍ,
MOKRÁ-HORÁKOV Chudčice
u Brna
Ch

0/8/0;8+4'
00/
/8/
8 0;
;8
8+
+4'
4')@

2.490.000 Kč 1.300.000 Kč

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA

www.pohrby.cz

i Vyperete a vysušíte do 1 hodiny!
i Pro běžné prádlo i objemný domácí textil.
i Profesionální prací prostředky v ceně.
i K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky.
i Příjemné prostředí, Wi-Fi a parkování zdarma.
tel. 604 595 559
i Otevřeno 7 dní v týdnu.
Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
Purkyňova 35g, Brno-Královo Pole
(vedle Alberta, trolejbus č. 33 NJOPE%)
(zastávka Skácelova, tram i bus)
www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz

']X]REHSőMX¸TVSWIRMSV]
3 >łWXEPMNWXIWEQMZIZIPO³QF]XëÜMHSQë$
3 3I^ZP«H«XILVEHMXQëW¸ÜR¸R«OPEH]REF]HPIR¸ENMR³$
3 5SXĬIFYNIXITIR¸^IRERIÜIOERSYőMZSXR¸YH«PSWX$

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

5(129$&(3$5.(7

3 (LGIXIWMMZWIRMSVWO³QZëOY^EÜ¸XYő¸ZEXőMZSXE$

EURXwHQÈWPHOHQÈ²ODN
330.èP2Yè'3+

3EĴIWTSPIÜRSWXREF¸^¸^INQ³REWIRMSVłQ

www.podlahyslezak.cz

X^ZF]X]REHSőMX¸FI^RYXRSWXMWXëLSZ«R¸
4HOSYT¸QIRIQSZMXSWXEQłőIXIZI:EĴ¸RIQSZMXSWXM
F]HPIXHSOSRGIőMZSXE

VOLEJTE ZDARMA
800 666 006 www.progecstav.cz
4:êī*3541*-1.:&574+*.43130&3(*1ī
:ĳ4)'47303&:§0953*24:.848

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed,
Královo Pole,
Bohunice,
Starý Lískovec,

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

DOKONALÁ
D
OKON
NALÁ HARMONIE SMYSLŮ
SM
MYSLŮ
Ů
PRO VAŠE FIREMNÍ A RODINNÉ AKCE
EN3201MOW

slevový kód:

EL500

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.

.Ħ

.Ħ

www.vinoklubbrno.cz /  @vinoklubbrno, T: +420 606 671 881, tř. kpt. Jaroše 28 Brno
www.chladservis.cz
prodejna: Křenová 19, Brno
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Inzerce

Otevřeli jsme pro Vás
nové dermocentrum

Lékárna Dr.Max

v lékárně Dr.Max

Bašty 413/2, Brno

bezplatná diagnostika pleti
dermoporadenství
dekorativní kosmetika Physicians
ns Formula

Nuance
Glamour
multifunkční olej
100 ml
Akční cena

499 Kč
Běžná
cena 649 Kč

Kč
-150

Otevírací doba
Po–Pá

9:00–19:00 hod.

Nuance
Glamour
tělový krém
200 ml
Akční cena

149 Kč

Akční cena

399 Kč
Běžná
cena 599 Kč

Kč
-200

Nuance Glamour
krém na ruce 50 ml

Běžná
cena 199 Kč

č

- 50 K

Kosmetické přípravky. Akce platí pouze
pro držitele Karty výhod Dr.Max do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob.
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Inzerce

VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ
Vykoupíme veškeré kapesní a pánské náramkové natahovací hodinky, krabičky od hodinek,
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 !!!

9QvkQO¨Ë® §³ư9³®ÈÃÃ³ÀÃƛÀƛ³ƛ
À®³½³¨®ůųv
Å§³¨vƜ§ÈÀwƝ
ư½³½³ÀË¦®ÛËw¨®À³çÛ³¦È½³¨¦¦Ã³½®³ÃÈvçw¦Ú
ưÀ³çÛ¦ËÈçÀvÛãéÛ³È®ÃÈâ¨
ư½³½³ÀË¦Ãv³ÃÈvÈ®³ÃÈvÃÛ³
ưwÛw³é®³ÃÈÛ³¨âÃ®vÃÈvÛ®ã½ÀvÛ¨â
ưÛãË§vÃÀ³¨ã¨ËÛ Ûv®¨§¦vçâ
ư®vç§À³Ëé§â½À³È³Ë ³Ûw®Ɯ
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®³ÈÛÂ®ãÛÂŵƛŭŬƛŮŬŭŵ³Ŵ³ŭŭƛ
I³Ëç½À³½Â½Â¨wÅ®ƛ

_®³Àv®v¨ç®È®vƝÜÜÜƛçÃư³®ÈÃÃ³Àƛç
v¨ƝvÃ¨vÛ³ÛvǩÃ¨Ë®§³ư³®ÈÃÃ³ÀƛçƜÈ¨ƛƝųůŭŲŭůŬŬű

I práce je fajn, když
splní vaše očekávání
Buďte své rodině nablízku
a přidejte se k nám v místě vašeho domova

·
·
·
·

Doručovatel/ka listovních zásilek
Doručovatel/ka balíkových zásilek
Pracovník/ce přepážky
až
Třídič/ka zásilek
| Petr Kříž
| 954 401 273
| Kriz.Petr.2@cpost.cz
| TvojeBudoucnost.cz

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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160
Kč/hod

.

Naše školy

ŠKOLKA LETADÉLKO MÁ NOVÉ VEDENÍ

Mateřská škola Letadélko na Údolní 68 je
umístěná v krásné vile se zahradou. Od
letošního září má novou paní ředitelku
Hanu Deissovou.
Vedení převzala po oblíbené paní ředitelce
Renatě Opršalové. „Paní ředitelka má velkou
zásluhu na tom, jak přívětivě školka vypadá,
že v ní panuje velmi přátelská atmosféra
a dětem se zde líbí. Za její práci jí velmi děkuji

POZVÁNÍ NA OSLAVU

Základní škola na náměstí Míru slaví
devadesátiny.
Základní škola Brno se sídlem na
náměstí Míru 3 zve všechny rodiče, žáky,
absolventy a další příznivce školy na oslavu 90. výročí svého založení. Akce proběhne 10. října od 14.00 do 17.00 hodin
v budově školy.
Těšit se můžete na výstavu historických fotograﬁí a žákovských prací i na
představení školního divadelního a tanečního kroužku. Budete si moci prohlédnout celou školu a podívat se, co se
u nás za ta léta změnilo. Na setkání se
těší učitelé i žáci školy.
Jana Horáková

■

a přeji jí v důchodu mnoho krásných chvil
a radosti,“ rozloučila se s paní ředitelkou
2. místostarostka městské části Brno-střed
JUDr. Michaela Dumbrovská.
A jak odcházející paní ředitelka vzpomíná
na svoje působení? „Přišla jsem sem v lednu
2000 z mateřské školy na Gorkého ulici společně s mojí nynější nástupkyní, paní učitelkou Deissovou. V té době byla školka na

Údolní velmi špatně vybavená. Tehdy se rušila školka na Hlinkách, odtud jsme si vzali
vybavení pro začátek, postupně jsme začali
školku opravovat a zařizovat až do dnešní
podoby. Budova je památkově chráněná,
což představuje trošku úskalí, ale za podpory
a pomoci nejen městské části, ale také rodičů, jsme ji postupně vyšperkovali až do současné podoby. Hrdí jsme třeba na vstupní
prostory, sladění původních dlaždic v chodbě
s výmalbou stěn. S tím nám pomohla také
jedna z maminek, scénografka Zuzana Rusínová. Jsem moc ráda, že teď školku povede
právě moje bývalá paní zástupkyně, protože
to, jak školka vypadá, je naše společná
práce.“ A jaké plány má nová paní ředitelka?
„Ráda bych pokračovala v započaté práci,
trávíme tu hodně času, školka je náš druhý
domov. Pomýšlím na rekonstrukci sociálního
zařízení, a co se týká programu pro děti, ještě
více bych chtěla rozvíjet sportovní vyžití. Chodíme cvičit do blízké tělocvičny Vysokého
učení technického a do plavání, nově pak
do Sokola Brno I. Děti jsou zde nadšené
z trampolínek a dalšího nářadí, které si
(mav) ■
mohou vyzkoušet.“

VYLEPŠENÁ HROZNOVÁ

V základní škole na Hroznové se snažíme
o pravidelné investice do školních prostor
a vybavení.
Během hlavních prázdnin byla dokončena
II. etapa rekonstrukce pavilonů pro naše
nejmenší žáky z prvních a druhých tříd. Obě
budovy tak zvaných školiček jsou nyní zatepleny a mají novou fasádu. Souběžně probíhala oprava chodníku z těchto budov na školní hřiště. Investici ve výši více jak 2,5 milionu
korun zajistila městská část Brno-střed.
V hlavní budově proběhla v létě revitalizace šaten. Vyměnili jsme světla a vymalovali
jsme. Nejviditelnější je kompletní výměna šat-

ních skříněk pro žáky II. stupně, které jsou ve
veselých barvách oranžové a modré. Díky
patří rodičům našich žáků, kteří přispěli právě
na nákup nových skříněk částkou více než
200 tisíc korun.
Uvedené investiční akce navázaly na další
z uplynulého roku, u školy bylo vybudováno
hřiště na workout a vytvořili jsme malé arboretum u školního pozemku. V minulých letech
byla již zrekonstruována tělocvična a opravena střecha na hlavní budově.
Jsme rádi, že se nám daří školní prostředí
na Hroznové dále vylepšovat.
Mgr. Luděk Balcařík

■
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Volný čas

NENÍ KRÁLÍK
JAKO KRÁLÍK

VÍKEND V MIKROSVĚTĚ

Vypravte se s dětmi o víkendu 19. a 20. října
do zábavního vědeckého centra VIDA!
u brněnského výstaviště a objevte tajemství, která skrývá mikrosvět.
Užijte si zajímavé workshopy, zábavné
představení s pokusy, práci na mikroskopech,
šifrovačku i soutěže. Čeká vás druhý ročník
akce Víkend v mikrosvětě.
Zjistěte, jak vypadá svět nejen pod optickým mikroskopem, ale i milionkrát zvětšený

pod tím elektronovým. Poznáte, jak vypadá
motýlí křídlo, vodní kámen nebo pylové zrnko,
pokud je milionkrát přiblížíme? Odhalte skutečnosti, které by nám při zkoumání pouhým
okem zůstaly navždy skryté. Práci s elektronovým mikroskopem, který umožňuje velké
přiblížení, si vyzkoušíte na workshopech
s profesorem Winklerem z Biskupského gymnázia Brno. Porovnejte také, jak se liší přiblížení u optického a elektronového mikroskopu. Vyzkoušejte si práci na odrazovém
mikroskopu či stereomikroskopem. Kdo chce
bádat a objevovat i doma, potěší jej návod
na výrobu mikroskopu z chytrého telefonu.
Těšit se můžete také na představení plná
pokusů, která si pro návštěvníky připravilo
Úžasné divadlo fyziky. Vyrobíte si obrázky
z nanosvěta nebo si užijete přednášky a ﬁlmy
odhalující fascinující svět nanotechnologií.
Přednášky je možné navštívit zcela zdarma,
ostatní program je zahrnutý v ceně vstupenky
do expozice centra. Na dílny s elektronovým
mikroskopem je nutné se registrovat předem
na webu www.vida.cz.
Ema Zezulová

■

NA LIDOVKY I KLASIKU

Kávéeska zve nejen seniory na oblíbené
posezení u cimbálu a na koncert klasické
hudby.
Společenský sál radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2 rozeznějí v říjnu lidové písně i tóny klavíru a houslí.
Posezení u cimbálu
Říjnové Posezení u cimbálu se sólisty
BROLNu se koná 4. října od 18.30 hodin. Předprodej bude zahájen 23. září od 14.00 hodin
v Centru volného času Botanka na Botanické 13. Do konce roku se příznivci lidové muziky mohou těšit na setkání 22. listopadu

a vánoční speciál s hostem. Ten se bude výjimečně konat ve čtvrtek 19. prosince.
Mladí hrají seniorům
Ve středu 30. října v 16.00 hodin bude zahájen cyklus hudby Mladí seniorům. Návštěvníky potěší tóny klasické hudby v podání konzervatoristů. Další setkání budou následovat
14. a 27. listopadu a 4. prosince, začátky jsou
vždy v 16.00 hodin, vstupné 50 korun.
Bližší informace o setkáních s hudbou lze
získat na telefonním čísle 725 871 752 nebo
na webových stránkách www.kaveeska.cz
(mav) ■
a www.botanka.cz.
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V parku Lužánky je stále o zábavu postaráno. Někdy tu pobíhají prasátka, jindy
poskakují králíci. Starostliví kolemjdoucí
často navštěvují Středisko volného času
Lužánky nebo volají policii, aby o králících
informovali. Ale komu opravdu patří, čí
jsou?
Součástí Střediska volného času Lužánky
je přilehlá zahrada, kterou obývají kozy, slepice, morčata a také králíci. S rekonstrukcí
lužáneckých skleníků a otevřením zahrady
rozšířili své působiště na celý park. Jsou to
ale zvířátka chytrá a umějí si s postupným
rozšiřováním svého teritoria poradit. I když
vesele hopsají po celém parku, přesně vědí,
kudy se dostat zpátky do zahrady, kde mají
veškeré své zázemí, potravu, vodu, úkryt
i kontrolu zdravotního stavu. Přes nebezpečí,
která na tyto králíky při volném pohybu číhají,
jako jsou psi, auta nebo kola, žádný z lužáneckých, „volně“ žijících králíků nechybí. To
se však nedá říct o králících – domácích
mazlíčcích, kterých v parku stále přibývá.
„Pro králíčka vypuštěného do parku je to
naprosto cizí prostor, ve kterém pravděpodobně nepřežije. Prosíme majitele, aby se
svých králíků tímto způsobem nezbavovali,“
apeluje vedoucí přírodovědného oddělení
Lužánek Marcela Zajíčková.
Pokud tedy příště potkáte v lužáneckém
parku spokojeně se pasoucího nebo hopsajícího králíka, nemusíte nikam volat. Nic mu
nechybí, ví, kde má domov. Doufejme, že
s jinými králíky, kteří si s nechtěně nabytou
svobodou nevědí rady, se potkávat nebudete. „Těšíme se, až bude rekonstrukce skleníků dokončena a budeme vás moci na naši
zvířátkovou zahradu pozvat. Ať se o všem
přesvědčíte na vlastní oči,“ dodala Zajíčková.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

Volný čas

PŘÍRODNÍ ZAHRADY JINAK

V pátek 18. října od 15 hodin se v sídle
Nadace Partnerství na Údolní ulici koná
seminář věnovaný tématu přírodních
zahrad.
Účastníci se naučí jak, co a v čem pěstovat
na balkoně nebo dvorku. Seminář povedou
manželé Suchánkovi, kteří provozují společenství zabývající se rozvojem permakultury
jako životního stylu. Permakulturou žijí ve
Vodnářské zahradě a učí ji ve svém vzdělávacím centru. Snaží se vytvářet globální síť
lidí s podobným zaměřením a smýšlením.
Jejich cílem je podpořit změnu kultury směrem k udržitelnému způsobu života.

Více je o jejich činnosti uvedeno na
www.permanet.cz.
Přírodní zahrada není jen místo, kde se žije
dobře lidem, ale také živočichům a rostlinám.
Je to místo, kde najde útočiště pestrá škála
živočichů, kteří dokážou svým vzájemným
působením vytvořit harmonický celek. Díky
tomu je zahrada zdravější, odolnější vůči predátorům a nemocem. Jde jen o to naslouchat
prostoru, ve kterém žijete a pozorovat ho.
Pak už stačí jen zvolit vhodnou koncepci
a realizaci prostoru.
„Mít velkou zahradu je krásné, ale i na
malém prostoru se dá vytvořit oáza. Přijďte
se inspirovat na náš seminář, na kterém se
budeme věnovat malým a balkonovým přírodním zahradám jinak, než jste zvyklí,“ uvedla Hana Zuchnická, zahradní architektka a lektorka z Nadace Partnerství.
Pokud se chcete na seminář přihlásit, registrujte se na www.otevrenazahrada.cz
v sekci Akce a kurzy. Tam také naleznete
podrobný program. V ceně kurzovného jsou
také semínka rostlin.
Monika Babincová

■

DRAKIÁDA
NA KRAVÍ HOŘE

Kávéeska zve 20. října od 14.00 do 17.00
hodin do parku na Kraví hoře na oblíbenou
Drakiádu.
Draka si můžete přinést nebo si ho na místě
vyrobit. V programu najdete nejen dračí soutěže, ale i Opravářskou pohádku Divadla
Kam, kouzlení s mýdlovými bublinami, občerstvení od Café Leitnerka a spousta dalšího.
V případě velmi špatného počasí se akce
nekoná. Vstup zdarma, více informací na
webové stránce www.kaveeska.cz nebo telefonním čísle 777 198 400.
Barbora Kocmánková

■

NA BLANÍK I DO
SEMINÁŘŮ ZVOU ŽENY50

FOTOGRAFUJTE S LIPKOU
Lipka připravila na podzimní období zajímavé akce pro děti i dospělé.
Pestrobarevné plody se dají využít k barvení látek bez použití chemie. Na pracovišti
Lipová si to můžete vyzkoušet 4. října na hedvábných šátcích a šálách. Tentýž den zde
proběhne také pořádná příprava na chladné
období. Na Vychytané zašívárně přetvoříme
zbytky látek na voňavé podložky pod hrníčky,
pratelné pytlíčky na sypané čaje nebo třeba
houbičku na nádobí.
Zahálet nebude ani plyšový kamarád Kuky,
který je na pravidelných setkáních průvodcem prarodičům s vnoučaty. Do příběhu Jak
Kuky maloval podzimní krajinu se můžete
zapojit 24. října.
Zkušenější fotografy i úplné nováčky zveme 19. října na první letošní fotograﬁcký kurz
Foton. Podobu podzimu ve městě se pokusíme zachytit na Kraví hoře i v uličkách Starého Brna.
Více informací o plánovaných akcích a přihlášky na ně najdete na stránce
http://www.lipka.cz.
Amálie Čípková

■

Nezisková organizace Ženy50, cíleně
zaměřená na ženy ve věku 50+, ale nikoliv
uzavřená mladším ročníkům a mužům, zve
na kurzy, semináře a další akce chystané
na letošní podzim.
V říjnu budeme nově otevírat kurz angličtiny pro začátečníky, je také možné přijít se
podívat a případně se přidat i do kurzů angličtiny a němčiny pro pokročilejší, které již probíhají. Pro ty, kteří mají zkušenosti s trénováním paměti, je určen procvičovací seminář
Paměťníci. O tom, jak se nechovat ani pasivně, ani agresivně, ale asertivně, se zájemci
dozvědí na semináři Asertivita v našem životě.
Srdečně zveme i na čtvrteční přednášky
a exkurze, třeba na téma Méně známé hrady
a zámky jižní Moravy, Brněnští rodáci slavní
u nás i ve světě, Cesta po Pobaltí, Setkání
nad knihou a další. Na říjen chystáme i sobotní
zájezd vlastním autobusem na bájnou horu
Blaník. Bližší informace o pořádaných akcích
naleznete na webu www.zeny50.cz, nebo
přímo v sídle organizace na Anenské 10,
a to vždy ve čtvrtek od 15.30 do 17.30 hodin,
využít je možné také e-mailové spojení:
info@zeny50.cz a telefon: 728 740 449.
Jana Jarušková

■
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Volný čas

TRHY PROVONÍ KÁVA

SLAVNOSTI LÁKAJÍ
NA DOBRÉ JÍDLO

Slavnosti dobrého jídla oživí náměstí Svobody od 2. do 5. října.
Také tentokrát se návštěvníci můžou těšit
na známé prodejce, jako jsou Hot-dog-house,
Bistro NO, U Dřeváka Beer & Grill nebo polské
megachleby s tradičními pochutinami. Bude
tu spoustu novinek v oblasti občerstvení.
Regionální prodejci, pivo, víno moravské
i zahraniční, pochoutky sladké a slané. To
vše najdete na jednom místě, na Svoboďáku.
V říjnové akci Slavnosti dobrého jídla jsme
se domluvili na spolupráci s naší dlouholetou

kamarádkou, herečkou, moderátorkou, ale
také kuchařkou Markétou Hrubešovou. Ta
bude mít svoji cooking show přímo na Svoboďáku. Tedy v pátek a v sobotu si návštěvníci pochutnají na jídle připraveném Markétou. U všech prodejců budou pokrmy
k zakoupení za hotovost. Zveme na příjemné
paletové posezení, doufejme v podzimním
sluníčku babího léta, a pestrou nabídku jednotlivých prodejců přímo ve středu města.

KRÁSY PŘÍRODY
PŘEDSTAVÍ EKOFILM

PODZIM V KÁZNICI

Nejstarší mezinárodní ﬁlmový festival
s tematikou životního prostředí Ekoﬁlm
zahájí 9. října v 18.30 hodin koncert skupiny
N.O.H.A. na Moravském náměstí.
Festival každý rok otevírá některé z aktuálních environmentálních témat současnosti.
Letos od 9. do 12. října rozvine téma Příroda –
naše dědictví. Kromě desítek soutěžních
i nesoutěžních ﬁlmů z České republiky i ze
zahraničí, které budou soutěžit v několika
kategoriích, nabídne festival přednášky
a workshopy s odborníky, diskuze a besedy
se zajímavými hosty, laureáty Ceny Josefa
Vavrouška i tvůrci soutěžních ﬁlmů a nebude
chybět ani večerní koncert a další kulturní
program.
Dění je situováno hned na několik míst
v centru města, kromě náměstí Svobody zavítá také do kina Scala, Otevřené zahrady
Nadace Partnerství na Údolní nebo Fakulty
sociálních studií na Joštově ulici.
Podrobný program je zveřejněn na webu
festivalu www.ekoﬁlm.cz.
(mav)

Markéta Štěrbová

■

Káznice na Bratislavské 68 zve na kurzy,
dílny a konferenci. Od léta funguje v káznici
rodičovská kavárna, a to každý druhý pátek
dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin.
Kromě zázemí nabízí možnost účastnit se
bezplatného Kurzu audiovizuální kultury pro
rodiče a děti. Svoji fantazii a příběhy zhmotníte v animovaném ﬁlmu, který se naučíte
vytvářet. Ke komunitním aktivitám patří i další
provoz dílen, které se zde zdarma odehrávají.
Do divadelní dílny můžete zavítat každou
středu od 18.00 hodin, je stále otevřena
novým zájemcům, a na netradiční kurz keramiky každý čtvrtek od 16.30 hodin. Proč netradiční? Protože si za hlavní téma vybrala lektorka Tereza Melicharová vytvoření Betlému
z Bronxu, inspirovaného lokalitou a lidmi žijícími v této městské části.
K Barvám Bronxu i podzimu patří zcela jistě
i pestrý výběr hudebních delikates, stěžejní
událostí však bude konference Faktor
K s podtitulem Konference o káznici & umění
v káznici, která se koná od 15. do 19. října.
Podrobný program je k dispozici na facebookové stránce Barvy brněnského Bronxu.

■
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Martina Čichoňová

Náměstím Svobody se bude od 4. do 5. října linout vůně nejlepších káv.
Na tradiční akci Trhy kávy pořádané k oslavě Mezinárodního dne kávy se představí více
než dvě desítky pražíren a dalších prodejců
zboží s kávovou tématikou. Pražírny si
nachystají jak ﬁltrované kávy, tak kávové
nápoje na bázi espressa, s kterými budou
soutěžit o přízeň návštěvníků. Jedna porce
kávy bude stát 30 korun a každý k ní dostane
hlasovací lístek, aby mohl podpořit svou oblíbenou pražírnu v soutěži o miláčka veřejnosti.
Vstup na Trhy kávy je zdarma. Letošní ročník
festivalu žije kavárnami. Jeho součástí jsou
cuppingy, tedy degustace kávy, baristické
show, přednášky, výstavy, trhy a mnoho dalších kávou provoněných zážitků je nachystáno v zapojených kavárnách po celé České
republice. Festival Týden kávy pořádá společnost Kavateam, více informací o všech
aktivitách a zapojených kavárnách je zveřej(mav) ■
něno na www.tydenkavy.cz.

■

PODOBRAZY
PRO DIAKONII ČCE
Diakonie Českobratrské církve evangelické
ve spolupráci s Jazzovou kavárnou Podobrazy pořádají výstavu a charitativní aukci
děl známých nejen brněnských výtvarníků.
Obrazy od Tima, Rudolfa Brančovského,
Jitky Štenclové, Tomáše Tichého, Pavly Dvorské, Jana Valera, Miroslava Rady a ručně šité
boty od Jana Zátorského budou v kavárně
volně zavěšeny v prostoru od 7. do 27. října.
Dražba děl proběhne 22. října od 18.30 hodin,
moderátorkou večera bude farářka České
církve evangelické Alexandra Jacobea.
Výtěžek bude věnován na pořízení kuchyně klientů Chráněného bydlení v Letovicích.
Zdejších devět klientů s mentálním či kombinovaným postižením má přání: sami vařit
ve vlastní kuchyni.
Devět je i podporovatelů jejich snahy: osm
dárců z řad autorů či sběratelů a devátým je
tým kavárny, v níž se akce pořádá.
Podobrazy najdete na Zelném trhu 14 v přízemí nově zrekonstruované kryté tržnice.
Dagmar Kneslová

■

Volný čas

POTŘEBUJEME SE

Máte ráda děti a chybí vám jejich společnost? Staňte se náhradní babičkou.
Možná vám potomci odrostli, vnoučata jsou
zatím v nedohlednu a chtěla byste někdy trávit čas s mladou generací. Možná chcete jen
dát svému volnému času nový smysl.
Služba Trojlístek sblížení tří generací vám
nabízí zprostředkování kontaktu s rodinou
ve vašem okolí, která hledá pomoc při péči
o své ratolesti. 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

DO KROUŽKŮ
I NA VÝLETY
S BOTANKOU

péči v Brně, které službu Trojlístek zaštiťuje,
vám poskytne podporu během vaší spolupráce s rodinou. Těšit se můžete také na akce,
které v rámci služby probíhají. Minulý měsíc
se například babičky se svými náhradními
vnoučaty mohly v Lipce dozvědět spoustu
nového o pěstování bylinek a zeleniny na
zahrádce a v říjnu se sejdou na pravidelné
akci Kafe s Trojlístkem. Více informací naleznete na stránkách www.trojlistek.com a přihlásit se můžete na telefonním čísle
605 234 509, nebo e-mailu trojlistek@crsp.cz.
Bc. Kateřina Brücknerová

■

DÝŇOVÁ SLAVNOST

Do Otevřené zahrady se už posedmé valí
13. října dýně. Letos poprvé slavnost obohatí kulinářsko-gurmánská soutěž o nejlepší dýňovou pomazánku.
Jen jednou v roce se Otevřená zahrada
na Údolní 33 obléká do oranžových barev
podzimu a nabízí své prostranství i zákoutí
kulinářským, výtvarným, hudebním i herním
zážitkům. Od 10.00 do 17.00 hodin zveme
pěstitele, farmáře a kuchaře, kteří to s dýněmi
umějí, aby předvedli svoje umění.
Malí i velcí si zasoutěží o nejhezčího dýňového bubáka, stačí jen popustit uzdu své fan-

tazii. Všechno potřebné, včetně dýní, bude
na místě připravené. Dýňové výtvory rozzáříme a vybereme tři nejlepší z kategorií děti
i dospělí. Děti si užijí tvořivé podzimní dílny
a společně s rodiči se pobaví v tematicky
laděném fotokoutku. Kulturním osvěžením
bude vystoupení mladé brněnské harmonikářky Terezy Škrhákové a divadelní představení.
„Ráda bych vyzdvihla i charitativní stránku
akce. Svou účast totiž přislíbila organizace
Mamma Help, která pomáhá nemocným
s rakovinou prsu a jejich rodinám. Na Dýňové
slavnosti představí svou činnost, pro děti připravují tvořivou dílničku a nejen maminkám
nabídnou speciální nealkoholické Mamma
beer,“ přiblížila Eva Kvapilová, vedoucí týmu
Otevřené zahrady Nadace Partnerství.
Po šesti ročnících, kdy slavnost osladily
dýňové koláče, přišel čas na změnu. Letos
poprvé se můžete zúčastnit soutěže o nejlepší dýňovou pomazánku. Porotou budou
degustátoři z řad návštěvníků. Tři nejlepší
pomazánky odměníme. Bližší informace
a předprodej na www.otevrenazahrada.cz.
Monika Babincová

Centrum volného času Botanka na
Botanické 13 nabízí volná místa
v kroužcích, seniory zve na zpívání
a výlety.
Ještě stále můžete své děti přihlásit
do nového šperkařského kroužku a do
keramické a výtvarné dílny pro děti od
čtyř do sedmi let, kde si mohou vyzkoušet práci s hlínou i jinými materiály. Také
Baby ateliér pro děti od dvou let má ještě
volná místa, přijďte si vyzkoušet první
lekci zdarma.
Pro dospělé a seniory zahajujeme
8. října v 9.30 hodin kurz fotograﬁe
a praktického fotografování, kurzy šití
a textilní dílny.
Pro seniory začínají od 30. září pravidelná klubová setkávání. V pondělí cvičení s rehabilitační lektorkou od 14.00
hodin, dále v úterý 1. října v 17.30 hodin
zahájíme zpívání lidových písní s muzikantem z cimbálové kapely, ve středu
2. října v 16.00 hodin klub ručních prací.
Celodenní výlet do Dolních Kounic
s prohlídkou města a památek je připravený 11. října, odjezd pro přihlášené bude
upřesněn. Dopolední procházka za
architekturou do Reissigovy vily je plánovaná na 18. října v 9.30 hodin. Všechny
tyto akce jsou po vstupu do klubu na
Botance zdarma. Více informací na
www.botanka.cz nebo telefonním čísle
Olga Chladilová ■
725 871 752.

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2019 | 23

Volný čas

DEN ARCHITEKTURY

Spolek Kruh ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravil 5. až 6. října
Den architektury.
Festival umožňuje široké veřejnosti nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří
jim přiblíží zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště
i širšího okolí. Den architektury není jen architektura a urbanismus, ale i širší souvislosti,
které stojí na pozadí vzniku každého domu,
parku, čtvrtě či města. Letošní ročník je inspi-

rován výročím 30 let od sametové revoluce,
která nám otevřela dveře na západ a zároveň
odhalila československou architekturu světu.
Zaměřen je tedy primárně na stavby a realizace vzniklé v porevolučních letech v historickém kontextu původní zástavby.
Součástí festivalu jsou především procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a happeningy. Kompletní
program, místa setkání a časy zahájení všech

7. října Zelný trh – první část
Přednáška účastníky zavede do podzemí
nejvíce podsklepené části historického
jádra Brna. Navštívíme sklepení, které je
dnes částečně přístupné jako Labyrint pod

Zelným trhem, ale i nepřístupná sklepení
Lídlova domu a barokní kašny Parnas.
21. října Zelný trh – druhá část
Dokončíme procházku pod Zelným trhem
návštěvou sklepů u Biskupského dvora, projdeme sklepení Reduty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do historické studny a seznámíme se s nejnovějšími
nálezy zaznamenanými při opravě plochy
náměstí.
4. listopadu – Orlí ulice
Projdeme se pod Orlí ulicí od Zelného trhu
až po Měnínskou bránu. Navštívíme ty nejzajímavější sklepení, včetně podzemí kláštera
sv. Voršily nebo tajemného domu na Staré
poště, dnes U kamenné panny. Nahlédneme
také do domu číslo 9, kde se v minulosti propadl chodník do barokních sklepů a zjistíme,
co ukrýval nenápadný dům číslo 21 u městské
brány.
11. listopadu – živá prohlídka brněnským
podzemím
Začátky přednášek jsou vždy v 17.00 hodin,
vstupenky lze zakoupit na recepci hotelu Slavia na Solniční 17, více informací se můžete
dozvědět na telefonu 542 321 249.
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(mav)

■

CITRUSY V BOTANICKÉ
ZAHRADĚ

VÝLETY DO PODZEMÍ

S historií a architekturou brněnského podzemí seznamuje cyklus přednášek v konferenčním sále hotelu Slavia.
Na přednášky zve známý odborník na
brněnské podzemí Ing. Aleš Svoboda:
„Vydejme se opět společně do podzemního
světa, do zapomenutého, avšak stále živého organismu, kde čas ztrácí svou naléhavost a vzpomínky na minulost promlouvají
k těm, kteří chtějí naslouchat.“

akcí jsou zveřejněny na webových stránkách
www.denarchitektury.cz.
V centru města se mimo jiné můžete
6. října vydat na komentovanou procházku
nazvanou Přísné Brno, která představí typicky brněnský fenomén, inklinaci brněnských
architektů k tvorbě slavných předchůdců.
Stejný den bude představena knihovna Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity, která
za 18 let své existence doslova srostla se
zahradou ve vnitrobloku.
Představena bude i samotná ﬁlozoﬁcká
fakulta, která byla při svém vzniku v roce 1919
umístěna do solitérní budovy bývalého chlapeckého sirotčince. Projekt od architekta Petra Pelčáka nově deﬁnoval těžiště celého
areálu, a to právě ve dvoře. Vnitroblok proměnil z nepříliš využívané zahrady na nástupní piazzetu všech fakultních budov a živé srdce kampusu. Blíže se můžete seznámit také
s Bílým domem na Žerotínově náměstí a s historickým centrem města na procházce nazvané Brněnské výlety pana Broučka.
Pro děti je určený workshop Pojďme si hrát
na architekty na Fakultě architektury a Cesta
do stavebního pravěku v Lidském mraveništi
na Zelném trhu 12.

(mav)

■

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity na Kotlářské 2 zve
na výstavu citrusů a jiných subtropických
a tropických užitkových rostlin.
Tradiční výstava se koná od 17. do 20. října
od 9.00 do 17.00 hodin ve sklenících botanické zahrady. Své rostliny zde vystavují
Citrusáři Brno a Zámek Rájec nad Svitavou.
Uvidíte asi sto rostlin s převahou citrusovitých, ale k vidění budou i jiné druhy tropických a subtropických užitkových rostlin jako
jsou banánovníky, kakaovníky, vavříny, rozmarýny, mučenky, kávovníky, granátová
jablka, papaya a mnoho dalších druhů.
K dispozici budou také odborné informace o vystavovaných rostlinách i o jejich pěstování. Výstava je prodejní.
Na ochoze palmového skleníku bude
navíc po celý říjen ke zhlédnutí výstava plakátů nazvaná Poznej své boty, která seznámí s výrobou obuvi v Bangladéši. Připravil
ji spolek NaZemi.
Mgr. Magdaléna Chytrá

■

Volný čas

VÝLET DO BRNĚNSKÉ
HISTORIE

TIMO: B JAKO BRNO

V Nakladatelství Josef Filip vyšla kniha
Císař František Josef I. v Brně 1892,
IV. rakouské střelby.
Hlavním tématem knihy jsou tak zvané
IV. rakouské střelby a navazující několikadenní návštěva císaře Františka Josefa I.
v Brně roku 1892. Tato celorakouská slavnost
je v knize podrobně zachycena na mnoha
fotograﬁích.
Dílčími tématy v knize jsou Brněnské lázně,
Český fašismus a Esperanto.
Lázeňství prošlo začátkem 20. století velkým vývojem, do lázní se obyvatelé chodili
nejen osvěžit, ale také umýt, soukromá koupelna nebyla samozřejmostí.
Český fašismus je v souvislosti s Brnem
důležitým tématem, protože řada významných událostí s ním souvisejících se odehrávala právě zde a rozhodně nejde jen o přepadení židenických kasáren.
Co se týká esperanta, Brno se zapsalo do
historie tím, že právě v Brně byl ustaven úplně
první esperantský klub v celé Rakousko-uherské monarchii.
Více na www.knihyﬁlip.cz.

Už déle než dvacet let se Brňané potkávají
na různých místech s díly nejznámějšího
brněnského streetartisty Tima. Nakladatelství Druhé město vydalo jeho práce v knize nazvané b jako brno.
Timo dokázal něco, co je v dnešním světě
stále vzácnější: zaujmout širokou veřejnost
i odborníky pouze svým dílem. Jeho poetické
verše, ikony či slogany si získaly s postupem
času takovou oblibu, že se z něj stal novodobý klasik, aniž k tomu potřeboval známosti
nebo silný osobní příběh. „Rozhodli jsme se
prezentovat Timovy práce v reprezentativ-

ním výboru a vyjmout je tak z toku času
a ochránit před zánikem. Celkem jich existuje
už několik stovek a jsou roztroušeny na mnoha místech.Teprve kniha b jako brno většinu
prací soustředila na jednom místě, představuje Tima jako umělce, který nepracuje ani
v nejmenším nahodile a který po dobu dvaceti let neustále rozvíjí několik témat a motivů,“ uvedl za nakladatelství Martin Reiner. Knihu navíc provází zasvěcený a zábavný
komentář originálního myslitele Blahoslava
Rozbořila a kunsthistorický vhled Radka
(mav) ■
Wohlmutha.

MILNÍKY V KOMIKSU

FESTIVAL BRNĚNSKÁ 16

Koma je první festival svého druhu v Brně,
který představuje současnou komiksovou
tvorbu. Koná se od 10. do 13. října na Malé
Americe na Hybešově 1.
Součástí programu mezinárodního festivalu budou také výstavy, koncerty, živé malování, storytelling, workshopy, knižní trh a přednášky. Letošní ročník nese podtitul Milníky.
Každý lidský život i celá společnost má své
milníky. Ty mohou pocházet z jednoduchých
životních situací, interakcí, výkonů, které se
v danou chvíli zdají zcela banální, aby se
postupně ukazovaly jako rozhodující. Milníkem může být setkání dvou osobností nebo
geniální myšlenka, stejně jako zachycení
světla a stínu na papír. Milníkem může být
i samotný papír.
Člověk nebo společnost si uvědomí, že
prošli významným přerodem, až když jsou
schopni vlastní sebereﬂexe. Ohlédnutím zpět
si deﬁnují milníky, body a události, které jsou
pro daný vývoj určující. Pokud jsou člověk
a společnost moudří, poučí se z milníků
v budoucnosti. Milníkem je tak i zrod. Něco
zaniká, aby něco nového vzniklo. Více o festivalu na www.festivalkoma.cz.
(mav)

■

Diváci jsou od 9. do 12. října zváni na
60. ročník mezinárodního festivalu krátkých ﬁlmů.
Promítat se bude v kině Art na Cihlářské,
No Art na Radnické, ve Vile Löw-Beer a v Alliance Française na Moravském náměstí 15.
Kromě tradiční mezinárodní soutěže, ve které
se letos utká 40 ﬁlmů, proběhne i první ročník
soutěže pro autory z České a Slovenské
republiky, Československá 16. Brněnská 16
je jedním z nejstarších ﬁlmových festivalů
u nás, pořádá se bez přerušení již od roku
1960. Do soutěží se letos přihlásilo více než
1 100 snímků z celého světa, o přízeň diváků
i poroty jich bude v mezinárodní soutěži nakonec bojovat 40. Program se letos dočkal rozšíření. „Tradiční soutěž byla letos doplněna
o mladšího sourozence – původně nesoutěžní sekci Česká 16 jsme přetvořili na Československou 16, v níž se utká 11 krátkých
snímků z České a Slovenské republiky,“
doplnil ředitel festivalu Milan Šimánek. Obě
soutěže jsou honorované, o vítězných snímcích rozhodují mezinárodní poroty, svoji cenu
uděluje i studentská porota a festivaloví diváci. Vyhlášení vítězných ﬁlmů proběhne
v sobotu 12. října v kině Art.

(mav)

■

Doprovodným programem se tradičně prolíná festivalové motto, které se v letošním
60. ročníku dotýká různých forem budoucnosti. Představí například minulé vize budoucnosti, přesahy krátkého ﬁlmu do oblasti
videoher, diskutována bude i budoucnost
technologie VOD. Zastoupen bude i experimentální ﬁlm, a to ve spolupráci s rakouskou
agenturou sixpack.
Brněnskou 16 čeká v předvečer zahájení
obvyklý warm-up, tentokrát v podobě koncertu Ventolina v Kabinetu múz.
Vstupenky a více informací na stránkách
www.brno16.cz nebo v infocentru na PanenMartina Marešová ■
ské ulici 1.
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ARCHITEKTOVA CESTA

SOUBOR ONDRÁŠ SLAVÍ

Rok 2019 se nese pro Vojenský umělecký
soubor Ondráš ve znamení oslav 65. výročí
jeho založení.
Soubor láká diváky 13. října od 19.00 hodin
do Janáčkova divadla na premiéru nového
pořadu kRok za kRokem. Výtěžek z představení bude věnován na Komunitní centrum
pro válečné veterány při Vojenské nemocnici
Brno. Premiérový pořad přináší neobvyklou
inspiraci lidovým materiálem českých, moravských a slovenských regionů v autorském
zpracování. Mladý tvůrčí kolektiv s režisérkou
Alžbětou Burianovou přesahuje svou tvorbou
do jiných hudebních a tanečních stylů, přesto
respektuje pevné ukotvení Ondráše v principech tradičního folkloru. Představení vyniká
hudbou vytvořenou na míru vynikajícím Jiřím
Slavíkem, držitelem ceny Anděl za nejlepší

album roku 2017. „Hudba k představení kRok
za kRokem je inspirována jak lidovou muzikou, tak i hudbou skladatelů, kteří v minulosti
osobitě transformovali lidové nápěvy do
vlastního jazyka,“ vysvětlil Slavík a dodal:
„Z minulosti jsem si vzal inspiraci z toho, co
ve mně nejvíce rezonovalo. Bez nostalgie
a v současném duchu jsem tento materiál
přetvářel do jazyka, s jehož pomocí nahlížím
na vlastní budoucnost.“ Tanec v představení,
stejně jako hudba, jsou pojaty spíše jako
médium, které divákovi zprostředkovává
emoce interpretů. Jediného hudebního autora doplňuje několik jmen z řad choreografů.
Do taneční tvorby se zapojili například Dominik Teleky, Stanislav Marišler, Barbora Bielková, Lenka Fučíková nebo Jan Kysučan.
Hana Novosadová

■

ŽENSKÉ HRDINKY U BOLKA

Vyčpělá maturitní otázka z češtiny, nebo
dílo hovořící dnešní řečí? Na jeviště Divadla
Bolka Polívky přichází v podání ostravského Divadla Petra Bezruče Maryša.
Příběh nešťastné dívky vzpírající se společenským konvencím v režii Janky Ryšánek Schmiedtové klade ty nejsoučasnější
otázky. Jakým očekáváním se musíme bránit? Kdo ví lépe než my, co je pro nás dobré?

V hlavních rolích se 23. října představí Pavla
Gajdošíková a nepřehlédnutelný Norbert
Lichý.
Ženskou hrdinku, jen z trochu jiného kadlubu, představuje i komedie Je úchvatná! Pod
režijní taktovkou Jana Hřebejka přivádí na
scénu skutečnou postavu, Florence Foster
Jenkinsovou, která je přesvědčena o svém
pěveckém talentu. Její hlas je opravdu výjimečný, respektive výjimečně otřesný. Florence Jitky Sedláčkové můžete 25. října
porovnat s podobou, kterou této zpěvačce
vtiskla ve ﬁlmu Meryl Streepová.
A ženská hrdinka potřetí. Protože i když si
zkušený lev salonů v podání Milana Kňažka
myslel, že atraktivní mladá dáma, kterou si
z baru přivedl domů, bude lehkou kořistí,
čeká ho 10. a 15. října večer plný zvratů v tragikomedii Horská dráha. Více na stránkách
www.divadlobolkapolivky.cz.
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Jiřina Veselá ■
Foto: Archív DBP

Na Špilberku je do 3. listopadu k vidění
výstava Architekt Friedrich Weinwurm:
Nová cesta.
Friedrich Weinwurm byl nejvýznamnějším
představitelem architektonické avantgardy
na Slovensku. Díky originální plánové dokumentaci návštěvníci poznají Weinwurmovu
představu o architektuře Nové věcnosti, práci
jeho architektonického ateliéru i způsob projektování. Dobové a aktuální fotograﬁe staveb konfrontují původní a současný stav jeho
objektů. Součástí výstavy jsou i modely a zvuková nahrávka jeho textů. Weinwurmova
pozornost se soustředila na dvě oblasti. V té
první šlo o architektonickou formu, prostorové a funkční vztahy i konstrukční a technická řešení. Druhá souvisela se společenskou úlohou architektury: řešení bytové
otázky nebo postavení rodiny či ženy
v moderní společnosti.
(mav) ■
Více na www.spilberk.cz.
Foto: M. Budíková

BRNO DESIGN DAYS
Již čtvrtý ročník festivalu Brno Design Days
se uskuteční od 3. do 6. října v jedné ze
zachovaných budov areálu Vlněna.
Letošním tématem je Retail therapy. Retail
zásadním způsobem ovlivňuje tvář města
a design formuje každodenní zákaznickou
zkušenost jeho obyvatel. V návaznosti na
toto téma letos festival poprvé navázal spolupráci s brněnskými maloobchodníky, od
začínajících značek po tradiční luxusní prodejny, a vznikl projekt Výlohy jak Brno, kdy
osm mladých designérů proměnilo osm
brněnských výloh. Brno Design Days se každoročně konají v dlouhodobě nevyužívaných
prostorách. Letos obsadí jednu z posledních
původních budov továrního areálu Vlněna,
Bochnerův palác. Kromě výstav, doprovodného programu a workshopů si návštěvníci
prohlédnou skryté skvosty odhalené nynější
rekonstrukcí. Více na telefonu 603 219 290,
webu www.brnodesigndays.cz nebo e-mailu
hello@brnodesigndays.cz.
Nikola Linhartová

■

Kultura

O PRAVDĚ A LŽI BUDOU HRÁT V POLÁRCE
Letošní 22. sezona se bude v Polárce točit
okolo tématu Pravdy a lži. Divadlo v ní představí pět premiér a k tomu navíc dvě speciální vánoční.
Sezonu otevře bývalá umělecká šéfka
divadla, režisérka Hana Mikolášková, a to
irskou pohádkou Zdeňky Psůtkové O Glashtinovi a slepé dívce. Inscenace o bytostech
zrozených z mořských vln a zaslepenosti
vlastními sny bude cílená na diváky od
sedmi let.
K Vánocům chystá Polárka dvě speciální
produkce. Z Divadla U stolu se na velkou scénu Polárky přemisťuje inscenace režisérky
Zoji Mikotové Ježíškova košilka. Básně Jana
Zahradníčka v ní spojují lidové legendy
o narození Ježíška s příběhy květin, ptáků
i lidí. Na malé scéně vznikne participační
představení v režii vedoucí lektorů Divadla
Polárka Juliány Vališkové Jak jsem plul ke
královně Severu. Děti i jejich rodiče se v něm
budou moci interaktivně zapojit do hledání
královny Severu a toho, co si ve skutečnosti
přejí k Vánocům i od života.
Inscenaci pro střední školy, druhé stupně
základních škol a dospělé publikum Geronimo připraví režisér Jan Kačena, jehož Škola
Malého stromu v Polárce vstupuje již do své
třetí sezony. Kačena se bude opět věnovat
indiánské tematice. Tentokrát bude zkoumat,
kolik pravdy a lži se dá nalézt v příběhu legendárního apačského náčelníka Geronima.
Umělecký šéf Polárky Jan Cimr chystá na
březen inscenaci Magor dětem… a jejich strašidlům, určenou pro všechny děti od pěti let,
které se někdy cítí samy a bojí se. Těšit se
můžete na divadelně-hudební zpracování
poezie, kterou svým dvěma dcerám posílal
z vězení Ivan Martin Jirous.

KAM ZA KULTUROU?
Sledujte Kulturní servis a neunikne
vám žádná skvělá akce, která se bude
v Brně konat.
Každý měsíc Kávéeska vybírá ty nejlepší akce všech subjektů brněnské nezřizované kultury. Kluby, koncerty, divadla, galerie, události. To všechno hezky
na jednom místě.
Sledujte stránku Kulturního servisu
na FB/kulturniservisBRNO anebo servis
vyhledejte na stránkách Kávéesky
www.kaveeska.cz/kulturni-servis.
Barbora Kocmánková

■

O loutkové zpracování knížky Daisy Mrázkové Slon a mravenec se postará režisér
Radek Beran, člen pražského loutkového
souboru Buchty a loutky. Inscenace pro děti
od tří let se bude za pěkného počasí hrát
i v exteriéru. Ústředním motivem pohádky
jsou nesnáze, které mohou plynout z kamarádství někoho tak velkého, jako je slon,
s někým tak malým, jako je mravenec.

Poslední premiéra sezony vznikne na
základě výzvy pro studenty uměleckých škol
Start-up vol. 2. Z velké konkurence sedmnácti
vesměs pečlivě vypracovaných projektů
z JAMU, DAMU a VŠMU se do dramaturgického plánu Polárky nakonec dostal titul Jsi
tu, Netvore? režiséra Marka Davida z brněnské JAMU. Půjde o dobrodružný příběh pro
děti od sedmi let o chlapci, který se vyrovnává
se smrtí své matky.
Kromě premiér chystá Polárka jako každý
rok množství akcí, třeba festival Polárkový
dort, kterým tradičně otevírá sezonu, nebo
víkendovou oslavu třicátého výročí sametové
revoluce v rámci celorepublikové Noci divadel, Den dětí a řadu menších akcí, nedělní
workshopy pro veřejnost nebo koncerty.
Natálie Pelcová

■

10/2019

Po prázdninách
hop do Polárky!
01 út
03 čt
05 so
06 ne
10 čt
12 so
13 ne
15 út
17 čt
19 so
20 ne
22 út
26 so

MALÁ SCÉNA
Co šeptají stromy? věk 0+
9.30 & 11.00
Naše třída věk 15+
19.00
MALÁ SCÉNA
věk
3+
Jak děti zachránily motýly
10.30 & 15.30
MALÁ SCÉNA
HOST
Podzimní sonáta věk 15+
19.30
Škola Malého stromu věk 5+
17.30
MALÁ SCÉNA
DERNIÉRA
Škola Malého stromu věk 5+
10.30
15.30
Vinnetou věk 6+
Co všechno je a jak se dělá DIVADLO věk 5+ a 10+ W O R K S H O P 10.00
MALÁ SCÉNA
ZA POLÁRKOU NEKONEČNO
Vnitřní nepřítel věk 13+
19.00
Homo zabijens: Konec lovců mamutů věk 9+
17.30
František z kaštanu,
MALÁ SCÉNA
Anežka ze slunečnic věk 3+
10.30 & 15.30
LEITNERKA
věk
3+
Obři
14.00 & 15.30
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
17.30
MALÁ SCÉNA
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
10.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.

Celý program najdete na našem webu. Změna programu vyhrazena.

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

Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2019 | 27

Kultura

DIVADELNÍ A TANEČNÍ
WORKSHOPY

MICK HARVEY
V MERSEY

NOVÁ POHÁDKA
NA LEITNERCE

BuranTeatr zve na zajímavé workshopy pro
děti i dospělé, pro profesionály i amatéry.
Dramamámy zvou od 12. října rodiče s dětmi
od čtyř let na vybrané soboty, kdy se budou
zabývat například hraním s básněmi, loutkami
a podobně. Na podzim budou v divadle BuranTeatr probíhat také pravidelné workshopy
zaměřené na pohyb, performance, tanec
a fyzické divadlo. Každé pondělí od 19.00
hodin se uskuteční Hodina tance: improvizace
a kompozice s Robertou Štěpánkovou. Kurz
fyzického divadla: Pohybový jazyk s Tomášem
Wortnerem a Katarzynou Kameckou můžete
absolvovat v úterky od 1. do 29. října, vždy od
18.00 hodin. Pro profesionální i amatérské
tanečníky, kteří potřebují trénink, nebo jen
zrelaxovat tancem před prací či školou, se
každou středu od 7.00 hodin uskuteční workshop Contemporary dance s Patricií Pažickou.
Mimo pravidelná setkávání divadlo chystá
také jednorázové workshopy, 19. října to bude
intenzivní dílna živého vyprávění příběhů
Obluda, kterou povede vypravěč Martin Hak.
Divadlo sídlí na Kounicově 22, detailně o představeních i workshopech informují webové
(mav) ■
stránky www.buranteatr.cz.

Poslední říjnovou neděli zahraje v klubu
Mersey australský hudebník Mick Harvey,
který spoluzakládal temnou kapelu The
Birthday Party a koncertoval s The Bad
Seeds Nicka Cavea i s PJ Harvey.
Ke svému novému projektu si přizval bubeníka z ikonických Sonic Youth Stevea Shelleyho.
Po několika letech koncertování s playlistem interpretací Serge Gainsbourga a turné
s PJ Harvey se Mick Harvey vrací na pódia
s programem složeným z materiálu ze svých
čtyř sólových alb. Bývalý člen Caveových The
Bad Seeds si pro tento projekt přizval svého
blízkého spolupracovníka J.P.Shilo, baskytaristu Glenna Lewise a bubeníka ze skupiny
Sonic Youth Stevea Shelleyho.
V rámci koncertu 27. října zaznějí mimo jiné
také skladby ze Shilovy připravované desky
Invisible You a selekce z Harveyho The Fall
and Rise of Edgar Bourchier and the Horrors
of War.
Brňané měli možnost Micka Harveyho
vidět a slyšet naživo na Henry Lee Festu, kde
hrál v seskupení Ministry Of Wolves.

Důležitou součástí programu klubu jsou
akce pro děti.
Klub Leitnerova patří dětem a mládeži
obvykle v dopoledních hodinách. Během týdne nás navštěvují mateřské, základní i střední
školy, o víkendu zpravidla rodiče s dětmi. Právě pro ně jsme připravili novou pohádku, a to
přímo v prostorách Leitnerky. Velká vlaková
pohádka je autorské představení, za kterým
stojí Jiří Jelínek, Tereza Lexová, Monika Jelínová, Anna Hřebíčková a Sabina Kašparová
z Divadla DNO. Hudbu k představení složil
brněnský skladatel Zdeněk Král, autorem loutek a scénograﬁe je Bára Čechová. Příští
zastávka Pohádka! Na zapadlém nádraží na
konci světa sedí tři smutné zakleté výpravčí.
Širokorozchodná pohádka o nádraží na konci
světa. Princezny, vlaky, jízdní řád, záchranná
brzda, výhybky, hudba, humor! Pro cestující
od tří let.
Velkou vlakovou pohádku uvádíme ve světové premiéře 6. října v 10.00 hodin.
Další pohádky čekají na diváky od tří let
a jejich doprovod jednou měsíčně, vždy
v neděli, a to až do konce školního roku.

ŘÍJEN 2019
ČTVRTEK 3. ŘÍJNA / 19:30
KRISTINA BARTA EVENT HORIZON
Mezinárodně uznávaná
skladatelka a klavíristka
SOBOTA 5. ŘÍJNA / 16:00 – 22:00
FLAMENCO DAY
Odpoledne s Pueblo Flamenco plné nejen
španělských rytmů
NEDĚLE 6. ŘÍJNA / 10:00
VELKÁ VLAKOVÁ POHÁDKA
– Klub Leitnerova a Divadlo DNO
Premiéra autorské pohádky
ČTVRTEK 10. ŘÍJNA / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Tradiční setkání začínajících literátů
Speciální host: Roberto Scavino
PÁTEK 11. ŘÍJNA / 19:00
GENTLEMEN’S CLUB & SKRZNASKRZ
Celovečerní ska nářez v doprovodu
instru-mentálně zaostalé kapely
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(mav)

SOBOTA 12. ŘÍJNA / 19:30
ZLOČIN V LONDRIDGE
– Veselá Divadelní Společnost
Studie napětí podle Agathy Christie
NEDĚLE 13. ŘÍJNA / 10:00
KÁŤA A BAJAJA – Divadlo Aldente
Příběh o lásce k veršům ze sbírky
Vladimíra Holana
ČTVRTEK 17. ŘÍJNA / 19:30
RECITÁL 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ:
VLADIVOJNA LA CHIA
Komponovaný hudebně-dramatický
večer s hudebním fenoménem
NEDĚLE 20. ŘÍJNA / 14:00 A 15:30
OBŘI – Divadlo Polárka
Nedělní pohádka
ÚTERÝ 22. ŘÍJNA / 19:30
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
Pravidelný poslechový pořad,
tentokrát věnovaný Joan Baez

■

Tomáš Pokorný

ČTVRTEK 24. ŘÍJNA / 19:30
MARKET
Nespoutaný mix art-rocku, indie,
ale i polámaných samplů a elektroniky
ÚTERÝ 29. ŘÍJNA / 18:00
VČELA MEDONOSNÁ POD DROBNOHLEDEM
Přednáška spojená s vernisáží
STŘEDA 30. ŘÍJNA / 19:30
PAVEL ČADEK & ÚCELLOVÁ SKUPINA
+ křest alba
Jediný český písničkář s violoncellem
V říjnu pro vás bude kavárna otevřena od
pondělí do pátku od 16 do 22 hod.
Od 7. října budou každé pondělí
probíhat 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

DRUHÝCH STO LET BALETU

Balet Národního divadla Brno oslavil sté
výročí, druhou stovku otevře 18. října obnovená premiéra exotické Bajadéry v Janáčkově divadle.
Sto let bohaté historie Baletu Národního
divadla Brno se završilo začátkem aktuální
divadelní sezony 2019/20. Za sto let svého
trvání prošel balet pod vedením výrazných
uměleckých šéfů slavnými obdobími a rostly
v něm a působily významné české interpretační i choreograﬁcké osobnosti.
První událostí nového století Baletu Národ-

ního divadla Brno bude obnovená premiéra
exotického příběhu z pokladnice baletní klasiky, balet Bajadéra, který je pro svůj orientální
pohádkový námět a brilantní taneční techniku
často uváděn na nejproslulejších světových
baletních scénách.
Reprízy představení jsou plánovány na
20. října, 21. a 22. listopadu, a v příštím roce
pak 16. a 17. června.
Více na www.ndbrno.cz
Ing. Barbora Hniličková

■

OPERA DIVERSA
ROZEZNÍ KONVENT

Ensemble Opera Diversa zve 22. října ve
20.00 hodin na koncert.
Soubor na svém podzimním koncertu
představí spolu s ﬂétnistkou Michaelou Koudelkovou současnou hudební tvorbu pro ﬂétnu a smyčcový komorní orchestr. Koncert se
koná v sále Konventu Milosrdných bratří na
Vídeňské ulici. Dramaturgie večera se soustředí na díla autorů 20. století i na hudbu
zcela současnou. Ve své premiéře například
zazní skladba mladé brněnské skladatelky
Petry Čtveráčkové, vzniklá na objednávku
souboru. Posluchači budou mít dále vzácnou
možnost zaslechnout díla skladatelů Góreckého, Rautavaary, Panufnika a dalších, vše
pod vedením dirigentky Gabriely Tardonové.
Více na www.operadiversa.cz.
Eva Křižková

■

JUBILANTI HUDBOU UCTÍ ASTRONAUTY

Jubilanti Davies a Eötvös rozeznějí 16. října
Besední dům na Moravském podzimu.
Skladatel a dirigent Peter Eötvös a stávající
šéfdirigent brněnských ﬁlharmoniků Dennis
Russell Davies, dvě výrazné osobnosti současné světové hudby, oslavili v roce 2019
stejné jubileum, 75 let.
Závěrečný koncert festivalu Moravský podzim při této příležitosti nabízí jejich společné
vystoupení s Filharmonií Brno, na němž Peter
Eötvös diriguje díla autorů, kteří jej ovlivnili,
Mozarta a Bartóka, zatímco Dennis Russell
Davies řídí skladby Eötvösovy.

Besední dům se tak stává dějištěm unikátního, neopakovatelného setkání a místem
pomyslných oslav dvou významných životních jubileí.
Posluchači se mohou těšit například na
Eötvösův houslový koncert Seven věnovaný
památce sedmi astronautů raketoplánu
Columbia, kteří zahynuli při návratu na Zemi.
„Havárie raketoplánu byla dramatickou
událostí, která mne hluboce zasáhla.
Obzvlášť pak televizní záběr na prázdnou
helmu jednoho z astronautů, která dopadla
neporušena na zem mezi nesčetné kusy tro-

sek, se pro mě stal tragickým symbolem
neštěstí, při kterém sedm lidí přišlo o život
krátce před návratem raketoplánu na Zemi.
Dlouho předtím jsem pomýšlel na napsání
houslového koncertu. Tehdy jsem tuto myšlenku oživil: houslový koncert jako hudební
dialog mezi sólistou a orchestrem se mi zdál
být vhodnou volbou k uctění památky
mrtvých astronautů hudební formou,“ okomentoval svoje dílo Eötvös.
Hudební a rytmickou strukturu díla určuje
číslo 7, které zároveň udává základní princip
skladby: 49 hudebníků je rozděleno do sedmi
skupin; až na sólové housle, které jsou na
pódiu, je dalších šest houslí rozmístěno po
sále. Jsou jako sedm satelitů nebo duší znějících a vznášejících se ve vesmíru.
Vstupenky jsou k dostání online nebo ve
ﬁlharmonickém předprodeji v Besední ulici.
Otevřeno je vždy od pondělí do pátku od
13.00 do 19.00 hodin, k dispozici je telefonní
číslo 539 092 811 nebo e-mailová adresa:
info@ﬁlharmonice-brno.cz.
Více na webu www.ﬁlharmonice-brno.cz.
Kateřina Konečná

■
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Neziskové organizace

KOLÁČ PRO HOSPIC
Diecézní charita Brno nabídne 3. října
na křižovatce ulic Česká a Joštova a na
Mendlově náměstí sladký koláč. Jeho
zakoupením podpoříte Domácí hospic
svaté Lucie.
Díky službám, které hospic poskytuje,
mohou nevyléčitelně nemocní a umírající
lidé zůstávat v láskyplném a klidném prostředí svých domovů. Hospicová péče
vychází z úcty k životu a k člověku jako
jedinečné a neopakovatelné bytosti.
Jejím cílem není jen prodlužování pacientova života, ale zároveň usiluje o udržení co nejvyšší kvality života nevyléčitelně nemocných. Specializovaný tým
ošetřujícího personálu a lékařů poskytuje
nepřetržitou péči sedm dnů v týdnu,
působí jako podpora a pomoc rodinám
pacientů a poskytuje poradenství v průběhu nemoci.
Hospic má sídlo na Žižkově 3, více
informací o něm je možné získat na
e-mailové adrese: dhp@brno.charita.cz
nebo na telefonním čísle: 545 230 467.
(mav)

■

DOMÁCÍ NÁSILÍ
ROZCHODEM NE/KONČÍ?
Organizace Persefona nabízí bezplatné
sociální, právní a psychologické poradenství dospělým obětem domácího a sexuálního násilí, ženám i mužům.
Poskytuje také terapeutické služby směřující ke zvládání agrese původcům násilí
v blízkých vztazích. Podoba poskytovaných
služeb vychází vždy z individuálních potřeb
a přání konkrétního člověka. Pokud se vás
nebo někoho blízkého týká problém domácího či sexuálního násilí, kontaktujte nás
na telefonu: 737 834 345 nebo e-mailu:
poradna@persefona.cz, kde s vámi budou
rádi hledat možnosti, jak vám pomoci na cestě k životu bez násilí, stejně jako tomu bylo
v následujícím případě.
Paní Kateřina je matkou dvou nezletilých
dětí, která odešla od partnera před dvěma
lety z důvodu dlouhotrvajícího fyzického
a psychického domácího násilí. Poté, co prošla náročným soudním řízením ohledně péče
o jejich děti, věřila, že už bude mít v životě
klid. Nicméně bývalý partner i nad rámec
opatrovnického rozsudku pod záminkami

DOMOV PRO MNE
ZVE NA OSLAVU

JAK PŘEKONAT
ZÁVISLOST

Už 15 let pomáhá nezisková organizace
Domov pro mne lidem s postižením žít běžným způsobem života. Výročí zpečetí 4. října od 18.00 hodin oslavou v prostorách
brněnského Impact Hubu.
Vystoupí zde například handicapovaní
tanečníci, herci z divadla Járy Pokojského,
připraveny jsou také ukázky muzikoterapie,
výstava fotograﬁí, tombola nebo DJ.
Za vznikem neziskové organizace Domov
pro mne stála snaha několika lidí zajistit těžce
handicapovanému kamarádovi bydlení. Po
prvních neúspěšných pokusech se vzniklý
spolek na chvíli odmlčel, v roce 2004 ale
začal jako první v Jihomoravském kraji poskytovat terénní respitní péči nebo odlehčovací
pobyty pro děti s postižením. „O tři roky později jsme zahájili poskytování osobní asistence, v roce 2012 jsme pak čtyřem osobám
s těžkým tělesným handicapem nabídli chráněná lůžka s celodenní podporou,“ popsala
výkonná ředitelka organizace Jarmila Vokálová. Právě díky otevření chráněného bydlení
došlo k naplnění původního účelu vzniku
Domova pro mne.
Více na www.domovpromne.cz.

Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby
Brno pomáhá při překonávání a předcházení závislosti nebo jejího znovuvzplanutí.
Terapeutické centrum sídlí na Křenové 67,
poradí ale také na telefonu 541 237 233, informace lze získat také na www.akluby.cz.
S našimi klienty a jejich blízkými vždy hledáme cestu, jak ze stávajících životních podmínek vystavět to nejlepší, co je v jejich
momentálních možnostech a silách. Poradíme, kde získat střechu nad hlavou a jídlo pro
dnešní den. Co s nakupenými nevyřízenými
úředními či právními záležitostmi. Při hledání
východiska jednáme s ohledem na klientovo
bezpečí, v souladu s právním řádem a podporujeme taková řešení, která předcházejí
vzniku dalších škod. Dlouhodobější spolupráce s našimi terapeuty může napomoci
také k odstranění hlubších překážek při navazování a udržování dobrých vztahů s rodinou,
přáteli i širším okolím.
Nesoudíme, ale snažíme se spolu s klientem porozumět, jakou funkci v té které oblasti
jeho potřeb plní návyková látka a co do ní
přináší abstinence.

Lenka Romportlová

■
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Martin Klíč

■

návštěv dětí paní Kateřinu vyhledával, vulgárně ji za přítomnosti dětí urážel, vyhrožoval
ublížením na zdraví a hrubě se dožadoval
obnovy rodinného soužití. Tímto chováním
vzbuzoval u dětí strach, takže se nyní s otcem
odmítají stýkat. Pokračující nátlak otce a psychické potíže dětí přiměly paní Kateřinu vyhledat odbornou pomoc.
Paní Kateřina využívala v Persefoně především právní a sociální poradenství. Právnička
organizace jí pomohla sepsat návrh na vydání
předběžného opatření, kterým by bylo po
dobu jednoho měsíce zakázáno, aby bývalý
partner jakýmkoliv způsobem klientku a děti
kontaktoval. Soud tomuto návrhu vyhověl,
takže se mohla v klidu rozhodnout, jak postupovat dál. Bývalý partner zatím nařízené předběžné opatření respektuje, aktuálně se čeká
na nařízení soudního jednání ve věci úpravy
styku otce s nezletilými dětmi. Kateřina spolupracuje také se sociální pracovnicí při řešení
bytové otázky a hledání zaměstnání.
Mgr. Dagmar Rudická

■

RUKODĚLKY
PRO PEČUJÍCÍ
Unie pečujících zve na tematická
setkání všech, kteří pečují o své blízké.
Tentokrát si vyměníme rady, tipy a zkušenosti s pečováním a při tom si vyzkoušíme praktické ruční práce. Protože každý z nás umí dobře něco, co druhým tolik
nejde, vzájemně si poradíme třeba jak
na šití, pletení či další zajímavé dovednosti.
Setkáme se v prvním patře na třídě
Kapitána Jaroše 3, a to 23. října a 27. listopadu vždy od 9.15 do 12.15 hodin.
Místo si na tyto dopolední programy
je třeba rezervovat, a to buď telefonicky
na čísle 776 217 214 nebo e-mailové adrese: marie.calkovska@uniepecujich.cz.
Setkání je určeno neformálním pečujícím, kteří se dlouhodobě a intenzivně
starají o blízkého člověka ze svého okolí.
Unie pečujících byla založena právě
z jejich iniciativy. Více informací o aktivitách, které realizuje, je možné získat
www.uniepecujicich.cz.
(mav)

■

Stalo se v naší městské části

JAKÉ BYLO LETNÍ KINO BRNO-STŘED 2019?

Letní kino na nádvoří radnice na Dominikánské 2 promítlo v průběhu prázdnin 64 ﬁlmů.
Zahajovací představení finského snímku
Heavy Trip 28. června a závěrečný český
film 30. srpna Happy End byly divákům přístupné zdarma. Celkem do kina přišlo
4 500 lidí. „Kulturní program má na radnici
Brno-střed dveře vždy otevřené a letní kino

na nádvoří je oprávněně naší chloubou. Díky
spolku Noční motýl a jejich dramaturgickému
plánu, který není zaměřený čistě komerčně,
ale nabízí pestrou škálu dokumentů, severských a německých filmů a dalších filmových
specialit, jsme v Brně hodně jedineční. Těším
se na další sezonu, nejlepší letní kino ve
středu sedm dní v týdnu bude i v roce 2020,“

řekl Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed. V letním kině je jedním
z nejdůležitějších dramaturgických prvků
počasí a letošní chladnější polovina prázdnin s vyšším množstvím srážek se odrazila
i na částečném poklesu návštěvnosti ve
srovnání s loňským horkým a suchým létem.
Nejvyšší návštěvnost bývá ve chvíli, kdy se
potká známější divácký hit a teplá letní noc.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Na snímek Bohemian Rhapsody se na nádvoří
radnice dokázalo vměstnat téměř 300 diváků a atmosféra byla naprosto úžasná. Velkému diváckému zájmu se těšily i české filmy Teroristka a Ženy v běhu a milým
překvapením byla velká návštěvnost ikonických německých snímků Good bye,
Lenin! a Lola běží o život. Promítání nejlepšího letního kina ve středu každý den v týdnu zajišťoval stejně jako v minulých letech
(kad) ■
spolek Noční motýl.

UPROSTŘED MĚSTA ZÁBAVA CELÉ LÉTO

Festival Uprostřed oživil od 21. června do
31. srpna na sedmnáct různých míst městské části.
Celkem byla připravena více než třicítka
akcí, kterou společně nachystalo přes
30 subjektů, interpretů a vystupujících pak
bylo ještě více. Návštěvnost koordinátor celého festivalu, příspěvková organizace Kávéeska, odhaduje kolem 16 tisíc lidí.
Největší oblibě se těšily hudební pořady
v parku na Moravském náměstí, velkým úspěchem bylo také vystoupení holandských jazzmanů Charlestown Jazzband na nádvoří Sta-

ré radnice. Zaujala také divadelní představení
od BuranTeatru, unikátní byl koncert Bretaňského orchestru mládeže, který se pro nepřízeň počasí nekonal na Jakubském náměstí,
ale v kavárně Forkys.
Speciﬁckou atmosférou se vyznačovala
taneční představení od ProARTU v Káznici
na Cejlu a přímo v centru Brna na místech
tragických událostí 21. srpna 1969. Své příznivce si našly i swingové a rock´n´rollové
tančírny a akce s květinářstvím Efemér.
Barbora Kocmánková

■
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