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8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 11. 9. 2019 V 16.00 HODIN
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. 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
Záznamy jednání
zastupitelstva
Městská část Brno-střed nově zveřejňuje
videozáznamy z jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed. Na stránkách www.brnostred.cz si tak kromě sledování aktuálně probíhajícího zastupitelstva on-line nyní můžete
přehrát záznamy z 6. a 7. zastupitelstva konaných 24. dubna a 19. června. Městská část
zveřejňuje záznamy za účelem informování
veřejnosti o činnosti obce a zastupitelstva.
Celý záznam je před zveřejněním anonymizován, kdy je nutné rozlišovat veřejné projevy
a projevy osobní povahy, odlišit aktivně vystupující občany, anonymizovat soukromou činnost přítomných, deﬁnovat osobní údaje a citlivé údaje a rozlišit, zda se jedná o údaje,
které lze zveřejnit od údajů, jejichž zveřejnění
podléhá ochraně. Vzhledem k tomuto faktu
bývá záznam zveřejněn zhruba dva týdny po
zastupitelstvu v závislosti na délce jednání
a tím i rozsahu záznamu.

odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejichž území se
opravovaná nemovitost nachází. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení
mohou občané získat na Bytovém odboru
MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 225,
nebo na telefonním čísle 542 173 245.

Oprava veřejných toalet
Veřejné podzemní toalety na Malinovského
náměstí musely být před více než rokem uzavřeny kvůli havarijnímu stavu. Městská část
Brno-střed proto připravila jejich generální
opravu. Oprava se bude týkat veškerého interiéru podzemních prostor včetně sanity, inženýrských sítí, odizolování zdí, vstupů a střešní
konstrukce tak, aby odpovídaly podmínkám
a standardům 21. století. Práce budou probíhat
do konce letošního roku, náklady na opravu
jsou zhruba 1,8 milionu korun.

Město opět poskytuje
výhodné půjčky
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou
sazbou ve výši 2,48 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových
jednotek. O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2020, mohou vlastníci nemovitostí požádat od 1. září do 15. října 2019 a od
1. prosince 2019 do 15. února 2020. Půjčky
jsou poskytovány například na opravy střechy, rekonstrukce střechy v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru, výměnu
plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení v bytech, odstranění zemní
vlhkosti, zateplení objektu, zasklení balkonu,
vybudování WC, koupelny, obnovu bytového
jádra, modernizace staršího výtahu nebo
vybudování nového, opravy uličních zídek
a další.
Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na
adrese www.brno.cz. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém

objem 57 litrů, voda se do nich doplňuje přibližně jednou týdně. Městská část Brno-střed
jich letos nainstalovala celkem 60, a protože
se osvědčily, pořídí pro příští sezonu další.
Kromě lip vysazených v rámci 100. výročí ČSR
v loňském roce na Kolišti pod Janáčkovým
divadlem jsou vaky k vidění i u stromků třeba
v parčíku na Vodní, na Kraví hoře, na Hroznové, na Žlutém kopci nebo na náměstí Míru.

Zavlažovací vaky
u stromů
Možná jste si během léta všimli, že u nově
vysázených stromků přibyly zelené vaky. Ty
tam nainstalovala městská část a slouží
k tomu, aby je ochránily před vysokými letními
teplotami a souvisejícím suchem. Vaky snižují
povýsadbový šok a zvyšují šanci na ujmutí
stromků. Z vaků se postupně vyprazdňuje
voda, která odkapává ke kořenům stromu.
Odtéká osm až deset hodin, takže stromek
ji dokáže daleko lépe využít, než když je zalitý
nárazově. Voda v takovém případě totiž
z nemalé části odteče pryč, protože stromek
není schopen v krátkém čase tolik vody do
kořenového systému absorbovat. Vaky mají

Brněnské dny pro zdraví
slaví 25 let
Letos se konají od 20. do 29. září a Brňanům
nabídnou na 100 akcí, které jsou zaměřeny
na podporu zdraví a zdravý životní styl. V rámci
nabídky pohybových aktivit návštěvníci mohou
vyzkoušet například tai-chi, jógu, pilates, jumping, společenský tanec, tenis a další aktivity.
Pro děti jsou připraveny ukázkové lekce plavání a trénink akvabel, atletická miniškolička,
ﬂorbal či cvičení v písku. Pro vyznavače vytrvalostního běhání je na sobotu 21. září připraven
noční běh centrem města: 5/10 mil Brnem.
Součástí akce je i charitativní běh Půlmíle pro
ranou péči v délce 800 metrů. Součástí Brněnských dnů pro zdraví je i možnost absolvovat
různá zdravotní vyšetření. Fakultní nemocnice
Brno pořádá v neděli 22. září KardioDen, ve
středu 25. září se v Knihovně Jiřího Mahena
na Kobližné ulici uskuteční akce Zaostřeno na
zdraví a návštěvníci si budou moci nechat
například vyšetřit zrak, cholesterol a cukr v krvi
a další. Kompletní program kampaně je
k dispozici na www.zdravemesto.brno.cz nebo
v informačním centru magistrátu na Malinov(kad) ■
ského náměstí 3.
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Informace z radnice

MÝTY A FAKTA O VOLNÝCH
OBECNÍCH BYTECH

Situace na trhu nájemního bydlení je
poměrně vypjatá, ceny nájmů jsou vysoké
a dobré nájemní bydlení se (nejen) v Brně
hledá velmi obtížně. Proto informace
o neobsazených městských bytech často
vyvolávají množství negativních emocí
a nepříjemných otázek.
Realita je však poněkud složitější a nelze
se omezit na zkratkovité závěry, že městská
část má neobsazené byty, a tedy špatně hospodaří. Určité množství volných, nebo řekněme neobsazených, obecních bytů bude
existovat vždy. Vyplývá to z trpké skutečnosti,
že správa obecního majetku je výrazně administrativně složitější než správa majetku ve
vlastnictví soukromém.
Obecních bytů, svěřených městské části
Brno-střed, je k dnešnímu dni celkem 4 176.
Momentálně je jich nevyužitých kolem šesti
stovek. Toto číslo je poněkud děsivé, není
však zcela relevantní.
Přes sto volných bytů je v procesu odsvěření, tedy převzetí do správy Magistrátem
města Brna, necelých třicet bytů je určeno
do privatizace po jednotkách. Padesátka bytů
se pak nachází v domech, které projdou celkovou rekonstrukcí. Další byty máme
v domech ve spoluvlastnictví, které jsou
zablokované soudními spory. Další byty jsou
pak rezervovány jako bytové náhrady pro
nájemce z opravovaných bytů. Některé byty
má zablokované magistrát pro projekty
sociálního začleňování nebo pro projekty
sdíleného bydlení zdravotních sester.
Dále je potřeba zohlednit byty, které jsou
v procesu obsazování, jsou vyvěšeny na
úřední desce, v projednávání v samosprávě
nebo před podpisem nájemní smlouvy. Určité
množství bytů je určeno pro sociální účely,
to jsou takzvané byty s potřebou komplexní
sociální podpory a bez potřeby sociální podpory, nebo pro pronájem v celoměstském
zájmu.

Pokud tedy vyloučíme všechny byty, které
není z výše popsaných důvodů možné pronajmout, dostaneme se na číslo 319. To je
aktuální počet volných bytů. Tyto byty by bylo
teoreticky možné pronajmout. Ale u drtivé
většiny je překážkou jejich technický stav.
Dosud se ročně bohužel opravovalo méně
bytů, než jich bylo nájemci vráceno z důvodu
výpovědi, úmrtí a podobně, a není prakticky
možné snížit objem volných bytů bez změny
systému přidělování tak, že budou veřejnosti
nabízeny i byty vyžadující opravy samotným
nájemcem.
Za tímto účelem jsme v letošním roce požádali o změnu městských pravidel přidělování
bytů. Dosavadní pravidla bohužel neumožňují
přidělit nájemci byt k opravě vlastním nákladem a městská část tak zcela zbytečně realizuje i drobnější opravy, které by si dokázala
většina nájemců vyřešit svépomocí. Rada
městské části Brno-střed proto schválila
požadavek na změnu pravidel tak, aby bylo
možné žadatelům přidělovat kromě zcela
opravených jednotek také byty vyžadující
drobné práce.
Záměrem je přidělit žadatelům byty opravitelné svépomocí a ušetřené prostředky
použít na opravy dalších bytů. Investice bude
nájemci samozřejmě umořena, takže částku
vynaloženou na opravu si takzvaně odbydlí
v nájemném. Takto přidělený byt si nájemce
přizpůsobí svým individuálním požadavkům
a potřebám.
Městské části bohužel nemají vlastní právní
subjektivitu a jsou tak závislé na rozhodování
statutárního města Brna, které je vlastníkem
bytových domů a současně schvaluje celoměstská pravidla pronájmu. Od těchto pravidel se městské části nemohou odchýlit.
Pevně věřím, že Zastupitelstvo města Brna
změnu pravidel schválí a již v příštím roce
budeme zájemcům nabízet byty na opravu
vlastním nákladem.
Městská část bude byty samozřejmě
i nadále opravovat s tím, že záměrem je zvýšit
množství takto opravených bytů a několik
desítek dalších uvolnit nájemcům, kteří budou
ochotni investovat svoji práci a ﬁnanční prostředky do jejich opravy. V ideálním případě
tak již v roce 2020 nabídneme na úřední desce výrazně více bytů než dosud.
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Mgr. Jan Mandát ■
člen Rady městské části Brno-střed

NOVÝ ALTÁN
U ANTHROPOSU
JE TU PRO VÁS

Navrhla jej Zuzana Rabčanová v roce 2017
jako jeden z projektů brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás. Občané
jej hlasováním poslali do realizace, kterou
si vzala na starosti městská část Brno-střed.
Navrhovatelka v projektu napsala, že
tanec, lekce tance, sportovní anebo kulturní
program nejen obohatí kulturní dění v Brně,
ale také inspiruje veřejnost k novým zážitkům a k vyzkoušení nové aktivity. Altánek
nabízí prostor i pro kulturně-vzdělávací události jako divadelní představení, moderní
cirkus, koncerty, literární večery či diskuze,
pro sport, třeba hodiny aerobiku, pilates,
jógy, prostor pro výuku žáků a jejich hry
v přírodě, svatby a podobě. Od června si
mohou kteroukoliv z těchto aktivit Brňané
v novém altánu v parku u Anthroposu
vyzkoušet. Parket altánu má tvar elipsy
o rozměru 51 metrů čtverečních a je tvořen
akátovými prkny, která jsou kotvena do roštu z hranolů rovněž z akátu, podložených
pryžovými dlaždicemi uloženými na štěrkodrti. Obvod parketu je olemován kovovou
pásovinou a plocha parketu je odvodněna
spárami do podkladu s vyspádováním do
přilehlého trávníku. Kolem je pochozí lem
z kamenných kostek. Parket je zastřešen
bílou nepromokavou plachtou o velikosti
76 metrů čtverečních, která umožňuje celoroční provoz. Součástí stavby jsou i dvě akátové lavičky a odpadkový koš. Altán je volně
přístupný široké veřejnosti zdarma, pokud
se v něm však koná jakákoliv organizovaná
veřejná akce, je potřeba ji nahlásit Odboru
životního prostředí městské části Brno-střed
prostřednictvím formuláře, prostor před akcí
převzít a poté jej v pořádku vrátit. Formulář
je dostupný na www.brno-stred.cz. U altánu
je také přípojka elektřiny, jejíž odběr je zpo(kad) ■
platněn.
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REVITALIZACE PARKU NA DVORSKÉHO
ULICI BYLA ZAHÁJENA

Rada městské části Brno-střed schválila
výběr dodavatele na revitalizaci parku
Dvorského. Ta naváže na dílčí úpravy v parku z nedávné minulosti, parkourové sportoviště a dětské hřiště s oplocením zůstanou zachovány.
V první části revitalizace budou do parku
doplněny a upraveny stavební objekty jako
je cestní síť a veřejné osvětlení a budou zde
umístěny nové lavičky, koše na odpadky a pítko. Veřejné osvětlení v parku doposud chybělo stejně jako dostatečné vybavení lavič-

kami a koši. Upravená cestní síť bude plně
vyhovovat současným požadavkům na bezbariérovost a detailně se pracovalo i s jejím
odvodněním. Dešťová voda bude využita pro
závlahy blízké vzrostlé zeleně, stejně jako
v případě přebytečné vody z pítka.
„Při revitalizaci zachováme maximální
počet perspektivních dřevin a dosadíme další. Rádi bychom v parku udrželi princip pocitu
o nahodilosti výsadby. Stěžejním herním
a rekreačním prvkem parku jsou kvalitní
pobytové louky s trávníky, břehy jsou naopak

řešeny extenzivněji, a to ať už jako louka
například pro zimní sáňkování, tak jako smíšený porost keřů, popínavek a stromů,“
popsal Bc. Martin Landa, 1. místostarosta
městské části Brno-střed pro životní prostředí.
První část revitalizace bude trvat přibližně
do konce října a městská část Brno-střed do
ní investuje zhruba 4,4 milionu korun. Druhá
část revitalizace, která na první časově naváže, se bude týkat sadových úprav, kdy dojde
k pokácení nevyhovujících dřevin, a poté
budou vysázeny dřeviny a keře nové, budou
založeny parkové trávníky a součástí je
i následná péče po dobu dvou let. Druhá část
revitalizace je hrazena z dotace Operačního
programu Životní prostředí. Všechny práce
v parku by měly být dokončeny nejpozději
(kad) ■
na konci roku 2019.

BRNO-STŘED SOUTĚŽÍ ELEKTRONICKY

Veřejně dostupné informace o podmínkách
výběrových řízení přes internet výrazně
rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů
a posilují transparentnost řízení. Městská
část Brno-střed proto zveřejňuje veřejné
zakázky na E-ZAKu, elektronickém portálu
pro správu veřejných zakázek. Má zde svůj
proﬁl zadavatele a do výběrových řízení se
může přihlásit naprosto kdokoliv, kdo
splňuje požadavky zakázky.
Zakázky městské části Brno-střed jsou
k nalezení na adrese: https://zakazky.brnostred.cz/. Nepřihlášení uživatelé mají přístup

ke všem základním informacím o jednotlivých
veřejných zakázkách, tedy i ke kompletní
zadávací dokumentaci. Pokud se uživatelé
bezplatně zaregistrují a zvolí si možnost zasílání informací o nově vypsaných zakázkách
a změnách u těch probíhajících, budou prostřednictvím e-mailu vědět vždy a včas vše
potřebné. Z registrace nevyplývají žádné
povinnosti.
„K elektronickému vypisování a soutěžení
veřejných zakázek na profilu zadavatele
jsme přistoupili hlavně proto, že chceme být
maximálně transparentní a dát příležitost
komukoliv se o zakázky radnice ucházet.
V praxi to znamená, že se na zadání zakázky
může podívat kdokoliv na webu, a pokud
o ni má zájem, prostě se do výběrového řízení přihlásí. Odbourali jsme tím přímé oslovování úzkého výběru dodavatelů, chceme dát
šanci všem,“ vysvětlil rozhodnutí Ing. Ivo
Komárek, člen Rady městské části Brno-střed,
do jehož gesce patří investice a správa bytových domů. Městská část Brno-střed elektronicky zveřejňuje jak zakázky malého roz-

sahu v řádech tisíců korun, tak i podlimitní
veřejné zakázky v řádech desítek milionů
korun. Příležitost se o zakázky ucházet mají
tím pádem jak drobní řemeslníci a menší ﬁrmy,
tak i velké společnosti.
Zakázky se navíc týkají širokého portfolia
prací, jedná se například o opravy jednotlivých bytů a nebytových prostor, opravy ZTI
domů, zřízení výtahu, výměny oken a dveří,
a velmi často také vyhotovení projektové
dokumentace. Nejedná se jen o práce pro
investiční odbor, ale i pro školství a životní
prostředí.
„Rádi bychom získali co nejširší portfolio
dodavatelů, které by nám mimo jiné umožnilo
také zrychlit opravy majetku svěřeného městské části,“ dodal Komárek.
Systém E-ZAK, který městská část Brno-střed využívá, je certiﬁkován podle vyhlášky
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších
podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certiﬁkátu shody.
(kad)

■
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SRDEČNĚ GRATULUJEME
V červnu oslavila vážená paní Věra Heřmanová krásné jubileum 90 let. Za městskou část Brno-střed jí gratulovala Veronika
Klecová.

Věra Heřmanová se narodila a celý život
žije v Brně. Její dětství a dospívání poznamenala druhá světová válka. Zpočátku bydlela s rodiči v Komárově, posléze na ulici
Švancarova, dnešní Renneské. Tam byl
v dubnu 1945 jejich dům zasažen při leteckém náletu a rodina přišla o veškerý majetek.
Od konce války až do svého odchodu
do důchodu v roce 1985 pracovala jako
úřednice v několika brněnských podnicích.
V padesátých letech se provdala a narodila
se jí dcera Věra, významná česká varhanní
virtuoska, s níž a jejím manželem dodnes
spokojeně žije ve společné domácnosti.
Již patnáct let je vdovou.
V městské části Brno-střed bydlí již více
než padesát let. Mezi její záliby patří hlavně
hudba rozmanitých žánrů, balet, tanec, který
s manželem rádi pěstovali až do jeho
odchodu, a donedávna i luštění křížovek.
Redakce zpravodaje se ke gratulaci také
přidává a přeje paní Heřmanové pevné
zdraví a spoustu dalších spokojených
a šťastných dní s rodinou.
(kad)

■

ÚSPĚCH MOBILNÍ
APLIKACE ZÁCHRANKA

NOVÁ RODINNÁ
PORADNA A MEDIACE

Záchranka je oﬁciální aplikací Zdravotnických záchranných služeb ČR, Horské služby ČR a Vodní záchranné služby ČČK.
V současné době ji používá více jak milion
uživatelů nejen v České republice, ale
i v Rakousku a na Slovensku.
Aplikace Záchranka je přímo napojená na
systémy záchranných služeb. Po stisknutí
nouzového tlačítka alarmu se tak automaticky
vytáčí číslo 155. Ale pozor, až navázání telefonického spojení 100% zajistí výjezd posádky. Záchranka zároveň posílá informaci
o poloze. Pokud jste například na horách,
aplikace podle GPS pozná, kde se nacházíte
a pošle zprávu i místní horské službě. Kromě
alarmu má aplikace i další dvě funkce. Lokátor, který podle GPS najde nejbližší automatizovaný deﬁbrilátor nebo lékařskou pohotovost a První pomoc, která vás díky
interaktivnímu návodu provede nejdůležitějšími kroky první pomoci, jež je třeba poskytnout před příjezdem záchranné služby. Aplikace je ke stažení pro zařízení s operačním
systémem Android, Apple i Windows.
Podrobné informace i odkaz ke stažení
najdete na www.zachrankaapp.cz.

Nově otevřené centrum na ulici Minská
poskytuje služby pro partnerské, rodinné
a mezilidské vztahy. Služby poskytuje zdarma a bez dlouhého čekání.
Centrum sociálních služeb města Brna otevřelo dvě nové služby – Manželskou a rodinnou poradnu a Mediační centrum. Ty by měly
zpřístupnit tyto služby všem zdarma a bez
pořadníků.
Manželská a rodinná poradna na adrese
Minská 102 nabízí podporu nejen párům
a rodinám, ale všem lidem, kteří se ocitli
v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní
situaci, jež zatěžuje jejich partnerské, rodinné
a mezilidské vztahy. Vstupní konzultaci si
může každý domluvit na telefonním čísle
775 913 023.
Druhou službou je takzvaná mediace, tedy
řešení konﬂiktních situací v rodině za pomoci
nestranných mediátorů. Pro většinu rodin tato
moderní služba zůstávala dosud příliš drahá,
proto město Brno otevřelo na Minské 102
nové Mediační centrum, které je tu pro všechny bez rozdílu. Konzultaci si každý může sjednat na telefonním čísle 775 913 064.

Lucie Tribulová

■
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(kad)

■

PORADNA ODBORU
PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY
Často se na nás obracíte s dotazy na
řešení situace týkající se pomoci s péčí
o seniora, který s vámi žije ve společné
domácnosti.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde
je možné zajistit nějakou službu pro
maminku, která s námi žije ve společné
domácnosti. Není pro ni ale už ideální,
aby byla přes den sama doma, cítí se
osaměle a ráda by trávila chvíle ve společnosti vrstevníků.
Marie Vondráková, Brno
K tomuto účelu slouží Centrum denních
služeb na Lipové 31, které je určené právě
pro takovou skupinu seniorů. Centrum je
otevřeno celoročně, každý pracovní den
od 8.00 do 14.30 hodin. Uživatelé do centra docházejí sami nebo mohou využít
dovoz a odvoz autem pečovatelské služby. Veškeré úkony jsou poskytovány za
úhradu na základě uzavřené smlouvy.
Během pobytu lze zajistit oběd ze školní
jídelny Nádvorní 1. Návštěvníci si mohou
zvolit dny, které chtějí v našem centru strávit. Během pobytu jsou pro seniory připraveny různé aktivity a příjemné společné
akce, například trénink paměti, hraní společenských her, kuželek, opékání špekáčků na terase, sázení květin, ruční práce
a podobně. Některé aktivity se konají
i mimo centrum, třeba návštěva zahradní
slavnosti v Nojmánku, posezení u cimbálové hudby nebo výlet parníkem po Brněnské přehradě, zakončený společným obědem v přístavní restauraci. Cílem naší
služby je umožnit seniorům pobyt v příjemném prostředí a využít programy, které
podporují udržení soběstačnosti. Pro
zájemce nabízíme jednodenní pobyt zdarma na vyzkoušení, zda jim služba vyhovuje. V centru je k dispozici jídelna, kuchyňka, klimatizovaná společenská místnost,
pracovna a terasa s výhledem na zahradu.
Nabízíme také možnost využití střediska
osobní hygieny, kde zajistíme koupel,
zástřih vlasů a další. Pokud máte zájem,
kontaktujte vedoucí služby Bc. Kateřinu
Jílkovou, tel. 542 526 335, nebo sociální
pracovnici Ivanu Kavalcovou, DiS., tel.
542 526 219. Těšíme se na vás.
Bc. Kateřina Jílková

■

Informujeme

NOVÉ BYTY NA
PODNÁSEPNÍ

ZNOVUOTEVŘENÍ OSLAVÍ
KINO ART MARATONEM

Kino Art se po rekonstrukci vrací na Cihlářskou 19. V pátek 13. září proběhne slavnostní znovuotevření a maraton ﬁlmů. Art
tak zároveň oslaví i 100 let fungování,
poprvé se v něm promítalo v roce 1919.

Původně několikaměsíční rekonstrukce se
díky nálezu azbestu protáhla na dva roky.
Nyní se diváci mohou těšit na nové foyer
s pokladnou, opravené a rozšířené toalety.
Úpravou prošel malý sál, ve kterém je teď
i klimatizace. Drobných úprav se dočkal i velký sál. Kino je konečně plně bezbariérové
a nebude chybět oblíbená kavárna Café Art.
První projekce proběhne 13. září v 19.00
hodin, návštěvníci se mohou těšit na legendární němý ﬁlm Východ slunce za doprovodu
živé hudby Duncana Hendyho v provedení
smyčcového kvarteta IQ a klavíru J. Nevoralové, dirigovat bude G. Tardonová. Ve 22.00
hodin pak odstartuje v obou sálech ﬁlmový
maraton, který poběží až do nedělní půlnoci.
Divákům nabídne 100 hodin ﬁlmu. Promítat
se budou oblíbené snímky z dějin české
a světové kinematograﬁe i aktuální hity, například Bohemian Rhapsody, Avengers, Casa(kad) ■
blanca a Kouř.

Kompletní rekonstrukcí projde momentálně neobydlený dům na ulici Podnásepní
číslo 2. Město Brno jej opraví za necelých
48 milionů korun.
Celkem v pětipodlažním domě vznikne
22 bytů s různými velikostmi od garsonier
až po byty 3+1 a jeden nebytový prostorateliér. Deset bytů bude postaveno díky
dotaci ve výši zhruba 12 milionů korun
z IROP. Ty budou následně po dobu 12 let
sloužit jako sociální byty se službou, tedy
se zajištěním kontaktu jeho obyvatele se
sociálním pracovníkem.
Dalších dvanáct bytů, které v domě
budou, město plánuje využít například jako
startovací byty pro mladé páry a rodiny. Součástí rekonstrukce je půdní vestavba a vybudování výtahu. Úpravou projde i dvůr přiléhající k domu, projde terénními úpravami,
bude zde vysázena zeleň a umístěno posezení. Rekonstrukce by měla být hotová do
konce roku 2020.
(kad)

■

SDÍLENÉ BYDLENÍ MLADÝCH UŽ FUNGUJE
Během prázdnin se do ﬁnální fáze dostal
projekt Symbios, který nabízí sdílené bydlení mladým lidem odcházejícím z dětských
domovů a vysokoškolským studentům. Ti
se během prázdnin nastěhovali do společného bydlení.
Spolubydlící v červnu absolvovali seznamovací pobyt, kde se rozdělili do dvojic pro
osm jednotlivých bytů. Každou dvojici, která
bude obývat jeden byt, tvoří po jednom
zástupci z obou skupin mladých lidí.
Od začátku prázdnin se pak začali stěhovat do bytů ve zrekonstruovaném domě
na adrese Křenová 57. Dům a jeho rekonstrukci pro projekt Symbios zajistila městská
část Brno-střed.
Symbios pomáhá řešit složitou situaci
mladých lidí odcházejících z dětských
domovů, kteří si v daný moment musejí
zvyknout na změny v životě, postarat se
o vlastní bydlení a práci, ale bojují přitom
s tím, že nemají stejné návyky a zkušenosti
jako mladí lidé vyrůstající v rodině.
Adaptovat se na nový život by jim mělo
pomoci právě spolubydlení se studenty,
kteří můžou být vzorem nebo rádcem v běžných denních situacích a pomůžou zajistit
nové sociální vazby.
„Jsme přesvědčeni, že myšlenka přenosu
kompetencí mezi vrstevníky má obrovský

potenciál pomoci těmto lidem v jejich nové
životní situaci. Pevné a stabilní vztahy mají
potenciál pomáhat stejně jako zážitek
samostatného života a jednání, za které
jsme zodpovědní,“ sdělil Bohuslav Binka,
vedoucí Katedry environmentálních studií
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se zrodila nezisková organizace
EkoInkubátor, jež projekt uskutečňuje. Podílí
se na něm i odborníci z katedry sociální
politiky a sociální práce a sociální pedagogové z Pedagogické fakulty MU.
Všem obyvatelům domu budou neustále
k dispozici dvě mentorky, sociální pracovník
Magistrátu města Brna a mladý dospělý, který už přechod z dětského domova úspěšně
zvládnul. Dům má na každém patře společné prostory a také společenskou místnost
ve třetím patře pro pořádání různých workshopů, kurzů a dílen. „Ze zkušeností plyne,
že mladí dospělí často potřebují kurzy
finanční gramotnosti, kurzy orientace na
trhu práce nebo komunikačních dovedností,“ doplnil Binka.
Celý projekt Symbios se uskutečňuje díky
finanční podpoře z Evropského sociálního
fondu ČR, konkrétně Operačního programu
Zaměstnanost, a díky pomoci Nadace Jistota Komerční banky, Nadačního fondu
AVAST a IKEA.

Ve dvoře domu byla jako součást rekonstrukce vybudována místnost, která bude
využívána pro volnočasové aktivity a setkávání obyvatel městské části Brno-střed,
například pro kluby seniorů nebo zájmové
spolky. Součástí je také kuchyňka a sociální
zařízení. Rezervace a podmínky pronájmu
prostor budou v průběhu podzimu k dispozici na webu radnice www.brno-střed.cz.
(kad) ■
Foto: Masarykova univerzita
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DIAKONIE HLEDÁ NOVÉ
PEČOVATELKY

Středisko Brno Diakonie Českobratrské
církve evangelické hledá do týmu terénních
pečovatelek kolegyni nebo kolegu na hlavní pracovní poměr.
Diakonie hledá zájemce o péči o klienty
v jejich domácnosti na území Brna. Požaduje
zdravotní způsobilost a přiměřenou fyzickou
zdatnost, trestní bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti, ochotné a laskavé vystupování, spolehlivost a schopnost samostatné

INFORMOVANÝ
SENIOR 2019/2020
Zájemci o kurzy na počítači, které každoročně pořádá Střední škola informatiky, poštovnictví a ﬁnančnictví Brno
na Čichnově 23, se mohou opět přihlásit, nové kurzy začínají od října.
Kurzy jsou určeny jak pro začátečníky
s prací na počítači, tak i pro zkušenější,
kteří se chtějí zdokonalit. Letos budou otevřeny: PC pro začátečníky a mírně pokročilé, Windows 10 a jeho možnosti, Práce
s mobilním zařízením pro pokročilé –
tablet, chytrý telefon, Práce s internetem,
Bezpečnost na internetu. Základní informace o kurzech jsou uvedeny na webových stránkách školy www.cichnovka.cz
v sekci Veřejnost, registraci do kurzů je
možné provést na webových stránkách,
e-mailem: milan.kucera@cichnovabrno.cz,
případně na vrátnici školy. Kurzy se budou
konat v sídle školy každé pondělí, případně jiných pracovních dnech podle potřeb
zájemců, a to ve dvouhodinových týdenních blocích od 15.30 do 17.30 hodin.
(kad)

■

UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

i týmové práce. Vítaná je praxe a zkušenost
v práci se seniory a splnění kvaliﬁkačních
požadavků na pozici pracovníka v sociálních
službách.
Nástup je možný ihned nebo podle dohody. V případě zájmu o nabízenou práci je třeba zaslat životopis a motivační dopis na
e-mail: ps@diakoniebrno.cz. Více informací
najdou zájemci na https://brno.diakonie.cz.
Jana Tesařová Dlabková

■

Institut celoživotního vzdělávání Mendelu na Zemědělské 5 připravil zajímavé studijní programy. Přihlášky přijímá
do 10. září.
Zájemci mohou v rámci základního studia absolvovat tříleté nebo dvouleté studium Člověk a příroda na začátku třetího
tisíciletí. Dále si mohou studium doplnit
o dvousemestrové předměty Zahrada
a zdraví, Naše zahrádka, Člověk a společnost, Člověk a fauna a Člověk a svět.
Specializované studium láká na předměty Aranžování a tvorba dekorací,
Výtvarné techniky, Českou historickou
zahradu, Léčivé, aromatické a kořeninové
rostliny a Fotografování. Studium je možné rozšířit navíc o sportovní aktivity,
v nabídce je pilates a zdravotní cvičení
pro seniory a také o studium cizích jazyků.
Přihlásit se ke studiu je možné na webu
icv.mendelu.cz/u3v. Pro informace je
určené telefonní číslo 545 135 204
a e-mailová adresa: u3v.icv@mendellu.cz.
Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

■

KAM S POUŽITÝM OLEJEM
NEBO PNEUMATIKAMI?

Víte, že použitý olej můžete odevzdat do
kteréhokoliv sběrného střediska ve svém
okolí, nebo jej v uzavřené láhvi dát do
popelnice na směsný odpad? Uděláte tak
určitě líp, než kdybyste ho vylili do odpadu.
I v dnešní době se často stává, že lidé
doma použitý jedlý olej vylévají do dřezu,
záchodu nebo výlevky. To je ale špatně. Oleje
a tuky se usazují v odpadním potrubí, které
postupně zanáší, až ho úplně ucpou. Jeho
odstranění je pak velmi nákladné. Všechny
sběrné dvory v Brně jsou vybaveny černými
plastovými popelnicemi označenými nálep-
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kou, které jsou pro odkládání použitého oleje
z domácností určeny. Olej je potřeba přinést
v uzavíratelné nádobě, například PET láhvi,
uzavřeném kbelíku nebo kanystru. Pokud
nemáte v blízkosti sběrný dvůr, můžete uzavřenou láhev se starým olejem dát i do popelnice na směsný komunální odpad. Společnost SAKO z komunálního odpadu vyrábí
teplo a elektřinu, a tak se z odpadního oleje
stane palivo. Pokud se potřebujete zbavit
starých pneumatik a nevíte, kam s nimi, vězte,
že k popelnicím vážně nepatří. Můžete je
nechat přímo v pneuservisu, kde je prováděna jejich výměna, nebo předat jejich výrobcům, prodejcům a distributorům, kteří mají
v rámci zpětného odběru výrobků povinnost
je zdarma převzít. Ve vybraných sběrných
střediscích odpadu je můžete za poplatek
30 korun pneu bez disku a 55 korun pneu
s diskem také zanechat. Na jejich odběr jsou
připravena střediska na ulicích: Ukrajinská,
Košuličova, Dusíkova, Jana Svobody, Páteřní,
Zámecká, Plástky, Josefy Faimonové, Rysova,
Oblá, Mikulčická, Sladovnická, Adamovská,
(kad) ■
Pod Kopcem.
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OD KONCE ZÁŘÍ ČEKAJÍ
REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ ZMĚNY
Přehlednější a jednodušší má být nový systém rezidentního parkování, který bude
v Brně platit od 30. září. Pravidla pro parkování prošla od loňského podzimu, kdy
se poprvé zavedla, několika zásadními
změnami. Nevyhnou se jim ani obyvatelé
městské části Brno-střed.
Město se rozdělí na tři návštěvnické zóny.
Každá z nich bude rozdělená navíc na dílčí
rezidentní a abonentní oblasti. Zatímco pro
rezidenty a abonenty je rozhodující, pro kterou oblast platí jejich oprávnění, cenu za parkování pro návštěvníky ovlivňuje zóna, v níž
zaparkovali.
Červená zóna A
Tuto zónu tvoří historické jádro města. Oproti
ostatním je speciﬁcká zejména nutností povolení k vjezdu, které si musí každý řidič, včetně
rezidentů a abonentů, obstarat. Regulace parkování zde platí 24 hodin denně s výjimkou
víkendů a svátků. Návštěvníci s povolením
k vjezdu mají prvních 30 minut stání zdarma,
poté zaplatí za každou hodinu 40 Kč. Ti, kteří
oprávnění k vjezdu nevlastní, mohou zanechat
své auto v některém z parkovacích domů
v blízkosti centra, například DOMINI PARK,
Garáže u Janáčkova divadla a další.
Zelená zóna B
Hranici mezi zónou A a B tvoří ulice Moravské náměstí, Rooseveltova, Benešova, Nádražní a Husova. Ty už se řídí pravidly zelené
zóny, která tvoří širší prstenec kolem historického jádra města. V tuto chvíli město plánuje od 30. září letošního roku zahrnout do
zóny B oblasti 1–13 (Grohova), 1–14 (Antonínská) a 1–02 (třída Kapitána Jaroše). Od 18. listopadu pak budou součástí zelené zóny také
oblasti 1–12 (Pellicova), 1–11 (Kopečná), 1–04
(Koliště) a 1–03 (Bratislavská). Které ulice patří
do jednotlivých oblastí, lze zjistit například
na webu parkovanivbrne.cz. Pravidla pro

návštěvníky jsou jednoduchá. Regulace parkování platí 24 hodin denně v pracovní dny.
Návštěvníci zaparkují zdarma na 60 minut,
poté platí 30 Kč za hodinu stání.
Modrá zóna C
Zbývající oblasti města se mohou přidat
do zóny C, kde platí regulace pouze v pracovní dny v době od 17.00 do 6.00 hodin,
kdy zde návštěvníky vyjde hodina stání na
20 Kč, první hodina je i zde zdarma. Které
oblasti a kdy se přidají do modré zóny C, je
v tuto chvíli ještě předmětem jednání.
Rezidenti dostanou více hodin pro návštěvy,
abonenti ušetří
Rezident, tedy osoba, která má v dané
oblasti trvalý pobyt (u cizinců přechodný
pobyt), nebo zde vlastní nemovitost, si kupuje
roční oprávnění. To mu umožňuje parkovat
nejen v oblasti, kde bydlí, ale na základě tzv.
principu květinky také v sousedních oblastech. Za oprávnění pro jedno vozidlo zaplatí
rezidenti 200 Kč ročně, za druhé 8 000 Kč
a za třetí a každé další 12 000 Kč.
Řada lidí má obavu, že u jejich bydliště
nezaparkují návštěvy nebo třeba opraváři,
případně, že se například taková oprava pračky prodraží o cenu návštěvnického parkovného. To ale nemusí rezidenty trápit. Mají
k dispozici nově 200 volných parkovacích
hodin, které mohou tyto návštěvy využít.
Pokud by toto časové navýšení nestačilo,
mohou si navíc dokoupit ještě 100 hodin za
100 Kč, a to jednou ročně. To platí pro zóny
A a B. V zóně C mají rezidenti zdarma 100
hodin s možností dokoupení dalších 50 hodin
jednou za rok za cenu 100 Kč. Kromě cen
pro rezidenty se mění i ceny abonentních
oprávnění. To se týká těch, kteří mají v oblasti
sídlo ﬁrmy nebo provozovnu. První auto je
vyjde na 4 000 Kč, druhé a každé další pak
na 18 000 Kč. Také abonenti mohou zapar-

!
Co je v rezidentním parkování nového?
 Navýšení parkovacích hodin pro návštěvy rezidentů (v zónách A, B 200 hodin
ročně zdarma, v zóně C 100 hodin také zdarma).
 Ceník:
pro rezidenty (1. vůz 200 Kč, 2. vůz 8000 Kč, každé další 12 000 Kč)
pro abonenty (1. vůz 4 000 Kč, každý další vůz 18 000 Kč na rok)
pro návštěvníky v pracovní dny (Zóna A prvních 30 minut zdarma,
poté 40 Kč/hod, Zóna B prvních 60 minut zdarma, poté 30 Kč/hod)
 Předplacené návštěvnické oprávnění do zóny B za cenu 400 Kč týdně
/ 1 200 Kč měsíčně / 12 000 Kč ročně). Platí pouze pro zónu B od 6 do 17 hodin.
 Rozšíření oprávnění pro držitele ZTP/P na 3 hodiny parkování zdarma v každé
oblasti / den.
 Ve státní svátky a víkendy regulace neplatí, není potřeba se registrovat.

kovat i v oblastech sousedících s tou, ve které
podnikají. Zájemci mohou také koupit přenosné abonentní oprávnění. Vyjde na
24 000 Kč a přes osobní stránku uživatele
na webu parkovanivbrne.cz je třeba zadat
SPZ přijíždějícího hosta. To využijí například
pro své klienty nebo návštěvy.
Za parkování zaplatíte i z kavárny
Návštěvníci mají několik možností, jak uhradit poplatek za parkování. Tak jako dříve
mohou využít parkovací automaty podle místa, kde zaparkovali své vozidlo. Do nich stačí
zadat SPZ vozidla a uhradit příslušný poplatek. Platit lze i kartou. V průběhu podzimních
měsíců se spustí i možnost uhradit parkovné
pomocí SMS. Využít k placení můžete i aplikaci. To se hodí i v případě, že se zdržíte
v obchodě nebo na jednání. Nemusíte tak
utíkat k parkovacímu automatu, ale vše vyřídíte pohodlně odkudkoliv. Novinkou je
návštěvnické předplacené oprávnění, které
lze využít v zóně B. Hodí se, pokud do této
zóny dojíždíte například za prací, ale nesplňujete podmínky pro získání rezidentního nebo
abonentního oprávnění. Bez nutnosti prokázat vztah k vozidlu a nezávisle na místě trvalého bydliště si můžete předplatit parkování
v době od 6.00 do 17.00 hodin. Týdenní předplatné koupíte za 400 Kč, měsíční za 1 200
a roční za 12 000 Kč. Vyřídit ho lze na Kontaktním pracovišti na Zvonařce 5 nebo prostřednictvím Osobních stránek uživatele. Tato
novinka přináší úsporu ve srovnání s placením jednotlivých návštěvnických hodin,
pokud do některé z oblastí zóny B jezdíte
pravidelně. Nové rozšířené oprávnění ocení
také osoby ZTP/P. Od podzimu budou moci
parkovat až tři hodiny denně zdarma v každé
oblasti. Potřebují si k tomu ale bezplatně vyřídit oprávnění. Změny se dotknou i motorkářů.
Motocykly zaparkují ve všech oblastech zdarma, ale potřebují mít oprávnění, které je vázané na SPZ motorky. Do historického centra
je navíc nezbytné mít povolení k vjezdu, stejně jako v případě automobilů. Stejný je
i postup pro vyřízení parkovacího oprávnění.
Pokud máte zřízené Osobní stránky uživatele,
získáte nebo prodloužíte oprávnění přes ně.
Kdo je ještě nemá, musí vyplnit formulář
z webu parkovanivbrne.cz a zaslat ho buď
datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Vše lze samozřejmě
vyřídit i osobně na Zvonařce.
Anna Dudková ■
Magistrát města Brna
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MÁM AUTO

NEMÁM AUTO

Chci zaparkovat
v místě bydliště
s regulovaným
parkováním.

Mám kde parkovat
(garáž, dvůr…)
a nejezdí ke mně
návštěvy nebo
řemeslníci autem.

Potřebuji parkovací
oprávnění.

Rezidentní parkování
neřeším.

Nové.

Prodloužit.

Mám OSU*.

Nemám OSU*.

Vše vyřídím
elektronicky s
příslušnými doklady
přes OSU*.

Osobně s příslušnými
doklady - Zvonařka 5.

Vyřídím si své OSU*.

Formulář
z webu vyplním
a s požadovanými
doklady zašlu datovou
schránkou.
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Potřebuji občas
nechat zaparkovat
návštěvu, opraváře
apod.

Nepotřebuji parkovat
a nikdo ke mně
nejezdí.

Rezidentní parkování
neřeším.

Osobně s příslušnými
doklady - Zvonařka 5.

Formulář
z webu vyplním
a s požadovanými
doklady zašlu e-mailem
s elektronickým
podpisem.

Elektronicky s
příslušnými doklady
pomocí OSU*.

* OSU = osobní stránky uživatele

Informujeme

NEJČASTĚJŠÍ SITUACE A OTÁZKY
? Jaký je rozdíl mezi zónou a oblastí?
? Co když se jako návštěvník zdržím a budu potřebovat prodloužit parkování?
Barevné zóny jsou důležité pro návštěvníky. Ti platí v každé
z nich jinou částku za parkování. Rezidenti a abonenti zase
sledují oblasti. Pokud mají rezidentní oprávnění pro jednu
oblast, mohou parkovat také ve všech přímo sousedících
oblastech. Tzv. systém květinky.

? Jak zjistím, do které oblasti či zóny spadá moje
ulice nebo ulice, ve které chci zaparkovat?
Písemné i barevné označení zóny i číslo oblasti naleznou
řidiči na dodatkové tabuli dopravní značky.

? Bydlím v nájmu v oblasti s regulovaným parkováním, ale nemám zde trvalé bydliště. Mohu i tak
získat rezidentní oprávnění?
Bohužel ne. Podmínkou pro získání oprávnění pro rezidenty je
trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v oblasti. Abonenti
zase musejí mít v místě sídlo ﬁrmy nebo provozovnu.

? Co když ke mně do oblasti s regulovaným parkováním přijede návštěva nebo třeba opravář?
Pokud máte Osobní stránky uživatele – OSU (byť nemáte
rezidentní oprávnění, například protože nevlastníte
automobil), máte k dispozici 200 volných hodin zdarma pro
zónu A a B. Musíte si o ně ovšem zažádat v OSU. Nárok na
ně má každý s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti
bez ohledu na věk. Volné hodiny si tak můžete vyřídit
například i na dítě a třeba čtyřčlenná rodina může mít 800
volných hodin. Tyto hodiny můžete poskytnout návštěvám,
opravářům a dalším lidem, kteří potřebují poblíž vašeho
bydliště zaparkovat. Přes své OSU uvedete délku parkování
a jejich SPZ. Pokud nemáte OSU, pak musí vaše návštěva
zaplatit hodinovou sazbu podle ceníku. Na základě typu
zóny má prvních 30/60 minut parkování zdarma. Musí ale
registrovat svoji SPZ do parkovacího automatu nebo pomocí
aplikace. V případě zóny A (historické centrum) musí mít
navíc povolení k vjezdu. Pokud ho nemá, může využít některý
z blízkých parkovacích domů.

? Jak si zřídím Osobní stránky uživatele (OSU)?
Žádost o OSU můžete podat několika způsoby. Osobně na
Kontaktním pracovišti Zvonařka 5, kde vaši žádost vyřídí
obratem. Vyplněný elektronický formulář také můžete
zaslat pomocí datové schránky. Pokud formulář opatříte
elektronickým podpisem, můžete ho zaslat i na e-mail
parkovanivbrne@brno.cz. OSU vám zřídí automaticky při
žádosti o parkovací oprávnění, lze je ale vyřídit i v případě,
že si oprávnění pořizovat nebudete.

Stačí zaplatit další hodinu (hodiny). To můžete udělat buď
přímo u parkovacího automatu, nebo komfortněji pomocí
aplikace či SMS zprávy.

? Mám v oblasti s regulovaným parkováním ﬁrmu.
Musí moji zaměstnanci platit za každou hodinu
parkování na parkovacích místech v ulici?
Pokud nemají v oblasti rezidentní a abonentní oprávnění, tak
musejí. Alternativou pro zónu B je předplacené návštěvnické
oprávnění, které zakoupí na týden, měsíc či rok. To jim umožní
v oblasti parkovat bez dalších poplatků v době mezi 6.–17. hod.

? Kde si mohu vyřídit oprávnění? Kde zjistím víc?
Nové oprávnění lze vyřídit osobně na adrese Zvonařka 5,
nebo na webu www.parkovanivbrne.cz pomocí záložky
Osobní stránky uživatele (OSU). Pokud OSU nemáte
založené, je nutná osobní návštěva na Zvonařce. Žádost
můžete podat i datovou schránkou nebo e-mailem
s elektronickým podpisem. Na webu i v Kontaktním pracovišti
získáte také veškeré informace o rezidentním parkování.
K dispozici je i stránka Parkovanivbrne.cz na Facebooku
a v září a říjnu bude Brnem cestovat mobilní informační centrum.
Prodloužení oprávnění je možné už rovnou přes OSU.

? Mám parkovací oprávnění, ale auto mám dočasně
v servisu a jezdím náhradním. Musím pro něj vyřídit jiné oprávnění?
Dočasnou změnu parametrů parkovacího oprávnění je
možné provést bez udání důvodu čtyřikrát za rok, a to celkem
na 14 dní. Pokud máte auto v servisu a v mezidobí využíváte
jiný vůz, můžete změnu nahlásit fyzicky na pracovišti
v ulici Zvonařka 5 nebo elektronicky prostřednictvím
osobních stránek uživatele. Pokud máte vozidlo v servisu
déle, můžete si v systému tuto lhůtu prodloužit dle potřeb.
Stačí jen doložit důvod (např. potvrzení ze servisu). Tyto
změny nejsou nijak zpoplatněné.

? Své oprávnění jsem vyřizoval později než v září
loňského roku. Musím si s přechodem na nový
systém vyřídit nové?
Nemusíte. Vaše parkovací oprávnění platí po dobu 1 roku
od vyřízení a nový systém na jeho platnosti nic nemění.
Prodloužení stačí řešit až v době, kdy se bude blížit konec
platnosti oprávnění. Při prodloužení pak už budete platit
částku podle nového ceníku.
Všechny podrobnosti a odpovědi na další otázky najdete na
www.parkovanivbrne.cz.
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NÁRODNÍ KAVÁRNA HOTELU SLAVIA

V devadesátých letech 19. století si nechal
kavárník Karel Moravec, mimo jiné dědeček nedávno zesnulé sochařky Sylvy Lacinové, přestavět obytný dům v dnešní Solniční ulici na secesní hotel.
Ten otevřel v roce 1899. Jednalo se
o moderní stavbu s restaurací a kavárnou,
jež získala dodnes nezměněné jméno Slavia.
O několik let později přikoupil ještě dva sousední domy a hotel rozšířil. Jelikož se jednalo

o jediný ryze český hotel v Brně, v blízkosti
českého korza, začalo se kavárně říkat
Národní kavárna. Karel Moravec si zakládal
na kvalitních službách a jeho hotel s kavárnou
byl vyhledáván i zahraničními hosty. Po
odchodu do penze předal podnik svému nejstaršímu synu, taktéž Karlovi. Ten úspěšně
pokračoval ve stopách svého otce a hotel
i kavárnu vylepšil podle požadavků tehdejší
doby. Zvětšil kavárnu, přidal kulečníkové stoly

a zařídil hernu a restauraci. Kromě vynikajícího servisu nabízela kavárna množství denního tisku. Scházeli se zde významní představitelé českého Brna, a stala se sídlem
mnoha klubů, například Anglo-American
Club, Alliance Franҫais, Circolo Italiano nebo
Rotary club. S kavárnou Slavia je také spojen
vznik Volného sdružení českých lyžařů
v Brně, jehož účelem bylo kromě lyžování
také provozování turistiky, kanoistiky, bruslení, plavání a mnoha dalších sportů a jehož
členy byli mimo jiné Vladimír Fanderlík, Jiří
Mahen nebo Dušan Jurkovič.
Během druhé světové války hotel zabrali
Němci a stálí návštěvníci přestali do Slavie
chodit. Karel Moravec mladší byl vězněn
v koncentračních táborech na základě vykonstruovaných obvinění, a když se po válce vrátil, hotel byl vybydlený, zařízení zničené. Moravec si na obnovu musel půjčit nemalý obnos
a pokusil se vše opravit. Bohužel nemohl
tušit, že v roce 1948 mu bude hotel kvůli jeho
původu zabaven znovu. Do roku 1989 se zde
vystřídalo množství ředitelů a správců a Slavie
prošla několika ne úplně vydařenými rekonstrukcemi. V roce 1990 se vrátila potomkům
Karla Moravce.
Lucie Tribulová ■
Foto: Vladimír Filip,
Zmizelý svět brněnských kaváren

Názory občanů

JAKÉ JSOU DOPADY SUCHA V CENTRU BRNA
Jak všichni občané městské části Brno-střed vidíme, poslední čtyři roky bývá v létě
téměř celé prázdniny sucho a horko. Bohužel
ani letos tomu nebylo jinak. Navíc, i když
spadne podobné nebo jen o něco málo menší množství srážek jako v minulosti, přes léto,
kdy je vegetace na vrcholu, jde téměř výhradně o přívalové srážky, které stejně rychle
odtečou a nestihnou se vsáknout do země.
Dopady jsou viditelné na každém kroku, deﬁcit vláhy se prohlubuje a spodní voda klesá.
S tím vším se potýká celá naše země, a že
jde o změnu trvalejší, potvrzuje i bezprecedentní nárůst počtu letních tropických dnů,
které naši předkové rozhodně nezažívali.
Chtěl bych na stránkách zpravodaje naší
městské části zvednout téma, které mne jako

bývalého zastupitele a občana moc trápí a tou
je boj se suchem na území naší městské části.
Univerzální řešení, pokud se počasí neumoudří, pochopitelně neexistuje, jde jen o formy
vhodné adaptace. Co se týká zeleně, řada
mladých stromů toto léto nepřežila. Bohužel
i v parku sevřeném ulicemi Hybešova, Leitnerova a Vodní je jedna suchá okrasná třešeň
a další podobný osud nejspíše čeká. Protože
jsem se v minulosti o novou výsadbu právě
v této lokalitě zasazoval, o to více je mi to líto.
K mnoha mladým stromům letos přibyly
i hydrovaky, které stromům pomáhají přežít
krizová období a voda prokape tam, kde nejvíce pomůže. Chtěl bych poděkovat chápavému přístupu odboru životního prostředí
naší městské části. Na každé upozornění

rychle zareagují. Nově se u výsadbové jámy
vkládá i textilie, která slouží jako zásobárna
vody, více se kontroluje i podloží. Zeleň města
Brna také začala využívat na radu odborníků
i hydrogel vpichovaný ke kořenům, který
účinkuje obdobně. Jeden poznatek je však
jasný, musí se změnit i druhová skladba
nových stromů, tradiční dřeviny bohužel už
nejspíše dlouhodobě změněné podmínky
nezvládnou. Na jejich místo tak musejí přijít
suchu odolnější druhy, přičemž inspiraci
můžeme čerpat i v zahraničí, např. jižní
Evropě.
Mgr. Tomáš Řepa, PhD. ■
občan městské části Brno-střed

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

NOVÉ BYTY ČI CENTRUM PRO
PODNIKATELE. ŠPITÁLKA SE ZMĚNÍ
Možná jste již zaznamenali,
že v lokalitě kolem Špitálky
se plánují velké změny.
V tomto území skrytém
v tzv. „brněnském Bronxu“
chceme, aby vznikla nová
„chytrá“ čtvrť, která maximálně využije genia loci průmyslové historie
našeho města. Má být impulsem pro rozvoj
města za přispění nových, především ekologických, řešení. Konkrétně se jedná o území
mezi ulicemi Koliště, Cejl, Křenová a řekou
Svitavou. Čeká nás ještě mnoho práce, ale
snad se shodneme, že tato lokalita kousek
od centra města za to stojí. Velký potenciál
skýtá osa současné železnice, která spojuje
řeku Svratku s řekou Svitavou právě přes
Špitálku, která by po přesunu nádraží měla
být změněna na park a uliční frontu. V tomto
místě se bude křížit s novou brněnskou třídou,
viz ilustrativní vizualizace.
Na území našeho města je mnoho zaned-

baných, neprostupných a opuštěných lokalit,
většinou brownﬁeldů, které roky volají po
tom, aby se jim město intenzivně věnovalo.
Naším cílem rozhodně není, aby se město
rozrůstalo pouze na „zelené louce“. O to se
teď od voleb intenzivně snažíme. Pevně
věřím, že území Špitálky či Zbrojovky budou
dobrými příklady, jak spojit kvalitní architekturu s novými nápady. Naším cílem je navíc
čtvrť doplnit o zeleň, co nejvíce ji propojit

s přilehlým Svitavským nábřežím a centrem
města, a to nejen dopravou automobilovou,
ale především pěší, cyklistickou a hromadnou. V kombinaci s obnovou káznice na kreativní centrum se může stát z této lokality progresivní „mladá“ čtvrť.
Před pár měsíci proběhla mezinárodní
ideová soutěž, ze které vycházíme nyní
při tvorbě územní studie. Ta bude podkladem
pro změnu stávajícího územního plánu i pro
připravovaný nový územní plán.
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. ■
zastupitel MČ Brno-střed za KDU-ČSL

NACHÁZÍME SE VE STAVU KLIMATICKÉ
NOUZE. I MY MUSÍME REAGOVAT
Málokdo už popírá, že lidstvo a celou planetu
ohrožuje změna klimatu.
Tu jsme si svojí činností
přivodili my, lidé.
Klima se rapidně mění
i v České republice ohrožované vlnami veder a extrémního sucha. Vlivem vysokého podílu zpevněných ploch jsou
teploty nejvyšší v centrech měst, kde vznikají
tzv. teplotní ostrovy. Málokdo ví, že v centru
Brna se teploty pohybují až 5 stupňů nad
udávanou teplotou ČHMÚ, která je modelována podle měřící stanice Tuřany.
Průměrná teplota na Zemi vzrostla o 1 °C
ve srovnání se začátkem průmyslové revoluce. I tento relativně malý nárůst má za následek řadu výrazných klimatických změn, jako
jsou tání ledovců, extrémní teploty, sucho.
Některé změny jsou již bohužel nevratné. Má
se ale za to, že při přijetí rychlých a tvrdých
opatření budeme schopni dosáhnout toho,
aby průměrná teplota na Zemi do roku 2100
nestoupla více než o 2°C. To mimo jiné před-

pokládá, že průmyslově a technologicky
vyspělé státy dokážou do roku 2050 své ekonomiky přeorientovat tak, aby produkovaly
nulové emise ve formě CO2 – tj. co nejméně
spalovali fosilní paliva (uhlí, ropu, plyn) a zbytek
dokázali adekvátně kompenzovat. Pokud se
toto nepodaří, bude růst teploty výrazně vyšší
a horší budou i jeho negativní dopady na nás.
Velká část planety se stane neobyvatelnou,
nebo jen stěží obyvatelnou. Svět, jak jej nyní
známe, skončí. Koho by ještě před pár lety
napadlo, jak rychle odejdou naše smrkové
lesy? Přitom realitu ve formě mrtvých stromů
dnes vidíme skoro všude. Díky vlnám veder
vzrůstá předčasná úmrtnost, nehodovost, snižuje se pracovní výkonnost. V Brně to nejvíce
cítíme právě v centru. Opatření na světových
úrovních jsou důležitá, je ale zároveň důležité,
aby se do řešení zapojili všichni, kdo k tomu
mají prostor. I na Brně střed lze najít opatření
ke snížení emisí ušetřením spotřeby energií.
Je také nutné z úrovně městské části zpracovat a realizovat systematický plán adaptací na
změnu klimatu vedoucí ke snižovaní teplot.

Zatím se tomu současné vedení městské části
úspěšně brání. V posledních letech roste
nespokojenost občanů s nesrovnalostmi mezi
cíli a skutečnými kroky vlád. V důsledku toho
vzniká silné občanské hnutí věnující se boji za
záchranu Země. I na Brně-střed roste počet
akcí, které upozorňují na rizika spojená se změnou klimatu. Letošní září se ponese v duchu
dvou velkých demonstrací – 20. září pořádá
další celosvětovou stávku studentské hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). Otýden
později 27. 9. na ni naváže na Moravském
náměstí Earth strike (Stávka pro Zemi). Dny mezi
těmito stávkami by měla vyplnit řada menších
akcí zaměřených na problematiku ochrany
klimatu. Podrobné informace naleznete na
www.tydenproklima.cz. Není-li vám osud Země
lhostejný, zapojte se také. Jde o náš společný
cíl – o záchranu světa takového, jaký jej nyní
známe a máme rádi. Začněme přiznáním, že
se nacházíme ve stavu vážné klimatické nouze.
Příspěvek vznikl ve spolupráci s Mgr. Jasnou
Mgr. David Oplatek ■
Flamikovou.
zastupitel MČ Brno-střed za stranu Zelených
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PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
DORIS GROZDANOVIČOVÁ
V posledním díle vyprávění o neobyčejných
příbězích našich sousedů, jejichž životní
osudy jsou součástí ojedinělé databáze
Paměť národa, si budeme vyprávět o životě
Doris Grozdanovičové.
Doris Grozdanovičová, za svobodna
Schimmerlingová, se narodila 7. dubna 1926
v Jihlavě. Vyrůstala v židovské nenáboženské rodině spolu se starším bratrem Hanušem. Otec pracoval jako úředník v bance,
později v pojišťovně, matka byla v domácnosti. Když bylo Doris šest let, přestěhovala
se rodina do Brna. Doris zde navštěvovala
obecnou školu, poté klasické gymnázium,
odkud byla kvůli židovskému původu vyloučena. Další rok pokračovala na židovském
gymnáziu v Brně, a to až do jeho zrušení
v roce 1941. Kromě toho, že ji vyhodili ze
školy, celou jejich rodinu vystěhovali z krásného bytu, ve kterém žili, a přestěhovali je
do jiného ve špatné brněnské čtvrti. „Bydleli
jsme spolu s dalšími dvěma rodinami v jednom bytě a mysleli jsme, že nic horšího nemůže být, což ovšem byla iluze.“ Stále vycházelo
víc a víc nařízení, která byla zaměřena proti
Židům. Od listopadu 1941 museli Židé povinně nosit Davidovu hvězdu, aby je všichni
na první pohled rozeznali od ostatních obyvatel. „Pamatuju si, že někdy jsem si hvězdu
zakryla, když jsem potkala svoje kamarády,
aby oni z toho neměli nepříjemnosti.“ Protižidovských nařízení byla celá řada, ale Doris
dokázala snést nošení hvězdy i zákaz
vycházení. Úplně nejvíc ji zničilo jiné nařízení. „Mě úplně nejvíc zasáhlo, že jsem přišla
o milovanou kočku. Dodnes, když o tom mluvím, tak brečím. Museli jsme všechno odevzdat, a to včetně domácích zvířat.“
Na začátku války se v Brně začali objevovat Němci, kteří utíkali před Hitlerem
z Německa. Vyprávěli o tom, jaké jsou
v Německu poměry a jak je zacházeno se
Židy. „Nevím, jak rodiče, ale já jsem tomu
vůbec nevěřila, co se tam děje.“ Každopádně
začalo být jasné, že situace v Československu bude pro židovské obyvatele nesnesitelná, a tak rodiče uvažovali o tom, že Doris
a jejího bratra pošlou do Anglie k maminčině
sestře, která tam včas emigrovala z Vídně.
Odjezd se nakonec neuskutečnil a celá
rodina zůstala v Brně. „I když to zní zvláštně,
tak já jsem velmi ráda, že jsme nikam neodjeli. Já bych celý život trpěla tím, že bych byla
mohla něco pro rodiče udělat, kdybych tu
zůstala. Takhle vím, že to nebylo možné, ale
určitě bych si to namlouvala, kdybych se tře-

ba zachránila v Anglii s Wintonovými dětmi,
o kterých jsme v Brně tehdy nevěděli nic.“
Na někdejší česko-německé vztahy v Brně
vzpomíná Doris takto: „V Brně byla spousta
Němců, kteří se v podstatě přes noc stali hitlerovci a heinleinovci a předtím to byli docela
normální lidi.“ Doris nechápala, kde se bere
najednou tolik nenávisti a bála se pochodujících nacistů v ulicích. Proto nejdřív brala
s úlevou zprávu, že se má celá rodina dostavit
k transportu z Brna. Nedovedla si představit,
co horšího než stávající život ji může čekat.
„Když je člověk mladý, tak nikdy nemyslí na
nejhorší a ani jsme si to neuměli představit.“
25. ledna 1942 se musela celá rodina Schimmerlingova dostavit na shromaždiště ve škole
v Černých Polích. Zde čekali tři dny v karanténě, než nastoupili do transportu. S sebou
si mohli vzít pouze 50 kg zavazadel. „Večer
nás auty dopravili na nádraží. Vlakem jsme
pak celý den a celou noc jeli do Terezína.
Vždycky nás někde odstavili.“ Cesta do Terezína ještě nevypadala tak zlověstně. Z brněnského nádraží odjížděli normálními osobními
vlaky s kupé a hlavně jela celá rodina pohromadě i s tetou, strýcem, bratrancem a sestřenicí. Ve vlaku měla Doris i kamarády z Brna,
po cestě si s nimi povídala. „Každý transport
byl označen písmenem a každý člověk měl
číslo. Náš transport byl U a já měla číslo 59.
Dnes je mi to velké U stále připomínáno, třeba nápisem Události v televizi nebo německým U-Bahnem.“
Do Terezína tehdy ještě nevedly koleje,
takže vlak dojel do nedalekých Bohušovic.
Už jen příjezd na nádraží v Bohušovicích ukazoval, že je nečeká nic pěkného. „To bylo
strašné, byla hrozná zima a já tam viděla
první mrtvolu ve svém životě. Mrtvolu ležící
na márách, která měla ceduli s číslem na palci u nohy.“ Z Bohušovic vyrazili všichni na tříkilometrovou cestu do Terezína. Ve městě
v tu dobu ještě žilo původní obyvatelstvo
a Židé byli ubytováni v kasárnách. Ihned po
příjezdu byla rodina rozdělena. Doris
s maminkou šly do kasáren, kterým se říkalo
Hamburské, a tatínek s bratrem do kasáren
Sudetských. Bratr Hanuš se znal s mužem,
který v Terezíně vykonával funkci vedoucího
zemědělské sekce, a pravděpodobně ho
požádal, aby k sobě vzal Doris. Tím se dostala
na práci v zemědělství, nejdříve na poli,
v zahradě, pak pásla husy a nakonec ovce.
„Na pastvě jsem hodně četla, zatímco se
ovečky klidně pásly.“
Už čtrnáct dní po příjezdu do Terezína zem-
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řela Dorisina babička a byla pohřbena v hromadném hrobě. V roce 1944 onemocněla
i její maminka a zanedlouho zemřela také.
V tu dobu bylo již mrtvých v ghettu tolik, že
se těla nepohřbívala, ale pálila v nově postaveném krematoriu. Na konci války byl pak
popel vysypán do řeky Ohře. V říjnu 1944
bylo z Terezína vypraveno posledních 10 transportů do Osvětimi. Nejdřív jedním transportem odjel bratr a následně i tatínek. Doris si
nedovedla představit, že by měla zůstat
v Terezíně úplně sama, a snažila se tedy proniknout do transportu s tatínkem. „Stáli tam
esesáci a já jednoho prosila, aby mě pustil
s tatínkem. On mi to nedovolil a tím mi zachránil život. Namítala jsem, že tady nechci zůstat
sama. Jeden z nich mi řekl: ‚Je dobré být
sama v Terezíně.‘“
Poslední měsíce války zůstala Doris v terezínském ghettu sama a vůbec netušila, kam
její tatínek a bratr odjeli. „Ten strach a hlad
jsme měli pořád, ale když je člověku šestnáct,
tak nemyslí na to nejhorší. Taky jsme vůbec
nevěděli, co je v Osvětimi. Věděli jsme jen
s jistotou, že jinde to bude horší, ale že tolik,
to nikdo netušil.“
Doris se transport na východ naštěstí
vyhnul a celou válku přežila v terezínském
ghettu. Po skončení války se dostala do Kostelce nad Orlicí, kde zjistila, že je její bratr
Hanuš naživu. Po šťastném shledání se společně vrátili do Brna, kde získali byt po vyhnaných Němcích. Setkali se i se služebnou, kterou měli před válkou a kterou Doris velmi
milovala. „To bylo největší štěstí mého života,
že se vrátil, a že jsme byli oba sourozenci
na světě.“ Vzpomíná dnes Doris Grozdanovičová, která v současné době žije v Praze,
překládá německé texty a beseduje se studenty středních a vysokých škol o holocaustu.
Životní příběh Doris Grozdanovičové si můžete přečíst a poslechnout na webových stránkách Paměti národa www.pametnaroda.cz.
Michal Doležel

■

Rozhovor

JOSEF ČERNÝ:

DRŽME SE ZÁSADY – PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO!

V anketě Nejlepší hráč Komety všech dob,
která byla uspořádána před šestnácti lety
k padesátinám brněnského klubu, skončil
Josef Černý za absolutním vítězem Vlastimilem Bubníkem. Pokud by ovšem pořadatelé ankety brali v potaz jen pořadí
v Klubu hokejových střelců, což je klub
hokejistů, kteří vstřelili v československé
a české extralize a v československé a české reprezentaci celkem alespoň 250 branek, bylo by to obráceně. Josef Černý je
s celkovým počtem 478 vstřelených gólů
za Milanem Novým, Vladimírem Růžičkou,
Václavem Nedomanským, Vladimírem
Martincem a Ivanem Hlinkou na šestém
místě, zatímco Vlastimil Bubník je se 421
brankami desátý. Z pohledu nejvyšší hokejové soutěže a národní reprezentace je
Josef Černý nejúspěšnějším hokejovým
střelcem, který kdy nosil brněnský dres.

Jak se zrodil nejlepší střelec
Komety všech dob?
Když jsem přišel v roce 1958 do Brna, postavil mě trenér Farda nejdříve do útoku s Broňkem Dandou. A ten mi řekl: „Když budeme
v útočné třetině a já budu mít puk, jeď k brance, měj hokejku pořád na ledě a dáš gól.“
A fungovalo to. Stačilo mít jen dobrého nahrávače… (úsměv).

A na ty jste měl štěstí.
Když trenér Eduard Farda přestavěl v prvním
roce mého působení v Kometě útočné formace a postavil mě vedle Franty Vaňka, dostal
jsem dalšího vynikajícího nahrávače. Hráli jsme
vedle sebe deset sezon a novináři říkali, že
Franta ve mně našel životní křídlo. Já bych zas
na oplátku mohl říct, že to byl můj životní centr.
Když potom v roce 1970 ukončil aktivní činnost
a začal trénovat, přišel Richard Farda, se kterým jsem si také velmi dobře rozuměl.
I díky němu jsem se stal králem střelců.
Richard byl ale jiný typ než Franta Vaněk. Tomu
se ne nadarmo říkalo profesor. On byl opravdový přihrávkový génius. On mně to servíroval
tak přesně, že opravdu stačilo jenom doklepnout (úsměv).

Tak jednoduché to ale asi
nebylo.
Říká se, že dobrým střelcem se musíš už
narodit. Já jsem taky asi poslední reprezentant,
který začínal na rybníku. A tam nebyl tak hladký
led, jako mají dnešní kluci. Muselo se kličkovat
mezi zamrzlým listím a kameny, takže se pořád

do něčeho najíždělo. Ale právě to mě učilo
držet rovnováhu. Když jsem na něco najel,
sice mě to rozhodilo, ale snažil jsem se
nespadnout. A to se mi potom samozřejmě
hodilo, protože stabilita je pro střelce, do
kterého někdo vráží zepředu zezadu, velmi
důležitá.

Jak vzpomínáte na svoje mládí?
Já jsem z devíti dětí, ale jediný syn. Odmalička jsem společně se sestrami dělal i domácí
práce a s tátou jsem jezdil do lesa na dřevo.
Později jsem tahal osekané kmeny a docela
tvrdě jsem pracoval. A to byl určitě dobrý
základ pro pozdější trénink. Vzpomínám na to
rád a myslím si, že všechny děti by měly
poznat, co je to fyzická práce. Přece fyzická
připravenost a obratnost je důležitá nejen pro
sportování, ale pro život jako takový. Nedávno
jsem viděl v televizi, jak se děti učí kotrmelec.
To za nás nebylo. Děti tloustnou, nesportují.
A tělocvik je dnes pro některé z nich dokonce
za trest.

Čím to je?
Určitě je to celkovým životním stylem.
A taky třeba i tou stravou. Těch faktorů je
samozřejmě víc. Ale nechci říkat, že jsou
všichni mladí stejní, že nesportují a sedí jen
u počítačů. Nedávno jsme se setkali my dříve
narození sportovci s mladými a byl tady třeba
kluk, na kterém bylo hned vidět, že něco dělá,
že sportuje, že na sobě tvrdě pracuje. I jeho
celkové vystupování bylo perfektní. Nikdy
před tím jsem ho osobně neviděl, ale zjistil
jsem, že je to vlastně borec, kterému jsem
jako hlasující člen sportovní akademie dal
svůj hlas do ankety Sportovní talent roku, kterou nakonec vyhrál. A to mě potěšilo.

S Jakubem Šťastným, jak se ten
juniorský mistr světa
v cyklistice jmenuje, a dalšími
mistry světa jste se setkal při
akci Brněnského roku sportu,
kde se připomínalo výročí
založení Orla a hrál se šprtec
neboli stolní hokej. Jak se vám
hrálo?
Trochu jsem si musel zvyknout na hokejku
(smích). My jsme jako kluci hrávali s knoﬂíky
a cvrnkali jsme do nich. Ale je to dobrá hra.
I takový šprtec vás učí technice, citu pro hru,
předvídavosti a schopnosti rychlého rozhodování. A to se všechno hodí ve sportu
i v životě.

Josef Černý
se narodil 18. října 1939 v Rožmitále pod
Třemšínem a upsal se lednímu hokeji. Již
ve čtrnácti letech hrál za místní muže krajský přebor a přes ligovou Plzeň a juniorskou reprezentaci se dostal v roce 1958
do brněnské Komety – tehdy RH Brno.
Aktivně zde hrál neuvěřitelných dvacet let
– do roku 1978, což je rekord, který už zřejmě v Brně nikdo nepřekoná. Za tu dobu
odehrál 671 zápasů, ve kterých vstřelil 403
branky a jako první hráč nejvyšší soutěže
překročil čtyř set gólovou hranici. Připočteme-li k tomu 75 branek vstřelených v dresu Československa, řadí ho celkový počet
478 vstřelených gólů na šesté místo vKlubu
hokejových střelců. Jako hráč Komety získal v letech 1960–1966 sedm titulů mistra
ligy a téměř dvojnásobný počet medailí
má z mistrovství světa a olympijských her.
Je držitel stříbra ze ZOH 1968, mistr Evropy
1961 a 1971, účastník ZOH – MS 1960 a 1964
(bronz), ZOH 1972 (bronz) a světových šampionátů v letech 1959 (bronz), 1961 (stříbro),
1963 (bronz), 1964 (bronz), 1965 (stříbro),
1966 (stříbro), 1967, 1969 (bronz), 1970
(bronz) a 1971 (stříbro). Za svoje výsledky
na mezinárodním fóru, ale i za fair play hru
(Josef Černý patřil mezi nejméně vylučované hráče) byl poctěn světovou federací
v roce 2007, kdy byl uveden do Síně slávy
IIHF. Do Síně slávy českého hokeje vstoupil
v roce 2008, od roku 2004 je ve Sportovní
síni slávy města Brna. Josef Černý je ženatý,
má dvě dcery, dva vnuky a radost mu dělají
také jeho milovaní holubi, které chová. Také
sportovci, jak sám říká.

Co si přejete ke svým
osmdesátinám?
Ať mně vydrží zdraví a víra v poctivou práci.
Dobře vím, že když je někdo úspěšný poctivě,
stojí ho to hodně sil. Přál bych si, abychom se
všichni drželi zásady – přej a bude ti přáno!
Vladimír Koudelka

■
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Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:
Ͳ Základní a zdokonalovací plavání
Ͳ <ŽŶĚŝēŶşƉůĂǀĄŶşŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
Ͳ sǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĂǌĄǀŽĚŶşƉůĂǀĄŶş
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info@plavanikrokodyl.cz
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Chcete prodat Vaši nemovitost?
Víte, jak správně stanovit
prodejní cenu?
¶ɁȶɽƃȟɽʍȚɽǉȴǏ
pro konzultaci zdarma.
www.ivanaﬁlousova.cz, tel. 777 729 415
ivana.ﬁlousova@century21.cz

24. 9.
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Volkswagen
T-Cross.
leasing
Operativní

Kč
6 5m9ěs9
íčně

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz T-Cross Life 1.0 TSI 70 kW v ceně 433 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná
měsíční splátka 6 599 Kč s DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou
stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2–5,1 l / 100 km, 110–115 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz
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brno.avion.cz

Krouzkobraní
Festival zájmovych
krouzku

]iĜt

10-18 hodin
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9\VWRXSHQtNDSHO\<HV%URWKHUV
SRXWČåRVPDUWSKRQH
SVDFtVWĤO,.($
YVWXS\GR$TXDODQGX
0RUDYLDDGDOãt

KARATE ZÁPISY
§ªyß1(3ÀXׁׁّׅm0À
V CENTRU BRNA - VÁCLAVSKÁ 6
Nové děti začínají ׁׁ׀ׂخخ׆
Online registrace a další informace na ɩɩɩخƊǲƊƮƵǿǞƵǲƊȲƊɈƵƦȲȁȌخƧɹ
Až 3 dny pro výběr, kdy budou vaše děti trénovat
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VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

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

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

Naučte se tančit!
Taneční pro dospělé a VŠ
Zahájení: 1. října 2019

Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü

KURZ MÁ 7 LEKCÍ + PLES V BOBY CENTRU.

www.ts-dagmar.cz
736 727 007 / 732 933 313

www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz
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NXU]HPQDYVWXSGRWĜtG\URGLþMHQiãSDUWQHU
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POHODOVÁ ŠKOLKA
HPDLOVOXQLFNRUHGLWHOVWYL#VH]QDPF]
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NOVÁ PRODEJNA

3(.$Ĕ6790$.29(&
Naproti hlavnímu vchodu do OC Dornych (Tesco)
Dornych 404/4, Brno · C@KĜ¨MDIAKHĹĜ¨OQNCDIM@UOĔDCJ@RNU¤Y®MÖ
UTesco Dornych
PO–PÁ: 5–19:00 hod. · SO: 6–18:00 hod. · NE: 7-14:00 hod.
SHNDUVWYLPDNRYHF BY

Naše školy / Volný čas

CO S PLASTOVÝM ODPADEM

OSMEC ZVE
NA JARMARK

Základní a mateřská škola na náměstí
28. října zve na tradiční jarmark.
Oblíbená komunitní akce se bude
konat 12. září v parku na náměstí 28. října
a také v prostorách školy.
Jarmark slouží k propojení místní
komunity se školou a informování veřejnosti o životě školy. Program bude
doplněný o zábavné aktivity pro děti
a kulturní vystoupení. Podrobnosti budou
zveřejněny na webové stránce školy na
www.osmec.cz.
Mgr. Ludmila Altmanová

■

V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli
článek, ve kterém jsme chybně uvedli
základní školu, na které žáci vyrobili v rámci
pracovních činností znak školy z plastového odpadu. Omlouváme se za chybu
a správně připisujeme autorství žákům ze
Základní školy Antonínská.
Výsledek jejich snažení můžete vidět na
fotograﬁi. Proč byl erb vyrobený z plastových
víček, to ve článku vysvětlila paní učitelka
Mgr. Květuše Doležalová:
Naše společnost je závislá na plastech,
které nahradily přírodní materiály. Plasty nám
sice usnadňují každodenní život, ale co jejich
negativní vlivy na životní prostředí a lidské
zdraví? Spotřeba plastů a plastových obalů
se stává neúnosnou a neudržitelnou na
celém světě. Když skončí jejich životnost,
kam s nimi? O tom a celé řadě dalších věcí
hovoří žáci naší školy nejenom při výuce
v souvislosti s ekologií, při projektové výuce
ke Dni Země, ale třeba i při pracovních činnostech. Žáci současné 4. C se rozhodli

JIŽNÍ MORAVA ČTE
JIŽ POČTVRTÉ

HRA BAREV
V GALERII

Výtvarnice Naďa Vítová srdečně zve
na svoji výstavu obrazů.
Na výstavě návštěvníci zhlédnou hru
barev a využití různých technik, v menších i větších formátech. Výstava se bude
konat od 9. září do 10. listopadu ve Vinné
galerii na adrese Lužánecká 16. Vystřídá
výstavu Pálava Dariny Studené, která je
v prostorách umístěna do 9. září a představuje krajinu pálavských vrchů zachycenou akrylovými a akvarelovými barvami, a jejich kombinaci s pastely.
(mav)

Startuje nový ročník soutěže Jižní Morava čte, letošním patronem se stal ilustrátor Pavel Čech
Moravská zemská knihovna ve spolupráci
s knihovnami na jižní Moravě a s podporou
Jihomoravského kraje již čtvrtým rokem
pořádá soutěž Jižní Morava čte, jejímž cílem
je budování vztahu dětí ke knihovnám i ke
čtení.
Soutěž je určena pro děti od 4 do 15 let,
pro jednotlivce i třídní kolektivy, mohou se
zúčastnit psaním, malováním, komiksem,
ale i audiovizuální tvorbou. Důležité však
je, že se děti mohou přihlásit pouze
prostřednictvím své knihovny.
Patronem soutěže se nově stal spisovatel
a ilustrátor knih pro děti Pavel Čech. „Jako
kluk jsem do knihovny moc nechodil, u nás
byla knihovna taková šedivá a nepříjemná.
Teď si mne knihovnice často zvou na besedy a vidím, že se hodně změnilo. Děti si
mohou v knihovnách hrát, malovat, ležet
s knihou na koberci,“ objasnil svůj vztah ke
knihovnám.
Seznam zapojených knihoven, kde se
mohou jednotliví soutěžící přihlásit, je
k dispozici na internetových stránkách
www.jiznimoravacte.cz.

■
Martina Šmídtová

v závěru minulého školního roku využít plastového odpadu, konkrétně plastových víček,
právě k výrobě znaku naší školy. (mav) ■

NAUČTE SE
HEBREJSKY

Zájemci se mohou přihlásit do kurzu
moderní hebrejštiny.
Židovská obec Brno každoročně pořádá kurzy moderní hebrejštiny, tedy jazyka
používaného v současné době v Izraeli.
Kurzy jsou určeny jak pro úplné začátečníky, tak pro různé pokročilosti a jejich
výuka probíhá jednou týdně na třídě
Kapitána Jaroše 3 a zahrnuje celkem
30 lekcí po 90 minutách.
Dotazy a žádosti o zaslání závazné přihlášky směřujte na telefon 544 509 622
nebo e-mail: secretary@zob.cz.
Více informací o přednáškách, seminářích či vzdělávacích programech pro
školy je k dispozici na webových stránkách www.zob.cz.
Jitka Králová

■

■
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JAKO DĚTI
Z BULLERBYNU

HERCEM, KUTILEM, NEBO
MÓDNÍ NÁVRHÁŘKOU?

Středisko volného času Lužánky vás zve
v novém školním roce do kroužků.
Kreativní děti ocení kurzy Oprav si, Tvořím,
tedy jsem, Vrtáci nebo Maníci, kde si mimo
jiné vyzkoušejí práci se dřevem. Na přírodu
budou myslet malí účastníci kurzu Výtvarné
ekotvoření a spoustu nového se dozvědí
v kroužku Zázračná příroda. Malé švadlenky
se v Holčičárně a Zašívárně naučí šít v ruce
i na stroji. Technicky zdatné děti, které se
chtějí dál rozvíjet nejen na počítači, se mohou
těšit na několik nových kroužků na pracovišti

Ema Zezulová
Mgr. Kristýna Kolibová

■

■

BOTANKA ZVE DO
KROUŽKŮ A NA DIVADLO

ODPOLEDNE DĚTI
POTĚŠÍ ZVÍŘÁTKA

Kávéeska zve 15. září od 15.00 do 18.00
hodin do Björnsonova sadu.
Připraveno je zde Odpoledne se zvířátky, oblíbená akce pro celou rodinu.
Stejně jako v loňském roce i letos zde
bude kromě různých druhů zvířátek prezentace záchranné stanice, program
navíc doplní výtvarné dílny, soutěže a další pestrá škála zábavných aktivit. Více
informací o akci a dalších volnočasových,
kulturních a vzdělávacích akcích najdete
na webu pořadatele www.kaveeska.cz
nebo jeho facebookové stránce.
Barbora Kocmánková

Lidická. O bezproblémový přechod ze školky
do školy se postará kroužek Veselý předškolák. A jednohlasně budou děti v kulinářském kroužku odpovídat: Jasně, šéfe!
Pro malé i velké, kteří chvíli neposedí, je
v Lužánkách od nového školního roku taneční
průprava, tance latinsko-americké, folklórní
i orientální, dál třeba stepování nebo cvičení
na balonech, klasická vybíjená a oblíbený
parkour. Nově jsou také základy dramatické
výchovy ve francouzském jazyce. Anebo
vaše dítě potřebuje spíš relaxovat po náročných a stresových dnech ve škole? Přihlaste
ho na kroužek Chill out nebo jógu.
Rodiče si mohou zacvičit s nejmenšími dětmi ve věku osm až deset měsíců a také s dětmi v předškolním věku. Novinkou je i tvoření
pro dospělé od 40 let.
Největší a nejstarší středisko volného času
v Česku rozšířilo stálou nabídku kurzů o trendy novinky. Neotálejte s výběrem a přihlaste
se na www.luzanky.cz.

Hravá výstava Haló ve VIDA! science centru na Křížkovského ulici zavede na vzrušující cestu, při které objevíte různé způsoby, jak můžete doručit vzkazy. Přístupná
je jen do konce září.
Výstava pobaví dospělé i děti od pěti let.
Naučí se zde nové způsoby, jak předat tajnou
zprávu nebo milostné psaní. Odvysílají své
jméno nebo šifrovaný vzkaz kamarádovi prostřednictvím morseovky. Dorozumí se pomocí
akustických zrcadel nebo barevných vlajkových kódů. Využijí také jednoduchý systém
lan mezi jednotlivými stanovišti a předají si
zprávy jako děti z Bullerbynu. Zahrají si na
špiony nebo zkusí překazit vysílání rádia či
důležitý telefonní hovor.
Zjistit zde mohou také další řadu zajímavostí, třeba kolik kilometrů musí překonat
informace, než se dostane z našeho počítače
či mobilu třeba až do Austrálie. Podívají se
také na to, jak vypadá jejich hlas, nebo se
zaposlouchají do vibrací na kolejnici po úderu
kovovým kladivem.
Více na www.vida.cz.

■

Další školní rok zahajuje Botanka 3. září
od 10.00 do 18.00 hodin dnem otevřených
dveří.
Můžete se podívat na naše prostory
a seznámit se s nabídkou kroužků, kurzů
a akcí. V 15.00 hodin je připraveno malé divadelní představení Loutky, které nikde nechtějí,
na které je vstup zdarma.
Všechny kurzy, kroužky pro dospělé, děti
i seniory začínají 16. září, tak pokud ještě
nemáte vybráno z nabídky, přijďte a vyzkou-
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šejte první hodinu zdarma. Máme tu jógu,
moderní tanec, kalanetiku, pilates, výtvarné
kurzy pro dospělé a seniory, senior cvičení,
cvičení pro batolata, zpívání, angličtinu, výuku
klavíru, dramaťáček, kurz fotograﬁe, pletení
košíků a ošatek, vitráže a spoustu dalších
aktivit. Na všechny kroužky je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle 725 871 752,
na e-mailu: recepce@botanka.cz. Podrobnější informace najdete na www.botanka.cz.
Olga Chladilová

■

Volný čas

BABÍ LÉTO V ZAHRADĚ
I ZA MĚSTEM
Prodlužte si léto a vyrazte s Lipkou objevovat přírodu v Brně i v jeho okolí.
Zpříjemněte dětem začátek školního roku
a vezměte je 13. září Za netopýry do obory.
Tříkilometrovou procházku po Kohoutovické
oboře spojíme s odchytem, ukázkou a výkladem o těchto létajících savcích. Komentované
procházky budou probíhat od 18.30 do 20.15
a od 20.00 do 21.45 hodin, na zvolený čas
je třeba se přihlásit.
V úterý 24. září láká pracoviště Kamenná
děti i dospělé na exkurzi Hády v barvách.
O národní přírodní rezervaci nám více povědí
odborníci na botaniku a geologii, které bereme s sebou.
Podzimní zahrada to jsou úplné hody. My
vás zveme do Zavařené zahrady na pracovišti
Lipová, kde si v pátek 27. září pochutnáme
na místní úrodě, navíc vám prozradíme tipy
a triky na zpracování podzimních plodů od
zavařování po nezavařování.
Podrobnosti o těchto i dalších chystaných
akcích a přihlášky na ně najdete na stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci.
Amálie Čípková

■

DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ

Areál dopravní výchovy a vzdělávání
v Bauerově ulici se 28. září od 10.00 do
17.00 hodin zaplní moderní i historickou
výbavou strážníků, policistů, hasičů nebo
zdravotníků.
Návštěvníci nahlédnou tam, kam veřejnost
běžně přístup nemá, třeba do policejních
vozidel nebo sanitky. Představí se také celníci
se zajímavými předměty zabavenými při kontrolách a také další instituce. Největší část
bude patřit městské policii, pod kterou
dopravní hřiště a přilehlý areál spadá. Na parkovišti budou přistavené motorky, zásahové
vozidlo, preventivně informační autobus

JAK VYPADÁ NEOBYČEJNÁ
NOC VE SPALOVNĚ?

Na třetí zářijovou sobotu se v SAKU chystá
Noc otevřených dveří. Industriální prostředí
v kombinaci s kouzlem světel nabídne jedinečnou atmosféru.
V sobotu 21. září se můžete zajít podívat,
jak to v SAKU vypadá po setmění. Proběhne
totiž Noc otevřených dveří, která zábavnou
formou přiblíží, jak se v Brně zpracovává
odpad. Kromě bohatého doprovodného programu pro děti i dospělé budou již tradičně
probíhat každou hodinu komentované prohlídky provozu. Letos si navíc můžete úplně

poprvé vyslechnout „Příběh starého kotle“
v běžně nepřístupných prostorách, kde kdysi
stál.
Na pódiu se vystřídá hned několik účinkujících. Těšit se můžete na jedinečnou světelnou UV show, několik módních přehlídek,
hasičské zásahy a na řadu zajímavých rozhovorů. Ani letos nebude chybět představení
různých typů popelářských aut, které si můžete nejen prohlédnout, ale celý den se v nich
bude i vozit. Ve swapovém obchodu si vyměníte oblečení, které už nenosíte, za něco zajímavějšího. V re-use bazárku si zase za symbolickou cenu pořídíte úplné poklady a navíc
tak pomůžete dobré věci. Aby si i ti nejmenší
přišli na své, jsou připravené skákací atrakce,
mistrovství plavání v plastu, jízda v popelnicích a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet svážení a třídění odpadu v ulicích makety malého
městečka.
Pozor, na prohlídky je nutná předchozí registrace na www.sako.cz, která bude spuštěna
2. září.
Mgr. Martin Drozd

a také člun. Strážníci budou odpovídat nejen
na otázky týkající se jejich služby v ulicích,
ale také třeba o fungování psího útulku. Pro
zájemce bude nachystaná airsoftová střelnice s replikami historických zbraní. Jednotka
poříční, která letos slaví 20 let své existence,
využije blízkosti řeky a na hladině předvede
záchranu tonoucího člověka. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci služebních psů a akce.
Moderně vybavená pořádková jednotka přenese s kolegy psovody diváky například na
demonstraci. Celodenní akce je vhodná
nejen pro dospělé návštěvníky, ale také pro
Bc. Tereza Kadrnožková ■
děti.

PODZIMNÍ
ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA
Zahrádkáři zvou na Podzimní výstavu
výpěstků zahrad a vinohradů.
Výstava se koná v sále Pivovarské restaurace 12. září od 13.00 do 18.00 hodin, 13. září
od 10.00 do 18.00 hodin a 14. září od 10.00
do 17.00 hodin. K vidění zde budou okrasné
dýně, kořenová zelenina, ovoce a vinné hrozny, květinová aranžmá a chybět nebude ani
expozice včelařů.
Návštěvníci si mohou zakoupit burčák
a víno, degustovat ovoce, zakoupit med
a včelí produkty nebo výrobky pro zahradu
z šicí dílny Myjómi. Součástí výstavy je také
košt domácí meruňkovice. Jak na pěstování
a šlechtění lilií poradí Specializovaná zájmová
organizace Lilium.
Výstavu připravilo Územní sdružení ČZO
Brno-město a sdružení Brno-venkov, Krajské
sdružení zahrádkářů a vinařů jižní Moravy
a brněnští vinaři. Vstupné je 20 korun pro
dospělé, děti zdarma.
(mav)

■

■
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Volný čas

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE

NA VÝLETY
S BOTANKOU

Beneﬁční akce se odehraje 8. září v parku
Národního odboje u klubu Šelepova. Vítáni
jsou všichni, kdo si chtějí užít zábavu a současně podpořit dětský hospic.
Tahákem open air beneﬁce pro celou rodinu Nedělní odpoledne… bude revivalová
kapela Rosomák, která hraje písně skupiny
Olympic. Kromě legendy brněnského folku
Jiřího Vondráka vystoupí téměř neznámý
bluesman Džetro. Nebude chybět známý
valašský silák Železný Zekon a dětský folklór
v podání souborů Ondrášek a Slováček.
Bohaté sportovní vyžití připravuje Sokol, program obohatí také prezentace Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje

a brněnské zoo. „Akce je už pevnou součástí
brněnského kulturního podzimu. Předloni
jsme poprvé přesunuli akci do lokality, ve
které se potkávají tři městské části: Královo
Pole, Brno-střed a Žabovřesky. Rozlehlý prostor parku s restaurací v těsné blízkosti je
pro akci tohoto druhu ideální,“ uvedl za pořadatele Libor Tupa.
Dobrovolné vstupné v minulých letech
podpořilo Dětský domov Dagmar a Střední,
základní a mateřskou školu pro zdravotně
znevýhodněné v Pisárkách. Letos podpora
směřuje do nadace Dům pro Julii, která se
snaží postavit Dětský hospic.

TROJLÍSTEK ZAVEDE
NA ZAHRÁDKU

HLEDAJÍ SE
SENIOŘI-DOBROVOLNÍCI

Pro rodiny s dětmi a jejich náhradní babičky
připravil Trojlístek na 14. září návštěvu Lipky nazvanou Babiččina zahrádka.
Účastníci se od 14.00 do 16.30 hodin
dozvědí třeba to, proč má babička na jednom
záhonku více druhů zeleniny a proč je ráda,
že je v kompostu živo. Dále si vyzkoušejí
rozeznat druhy zeleniny se zavázanýma očima, uvidí záhon s bylinkami připomínající spirálu nebo klíčovou dírku.
Projekt Trojlístek podporuje mladé rodiny,
pomáhá je propojit a navázat vztah mezi nimi
a ženou zralého věku, která doplní domácí
zázemí a v ideálním případě se stane dalším
členem rodiny, náhradní babičkou. Služba
usnadňuje návrat rodičů malých dětí do práce
a současně vytváří pracovní příležitosti pro
nezaměstnané ženy. Cena za službu péče
o děti je nižší než v komerčním prostředí, což
rodičům umožní zvát náhradní babičku domů
častěji.
Projekt realizuje Centrum pro rodinu
a sociální péči, které sídlí na Biskupské 7.
Více informací o službě najdou zájemci
z řad rodin i náhradních babiček na stránkách www.trojlistek.com nebo telefonu
(mav) ■
542 217 464.

Jste v důchodu a přemýšlíte, jak smysluplně vyplnit svůj čas? Jste tu rádi pro druhé
a máte chuť pomáhat? Staňte se dobrovolníkem v domově pro seniory a věnujte hodinu týdně těm, kteří se cítí osamělí.
K dobrovolnictví nepotřebujete žádné
speciální dovednosti. Stačí, pokud si rádi
povídáte, hrajete stolní hry, chodíte na procházky, společně čtete nebo třeba prohlížíte fotografie. Se vším ostatním vám rádi
pomůžeme. Dobrovolnické centrum ADRA
v Brně už několik let vytváří zázemí pro dobrovolníky, kteří pravidelně navštěvují klienty
domovů pro seniory a dalších zařízení.
Jejich přítomnost obyvatelům domovů vrací
vědomí vlastní hodnoty i chuť do života.
A jak se stát dobrovolníkem? První krok
je jednoduchý, stačí se nám ozvat na
e-mailovou adresu: adrabrno@adra.cz nebo
telefonní číslo: 733 598 494. Nejprve vám
nabídneme schůzku, abychom zjistili, zda
můžeme naplnit vaše očekávání. Následně vás pozveme na školení, pojistíme
a pomůž e me s dokumentací. Na první
návštěvu domova vás rádi doprovodíme
a i nadále vám budeme na blízku.

Miloslav Tlusťák
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Kristýna Gillíková

Centrum volného času Botanka zve
seniory do Ivančic a Třebíče.
Letos se vypravíme 14. září v rámci Dnů
evropské kultury do Ivančic, a to na
některé méně běžně přístupné památky
s průvodcem, rodákem panem Antonínem Moravcem.
Dále zveme aktivní seniory od 23. do
26. září do Telče, města, ve kterém se
nachází hned několik památek zapsaných do seznamu UNESCO. Pro účastníky je připravená prohlídka jezuitských
kolejí s přednáškou profesora Masarykovy univerzity. Dále se mohou těšit na
cvičení pro zdravá záda s trenérkou, výlet
mikrobusem na hrad Roštejn nebo malování na keramiku Maříž. Cena za pobyt
je 2 950 korun a je nutné se předem přihlásit ve středisku na Botanické 13, kde
obdržíte i podrobnější informace. Více
na www.botanka.cz nebo telefonu
725 871 752.
Olga Chladilová

■

■

■

MELODIE
STŘÍBRNÉHO
PLÁTNA
Sál Milosrdných bratří na Vídeňské 7
rozeznějí 17. září od 17.00 hodin melodie stříbrného plátna.
Brněnská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky zve na podvečer plný hudby. Slavné ﬁlmové melodie zazpívá
Barbora Mirgová, na klavír ji doprovodí
Ráchel Skleničková.

Obrazy v Křížové chodbě
Připravena je také výstava obrazů slabozrakých malířek Markéty Evjákové
a Zlaty Zumrové. Vernisáž se bude konat
18. září v 17.00 hodin v Křížové chodbě
Nové radnice, k vidění zde obrazy budou
do 29. září.
Koncert i výstava se konají v rámci
26. festivalu Dny nevidomých na Moravě,
vstupné je na ně dobrovolné.
(mav)

■

Volný čas

NOC VĚDCŮ
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity na Kotlářské 2 zve
27. září od 18.00 do 22.00 hodin na Noc
vědců 2019.
Celorepublikovým společným tématem
letošní noci je Šetrně k planetě. Pro návštěvníky bude připravena večerní prohlídka
osvětlených skleníků, kdy je zvuk pralesa
přenese do tropického nebo subtropického
pralesa. K dispozici budou nejen jmenovky
u rostlin, ale i psané a mluvící panely s odborným výkladem, případně i odborná průvodkyně, která bude zodpovídat individuální
dotazy.
V rámci doprovodného programu návštěvníci zhlédnou dokumentární ﬁlm Petra Pařila
o ubývání vody v krajině Cestou suchých
potoků.
Dále bude na akci stanoviště Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Sekce ochrany proti škodlivým organismům s informacemi o karanténě rostlin,
o invazi lýkožroutů do středoevropských lesů
a také o opatřeních proti rozvlékání invazních
a karanténních druhů
Vchod do skleníků je přes areál Přírodovědecké fakulty, vstup zdarma.

PŘIJĎTE SI ZATANČIT
SWING S MÚZAMI

Přeneste se do 30. a 40. let minulého století, do dob, kdy swing, dixieland a hot jazz
roztančil americké kluby.
Rozšířená letní zahrádka Music Labu před
Janáčkovou akademií múzických umění na
Komenského náměstí je alternativou k běžným městským kulturním prostorům. Přímo
pod múzami se po několik letních nocí mění
na pravou swingovou tančírnu, a to díky spolupráci s tanečním studiem Swing Wings.
Již 5. a 10. září se zde potkají hudebníci
a milovníci kvalitní muziky s profesionálními

i začínajícími swingovými tanečníky. Vždy od
19.00 hodiny na všechny čeká několik koleček parádní muziky i lekce pro úplné začátečníky, to vše za dobrovolné vstupné.
Hudební klub Music Lab vznikl v roce 2014
jako Otevřený kulturní prostor, nabízející širokou škálu využití v podobě nové kulturní scény přímo v srdci Brna s téměř každodenním
kulturním programem od hudby, přes divadlo
a ﬁlm, až po experimentální umění.

MINIPIVOVARY
NA ZELŇÁKU

POZVÁNÍ NA SVÁTEK
SENIORŮ

SLAVNOSTI VÍNA NA
SVOBOĎÁKU

Zelný trh bude opět hostit Minifestival
malých pivovarů. Akce proběhne od 6. do
8. září a již tradičně nabídne přehlídku nejrůznějších řemeslných pivovarů.
Návštěvníci budou moci během tří dnů
ochutnat zlatavý mok ze zhruba desítky známých i méně známých minipivovarů, nebudou chybět stánky s občerstvením a živá
hudební vystoupení.
Minifestival se koná v horní části náměstí,
a to za každého počasí, vstup je zdarma.
Kompletní program a seznam pivovarů, které
se festivalu zúčastní, najdete na stránkách:
www.facebook.com/PivniceFutro.

Senioři mohou oslavit svůj svátek 29. září
od 13.00 do 16.00 hodin na Zelném trhu.
Návštěvníky potěší svým vystoupením třeba Josef Laufer, Znojemské grácie a mnozí
další. Připraven bude také bohatý doprovodný program. Vstup na akci je zdarma, více
informací je k dispozici na webových stránkách www.svateksenioru.cz. Nedělní oslava
upozorňuje na první den v měsíci říjnu, na
který každoročně připadá Mezinárodní den
seniorů.
Zastavte se na chvilku, vzpomeňte na svoje
blízké a v tento den udělejte radost rodičům,
babičkám a dědečkům. Zajděte spolu třeba
na kávu nebo do divadla, udělejte si spolu
výjimečný den, třeba právě na Zelném trhu.

Slavnosti vína na náměstí Svobody nabídnou od 20. do 28. září víno a burčák z 18
vinařství.
Mezi nimi například Vinařství Lukáš Hlinecký, Kamil Michna, Rodinné vinařství Košut,
Vinařství Vajbar Kobylí, Polivka Winery, Víno
Průdek a další. Degustaci více než 400 druhů
vína a desítek variant burčáku doplní rozmanité občerstvení ideální k vínu a farmářské
a řemeslné produkty do celkového počtu 45
prodejních stánků. Otevřeno bude každý den
od 10.00 do 22.00 hodin, akci zpestří od 17.00
do 21.00 hodin hudební program, kdy
návštěvníky potěší cimbálky, folkové kapely
a folklór. Aktuální informace sledujte na facebookové stránce Slavnostivinabrno.

Mgr. Magdaléna Chytrá

Lucie Tribulová

■

■

Marta Částková

■

Jakub Drgoň ■
Foto: David Poul

Eva Skácelová

■
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UMĚNÍ V PROPITÉ VĚŽI

SVĚT HLAVOLAMŮ

Fanouškům hlavolamů a retra připravil
Letohrádek Mitrovských od 14. září do
17. listopadu interaktivní výstavu, na které
si každý vyzkouší, jak mu to myslí a potrápí
svůj mozek.
K vidění a rozluštění jsou na výstavě nejstarší hlavolamy světa zpracované výtvarnicí
Věrou Tataro, třeba Ramsesova hvězda,
Dürerův čtverec, mosty v Königsbergu, první
křížovka s původním zněním, ale i klasické
retrohlavolamy jako Rubikova kostka, Rubikův had (Twist), Babylonská věž a mnohé další. Dřevěné, kovové, plastové, velké nebo
třeba do kapsy – celkem přes 120 exponátů

ke zhlédnutí, a z nich zhruba jednu čtvrtinu
si návštěvníci mohou vyzkoušet. Zajímavostí
je největší evropský hlavolam Big Pelikan.
Připravené jsou interaktivní hlavolamy, kde
lze zkusit vyndat obřího ježka z klece, projet
se bludištěm nebo si třeba sestavit lomený
oblouk z molitanových bloků. Součástí jsou
také hádanky, rébusy, logické úlohy nebo
hry, které hravou formou otestují bystrost,
logické myšlení, paměť, kombinační schopnosti, týmovou spolupráci a hlavně trpělivost
návštěvníků.
Výstava je určená pro všechny věkové skuMgr. Petr Lukas ■
piny.

Diecézní muzeum zve až do 29. září na dvě
výstavy do brněnské katedrály svatých Petra a Pavla.
Výstava Dokonalá jednota v kryptě prezentuje díla zachycující Nejsvětější Trojici,
jedno z nejobsáhlejších tajemství křesťanské
víry. Poskytuje z ikonograﬁckého hlediska
bohatou škálu námětů, což je možné pozorovat na vystavených exponátech, které
pocházejí z farností brněnské diecéze a soukromé sbírky. Zvláštní pozornost patří obrazu,
jehož autorem je Alfons Mucha. Unikátem je
dochování znázornění Nejsvětější Trojice
jako jedné osoby se třemi tvářemi.
V tak zvané Propité věži katedrály je
k vidění výstava Ryté umění ex libris, kde
můžete zhlédnout unikátní sbírku drobné
graﬁky z pozůstalosti mikulovského kanovníka Vojtěcha Samce a tišnovského děkana
Mons. Josefa Šindara. Originální ex libris a příležitostné graﬁky vytvořili pro konkrétní zadavatele přední čeští a slovenští výtvarníci
20. století jako Oskar Fiala, Antonín Doležal,
František Bílkovský, Michael Florian, Josef
Weiser, Vojtěch Cinybulk, Jan Halla, Jiří Bouda, Zdeněk Bugáň a řada dalších. Obě výstavy je možné navštívit denně kromě pondělí
od 10.00 do 17.00 hodin. Anna Žáková ■

VEGA V OPEŘE

HOFFMANNOVO
HLEDÁNÍ LÁSKY

BISKUPSKÝ DVŮR
ROZEZNĚJÍ PLASTICI

Festival Moravský podzim zahájí Glassova
opera Einstein na pláži.
Orchestry, které Evropu dosud míjely. Soubory, které patří ke světové špiče. Sólisté zdobící mezinárodní pódia. Tak se dá charakterizovat festival Moravský podzim, který se letos
koná popadesáté. „Velkolepé zahájení festivalu s operou Philipa Glasse Einstein na pláži,
provedenou věhlasnými belgickými soubory
Collegium Vocale Gent a Ictus Ensemble
a slavnou americkou písničkářkou Suzanne
Vegou v atypické roli vypravěčky, předznamenává velkou koncentraci výrazných zahraničních a tuzemských uměleckých osobností
a souborů,“ uvedl dramaturg pořádající Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. V průběhu dvou
týdnů tak do Brna zavítá například Piotr
Anderszewski s Basilejským komorním orchestrem, David Greilsammer a jeho Geneva
Camerata, klavírista Alexandre Tharaud, Martinů Voices s Lukášem Vasilkem, Tiburtina
Ensemble s Barborou Kabátkovou a mnozí
další. Na závěrečném koncertě spolu dirigentsky oslaví svá shodná letošní jubilea skladatel
a dirigent Peter Eötvös a šéfdirigent brněnských ﬁlharmoniků Dennis Russell Davies.
Kateřina Konečná

Janáčkovo divadlo uvede Hoffmannovy
povídky, premiéru budou mít 20. září.
Hledání lásky je tématem první operní premiéry nové sezony a je to současně také
údělem básníka Hoffmanna ze slavné opery
Jacquese Offenbacha. Je každá žena na
první pohled tou pravou nebo jsou všechny
jen výtvorem bizarních fantazií umělce? Nová
inscenace je brněnským operním debutem
režijního dua SKUTR známého svými imaginativními inscenacemi. V hlavních rolích diváci
uvidí Luciana Mastro, Markétu Cukrovou
a Pavlu Vykopalovou. Fotograﬁe zachycuje
hlavní představitele na jedné ze zkoušek.

■
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Patricie Částková ■
Foto: Marek Olbrzymek

Rocková kapela, která patřila mezi hlavní
protagonisty československého hnutí
undergroundu v letech 1968 až 1988
a inspirovala vznik mnoha dalších kapel.
To jsou The Plastic People of the Universe.
Kdo jiný, než kultovní Plastici by měl koncertem 6. září v 19.00 hodin v Biskupském dvoře
nad Kapucínským náměstím odstartovat několikaměsíční připomínky třiceti let od takzvané
Sametové revoluce v listopadu 1989, které
chystá Moravské zemské muzeum. Předkapelou bude brněnská rocková kapela Tibet.
Avantgardní skupina The Plastic People of the
Universe se v 70. a 80. letech ocitala v opozici
proti komunistickému režimu a kvůli nekonformnímu vystupování často zažívala perzekuce i věznění. Současnými hlavními tvářemi
jsou kapelník, klávesový hráč a zpěvák Josef
Janíček, saxofonista, klarinetista a zpěvák Vratislav Brabenec a bubeník Jaroslav Kvasnička.
Sestavu doplňuje kytarista David Babka a baskytarista Johnny Judl jr. Více o kapele si lze
přečíst na www.plastic-people.cz, o předkapele na www.tibetmusic.cz. Předprodej vstupenek je přes pokladny Městského divadla
Mgr. Pavel Gejdoš ■
Brno.

Kultura

JAK SE POLÁRKA ROZZÁŘILA: 6. DÍL
Vtipem a nápaditostí se povětšině vyznačovaly i další pořady scénických čtení: rovněž
Janem Mikuláškem připravené Vařený hlavy
od Marka Horoščáka, mezitím již premiérově
uvedené v Divadle Husa na provázku, Změny
od Miroslava Oščatky, Hugo Karas z pera
Jozefa Gombára, Jablko na streche od Vladimíra Morese, drsné fekální panoptikum
Nehybnost Romana Sikory, Topolův Slavík
k večeři, opusy Martina Františáka, Mariana
Pally a Zena Kaprála nebo u nás dosud
neuvedená Velká scéna na řece od Tankreda
Dorsta.
Jak už jsme připomněli, rozšířila Polárka
své pestré aktivity o vzdělávací Studio dětí.
K první veřejné prezentaci zvolilo inscenaci
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Oščatkovu
volnou adaptaci klasické Erbenovy báchorky
s připsanou postavou Smrti a písničkami Davida Smečky, která měla premiéru 19. listopadu
2000. V putování Prince se třemi titulními
kumpány i Generálem a jejich střetu s Černokněžníkem musely mužské role obsadit
kurážné dívky. Příštího jara následovala
hudebně-pohybově-vizuální féerie O čem
sní děti? Premiéru měla 21. dubna 2001. Rodi-

la se sympaticky opravdu studiovou metodou
na principu kolektivního autorství s rozvíjením
fantazie a v pásmu plynule navazujících etud
ﬁgurovalo patnáct účinkujících od pěti do
sedmnácti let. Nad očekávanými a také slovně či pohybově vyjádřenými představami
školáků kupodivu převládly abstrahující surreálné výjevy bezmála vhodné pro freudistickou psychoanalýzu.
K osvěžení domácí nabídky zvala Polárka
spřátelené, převážně amatérské soubory.
S půvabnou stínovou loutkohrou Pavly
Dombrovské Sávitrí, která je reprízovaná
dodnes, několikrát vystoupilo již tehdy po
republice známé Divadlo Líšeň, hostovalo
zde například Divadlo bez ﬁltru s programy
Varieté, Jen pro ten sen, které obojí režíroval
Jiří Skovajsa, nebo Paleček a jeho bratři, dále
Divadelní spolek Slawjena s recesní westernovou lízanicí Pobožný střelec a dokonce
v rámci projektu Britské rady v originále předvedená Dickensova Vánoční koleda. Nechyběly koncerty kapel kuriózních názvů: Einsam
und Blind či Rotující kedluben. Kontakt
s brněnským nakladatelstvím Větrné mlýny
vyústil ve scénická čtení poezie Tomáše Při-

dala a Karla Škrabala. Polárka neodmítala ani
zatěžující spolupořadatelství rozličných regionálních soutěží a přehlídek. Podílela se na
radničních pouličních adventních akcích a třeba se Sněhovou královnou zajela do Městského divadla Zlín. Poněkud nedoceněným
počinem zůstalo vydání vlastního CD v září
2000: obsahovalo celkem 56 (!) čísel z osmi
zdejších nastudování, a to od Hraní o Červené karkulce po Velkou doktorskou pohádku,
a tyto rozverné popěvky rozdávaly dobrou
náladu před každým představením.
S rizikem možných nepřesností, vzhledem
k ošidnosti lidské paměti, pokusili jsme se
faktograﬁcky zaměřeným seriálkem připomenout zrod a nelehké počátky letos dvacetiletého Divadla Polárka. V probíraných
prvých dvou sezonách, jejichž motorem byly
nezištná obětavost i nadšení a zároveň úsilí
o důslednou profesionalizaci s důrazem na
kvalitu všech jevištních složek, procházelo
nesnadnou klopotnou cestou. Odvrátilo hrozby existenčního ohrožení a pomohlo růstu
řady vyhraněných osobností současné české
Thálie. Zejména v posledním období se promyšlenými kroky programově vyproﬁlovalo
v celostátně respektovanou a oceňovanou
scénu, která své městské části i celé moravské metropoli dělá čest.

www.divadlopolarka.cz

DIVADELNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ! ČTVRT Ý ROČNÍK FESTIVALU

Polárkový dort
Divadlo ––– Koncerty ––– Šapitó ––– Novinky z Polárky –––
Hostující divadla ––– Workshopy pro děti

rezervace vstupenek: zahorikova@divadlopolarka.cz, +420 770 142 638; předprodej lístků v síti GoOut.cz

Jsme online, www.divadlopolarka.cz

20.–22. 9. 2019

PhDr. Vít Závodský
Divadlo pro děti a mládež
Tučkova 34, Brno

■

GLORIA BRUNENSIS
HLEDÁ ZPĚVAČKY
Ženský komorní sbor Gloria Brunensis zve
do svých řad nové členky.
Sbor zkouší každý čtvrtek od 17.00 do 19.30
hodin na Kudelově 8 v budově Střední průmyslové školy stavební. Přivítá nové zpěvačky ve věku od 20 do 45 let se zkušeností se
sborovým zpěvem a orientací v notách, s nadšením pro zpěv a chutí účastnit se kromě pravidelných zkoušek také dvakrát ročně soustředění, dále koncertů, festivalů a soutěží
u nás i v zahraničí. Více podrobností lze najít
na www.gloriabrunensis.cz nebo na e-mailu
paní dirigentky: stakatto@centrum.cz.
Sbor vznikl v roce 2014 z iniciativy jeho
současné dirigentky Natalie Chirilenco. Ve
svém repertoáru má široké spektrum skladeb
prolínajících se napříč obdobími a hudebními
žánry, od polyfonií přes pravoslavný repertoár
až po soudobé autory. Zejména se specializuje na skladby a cappella. Ač je mladým
sborem, má za sebou už řadu koncertů
a několik úspěchů z domácích i zahraničních
Věra Řepková ■
sborových soutěží.
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JAZZOVÝ KLAVÍR

JazzFestBrno připravil podzimní ozvěny.
Přijede hvězdná pianistka Hiromi, jazzový
vizionář Aaron Parks a básník klavíru Shai
Maestro. Vstupenky jsou již v prodeji.
Festival JazzFestBrno už šestým rokem
uspořádá podzimní ozvěny. V listopadu představí tři osobnosti jazzového klavíru. První
koncert bude patřit jedné z nejvýraznějších
představitelek současné asijské hudební
tvorby, Japonce Hiromi. Její sólový akustický
koncert hostí 3. listopadu Janáčkovo divadlo.
Hned dvě kapely se představí 17. listopadu
v Sono Centru, kam se vrátí americký jazzman
Aaron Parks, poprvé však v roli kapelníka
s projektem Little Big. Po něm se po klaviatuře
rozběhne oblíbenec místního publika Shai
Maestro se svým triem. „Parks i Maestro jsou
živoucím důkazem toho, že jazz je možná nejsvobodnějším hudebním žánrem. Tento
večer tak lze vnímat i jako malý hudební příspěvek k velkolepým oslavám 30. výročí
sametové revoluce, které naši republiku v ten
den čekají,“ řekl umělecký ředitel festivalu
Vilém Spilka. Vstupenky na koncerty minisérie Echoes of JazzFestBrno jsou k dispozici
na webu jazzfestbrno.cz a v předprodejní síti
Radek Babička ■
Ticketmaster.

OPUŠTĚNÁ MÍSTA
NA LEITNERCE

PŘÍBĚH ŠÍLENÉ
FANYNKY

Během letních prázdnin jsme připravovali
pestrý program, a tak se můžete až do
Vánoc těšit nejen na koncerty, ale i na
divadlo, ﬁlm, výstavy, workshopy a program pro děti.
Jednou z prvních akcí, které nás v září
čekají, je výstava fotograﬁí opuštěných míst
z Brna a okolí. Výstava brněnských urbexerů
ukáže dávno opuštěná místa, kde se doslova
zastavil čas. Vernisáž proběhne 13. září
v 18.00 hodin, fotograﬁe budou k vidění v naší
kavárně další dva měsíce. První koncert nové
sezony nás čeká o necelý týden později.
Brněnské jazzové uskupení Marek Kotača
Trio předvede vlastní tvorbu a zahájí tak další
ročník jazzových koncertů na Leitnerce.
Naše nedělní pohádky pro děti a jejich
rodiče začínají 29. září v 15.00 hodin představením Schovejte si slepice od Divadla
Líšeň. Pohádky pak budou pokračovat vždy
jednu neděli v měsíci až do června příštího
roku. Druhou pravidelnou akcí, tentokrát pro
dospělé, budou poslechové pořady hudebního kritika Jiřího Černého. Večery zaměřené
na konkrétní umělce se budou střídat s takzvaným Ro(c)kováním, kde se pan Černý
věnuje i novinkám na české a světové hudební scéně.
Otevírací doba naší kavárny bude opět od
pondělí do pátku od 16.00 do 22.00 hodin.
Celé září budeme pokračovat v našich pravidelných grilovacích čtvrtcích na zahrádce,
na které srdečně zveme. Více informací
o dění u nás najdete na našem webu
www.leitnerka.cz

U Polívky startují sezonu, diváky čeká horor
i humor.
Možná znáte ﬁlmovou podobu bestselleru
mistra hororů Stephena Kinga, ale vězte, že
divadelní verze Misery, příběhu šílené fanynky v podání Zlaty Adamovské a jejího milovaného spisovatele, kterého ztvárňuje Petr
Štěpánek, je neméně děsivá, plná zvratů,
napětí i humoru, byť poněkud černého. Hraje
se 11. září.
Na jeviště se vrací i prudce zábavný, drze
společenský a nekompromisně satirický, pravidelný občasník plný gagů, hudby a pohybu:
Re-kabaret. Svoji dávku humoru nabídne
14. září.
A nakonec představení, jehož podtitulu se
odolává jen obtížně: Srnky neboli Příběh
o nešťastných debilech odvíjí kuriózní osudy
dirigenta, mykologa, vynálezce či úředníka
a jejich žen, jejichž cesty se nečekaně propojily během jediné noci. Rozuzlení přinesou
25. září až srnky. V hlavní roli exceluje Josef
Polášek. Začátky představení jsou vždy
Jiřina Veselá ■
v 19.00 hodin.

ZÁŘÍ 2019
PÁTEK 6. ZÁŘÍ / 20:00
Premiéra: MOJE BÍLÁ VELRYBA V AKVÁRKU
– Divadlo Kdekoli
Souboj snu a reality moderní
společnosti

STŘEDA 11. ZÁŘÍ / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Tradiční setkání začínajících literátů

PÁTEK 13. ZÁŘÍ / 18:00
VERNISÁŽ: URBEX III
Opuštěná místa pohledem tří autorů
Michal Král, Jakub Greguš,
Dave Jörgen Sörsen
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Tomáš Pokorný

■

Foto: Archív DBP

SOBOTA 14. ZÁŘÍ / 10:00
KÁŤA A BAJAJA – Divadlo Aldente
Příběh o lásce k veršům ze sbírky
Vladimíra Holana

NEDĚLE 22. ZÁŘÍ / 15:00
SLON A MRAVENEC – Protyboty

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ / 10:00
KÁŤA A BAJAJA – Divadlo Aldente
Příběh o lásce k veršům ze sbírky
Vladimíra Holana

26. ZÁŘÍ / 19:30
PONK TRIO
Brněnské postfolklorové trio

ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ / 19:30
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Tradiční poslechový pořad

Křest CD Slon a mravenec
integrované tančení skupiny
Host: Jiří Jelínek

NEDĚLE 29. ZÁŘÍ / 15:00
SCHOVEJTE SI SLEPICE – Divadlo Líšeň
Nedělní pohádka
V září pro vás bude kavárna otevřena
od pondělí do pátku od 16 do 22 hod.
Předprodej v síti GoOut / Indies / TIC Brno

ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ / 19:30
MAREK KOTAČA TRIO
Jazzové uskupení s moderním zvukem

Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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SLAVÍME S ONDRÁŠEM

náčelníkovi souboru Františku Drbolovi se
podařilo stagnující soubor obnovit. Další etapa
činnosti se začala psát v říjnu 1976, kdy se
vedoucím taneční skupiny stal Michal Kováč
a uměleckým vedoucím Jaroslav Jurášek.
Hlavní osobností, která stála v čele celého
dění, byl Čestmír Komárek, který působil v souboru až do července letošního roku. Díky jeho
ustavičné práci soubor opět oživl a získal zpět
svou prestiž. Navázal spolupráci s dalšími
soubory jako je Slovenský ľudový umelecký
kolektív, Lúčnica, Československý státní soubor písní a tanců a jiné. Zásadní změny nastaly
při rozdělení Československa, a to včetně přejmenování na současný název Vojenský umělecký soubor Ondráš. Zřizovatelem souboru
se stala armáda a profesionalizoval se. Soubor
i nadále neustále roste a rozšiřuje se o dívčí
sbor. Neutichá ani zájem muzikantů a v roce
2000 vzniká druhá cimbálová muzika. Společně pak tvoří profesionální Orchestr lidových
nástrojů. Od roku 2003 se novým ředitelem
souboru stává pplk. Aleš Krkoška. Repertoár
se rozšiřuje o zpracování folklorního materiálu
Slovenska a dalších příbuzných středoevropských regionů. Rozrůstá se i amatérská taneční
skupina. Více na www.vusondras.cz.

Vojenský umělecký soubor Ondráš slaví
pětašedesát let od svého založení.
Toto půlkulaté výročí oslaví 13. října premiérou pořadu kROK za kROKEM v Janáčkově
divadle, předprodej vstupenek zahajuje od
2. září na webu online.ndb.cz. Historie našeho
jediného profesionálního souboru svého druhu sahá do roku 1954, kdy slovenští vojáci
základní služby založili Vojenský soubor písní

a tanců nesoucí název slavného slovenského
zbojníka Jánošíka. Zpočátku působil v Olomouci, do Brna se přesunul v roce 1957
a okamžitě se zařadil k nejúspěšnějším. V roce
1959 se soubor připojuje k vojenskému divadelnímu souboru Mládí a společně divákům
představují Mahenovu hru Jánošík. Vojáků
muzikantů i tanečníků ubývalo a postupně byli
nahrazováni civilními členy. Díky tehdejšímu

LUMÍR ZVE
NA NAROZENINY

OPERA NA PIAZZETĚ

SERIAL KILLER

Národní divadlo Brno připravilo na 6. září
ochutnávku nadcházející sezony.
Přijďte na open-air koncert na piazzetě
před Janáčkovým divadlem, kde od 18.00
hodin uslyšíte hudební čísla z připravovaných
premiér i titulů, na které se můžete v nové
sezoně těšit. Vychutnáte si pěvecké výkony
v podání Václavy Krejčí Houskové, Jany Śrejma Kačírkové, Pavly Vykopalové, Andrey
Široké, Jiřího Sulženka, Romana Hozy, Ondřeje Kopíka a dalších sólistů Janáčkovy opery
divadla. Chybět nebude ani operní sbor, vše
za doprovodu orchestru pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviće. Programem provedou Hana Tomáš Briešťanská a Roman Blumaier. Více informací na www.ndbrno.cz.

Festival Serial Killer se letos uskuteční od
24. do 29. září, především v prostorách
kina Scala.
Druhý ročník festivalu s provokativním
názvem se snaží hledat nové způsoby a přístupy k příběhu, nepředvídatelné hrdiny a originální prostředí. Tvůrce programu zajímají
atraktivní, výrazná témata se společenským
dopadem, díla vzbuzující kontroverze i silné
divácké reakce. Vedle hlavní soutěže se
představí i několik dalších kategorií, například
Focus: Norsko nebo V kurzu.
V neposlední řadě připravuje festival pestrý
doprovodný program plný debat, přednášek,
večírků a neoﬁciálního setkávání. Díky nenápadnému propojení světa profesionálů
a fanoušků může každý návštěvník zažít výjimečnou seriálovou atmosféru přímo v centru
Brna.
Více informací o programu, vstupenkách
a hostech se dozvíte na webových stránkách
www.serialkiller.tv. Jedná se o první festival
televizních a on-line seriálů, který nabízí širokému publiku unikátní zážitek, pečlivě vybrané, ve vysoké kvalitě a premiérově uváděné
díly toho nejlepšího ve střední a východní
Evropě.

Pěvecký sbor Lumír oslaví 5. října v Semilassu 155 let od svého založení.
Na počest výročí připravil od 15.00 hodin
festival Óda na radost, kterým oslaví i 30 let
od sametové revoluce, 100 let připojení Králova Pole k městu Brnu, 30 let partnerství
měst Brna a Stuttgartu a také 100 let od založení dechového orchestru Musikalische
Vereinigung Botnang ze Stuttgartu. Ten bude
na festivalu hostem. Pozvání k vystoupení
přijali také smíšený pěvecký sbor Vídeňský
zpěvácký spolek krajanů Lumír z Rakouska
a brněnská tělesa: big band Mr. Swing, smíšený Brněnský ﬁlharmonický sbor Beseda
Brněnská, ženský pěvecký sbor Gloria Brunensis a Smíšený pěvecký sbor Choirchestra.
Atmosféra hudebního odpoledne bude jistě skvělá stejně jako červnové setkání, kdy
v rámci evropského turné přijel a s Lumírem
si v Červeném kostele zazpívali americký
sbor Boston City Singers. V jejich podání
zazněla hudba židovská, japonská i novozélandská, tradiční jihoafrické, brazilské a jamajské skladby i černošské spirituály. Publikum
ochotně spolupracovalo a dohromady se
sborem pak vytvořili originální jam session.
(mav)

■

(mav)

■

Monika Zemanová

Magdalena Zlatušková

■

■
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Neziskové organizace

KAROLÍNCE POMÁHAJÍ
DOBŘÍ ANDĚLÉ

KLUB ART 13
VYSTAVUJE
Komunitní centrum Klub art 13 zve na
výstavu Uměním spolu, která je k vidění do 15. září v Galerii KlubArt na Panské 13.
Nové komunitní centrum se zaměřuje
především na podporu lidí s mentálním
postižením.
Od začátku září 2019 začnou probíhat
pravidelné dílny z oblasti kreativních terapií. Několikrát týdně budou otevřeny
arteterapeutické dílny, výtvarné a graﬁcké, které povedou zkušení lektoři a uznávaní umělci z výtvarného Ateliéru KreAT,
a drama/teatroterapeutické workshopy
pod vedením členů Divadla Klauniky
Brno. Nedílnou součástí těchto arteterapeutických aktivit bude rovněž prezentace umělecké tvorby široké veřejnosti.
Více o našich volnočasových aktivitách a možnostech zapojení je k dispozici
na www.klubart13spoluvumeni.cz.

Dobří andělé podpořili na Brněnsku 818
dětí a 741 rodičů ze 422 rodin.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění,
ať už rodiče nebo dítě, dopadne jeho tíha na
každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se
objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými ﬁnančními příspěvky jim
pomáhají překlenout těžké životní období.

Jedním z dětí, kterým projekt pomáhá, je
čtrnáctiletá Karolínka z Brna-střed. Potýká se
s nevyléčitelnou nemocí, míšní svalovou atroﬁí II. typu. Žije se svojí sestrou a maminkou
Blankou. „Nemoc se nedá vyléčit, naopak
se postupně zdravotní stav zhoršuje. Existuje
lék, který ho může pozastavit či mírně zlepšit.
V České republice je nyní takový lék dostupný, ještě před pár lety nebyl. Je aplikován do
míchy, tělo Káji ho nedokázalo po té operaci
přijmout, skončila v bolestech hospitalizovaná v nemocnici. V budoucích pár letech
by se měl objevit podobný lék v prášku, pro
její tělo ideální. A tak čekáme,“ popsala
maminka.
Zvládnout situaci snadněji alespoň po
ﬁnanční stránce pomáhají rodině právě Dobří
andělé. Z příspěvků rodina hradí například
osobní asistentku ve škole, údržbu elektrického vozíku, rehabilitační pomůcky, odlehčovací pobyty či výlety nebo letní tábory pro
zlepšení nálady dívky. Více o projektu a možnostech zapojení je k dispozici na stránkách
www.dobryandel.cz. Markéta Křížová ■

OCHUTNEJTE
DOBROVOLNICTVÍ

ZKUSÍ ZAČÍT ZNOVU

Zahájení nové sezony Dobrovolnického
centra 67 je tradičně spojené s koncerty
a prezentací dobrovolnických příležitostí.
Letos připadne na 24. září.
Program, probíhající v ArtBaru Druhý Pád,
bude zahájen v 19.00 hodin vernisáží výstavy
fotograﬁí z ročního pobytu zahraničních dobrovolníků v rámci Evropského sboru solidarity
v Brně. Vedle hudebních vystoupení se můžete těšit také na živou knihovnu, kde jsou
namísto knih půjčováni lidé. V našem případě
se potkáte s důležitými ﬁguranty kulturního
brněnského prostoru. Skrze ně proniknete
do zákulisí organizace kulturních lokálních
akcí, projektů a festivalů. Na stáncích neziskovek a neformálních skupin najdete spoustu
inspirace, jak a kde se zapojit.
Dobrovolnické centrum 67 má za cíl seznamovat mladé lidi s možnostmi dobrovolnictví
u nás i v zahraničí a propojovat je s organizacemi, které dobrovolníky vítají. Pokud vás
zajímají netradiční způsoby cestování nebo
alternativy konzumního života, chcete se
dozvědět o dobrovolnických projektech co
nejvíce, anebo se rovnou zapojit, přijďte,
nebo se podívejte na www.dc67.cz.
Karolina Hušáková

■

Mladí nezaměstnaní mají šanci získat pracovní zkušenosti ve Španělsku nebo Skotsku.
Mladí lidé do třiceti let, kterým se nedaří
sehnat práci, mají šanci získat zkušenosti, se
kterými lépe obstojí na trhu práce. Dvacet
z nich navíc dostane možnost vydat se na
osmitýdenní odbornou stáž do Španělska
nebo do Skotska.
Pro vstup do projektu a absolvování zahraniční stáže není podmínkou jazyková vybavenost. Před nástupem na stáž absolvují kurz
angličtiny nebo španělštiny a po celou dobu
stáže budou mít k dispozici českého mentora.
Kromě jazykového kurzu projdou multikulturním tréninkem a získají podrobné informa-
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Kateřina Dubovcová

■

ce k organizaci cesty. Do zahraničí budou
mít zajištěnou letenku, ubytování a navíc získají příspěvek na stravné.
Na realizaci projektu se společně s Centrem pro komunitní práci podílí brněnské romské středisko, které zajišťuje koordinaci projektu v Jihomoravském kraji.
Bližší informace a kontakt, kam zaslat
přihlášku, získají zájemci na stránkách
http://www.cpkp.cz/sm.
Projekt Začít znovu II – Zahraniční stáže
pro znevýhodněnou mládež je spoluﬁnancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.
Mgr. Klára Šallé, DiS.

■

Neziskové organizace

PŮLMÍLE PRO RANOU PÉČI

Už popáté poběžíme 21. září společně pro
dobrou věc.
Na Husově ulici odstartuje v 19.00 hodin
Půlmíle pro ranou péči, symbolický běh
na podporu rodin vychovávajících děti
s postižením. Bezbariérovou trasu dlouhou
800 metrů zvládne každý, dospělí i děti, vozíky, kočárky i různá dětská vozidla. Běh pořádá
brněnská pobočka Společnosti pro ranou
péči, jejíž poradkyně jezdí za dětmi s postižením zraku. Startovné je dobrovolné a hradí
se na místě. Výtěžek z běhu využije společ-

SETKÁNÍ PRO
PEČUJÍCÍ
Pokud pečujete o někoho ze svých blízkých a rádi byste si popovídali, sdíleli
svoje zkušenosti nebo načerpali užitečné rady od ostatních, zveme vás
do bezbariérového Café Práh ve Vaňkovce.
V prostoru kavárny se konají pravidelná setkávání Unie pečujících, to nejbližší
je připraveno na 6. září, a dále pak
4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Konají
se vždy od 9.15 do 12.15 hodin.
Pro přihlášení na setkání i do dílny
využijte telefonní číslo 776 217 214
nebo pište na e-mailovou adresu:
marie.calkovska@uniepecujicich.cz.
Unie byla založená samotnými pečujícími lidmi jako odpověď na obtížnou
situaci, v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících,
kteří se dlouhodobě a intenzivně starají
o blízkého člověka ze svého okolí.
Více o činnosti a připravovaných aktivitách najdete na www.uniepecujicich.cz.
Marie Čalkovská

■

nost na nákup nového auta. Podporuje totiž
150 rodin a vloni na cestách k nim najela
75 000 kilometrů.
Půlmíle se koná v rámci závodů Run & Bike
Festival, které spojují terénní závod na horských kolech a běžecký závod Noční běh
5 | 10 mil. Děti s postižením můžete podpořit
i na dálku koupí virtuálního běžce v podobě
nafukovacího balonku. Více informací na
www.ranapece.cz/brno.
Mgr. Irena Jelínková, MSc

■

PROGRAM V CENTRU
DŽIVIPEN
Klub pro děti a mládež Dživipen na Körnerově 1 připravuje zajímavé volnočasové
aktivity.
Na září je připravený turnaj ve fotbálku,
nabitý program ale na všechny zájemce čeká
především od 23. do 27. září. Centrum se
zapojilo do týdne nízkoprahových klubů a připravilo na každý den odpolední program:
Pondělí od 12.00 do 17.00 hodin sportovní
hry a soutěže. Úterý od 12.00 do 16.00 hodin
programy prevence. Středa od 12.00 do 17.00
hodin programy vaření. Čtvrtek od 12.00 do
16.00 hodin výtvarné programy. Pátek od
12.00 do 15.00 hodin individuální schůzky.
Více informací bude k dispozici na vývěsce před klubem nebo na telefonním
čísle 773 770 238 a na e-mailové adrese:
kckornerova_brno@armadaspasy.cz.
Centrum provozuje Armáda spásy, která
dále poskytuje sociální službu Prevence bezdomovectví pro jednotlivce a rodiny s dětmi
v tréninkových bytech na Bratislavské 40.
Spolupracuje také s Potravinovou bankou
Jihomoravského kraje v projektu Potravinové
materiální pomoci, která jejím klientům zajišťuje materiální pomoc.
Mgr. Ivana Kudělová

■

JAK ZAČÍT ZMĚNU?

DESET BAREV DUHY

Vymyká se vám pití alkoholu z rukou, ale
nevíte, jestli je to už problém? Sázíte na
sport a vaše dluhy přestávají být únosné?
Užíváte nelegální látky a chtěli byste to
jinak? Nedokážete usnout bez prášku na
spaní a zvyšujete dávky? Přijďte se o tom
poradit do Terapeutického centra Společnosti Podané ruce.
Pro-Dialog je služba, kterou nabízí Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji. Centrum
se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se potýkají
s nějakou formou závislosti. Poradenství a podporu poskytuje i jejich blízkým. Pro-Dialog je
však vhodný i pro člověka, který závislý není,
ale začal si všímat, že nad něčím začíná ztrácet
kontrolu. Služba je zdarma a probíhá každý
týden v Terapeutickém centru v Brně na ulici
Hilleho 5 v prvním patře, v úterý od 14.30 do
16.00 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.00 hodin.
Můžete přijít bez objednání kdykoliv v těchto
stanovených časech. Pro další informace kontaktujte terapeuty společnosti Podané ruce
Jana Pokludu na telefonu 775 882 605 nebo
e-mailu: pokluda@podaneruce.cz, nebo Katarínu Kotrasovou na telefonu 778 744 683 nebo
e-mailu: kotrasova@podaneruce.cz.

Výstava na téma Neformální péče bude
k vidění v Urban centru na Mečové 5 od
16. do 27. září.
Výstava nazvaná Deset barev duhy – Nejsme neviditelní, jsme pečující je zaměřená
na činnost a podporu neformálních pečovatelů ve třech hlavních oblastech: péči o osoby
se zdravotním postižením, péči o děti a péči
o seniory. Výstavu, kterou doplňují konference a semináře, pořádá Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci s organizacemi Klára pomáhá, Modrá beruška
a Centrum sociálního a zdravotnického vzdělávání při Církevní střední zdravotnické škole.
Veřejnost je zvaná na komentovanou vernisáž Modré berušky 16. září od 15.00 do
16.00 hodin nebo třeba na seminář Trošku
ode všeho, aneb Co se hodí umět a znát, který se koná 24. a 16. září vždy od 14.00 do
18.00 hodin. Na návštěvníky zde čekají názorné ukázky, jak trénovat paměť kdekoliv a kdykoliv, a také jak procvičit celé tělo vsedě na
židli. Seznámí se s konceptem kinestetické
mobilizace včetně předvedení speciálních
pomůcek.
Více informací je možné získat na telefon(mav) ■
ním čísle 542 172 136.

Jarmila Bajerová

■
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PLAVÁNÍ JE HRAČKA

Plavecký klub Plaváčci naučí plavat děti
od jednoho roku.
Nejmladší děti se v Plaváčku seznámí
s vodním prostředím, naučí se zatajit dech
a následně se potopit, bezpečně se pohybovat ve vodě a zvyknou si na různé plavecké
pomůcky.

JIU JITSU S ÚSPĚŠNÝM
TRENÉREM

Trenér Bronislav Stříž se stal držitelem černého pásu.
Mimořádného úspěchu dosáhl trenér
brněnského Wiking Gold Teamu, když mu byl
během letního soustředění v Polsku udělen
černý pás v Brazilském jiu-jitsu. Stal se tak
teprve 22. Čechem, a to včetně těch žijících
v zahraničí, který dosáhl tohoto stupně. Pás
převzal z rukou polských mistrů Macieje
a Mariusze Linke.
V září se opět mohou do týmu hlásit noví
členové. Nábor je otevřený jak do skupiny
dospělých, tak i dětí od šesti let, talentované
děti však mohou začít i dříve. Nábor i pravidelné tréninky se konají v tělocvičně na Lidic(mav) ■
ké 27 ve 4. patře.

Předškoláci se naučí základní plavecké
pohyby a dovednosti, nebát se vody, orientovat se pod vodou, osvojí si správné dýchání,
naučí se splývat a připravíme je na samostatné plavání.
Pro školáky kurzy probíhají v plavecké dráze na Kraví hoře. Naučí se zde plavat tak, aby
se bez obav mohli vydat i sami do neznámé
hluboké vody, zvládnou alespoň dva plavecké styly a budou si umět poradit v nečekaných
situacích u vody.
Plavání pro děti od 1 do 12 let se konají ve
Sportovním a rekreačním areálu na Kraví hoře
vždy v pondělí, středu a čtvrtek. V bazénu za
Lužánkami je připraveno ve středu a sobotu
plavání pro děti od 1 do 8 let a v bazénu hotelu
Rakovec kurzy probíhají v pondělí, úterý, středu a pátek pro děti od 1 do 8 let.
Možnost zápisu do kurzů a více informací
je zveřejněno na www.plavacci.com, případně je možné psát na e-mailové adrese:
info@plavacci.com, nebo volat na telefonní
číslo 604 344 219.
Šárka Květoňová

■

SEBEOBRANA
PRO KAŽDÉHO
Jak se efektivně bránit naučí trenéři
izraelského bojového systému Krav
Maga – Kapap v prostorách základní
školy na Bakalově nábřeží.
Pro školní děti je od září připravený
trénink každé úterý od 18.00 do 19.00
hodin, pro dospělé od 19.00 hodin. Noví
zájemci jsou ale vítáni po celý rok, první
lekci si navíc mohou vyzkoušet zdarma.
Systém Krav Maga – Kapap se vyznačuje jednoduchými a přímočarými technikami. V reálné sebeobraně jde o maximální efektivitu a zároveň o snadné
zvládnutí techniky. Pro úspěšný výcvik
není nutná dobrá fyzická kondice nebo
pohybové dispozice. Naučit se bránit se
u nás může kdokoliv, bez ohledu na věk,
pohlaví nebo zdraví. Navíc se dozví
i naučí také to, jak konﬂiktu předcházet
a v neposlední řadě posílí i své sebevědomí a získá psychickou odolnost.
Více informací naleznete na stránkách
www.kapap-czech.cz.
Milan Žíla

■

BRNĚNSKÝ ROK SPORTU
A POŠTOVNÍ RAZÍTKO
Brněnský rok sportu je celoroční projekt, který připomíná významná
sportovní výročí
v našem městě.
Začal 17. ledna,
kdy uplynulo na
den přesně 150
let od prvního
veřejného bruslení, a po dalších
akcích během roku
pokračuje i v posledních dnech prázdnin.
V pátek 30. srpna si Antonín Panenka, Luboš Kalouda
a další fotbaloví borci zakopou s dětmi od
14.00 hodin na hřišti v Bosonohách při akci
Vzhůru za rekordy!
V sobotu 31. srpna si pod názvem III. Českoskoslovenské všecyklistické hry a pod
záštitou olympijských vítězů Jiřího Dalera,
Antona Tkáče a dalších legend připomeneme 150 let od prvních cyklistických závodů v českých zemích.
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Ty se konaly v srpnu 1869
u nás v Brně a na jejich
počest vyjede v 15.30
hodin 150 cyklistů po
ulici Lidické, po které se před sto
padesáti
lety
závody jely, do
Lužánek.
Tam
bude tato výroční
akce, spojená i se
zápisem do knihy
rekordů, pokračovat.
Na dopravním hřišti
bude připraven komponovaný program, jehož součástí bude
jízda zručnosti nejen pro děti a další soutěže.
Dále se účastníci mohou těšit na výstavu
poštovních známek s cyklistickou tematikou
a užitím speciálně vyrobeného poštovního
razítka.
Více na www.brnenskyroksportu.cz.
Vladimír Koudelka

■

Sport

ZKUSTE FLORBAL
S GULLIVERS

GYMNASTIKA PRO DĚTI

Brněnská Street Floorball League nabídla
skvělou podívanou pro hráče i diváky. Spolupořádající ﬂorbalový klub Gullivers zve
do svých řad nové zájemce.
Street Floorball League zavítala do Brna na
náměstí Svobody 21. července. Turnaje se
zúčastnil plný počet 24 týmů a pro titul si stejně
jako v premiérovém ročníku došel Alfa team.
Obhájci vítězství se ve ﬁnále utkali s týmem
PH! a zvítězili 7:4. Pomyslný bronz pak putoval
k FBC Lacoste po výhře 8:3 nad Alligators.
Spolupořadatelem ligy streetových turnajů
Českého ﬂorbalu byl v Brně klub Sokol Brno
I EMKOCase Gullivers, který má své sídlo
v městské části Brno-střed na Kounicově ulici
v multifunkčním sportovním areálu TJ Sokol
Brno I. Gullivers je jedním z největších ﬂorbalových klubů v Brně s bohatou historií
a úspěchy. Dvacet let se věnuje poctivé práci
s mládeží a výchově mladých ﬂorbalistů
a sportovců od nejmenších až po dospělé
kategorie.
Děti v Gullivers mohou začít s ﬂorbalem
od pěti let. Pravidelný nábor probíhá v září,
stačí vyplnit přihlášku na webu www.gulls.cz
a přijít si vyzkoušet první trénink.
Vítězslav Carda

■

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno zve na nábor nových členů.
Chcete, aby se vaše dítě naučilo gymnastickým základům, které může posléze rozvinout v závodním oddíle sportovní gymnastiky
nebo se mohlo uplatnit v týmovém gymnastickém sportu TeamGym?
Přijímat nové dívky a chlapce od čtyř let
do gymnastické přípravky budeme v pondělí
9. září od 17.00 hodin. Pravidelné cvičení pro
čtyřleté bude připraveno vždy v pondělí a ve
středu od 16.00 do 17.00 hodin a pro pětileté
od 17.00 do 18.00 hodin. Pro více informací

akci pořádá ve spolupráci se Sportovním
a rekreačním areálem na Kraví hoře. Malí i velcí si bezplatně otestují běžné sporty jako je
například gymnastika, ﬂorbal, hokej a tenis,
ale mohou si zkusit i windsurﬁng, headis, korfbal, lakros, baseball, workout či ragby.
Návštěvníci se mohou těšit i na ukázky bojových sportů, mažoretek, či tanců na pódiu.
Navíc pokud dítě vyzkouší deset sportů
a zaplní hrací kartičku, získá malou odměnu.
Více na www.dennaboru.cz.
Mgr. Michaela Radimská

Adriana Spílková

■

NOČNÍ BĚH BRNEM

ZAHRAJTE SI HEADIS

Areál koupaliště na Kraví hoře bude 7. září
od 9.00 do 18.00 hodin patřit dětem a jejich
rodičům, kteří jsou zváni na Den náborů.
Vyzkoušejí si zde pestrou škálu volnočasových aktivit, aby si mohli zvolit ten pravý
kroužek pro letošní školní rok. „Zájemci si na
pátém ročníku oblíbené akce užijí den plný
sportu a zábavy. Na desítkách stanovišť se
již tradičně představí sportovní kluby z Jihomoravského kraje a umožní dětem vyzkoušet
si různé pohybové aktivity,“ uvedl Štěpán
Vrubl za společnost STAREZ – SPORT, která

kontaktujte Lenku Urbánkovou, telefonicky
na čísle 605 263 541, nebo na e-mailu:
ksg.brno@seznam.cz.
Dívky, které se chtějí zapojit do TeamGymu,
rádi uvidíme na náboru v úterý 10. září od
17.00 hodin. Přijímáme ročníky 2010–2012.
Gymnastický základ není podmínkou.
Více informací je možné se dozvědět na
e-mailové adrese: adriana.j@email.cz nebo
telefonu 728 358 829.
Těšíme se na všechny, kteří nás v gymnastické tělocvičně na Vídeňské 9 v září navštíví.

■

Zaběhat si a zároveň si užít jedinečné
výhledy na noční Brno, to bude možné
21. září na akci Noční běh 5 | 10 mil Brnem,
který závodníky provede okolím hradu Špilberk i hradem samotným.
Start závodu je společný pro všechny kategorie ve 20.00 hodin na Husově ulici. Počáteční úsek trasy vede okolo Červeného kostela a pokračuje nahoru parkem obklopujícím
Špilberk k chrámu svatého Václava a dál
kolem hradu ke vstupu do letního kina. Následuje nejzajímavější část trasy, která závodníky
zavede po schodech do hradního příkopu
a kasemat. V závěrečném úseku proběhnou
účastníci kolem pomníku Christiana d’Elverta,
po schodech kolem hradeb a zamíří zpět na
Husovu ulici. Všichni účastníci obdrží po
doběhu medaili. V tělocvičně Pod Hradem
budou pro závodníky k dispozici převlékárny
s možností úschovy věcí, toalety a sprchy.
Během závodu budou na trati občerstvovací
stanice, každý běžec dostane občerstvení
také v cíli.
Více informací o trati, jednotlivých kategoriích, přihláškách a startovném naleznete na
stránkách www.behejbrno.cz.
Lucie Tribulová

■
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