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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
Oprava kašny Parnas
se protáhne
S ohledem na počasí s častými dešťovými
přeháňkami a nižšími teplotami v průběhu
května bude prodloužena oprava nádrže
kašny Parnas na Zelném trhu do konce letních prázdnin. V průběhu loňského roku bylo
zjištěno, že dochází k nadměrnému úbytku
vody z nádrže kašny a byly nalezeny netěsnosti dna i stěn nádrže. Na základě těchto
zjištění připravila městská část Brno-střed ve
spolupráci s odborem památkové péče Magistrátu města Brna odbornou opravu. Její
předpokládaná hodnota je 400 000 korun.

vás další termín. Pokud máte zájem podívat
se s námi do spalovny ve středu 25. září
v 16.00 hodin, přihlaste se e-mailem:
jana.vytiskova@brno-stred.cz. Z důvodu bezpečnosti není prohlídka přístupná dětem
předškolního věku.

nebo tabletu, kliknutím na některé z čísel
zpravodaje se dostanete k aplikaci ke stažení,
a to pro iOS, Android i Windows. Pak už
nepromeškáte žádné další číslo zpravodaje.
Na nové číslo vás upozorní oznámení v aplikaci. Přečíst si jej pak můžete kdykoliv budete
mít čas, třeba v tramvaji, ve vlaku nebo
v čekárně u doktora. Pro všechny, kteří preferují tištěnou verzi zpravodaje, každý měsíc
kontrolujeme jeho distribuci do schránek.
Pokud k vám zpravodaj nechodí, ozvěte se
nám na e-mail: redakce@brno-stred.cz nebo
telefonicky: 542 526 341.

Nová parkovací místa
na Vsetínské

Chystáme další exkurzi
do spalovny
Na konci května se na čtyřicet obyvatel
městské části Brno-střed zúčastnilo exkurze
v provozu společnosti SAKO v Líšni organizované naší radnicí. Návštěvníci se podívali
do kabiny jeřábníka, který sune odpad
k pecím, byli i přímo u pecí, ve velíně, kde se
všechno řídí, a také v třídírně odpadů. Mohou
tedy potvrdit, že plasty se třídí a recyklují.
Poučná byla i přednáška plná praktických
rad, například že řešit plastová víčka zvlášť
je zbytečné, protože po ohřátí hmoty PET
lahví se odstředěním separují plasty různé
hustoty. Protože vás chtělo jít nakonec víc,
než byla kapacita exkurze, dohodli jsme pro

Rada městské části Brno-střed požádala
odbor dopravy Magistrátu města Brna o přípravu a realizaci parkování na chodníku v části ulice Vsetínská. Žádost o podélné parkování
v úseku přibližně před domy 521/8 až 526/18
vzešla od místních obyvatel. Zavedení podélného parkování na chodníku v daném místě
bude reﬂektovat stejné užívání uličního prostoru jako ve vedlejší části ulice. Podstatné
je, že průchod pro pěší bude zachován po
chodníku podél řady domů, který je komfortně průchozí a využíván i dnes. Podle vyjádření
Brněnských komunikací a.s. je skladba vrstev
chodníku, na kterém by podélné parkování
mělo vzniknout, dostatečně únosná pro pojíždění a stání vozidel do 3,5 tuny celkové hmotnosti.

Zpravodaj můžete číst
i elektronicky
Jste třeba často na cestách a nestíháte číst
tištěnou verzi Zpravodaje městské části Brno-střed? Už více než rok jej můžete číst i elektronicky. Umožňuje to jednoduchá čtečka,
kterou najdete na internetových stránkách:
https://zpravodaj.brno-stred.cz/. Čtečku si
můžete také stáhnout do mobilního telefonu

Jak správně napsat
Brno-střed
V poslední době jste se několikrát obrátili
na redakci zpravodaje, jak to vlastně je
s názvy městských částí, jak se správně píší,
jak je to s pomlčkou mezi slovy a proč. Rádi
všem čtenářům proto tuto problematiku
osvětlíme. Brno-střed správně píšeme se
spojovníkem, bez mezer před a po něm. Spojovník slouží k vyjádření těsného spojení mezi
místními jmény. Statutární města se člení na
městské části, jež, na rozdíl od měst a obcí,
nemají právní subjektivitu, jsou to organizační
jednotky města s vlastními orgány samosprávy. Základ pojmenování městských částí tvoří
vlastní jméno konkrétního města, tedy Brno,
které je speciﬁkováno dalším vlastním jménem, například Brno-Líšeň, nebo obecným
substantivem, charakterizujícím většinou
polohu: Brno-sever, Brno-střed. Výrazy městská část, které se před vlastní jména umísťují,
se též, stejně jako město, považují za pojmenování obecná, a proto se píší s malým písmenem. Tedy správně píšeme: městská část
Brno-střed či statutární město Brno. Výjimkou
je, pokud takto začínáme větu nebo je píšeme do adresy. Pak zvolíme na začátku pís(kad) ■
meno velké.
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NOVÁ VYHLÍDKA
NA HELGOLANDU
Od června mohou návštěvníci i obyvatelé
lokality Žlutý kopec využít novou vyhlídku
na jižní část Brna s posezením a nově vysázenou zelení v oblasti Helgoland.
Úpravy na území významného krajinného
prvku Helgoland při Vaňkově náměstí provádí
městská část Brno-střed postupně už od roku
2006. Letos v červnu byl dokončen poslední
jihovýchodní úsek prostranství.
Tato dosud neupravená část o rozloze přibližně 1 400 metrů čtverečních měla podobu
zarostlého skalnatého návrší zčásti uměle
zasypaného organickým odpadem, jehož
jádrem je z geologického hlediska rovněž
terestrický slepenec, stejně jako v případě
Helgolandu.
Terénní práce zahrnovaly vyčištění území
od odpadů a náletové vegetace, a poté byly
vytvořeny nové přístupové parkové cesty
s povrchem ze štěrkodrti a dvě přístupová
schodiště.
Na vrcholku vznikla nová vyhlídka s krásným výhledem na jižní Moravu, na které jsou
umístěny akátové lavice a stůl. V okolí pak
byly vysázeny dřeviny včetně pokryvných
keřů a trvalek. Do poslední fáze úprav území
investovala městská část Brno-střed zhruba
800 000 korun. Autorem úprav je Ing. Igor
Kyselka, CSc.
(kad)

■

PŘIZPŮSOBUJEME SEČENÍ
TRÁVNÍKŮ POČASÍ

Městská část Brno-střed obhospodařuje
celkem 75 hektarů zelených ploch v centru
města.
Vzhledem ke klimatickým extrémům
posledních let věnuje městská část zvýšenou
pozornost udržení kvality travnatých ploch
i v době, která jim nesvědčí. Již v minulých
letech upravila zavedené pracovní postupy
úpravy trávníků a v letošním roce bude v případě aktuální potřeby reagovat. Městská část
se stará jak o velké travnaté plochy například
v parku na Moravském náměstí, na Kolišti
pod Janáčkovým divadlem, v Björnsonově
sadu, na Kraví hoře, při Bakalově nábřeží
nebo u Anthroposu, tak i o menší travnaté
plochy, třeba mezi bytovými domy na ulicích
Veletržní, Úvoz, Tučkova nebo na sídlišti ve
Štýřicích. Současné klimatické podmínky
včetně vlivu globálního oteplování vedou ke
změně technologie údržby travnatých ploch.
Trendem posledních let je omezení pokosů
trávníků v závislosti na aktuálním stavu porostu, není-li tráva dostatečně vzrostlá, neseče
se. Dalším opatřením je sečení trávníků
v takové výšce, která zasáhne pouze vzrostlé
plevele a samotnou trávu ponechá bez zásahu, aby se omezilo vysušování travního drnu.
„Péče o rozsáhlé zelené plochy je náročná
a městská část dělá vše, co je v jejích silách,
aby byli obyvatelé i návštěvníci města spokojení. Důležitá je i ochrana přirozeného prostředí pro drobný hmyz. Je však složité vyjít
vstříc všem požadavkům, během sezony se
totiž setkáváme velmi často i se stížnostmi,
že necháváme trávu přerůst, občané se
dožadují velmi krátkého pokosu,“ upřesnil
Bc. Martin Landa, 1. místostarosta městské
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části Brno-střed, do jehož gesce životní prostředí spadá. Jinou variantou je takzvané
mozaikové sečení, které dovolí na vybraných
místech vykvést rostlinám, čímž se trávníky
stávají odolnějšími a slouží i jako potrava pro
hmyz. Mozaikové sečení městská část provádí od loňského roku například před BVV,
v Björnsonově sadu, na Kraví hoře, Žlutém
kopci a na některých plochách ve Štýřicích.
Letos bude rozšířeno i na další plochy, třeba
při ulici Barvičově a dalších místech ve Štýřicích. Vzhledem k tomu, že většinu rozlehlých
travnatých ploch nelze zavlažovat, protože
by musela být využita pitná voda, je jedinou
cestou, jak je udržet přes celé léto alespoň
trochu zelené, právě opatření, která zamezí
nadbytečnému sekání trávy. I přes tato opatření jsou však některé plochy, které jsou
navíc návštěvnicky velmi exponované,
během mnoha tropických dní posledních let
postiženy usycháním travního porostu. Na
takových místech se jej snažíme obnovovat.
(kad)

ÚMČ Brno-střed hledá
pracovníka/ci na pozici

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

■

Informace z radnice

ŠKOLKÁČCI I STUDENTI
NAVŠTÍVILI RADNICI

Historická budova radnice Brno-střed na
Dominikánské ulici 2 je otevřená všem.
Přesvědčit se o tom mohli například studenti gymnázia z Oberurselu u Frankfurtu
nad Mohanem a jejich přátelé z brněnského
partnerského Gymnázia Matyáše Lercha.
Starosta městské části Brno-střed Ing.
arch. Vojtěch Mencl studenty obou škol
a jejich pedagogy přivítal v zastupitelském
sále radnice a vysvětlil jim fungování veřejné
správy v rámci městské části Brno-střed. Poté
všichni společně ještě navštívili vyhlídku
budovy Tržnice Brno na Zelném trhu. Pro-

OPRAVY ŠKOLEK
A ŠKOL POKRAČUJÍ

hlídku radnice včetně kanceláře starosty,
zasedací místnosti rady a zastupitelského
sálu také v červnu absolvovali žáci brněnského diagnostického ústavu. Na ně pak
navázala návštěva dětí z mateřské školy Pod
Špilberkem na ulici Úvoz.
Komentované prohlídky radnice Brno-střed
na Dominikánské 2 budou pro širokou veřejnost opět možné během akce Otevřená radnice. Proběhnou tradičně na konci prázdnin
30. srpna od 14.00 do 19.00 hodin vždy v hodinových intervalech.
(kad)

Q»UFL3.srpna
Pd 14.00 hodin
Radnice Brno-střed, Dominikánská 2

1SPHSBN
•
•
•
•
•

LPNFOUPWBOÃQSPIMÇELZSBEOJDF
QSPHSBNQSPEÆUJWQSÓCÆIVDFMÃIPPEQPMFEOF
EPCSÃKÇEMPBQJUÇ
IVECBLQPTMFDIVJUBODJ
QPTMFEOÇQSPNÇU»OÇ-FUOÇIPLJOB#SOPTUÒFE[EBSNB
IPE)BQQZFOESFyJF0MEÒJDI-JQTL×

Akci pořádá
městská část
BRNO-STŘED

■

Prázdniny slouží žákům i učitelům
k oddychu, rekreaci a nabírání sil do
nového školního roku. Městská část
Brno-střed však toto období využívá
také k rekonstrukcím a investicím do
školek a škol.
Kromě kompletní rekonstrukce mateřské školy na Kamenné ulici, která bude
probíhat až do konce roku 2019, zateplení obou budov školiček a opravy přístupové komunikace k nim při základní
škole Hroznová a také opravy příjmové
a expediční rampy a manipulační plochy
před rampou u školní jídelny Nádvorní,
Rada městské části Brno-střed schválila
další tři investiční akce.
Mateřská škola Nádvorní 3 se během
prázdnin dočká rekonstrukce školní
zahrady. Bude odstraněna nevyhovující
pergola, drobné opěrné zídky a plechové krytí ochlazovacího bazénku. Nově
bude na zahradě postaven dřevěný otevřený altán. Ve svahu bude postavena
atypická herní sestava prvků a chobotnice z akátového dřeva a lan s ocelovým
jádrem. Hřiště doplní prolézačka z akátového dřeva ve tvaru lodi. Předpokládané náklady na tyto práce jsou 2,6 milionu korun.
Nezbytně nutná oprava střechy nad
spojovacím krčkem čeká během léta
Základní a mateřskou školu Křídlovická 30b. Očekávané náklady na opravu
jsou odhadovány na téměř milion korun.
V budově základní školy Husova na
Rašínově ulici vzniknou přebudováním
původního bytu školníka nové prostory
pro školní družinu. Příští školní rok tak
žáci budou mít k dispozici dvě pobytové
místnosti včetně vestavby dřevěného
mezipatra, předsíň a cvičnou kuchyňku.
Městská část do úprav investuje téměř
2,7 milionu korun.
„Peníze vložené do zázemí pro vzdělání našich dětí, ať už těch malých nebo
větších na základních školách, nejsou
nikdy promarněnou investicí. Za městskou část garantuji, že děláme maximum
možného, aby byly co možná nejvyšší,
naše děti si to zaslouží,“ dodala k opravám JUDr. Michaela Dumbrovská, 2.
místostarostka městské části Brno-střed, do jejíž gesce školství spadá.
(kad)

■
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ
NA RADNICI
Městská část Brno-střed pravidelně pořádá
setkání jubilantů v zastupitelském sále radnice. Pokud máte zájem zúčastnit se také,
jste srdečně zváni.
Posledního předprázdninového setkání na
radnici městské části Brno-střed se zúčastnila
více než dvacítka jubilantů. Senioři prožili příjemné dopoledne s kulturním programem,
jež si pro ně připravily herečky divadla Polárka, které recitovaly básně a zpívaly společně
s jubilanty lidové písničky. Zpestřením programu bylo milé taneční vystoupení dětí
z mateřské školy Zdislava na Pellicově ulici.

Starosta městské části Ing. arch. Vojtěch
Mencl si s oslavenci připil, poblahopřál a předal jim malý dárek. Městská část Brno-střed
pravidelně připravuje společenská setkání
v prostorách radnice pro všechny obyvatele
městské části, kteří v příslušném měsíci oslaví
80, 85, 90 a více roků. Každý, kdo by měl
zájem o akci Jubilejní narozeniny seniorů,
může vyplnit formulář, který je k nalezení ve
vstupních prostorách obou budov radnice
na Dominikánské 2 a Měnínské 4, nebo na
www.brno-stred.cz v sekci Životní situace.
Může se také přihlásit na telefonním čísle
542 526 211 u paní Makaryszynové.
(kad)

■

CENA MINISTERSTVA
VNITRA ČR ZA KVALITU

Městská část Brno-střed získala bronzovou
cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve
veřejné správě, konkrétně za zavedení systému řízení kvality podle normy ISO 9001
na Úřadu městské části Brno-střed.
Ministerstvo touto cestou podporuje veřejné organizace, které se aktivně zabývají zlepšováním své výkonnosti a zlepšováním kvality
systémů řízení a služeb, poskytovaných občanům. Zavedený systém řízení má pro občany
přínos v tom, že umožňuje úřadu, aby se trvale rozvíjel a vytvářel lepší podmínky a služby

pro své klienty. To se už viditelně projevilo
například ve zřízení velmi využívané poradenské služby pro občany, takzvaného Miniúřadu, který je v provozu pět dní v týdnu, tedy
i mimo úřední dny úřadu.
„Ceny Ministerstva vnitra ČR jsou založeny
na objektivním posuzování kvality a efektivnosti fungování organizací veřejné správy
ve spojení s posuzováním kvality jimi poskytovaných služeb. Oceněná řešení představují
dobrou praxi řízení kvality ve veřejné správě
a mohou sloužit pro inspiraci dalším organizacím,“ řekl k ocenění tajemník Úřadu městské části Brno-střed, který zavedení systému
řízení kvality i hodnocení společenské odpovědnosti na úřadu inicioval.
Brno-střed také pro občany připravuje online chatovacího robota a nový elektronický
portál občana, kde si budou moci snadněji
a částečně i elektronicky vyřídit své žádosti.
Díky zavedení systému řízení se také podařilo
zkrátit řadu lhůt pro vyřízení žádostí a na zkrá(kad) ■
cení dalších úřad pracuje.
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PORADNA ODBORU
SOCIÁLNÍHO
A ZDRAVOTNÍHO
Často se na nás obracíte s dotazy na
řešení různých situací týkajících se vás
i vašich blízkých a často se týkají domů
s pečovatelskou službou.
Dobrý den, rád bych se dotázal, jak
mám správně postupovat v podání
žádosti o byt v domě s pečovatelskou
službou. Bydlím v nájemním domě, kde
mi po zaplacení vysokého nájemného
již z mého důchodu nezbývá dostatek
finančních prostředků na živobytí. Poradíte mi, prosím, jak mám v podání žádosti
o byt správně postupovat?
František Horák, Brno
Žádost o byt v domě s pečovatelskou
službou se podává na obecním úřadě
podle trvalého bydliště seniora. Pokud má
trvalé bydliště v městské části Brno-střed,
žádost se podává na Úřad městské části
Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní na
Malinovského nám. 4, 2. poschodí, dveře
č. 222A. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Klecová, která se vám bude věnovat
osobně v úřední dny v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin, případně odpoví
na vaše písemná podání. Na této adrese
také obdržíte žádost a potřebné instrukce
k vyplnění. Můžete si ji stáhnout i na
www.brno-stred.cz v sekci životních situací.
Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou si může podat občan ČR starší 60 let,
který je příjemcem starobního či invalidního důchodu třetího stupně a po zdravotní stránce je soběstačný. Senior by také
neměl být vlastníkem bytu či domu, případně musí prokázat, že jej nemůže
z vážných důvodů užívat. K žádosti je
potřeba dodat vyjádření praktického lékaře o soběstačnosti a zdravotním stavu,
kopii aktuálního důchodového výměru
a potvrzení o bezdlužnosti od pronajímatele bytu. Se seniorem se také sociální
pracovník úřadu dohodne na termínu provedení sociálního šetření v domácnosti,
které je pro zpracování žádosti nezbytné.
Úřad pak žádost s přílohami a vyjádřením
Odboru sociálního a zdravotního zasílá
bytovému odboru Magistrátu města Brna.
Pokud jsou splněny všechny podmínky,
je žádost zařazena do pořadníku na jednotlivé domy s pečovatelskou službou.
Mgr. Veronika Klecová

■

Informace z radnice

I MIMO ÚŘEDNÍ HODINY
JE TU PRO VÁS MINIÚŘAD

Na radnici na Dominikánské 2, hned vlevo
za vrátnicí, už více než rok najdete Miniúřad. Zřídili jsme jej pro vás, občany, abychom vám zjednodušili jednání s naším
úřadem.
Potřebujete se zeptat, jak vyplnit formulář,
kterému nerozumíte? Nejste si jistí, jak vyřešit
vaši životní situaci u nás na radnici? Ke komu
jít? Co mít s sebou? Nebo potřebujete ověřit
podpis, využít služeb CZECH POINTU? Právě
na Miniúřadu vám kolegyně rády poradí

BRNO
A JEHO CHRÁMY

a pomohou. Cílem Miniúřadu je minimalizovat
čas vás, klientů, strávený na úřadě. Navíc má
jednu nespornou výhodu, je otevřen pět dní
v týdnu a čtyřikrát týdně až do šesti do večera.
V pondělí a středu je otevřen od 8.00 do
18.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 10.00 do
18.00 hodin a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.
V uvedených pracovních hodinách jsou vám
pracovnice Miniúřadu k dispozici také telefonicky na číslech 542 526 378 a 542 526 379.
(kad)

■

ZELNÝ TRH V LÉTĚ

I o prázdninách můžete nakupovat na Zelném trhu a navíc jsou pro vás připraveny
zajímavé akce.
Čerstvé ovoce a zeleninu, bylinky a další
sortiment naleznete na Zelném trhu i v červenci a srpnu. Otevírací doba tržiště je od
pondělí do pátku od 6.00 do 18.00 hodin,
v sobotu od 6.00 do 14.00 hodin. V neděli
a na státní svátky (5. a 6. července) je zavřeno.
Na Zelném trhu se pořádá také řada sezonních a gastronomických akcí nebo jarmarků.
O prázdninách budete mít příležitost vyzkoušet chuť jižní Moravy, a to hned dvakrát:

18.–20. července a 22.–24. srpna. V rámci
akce Slow food, jejímž hlavním cílem je připomínat místní kulturní a kulinářské tradice
a zvyky, se představí lokální výrobci kvalitních
potravin, farmáři a pěstitelé. Milovníci knih si
přijdou na své 28.–31. srpna. Před krytou
tržnicí se totiž uskuteční další Antikvariátní
a knižní trhy. V případě nepříznivého počasí
se knižní trhy nekonají.
Více o provozu a prodejcích na trhu
najdete na www.trhynazelnaku.cz, aktuální
dění zachycuje facebook Trhy na Zelňáku.
Lucie Tribulová

■

Od 15. června do 15. září se návštěvníkům otevřou čtyři běžně nepřístupné
brněnské chrámy.
Turistické informační centrum Brno
letos již podesáté organizuje projekt
Brno a jeho chrámy. V rámci komentovaných prohlídek tak mohou zájemci
navštívit vybrané brněnské kostely, které
jsou obvykle přístupné pouze během
bohoslužeb nebo jiných výjimečných
akcí. Letos se návštěvníkům otevřou dveře kostela Jana Amose Komenského,
známého pod označením Červený kostel
na Komenského náměstí, starobrněnské
baziliky Nanebevzetí Panny Marie na
Mendlově náměstí, kostel sv. Tomáše na
Moravském náměstí a kostel sv. Michala
na Dominikánském náměstí. Po tři měsíce vždy od úterý do soboty tak budete
mít možnost samostatné prohlídky nebo
čtyřikrát denně komentované prohlídky
s průvodcem. Kromě toho je připraveno
deset doplňujících přednášek a prohlídek týkajících se dalších sakrálních
památek v Brně. Jsou mezi nimi například
katedrála sv. Petra a Pavla s výkladem
o unikátním deskovém obrazu Madony
z Veveří nebo přednáška o historii kostela sv. Jakuba. Věděli jste, že nejdelší
historii ze všech čtyř kostelů má kostel
sv. Michala? Jeho počátky sahají až do
13. století, kdy byl založen dominikánský
klášter, který dal jméno přilehlému
náměstí i ulici a v současnosti v jeho prostorách sídlí Úřad městské části Brno-střed. Dnešní podobu dala chrámu
barokní přestavba, během níž byla obrácena jeho orientace a oltář tak míří netradičně na západ.
Vstup na prohlídky je zdarma, více
informací o programu, časech prohlídek
a rezervaci vstupenek naleznete na
www.ticbrno.cz/brnoajehochramy.
Lucie Tribulová

■
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Letní kino Brno-střed

28/06 – 30/08 2019

www.kinobude.cz

Nádvoří radnice městské části Brno-střed,
Dominikánská 2

červen a červenec od 21.30 hod.
srpen od 21.00 hod.

kompletní program a další info

Nejlepší letní kino ve středu 7 dní v týdnu
Tematické okruhy
Dokument
Severské ﬁlmy
Das Sommerkino
Režiséři
v červnu & červenci
začátky ve 21.30
Zahájení ve 20.00 –
vystoupení kapely Panracek
pá 28/6

Heavy Trip
Hevi reissu
Černá komedie; FIN; 2018; 92 min.;
ﬁnsky, CZ a AJ tit.

út 2/7

po 8/7

po 15/7

Láska šílená

Hora

Amour fou
Historický / Drama; AUT / LUX /
DEU; 2014; 96 min.; německy,
CZ tit.

Mountain
Dokumentární; AUS; 2017; 74 min.;
anglicky, CZ tit.

Trabantem tam a zase
zpátky

st 3/7

Kyselé vánoce
En underbar jävla jul
Komedie / Drama; SWE; 2015;
104 min.; švédsky, CZ a AJ tit.

čt 4/7

3

so 29/6

Drei
Komedie / Drama; DEU; 2010;
119 min.; německy, CZ tit.

Tvář

pá 5/7

Twarz
Drama / Komedie; POL; 2018;
91 min.; polsky, CZ tit.

ne 30/6

Vražda na objednávku
Dial M for Murder
Krimi / Mysteriózní / Thriller; USA;
1954; 105 min.; AJ tit.

po 1/7

Manželské etudy:
Nová generace
Manželské etudy: Nová generace
Dokumentární; CZE; 2019; 91 min.;
česky

Složka 64
Journal 64
Krimi / Mysteriózní / Thriller; DNK
/ DEU; 2018; 119 min.; dánsky,
CZ tit.

út 9/7

út 16/7

Lola běží o život

Solino

Lola rennt
Thriller / Krimi; DEU; 1998; 81 min.;
německy, CZ tit.

st 10/7

Darling
Darling
Drama; DNK; 2017; 103 min.;
dánsky, CZ tit.

čt 11/7

Proti zdi
Gegen die Wand
Romantický / Drama; DEU / TUR;
2004; 121 min.; různé, CZ tit.

pá 12/7

so 6/7

Ženy v běhu

S láskou Vincent

Ženy v běhu
Komedie; CZE; 2019; 93 min.; česky

Loving Vincent
Animovaný / Životopisný / Krimi /
Drama; GBR / POL / USA; 2017;
94 min.; anglicky, CZ tit.

ne 7/7

Takoví normální
zabijáci
Natural Born Killers
Akční / Krimi / Drama / Romantický;
USA; 1994; 118 min.; anglicky,
CZ tit.
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Dokumentární / Road movie; CZE;
2019; 114 min.; česky

Drama; DEU; 2002; 124 min;
německy; CZ tit.

st 17/7

Útěk do budoucnosti
Flykten till framtiden
Drama / Komedie; SWE; 2016;
99 min.; švédsky, CZ tit.

čt 18/7

Soul Kitchen
Komedie / Drama; DEU; 2009;
99 min; německy; CZ tit.

pá 19/7

Velká nádhera
La grande bellezza
Drama / Komedie; ITA / FRA; 2013;
141 min.; italsky / CZ tit.

so 20/7
so 13/7

Tísňové volání

První člověk

Den skyldige
Krimi / Thriller / Drama; DNK; 2018;
85 min.; dánsky, CZ tit.

First man
Drama / Životopisný / Historický;
USA / JPN; 2018; 141 min.;
anglicky, CZ tit.

ne 14/7

ne 21/7

Sedm

Dej mi své jméno

Se7en
Drama / Krimi / Mysteriózní /
Psychologický / Thriller; USA; 1995;
127 min.; anglicky, CZ tit.

Call Me by Your Name
Drama / Romantický; USA / ITA / FRA
/ BRA; 2017; 132 min; různé, CZ tit.

Informujeme

po 22/7

Big Time
Big Time: Historien om Bjarke
Ingels
Dokumentární; DNK / FIN / SWE;
2017; 93 min.; anglicky, dánsky,
CZ tit.

út 23/7

v srpnu začátky ve 21.00
čt 1/8

Švýcar Chris
Chris the Swiss
Dokumentární / Animovaný; CHE
/ HRV / FIN; 2018; 90 min.; různé,
CZ tit.

Good bye, Lenin!

pá 2/8

Drama / Komedie / Romantický;
DEU; 2003; 121 min.; německy,
CZ tit.

Teroristka

ne 11/8

st 21/8

Gorily v mlze

Na západ

Gorillas in the Mist: The Story of
Dian Fossey
Drama / Životopisný; USA, 1988;
125 min.; anglicky, CZ tit.

Rett Vest
Komedie / Drama; NOR; 2017;
80 min.; norsky, CZ tit.

čt 22/8

po 12/8

King Skate
Dokumentární; CZE; 2018; 80 min.;
česky

Teroristka
Komedie / Drama; CZE; 2019;
95 min.; česky

út 13/8

Ten, koho se bojíš

so 3/8

Den du frygter
Drama; DNK; 2008; 95 min.;
dánsky, CZ tit.

Naprostí cizinci

In den Gängen
Drama; DEU; 2018; 125 min.;
německy, CZ tit.

st 24/7

Láska mezi regály

Perfetti sconosciuti
Komedie / Drama; ITA; 2016;
93 min.; italsky, CZ tit.

st 14/8

Fitzcarraldo

ne 4/8

Fitzcarraldo
Dobrodružný / Drama / Životopisný
/ Hudební; DEU / PER; 1982;
158 min.; různé, CZ tit.

Zrodila se hvězda

Mid90s
Drama / Komedie; USA; 2018;
85 min.; anglicky, CZ tit.

čt 25/7

pá 26/7

A Star Is Born
Drama / Romantický / Hudební;
USA, 2018; 136 min; anglicky,
CZ tit.

Bohemian Rhapsody

po 5/8

Bohemian Rhapsody
Životopisný / Drama / Hudební; GBR
/ USA; 2018; 134 min.; anglicky,
CZ tit.

Tři blízcí neznámí

so 27/7

Brankář
Trautmann
Životopisný / Drama / Romantický
/ Sportovní; DEU / GBR; 2018;
120 min.; anglicky, neměcky, CZ tit.

Three Identical Strangers
Dokumentární / USA / GBR; 2018;
96 min.; anglicky, CZ tit.

út 6/8

Crossing the Bridge Zvuk Istanbulu

ne 28/7

Crossing the Bridge: The Sound
of Istanbul
Dokumentární / Hudební; DEU /
TUR; 2005; 90 min.; různé, CZ tit.

Casablanca

st 7/8

Casablanca
Drama / Romantický / Válečný; USA;
1942; 102 min.; různé, CZ tit.

po 29/7

McQueen
McQueen
Dokumentární; GBR; 2018;
111 min.; anglicky, francouzsky,
CZ tit.

Dlouhý příběh ve
zkratce
Lang Historie Kort
Komedie / Drama / Romantický; DNK;
2015; 100 min.; dánsky, CZ tit.

Devadesátky

Mlha v srpnu
Nebel im August
Drama / Historický; DEU / CHE;
2016; 126 min.; německy, CZ tit.

pá 23/8

Becassine!
Bécassine!
Komedie; FRA; 2018; 102 min.;
francouzsky, CZ tit.

so 24/8

Poslední večery
na Zemi

čt 15/8

Di qiu zui hou de ye wan
Drama / Mysteriózní; CHN; 2018;
138 min.; čínsky, CZ tit.

Životy těch druhých

ne 25/8

Das Leben der Anderen
Drama / Thriller; DEU; 2006;
137 min.; německy, CZ tit.

Čekej do tmy

pá 16/8

Wait Until Dark
Horor / Thriller; USA; 1967;
108 min.; anglicky, CZ tit.

Genesis

po 26/8

Genèse
Drama; CAN; 2018; 130 min.;
francouzsky, anglicky, CZ tit.

so 17/8

Tři billboardy kousek
za Ebbingem
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri
Drama / Krimi; GBR / USA; 2017;
115 min.; anglicky, CZ tit.

ne 18/8

Amy
Amy
Dokumentární / Životopisný /
Hudební; GBR; 2015; 128 min.;
anglicky, CZ tit.

út 27/8

Paříž, Texas
Paris, Texas
Drama / Road movie; GBR / FRA
/ DEU /USA; 1984; 147 min.;
anglicky, CZ tit.

Interview s upírem

st 28/8

Interview with the Vampire:
The Vampire Chronicles
Drama / Romantický / Horor /
Fantasy; USA; 1994; 123 min.;
anglicky, CZ tit.

Žena na válečné
stezce

Drama; DEU / AUT / NLD; 2017;
100 min.; německy, CZ tit.

po 19/8

Kona fer í stríð
Komedie / Akční / Thriller; ISL /
FRA / UKR; 2018; 101 min.; různé,
CZ tit.

Spitﬁre

Magical Mystery aneb
Návrat Karla Schmidta

pá 9/8

čt 29/8

Magical Mystery oder die Rückkehr
des Karl Schmidt
Komedie / Drama; DEU; 2017;
111 min.; německy, EN tit., CZ tit.

Drama / Komedie / Hudební; GBR;
2019; 101 min; anglicky, CZ tit.

Spitﬁre: The Plane That Saved
the World
Dokumentární; GBR; 2018; 99 min.;
anglicky, CZ tit.

út 30/7

st 31/7

Co tomu řeknou lidi
Hva vil folk si
Drama; NOR / DEU / SWE; 2017;
106 min., různé, CZ tit.

čt 8/8

Arthur & Claire

Beats
so 10/8

Favoritka
The Favourite
Drama / Komedie / Historický /
Životopisný; IRL / GBR / USA; 2018;
119 min.; anglicky, CZ tit.

út 20/8

3 dny v Quiberonu
3 Tage in Quiberon
Drama; DEU / AUT / FRA; 2018;
115 min.; německy, CZ tit.

Love Steaks
Love Steaks
Komedie / Drama / Romantický;
DEU; 2013; 89 min.; německy,
CZ tit.

pá 30/8

Happy End
Komedie / Experimentální; CZE;
1967; 71 min.; česky

Program realizují městská část Brno-střed a Noční motýl, z.s. Začátky představení v červnu a červenci ve 21.30, zatímco v srpnu už ve 21.00 hodin.
Hraje se za každého počasí. Občerstvení zajištěno. Vstupné 100 Kč, Das Sommerkino 50 Kč. Prodej vstupenek na místě každý den půl hodiny před začátkem projekce.
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SDÍLENÉ BYDLENÍ
SENIORŮ

ZEMŘEL PAVEL FRIED

Ve věku 88 let zemřel 2. června pan Pavel
Fried, dlouholetý předseda a místopředseda Židovské obce Brno.
Svou aktivitu a čas Pavel Fried věnoval jak
brněnské obci, tak přednáškám pro pedagogy, žáky a studenty, které seznamoval
s osudy Židů v období holocaustu. Za svou
práci získal řadu ocenění, například Pamětní
medaili Židovské obce Brno Barucha Jakoba
Placzka a Richarda Federa. Město Třebíč jej

v roce 2018 jmenovalo čestným občanem za
dlouholetou snahu a úsilí při obnově a zachování židovských tradic a propagaci třebíčských židovských památek zapsaných na
seznamu UNESCO.
Ing. Pavel Fried se narodil 13. června 1930
v Třebíči do rodiny majitele železářství v dnešní ulici Vítězslava Nezvala. V roce 1942 byl
s matkou deportován do Terezína, kde strávil
tři roky, až do 8. května 1945, kdy byl Terezín
osvobozen. On i jeho rodiče válku přežili,
jeho starší sestra s manželem a další příbuzní
zahynuli v Osvětimi. Po válce musel narukovat
k Pomocnému technickému praporu, protože
jeho otec byl živnostník. I přes všechny těžkosti vystudoval po návratu z vojny vysokou
školu v Brně, našel si zde práci a založil rodinu. Působil jako ekonomický náměstek ve
Výzkumném ústavu stavebních a zemních
strojů, avšak po nástupu normalizace byl
funkce zbaven. Po roce 1989 se věnoval soukromému podnikání a výrazně se angažoval
v Rotary Clubu. Osobní příběh Pavla Frieda
si můžete přečíst také ve zpravodaji 5/2019.
Čest jeho památce.
(kad)

Šestnáct nových obyvatel se během prázdnin nastěhuje do opravených bytů na
Zámečnické ulici. Město Brno pokračuje
v ojedinělém projektu sdíleného bydlení
seniorů. Do rekonstrukce čtyř bytů investovalo více než deset milionů korun.
Soukromí vlastního pokoje a zároveň
společnost dalších vrstevníků, to je základ
projektu, jehož je Brno v České republice
průkopníkem. „Máme připraveno 16 míst
a budeme vybírat z 23 přihlášených žadatelů.
Hodnotíme jejich bytovou situaci, finanční
stránku i další kritéria,“ popsala vedoucí sdíleného bydlení Denisa Řeřuchová.
Každý senior má k dispozici svůj vlastní,
částečně zařízený pokoj. Má dostatek soukromí a blízkost vrstevníků zároveň posiluje
celkový pocit bezpečnosti a spokojenosti
a zmírňuje pocity osamělosti. Výhodou je
i vzájemná pomoc a sdílení služeb ve společných prostorách a nižší náklady na bydlení.
Bližší informace je možné získat u Mgr. Denisy
Řeřuchové, e-mail: reruchova@cssbrno.cz,
tel.: 777 363 860, Centrum sociálních služeb,
p. o. města Brna, které sídlí na Zámečnické 2.

■

(mav)

■

ČERVENCOVÉ SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ
STUDENTŮ UNIVERZITY OBRANY

Stává se již tradicí, že na konci července
zaplní náměstí Svobody úspěšní studenti
Univerzity obrany.
Letos ke slavnostnímu vyřazení absolventů
této vysoké školy dojde ve čtvrtek 25. července. Ceremoniál začne po příchodu jednotek na náměstí v 8.30 hodin. Vyřazovaných
studentů bude více než 120, proto samotný

akt proběhne symbolicky prostřednictvím
nejlepšího z nich. Rektor-velitel UO brigádní
generál Bohuslav Přikryl jej před bojovým
praporem školy pasuje tím, že mu na rameno
přiloží meč jako unikátní insignii jediné vojenské vysoké školy v České republice.
Mezi letošními absolventy najdeme také
celkem deset pilotů, z nichž jedna polovina
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létá na vrtulnících a druhá v proudových letounech. Obecně lze říci, že končící studenti Univerzity obrany z hlediska struktury profesí
komplexně pokryjí potřeby České armády.
Navíc letos poprvé své vojenské studium
ukončí výhradně absolventi souvislých pětiletých studijních programů, které Univerzita
obrany zavedla v roce 2014.
Slavnostnímu ceremoniálu budou přihlížet
ústavní činitelé, představitelé vlády a Ministerstva obrany ČR, zástupci Generálního štábu Armády ČR, státní správy a místní samosprávy, rektoři vysokých škol a zástupci
partnerských spolků a veteránských organizací a spolu s nimi i rodiče a přátelé vyřazovaných studentů.
Na závěr ceremoniálu, v jehož průběhu
nad náměstím Svobody přeletí vojenské
letouny, potvrdí absolventi vrcholný okamžik
v začínající kariéře vojenského profesionála
sborovým zvoláním „Sloužíme vlasti“ a vyhozením vojenských čepic do vzduchu.
Viktor Sliva

■

Informujeme

NOVÉ ULICE V BRNĚ

BJÖRNSON BEZ BARIÉR

Ulička Kurta Gödela, Vlněna, Aviatická,
U Radaru, Ke Špici a Grunty jsou jména
ulic, které rozšíří brněnské uliční názvosloví
v několika městských částech.
Brna-střed se týkají první dvě. Dosud nepojmenovaná ulička, spojující Pekařskou
a Husovu, ponese jméno po významném
matematikovi a logikovi Kurtu Gödelovi, který
se narodil v domě na Pekařské 5. Druhá ulice,
Vlněna, má připomínat bývalou textilní továrnu, na jejímž místě vznikají nové budovy.
Díky nové výstavbě se městská část Tuřany
rozšíří hned o tři ulice, které budou oﬁciálně
pojmenovány podle běžného označení místních obyvatel: U Radaru, Ke Špici a Grunty.
U letiště vznikne v průmyslové zóně ulice
Lucie Tribulová ■
Aviatická.

HandMedia natáčí krátká instruktážní
videa pro hendikepované. Nejnovější z nich
vzniklo v Björnsonově sadu, který městská
část Brno-střed spravuje.
Odpočinout si v příjemném prostředí
Björnsonova sadu, setkat se s přáteli nebo
si dát kávu a něco dobrého v Piknik Boxu.
Park, který byl před několika lety zdařile zrekonstruován, nabízí hned tři bezbariérové
přístupy, s nimiž video seznamuje.
Nápad vytvářet videa vznikl z důvodu
nedostatečných informací a přístupnosti nejrůznějších míst a institucí. Videa dokumentují
celou cestu od výstupu z dopravního prostředku až k cíli. Obsahují také technické
parametry krizových míst, například šířku

dveří nebo povrch podlahy a její sklon. Jejich
záměrem je zmenšit obavy z neznámého
prostoru a podpořit tak nezávislost a samostatnost hendikepovaných.
Bezbariérová videa jsou určena pro osoby
se sníženou mobilitou, na invalidním vozíku,
ale i pro rodiče s kočárkem. V současnosti
je k dispozici dvacet videí, například z Úřadu
městské části Brno-střed, divadla Reduta,
Knihovny Jiřího Mahena, zábavního parku
VIDA! nebo hvězdárny.
Více informací o projektu a archiv všech
videí naleznete na webových stránkách
www.handmedia.cz.

PROMĚNY
CHYTRÉ ČTVRTI

DÁME NA VÁS UŽ POTŘETÍ

V Urban centru na Mečové 5 je do 31. července k vidění výstava Špitálka: Proměny
chytré čtvrti.
Nové domy a ulice, parky a cyklostezky.
Ale také Svitavský náhon meandrující kolem
průmyslových budov tepláren, rozhledna
z bývalé chladící věže a dopravní ruch Koliště
ukrytý v zemi.
Mezinárodní ideová soutěž na proměnu
části areálu tepláren v ulici Špitálka i jeho
okolí přinesla městu nová a neotřelá řešení
z různých koutů světa – Polska, Belgie,
Japonska i Singapuru. Čtvrť s plochami pro
bydlení, práci i volný čas, kam se nastěhují
až čtyři tisíce lidí a kterou oživí Nová městská
třída lemovaná prodejnami a obsluhovaná
novou trolejbusovou linkou, tak bude jednou
vypadat území mezi železniční tratí a ulicemi
Koliště, Cejl, Radlas a Špitálka.
Najít co nejlepší řešení k proměně rozlehlé
nevyužívané lokality mají pomoci právě
výsledky mezinárodní ideové soutěže. Tu
pro město organizovala Kancelář architekta
města Brna a její vítěze představila letos v březnu. Výsledky město využije pro zadání
územní studie a následnou změnu územního
(mav) ■
plánu.

Lucie Tribulová

■

Dáme na vás
Participativní rozpočet

zŅÚŞŅŵĜĬĜƉģŸƋåƉ
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Brňané podali 114 projektů a 90 z nich bylo
veřejností podpořeno.
První dvě fáze letošního brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás jsou
u konce. V první mohli Brňané podávat své
návrhy pro lepší Brno. Do termínu jich bylo
podáno 114 v celkové hodnotě 203 milionů
korun. Do konce května z těchto projektů
veřejnost podpořila 90 nejlepších v hodnotě
174 milionů korun.
„V těchto dnech se budou projekty zabývat
zástupci odborů Magistrátu města Brna
a budou posuzovat jejich proveditelnost. Již
nyní máme na našich stránkách první vyjá-

dření. Následně budou projekty zasílány
k posouzení vedení městských částí, do kterých umístěním spadají,“ řekl vedoucí Kanceláře participace Marco Banti.
Tato fáze bude trvat do 30. září. Projekty,
které budou shledány jako proveditelné,
postupují do velkého listopadového ﬁnále,
které proběhne od 1. do 29. listopadu. V rámci
městské části Brno-střed veřejnost podpořila
sportovně laděné projekty zaměřené na
obnovu nebo vybudování hřišť, cyklostezek
a parků, doplnění hřišť o houpačky a kolotoče
pro vozíčkáře nebo vybudování pojízdných
schodů v podchodu nádraží.
Současně s posuzováním projektů tohoto
roku se soustavně pracuje na realizaci ﬁnálových projektů z loňských ročníků. V nejbližší
době se chystá otevření projektu Altánek –
tančírna v parku, který nabídne místo pro
tanečníky pod širým nebem nebo Oživení
přírodního amﬁteátru Čertova rokle, kde jsou
již vybudovány schody a posezení a bude
se ještě dodělávat osvětlení. Všechny podpořené projekty a aktuální informace najdete
na webové stránce damenavas.brno.cz nebo
na facebookové stránce Dáme na vás.
Ing. Klára Drápalová

■
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ADAM ČEKÁ NA ČÁŘE

Na tradiční místo setkání Brňanů se vrátily
hodiny. Doplnila je nejmenší socha města.
Nová soška dostala název Adam Čekač
a z výšky dohlíží na všechna domluvená
setkání v místě, kde ulice Česká ústí do ulice
Joštovy.
Hodiny opravil hodinář Jan Kopřiva, autorem dvaceticentimetrové bronzové plastiky
je sochař Václav Sigurson Kostohryz. Vytvo-

NESNĚZENO
SKLÍZÍ ÚSPĚCH

řená je metodou ztraceného vosku, kdy se
vymodelovaný voskový model odlévá ve
slévárně jako jediný originál. Sochař ji vytvořil z vlastních finančních zdrojů a vlastníkům
hodin, brněnské diecézi Církve československé husitské, ji nabídl k bezplatnému
zapůjčení. Opravu hodin finančně podpořilo
město Brno.
(mav)

■

POČÁTKY BRNĚNSKÉHO
KAVÁRNICTVÍ

Brněnské kavárnictví zažilo rozkvět už na
počátku 18. století. Měšťané měli potřebu
rozvíjet společenský život a právě kavárny
se ukázaly být vhodným místem.
Jejich ráz často udávali sami hosté. Svoje
oblíbené podniky měli studenti, důstojníci,
úředníci, učenci a další. Významnou roli
v popularitě kaváren hrálo i to, že nabízely
možnost přečíst si noviny a časopisy, které
bývaly drahé.
Největší výběr denního tisku měla v Brně
kavárna hotelu Evropa. Na konci 19. století,
na nároží dnešního náměstí Svobody a ulice
Jánská, vznikl na místě zbořených domů Wallaschkův dvůr. V něm si zřídil komorní rada
a hoteliér Franz Schopp hotel Evropa s kavárnou. Ta byla oblíbeným místem setkání lidí
z vyšších kruhů, hojně ji vyhledávali i zahra-

niční hosté, převážně z Vídně. Kavárna hotelu
Evropa nabízela dvakrát do týdne koncert,
dámský nekuřácký salon, hernu, biliárový
salon a ke čtení na 200 titulů novin a časopisů.
Na konci července 1933 však poznamenala
hotel tragická událost. Nezaměstnaný stavitelský asistent Zdeněk Knopp zde spáchal
sebevraždu výbuchem dynamitu. Exploze
zničila budovu od prvního po čtvrté poschodí
a zasáhla i protější lékárnu U Červeného raka.
Spolu s Knoppem zahynula i jeho přítelkyně
s dítětem a další čtyři lidé. Při rekonstrukci už
fasáda nebyla opravena do původního stavu,
což je na domě patrné dodnes.
Zdroj: Zmizelý svět brněnských kaváren
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Lucie Tribulová

■

Zaujal vás projekt Dobrokáva? Jeho
autoři přicházejí s novou aplikací
Nesnězeno.
Restaurace a kavárny denně vyhazují
množství nesnězeného jídla, které můžete nyní díky aplikaci Nesnězeno zachránit
a navíc ušetřit. Celý projekt funguje na
jednoduchém principu. Podniky, které
mají přebytečné porce, je nabídnou
v aplikaci s minimálně 30% slevou. Člověk si pak jen vybere, na co má zrovna
chuť, a jídlo si zarezervuje. Díky tomu
restaurace neplýtvají a vyprodají vše.
Vždy se jedná o pokrmy z daného dne
nebo dobroty, kterým se blíží datum expirace, takže se není čeho bát. V Brně se
do projektu zapojilo přes už 50 restaurací
a kaváren a dosud tak lidé zachránili přes
6 000 jídel. Nápad, který vznikl původně
v Brně, se již rozšířil také do Prahy,
Českých Budějovic a Ostravy a získal
několik ocenění. Navíc se Nesnězeno
nedávno spojilo s Vratnými miskami, které představují první český systém
vratných misek na jídlo. Díky nim se ušetří
množství zbytečných jednorázových
obalů. „Nesnězeno mi dává obrovský
smysl, protože ten, kdo aplikaci používá,
se může dobře najíst za poloviční cenu
a restaurace tak neplýtvá jídlem a vyprodá vše, místo toho, aby jídlo skončilo
v koši,“ říká Libor Hoření, jeden z autorů
projektu. Aplikace je ke stažení na
www.nesnezeno.cz. A pokud budete
mít chuť na kávu, nezapomeňte se stavit
na Zelném trhu ke stánku Dobrokávy,
za kterou se neplatí penězi, ale dobrým
Lucie Tribulová ■
skutkem.
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VODOJEMY NA ŽLUTÉM KOPCI
DOSTANOU NOVÉ VSTUPY
Pro pracovníky provádějící čištění a technické kontroly, ale také pro příležitostné
prohlídky pro veřejnost, budou sloužit nové
vstupy do vodojemů pod Žlutým kopcem.
Současný vchod do vodojemů je nedostačující a fyzicky náročný. Podle projektu
zadaného Turistickým informačním centrem
Brno by měl být vytvořen nový vstup se schodištěm a v místě dnešního poklopu vznikne
pohotovostní východ. Do budoucna nejsou
vyloučeny také další úpravy, díky kterým by
byly vodojemy plnohodnotně zpřístupněny
veřejnosti. Celkem tři vodojemy mezi ulicemi
Tvrdého a Tomešova vznikly na přelomu 19.
a 20. století. Autorem je anglický stavitel Tho-

mas Docwra, který projektoval mimo jiné
vodovody v Liverpoolu, Stratfordu nebo
Postupimi. Nejstarší nádrž byla postavena
zároveň s pisáreckou úpravnou vody a vodojemem na Špilberku a měla zásobovat vodou
z řeky Svratky nově vznikající úřednickou
čtvrť. Tento i druhý vodojem jsou postaveny
tehdejší nejlepší technologií z červených
pálených cihel, bez použití oceli, dřeva nebo
železobetonu, a proto obsahují jejich nosné
prvky mnoho zaklenutí. Původně mezi oběma
nádržemi vedla veřejná cesta, která však později zanikla. Na stavbu třetího, nejmladšího
a největšího vodojemu, byl použit beton
a železobeton. Celkový objem nádrží je přes

20 tisíc metrů krychlových. Vodojemy sloužily
do roku 1997, kdy byly odstaveny a uzavřeny.
Od té doby jsou prázdné, a dokonce se uvažovalo o jejich likvidaci. Vítěznému zhotoviteli
město za vytvoření vstupů zaplatí 2,164 milionu korun bez DPH, hotovo by mělo být do
konce letošního října. Lucie Tribulová ■

Názory zastupitelů

KONTROLNÍ VÝBOR PROVĚŘUJE
PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
Vážení občané, jak jsme
vás již informovali, v měsíci
březnu na radnici městské
části Brno-střed (dále jen
MČ) zasahovali policisté
z Národní centrály proti
organizovanému zločinu
(NCOZ). Vyšetřování bylo zaměřeno na
problematiku veřejných zakázek.
Prověřování probíhajících zakázek se aktivně účastnili předsedkyně kontrolního výboru
(KV) Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. –

Piráti, místopředsedkyně KV Dr. Ing. Karen
Kylbergerová – nestraník SPD a člen KV
Ing. arch. Gabriel Kurtis – Žít Brno.
Na základě výsledků šetření byla zpracována Zpráva o kontrole investičních akcí, která podrobně hodnotí průběh výběrového
řízení, zpracování projektové dokumentace,
tvorbu položkového rozpočtu a realizaci stavby. Součástí zprávy je doporučená metodika
pro zadávání stavebních zakázek pro úředníky Úřadu městské části Brno-střed. Dvě ze
tří prošetřovaných zakázek byly doporučeny

ke zpracování znaleckých posudků z oblasti
stavební ekonomie, a to z důvodu dalšího
možného vyšetřování.
Zápisy z jednání kontrolního výboru jsou
občanům přístupny na veřejném portálu
www.brno-stred.cz/kontrolni-vybor. Příspěvek vznikl ve spolupráci s předsedkyní KV
Mgr. Monikou Spilkovou, Ph.D.
Dr. Ing. Karen Kylbergerová ■
zastupitelka MČ Brno-střed,
nestraník za SPD

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

Názory občanů

NA ÚDOLNÍ ZEBRA STÁLE NENÍ
V brněnské ZOO: „Terezko, pojď se honem
podívat, zebra. Babi, to je nuda. Terko, že tě
pusa nebolí, víš, co by za to děcka na Údolní
dala?“ Léta slibovaný návrat přechodu pro
chodce na ulici Údolní (MČ Brno-střed) se
stal již součástí lidové slovesnosti. Zrekapitulujme si stav: Již více než pět let občanům
politici napříč politickým středo-brněnským
spektrem slibují návrat zmíněného a stále
potřebného přechodu na Údolní ulici, a sku-

tek utekl. Dokonce ani po aktuálním ukončení
rekonstrukce ulice Údolní se tam „zebra“
nevrátila. Smutné! To má být ta proklamovaná
podpora pěší dopravy po Brně? Možno se
pak divit, že většina lidí všude jezdí auty?
Jestliže tam přechod pro chodce nejde
z technických (či jiných) důvodů skutečně
vrátit, čemuž se mi nechce věřit, tak proč jej
občanům politici slibovali a nadále slibují?
Není to nezodpovědné hazardování s důvě-

rou lidí? Není malých problémů! Slovy klasika – (komunální) belzebub se skrývá v detailu.
Jelikož jsem byl dříve napomínán z redakce
za příliš dlouhé příspěvky, tak zde svou glosu
raději končím a přeji všem spoluobčanům
a spoluobčankám hezkou dovolenou a snad
se na podzim dočkáme slibované zebry
(nejen) na Údolní ulici. Chůzi po našem krásném městě zdar!
JUDr. Petr Kolman, Ph.D., občan

■

Tato rubrika obsahuje názory občanů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
ERIKA BEZDÍČKOVÁ
Erika Bezdíčková o svém životě dlouho
mlčela. Teprve před několika málo lety se
rozhodla mlčení prolomit a napsat své
zážitky z Osvětimi a dalších koncentračních
táborů. Od té doby Erika Bezdíčková přednáší o hrůzách holocaustu zejména mladé
generaci.
Narodila se v Žilině do židovské rodiny.
Když se v roce 1939 rozpadlo Československo a na Slovensku se k moci dostala Hlinkova lidová strana, začaly rasové perzekuce
doléhat i na její rodinu.
„A proto se jednoho dne maminka vydala
za známým evangelickým farářem do Turan
pro křestní listy dokládající, že jsme už před
válkou přestoupili na evangelickou víru, což
nám skýtalo naději před deportací. Křestní
listy sice přivezla, ale se skutečným datem,
takže nám nepomohly,“ vzpomínala Erika
Bezdíčková. Obchody, které v té době patřily Židům, musely být označeny a posléze
vyvlastněny, stejně jako obchod rodiny Eriky
Bezdíčkové, tehdy Kellermannové. Rodiče
museli odevzdat rozhlasový přijímač, všechny cennosti a šperky, včetně snubních prstenů, za které pak dostali kovový kroužek
s vyrytými slovy: Slovenský štát ďakuje.
První transport mladých slovenských děvčat židovského původu odjel do Osvětimi
v březnu 1942. Do vyhlazovacích táborů
bylo za půl roku odsunuto 57 628 slovenských Židů. Po válce se jich vrátilo jen 282.
V té době se Němci dohodli se Slovenskem
na deportaci Židů, Slováci měli tehdy Třetí
říši zaplatit za každého odsunutého Žida
500 říšských marek. Němci se za to zavázali, že žádný z Židů se už na slovenské
území nevrátí.
V roce 1943 se na nějaký čas situace
uklidnila. S transporty se opět začalo až
během Slovenského národního povstání
v roce 1944. Kromě toho, že Němci v lesích
hledali partyzány, rozhodli se obnovit i transporty Židů do koncentračních táborů. V Žilině deportovali 896 osob, z nichž více než
700 zahynulo v plynových komorách.
„Každý z nás měl nachystaný svůj ruksak,
kdyby přišli gardisté. Maminka udělala do
skleniček od zavařenin jíšku a tvrdila, že když
získáme teplou vodu a smícháme ji s jíškou,
budeme mít hodnotné jídlo. Tatínek nechal
ušít kožené kabáty, a to byl největší majetek,
který jsme měli.“
Gardisté u nich záhy zabouchali, řekli jim,
že jsou zatčeni, a poslali všechny do věznice v Ilavě. Poté rodina odjela do sběrného

tábora v Seredi, kde čekala na deportaci
do koncentračních táborů. Uprostřed října
roku 1944 Němci nahnali lidi do dobytčích
vagonů tak těsně, že se nedalo pořádně
ani stát. V jednom rohu stál kbelík, kam měli
všichni vykonávat potřebu. Staří naříkali
a děti plakaly. Během transportu šel vagonem hlas, že jim na místě seberou všechno,
kromě toho, co mají na sobě.
„A to byla chyba. Hlavně pro mou maminku. Navlékla se totiž jako kulička, na hlavu
si dala šátek proto, abychom pak měli dost
oblečení, jenže v přestrojení vypadala mnohem starší a na osvětimské rampě šla na
stranu starých, nemocných a dětí do plynové
komory. Než jsem se vzpamatovala, zeptal
se mě Mengele, kolik mi je roků. Odpověděla
jsem německy šestnáct. Chtěla jsem se udělat starší, protože jen tak byla šance zůstat
se svými rodiči. Pokynul mi na jednu stranu
a mamince na druhou. Ta v zoufalství volala,
že to není pravda a že mi je teprve třináct.
Marně. Na osvětimské rampě jsem také tatínka viděla naposledy, to když ženy oddělovali
od mužů. Ještě si pamatuji, co říkal, když se
Hitler dostával k moci: ‚Dokud máme za zády
Sovětský svaz a Stalina, nemůže to pro Židy
špatně dopadnout, a navíc máme podepsanou smlouvu o přátelství a pomoci.‘ A najednou jsem zůstala úplně sama,“ doplnila paní
Bezdíčková.
Netrvalo dlouho a Erika Bezdíčková
v koncentráku narazila na ženu, kterou
předtím znala ze Žiliny a která odjela dřívějším transportem. Prosila ji, ať jí pomůže,
ale ta jen stroze odsekla: „Vidíš tam ty plameny? Tak tam ti máma vyletěla komínem.“
Druhý den po příjezdu si Eriku v Osvětimi
našla Sáva ze Srbska. Byla to partyzánka
a její holčičku poslali do plynu.
Svůj další smysl života se snažila najít
v Erice, a rozhodla se jí proto pomoci. Poradila jí, že musí mít misku s ouškem, kterým
se provlékne motouzek a ten si potom uváže kolem pasu. Když prý nebude mít misku,
nebude moci jíst ani pít a umře.
V táboře se hodně kradlo a existovalo
tam obchodování načerno. Byly tam vězeňkyně, kterým se vedlo lépe, měly co měnit,
třeba kousek mýdla za chleba.
Sáva dala Erice misku i motouzek a vzala
ji ke své palandě, kde pak spávala. Jenže
nic netrvá věčně a Sáva po několika dnech
odešla do plynu.
Erika zůstala opět sama a bez přestání
hledala svoji mámu. Další anděl byl Erice
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Bezdíčkové nápomocen při jednom večerním apelu.
„Stály jsme při něm nezvykle dlouho, i když
pršelo. Tušily jsme, že se něco chystá. Nejhůře na tom byla děvčata, která stála
v poslední řadě, déšť jim stékal po zádech
mnohem více. Jedna už úplně promočená
mě poprosila, zda bychom si nemohly na
chvíli vyměnit místo. Souhlasila jsem a potom
jsme ještě dlouho stály a dívaly se na sebe.
Probíhala selekce, ale podle čeho nevím.
Vedoucí bloku si pokaždé zapsala čísla
dotyčné a ta musela vystoupit z řady.“
Tábor byl zřejmě přeplněný. Za chvíli
došly dozorkyně i k nim a hůlka esesačky
dopadla i na dívku, se kterou si Erika Bezdíčková vyměnila místo. Všechny potom
odvezli do plynové komory.
„Dolehlo na mě obrovské zoufalství. O vlásek jsem unikla smrti.“
Z Osvětimi se Erika dostala do německého Genshagenu a později také do
Sachsenhausenu, odkud v dubnu 1945
nastoupila na pochod smrti. Podařilo se jí
z pochodu utéct a tím si zachránit život.
Když skončila válka zůstala čtrnáctiletá Erika
úplně sama. Dodnes si klade otázky spojené s holocaustem.
„Dlouho jsem nedokázala dětem odpovědět na otázku, proč nemají dědečka ani
babičku, a až byly dospělé, vzala jsem je
s sebou do Osvětimi, aby viděly, kde jsou
pochováni. Každého, kdo byl v Osvětimi a žije, se lidé ptají, jak mohl přežít. Na
to neexistuje odpověď. Záleželo na vůli,
štěstí a náhodě, stejně ale všichni přeživší trpí syndromem viny. A já k nim také
patřím,“ zamýšlí se Erika Bezdíčková.
Rozhovor s Erikou Bezdíčkovou uskutečnila v roce 2015 Lucie Hostačná.
Více informací najdete na stránkách
www.pametnaroda.cz
Michal Doležel

■

Rozhovor

ZDENĚK BLÁHA:
AKVAREL JAKO ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ
Zdeněk Bláha se zprvu věnoval krajinomalbě, zachycoval Vysočinu, Beskydy a jižní
Moravu. Následně přešel také k abstraktnějšímu vyjádření a vznikly obrazy zachycující pocit krajiny nebo pocit prostoru.
Sešli jsme se u něj doma a připadali si jako
v galerii plné obrazů. Ke každému z nich
měl malíř poutavý příběh, zajímavé historky
by mohl vyprávět celé hodiny. Do rozhovoru se však podařilo vtěsnat jen malou
část jeho povídání.

V čem je výhoda obrazu oproti
fotograﬁi?
Malba mi dovoluje zachytit místo tak, jak by
ideálně mohlo vypadat. Když mi v reálu něco
překáží, zkrátka to vynechám – třeba strom,
který zastiňuje dominantu. Nebo si ho tam
naopak přidám, když se mi do kompozice
hodí. Také mohu svobodně zaplnit prostor lidmi. Především poslední kniha je o lidech ve
městě, nezachycuje jen architekturu, ale hlavně život. Ten je pro mě to hlavní.

Obrázky v knihách doprovázejí
verše a krátké texty
Volím hlavně úryvky z básní mých oblíbených autorů, především brněnských, ale nejen
těch. Hned úvodní báseň poslední knihy je
od Jiřího Suchého. Četl jsem jeho útlou sbírku
veršů, kterou předloni vydal, a zamiloval jsem
se do té nazvané Krajina ve které uvidíš víly.
Věděl jsem, že tuhle musím ve své knize mít.
Napsali jsme tedy s mojí ženou dopis s prosbou a čekali. Nedělo se nic. Tak jsme zkusili
oslovit pana Suchého e-mailem. Odpověď od
produkce přišla zanedlouho a byla příznivá.
Jaké však bylo moje překvapení, když u nás
asi tak za měsíc zazvonil telefon a já slyším:
„Tady Suchý.“ „Tady Bláha, a který Suchý?“
zjišťuji. „Semafor,“ ozvalo se jednoduché heslo.
„Prohlédl jsem si vaše akvarely a souhlasím
s uveřejněním básně, ba dokonce se cítím
poctěn, že tam může být,“ dodal. Tak takto
jsem se telefonicky seznámil s Jiřím Suchým.

Povídání podbarvuje jazzová
hudba
Jazz a swing jsou moje oblíbené hudební
žánry. Mezi hudebníky mám také své příznivce. Třeba známého jazzového basistu Vincence Kummera nebo Jaromíra Hniličku.
Toho jsem znal jako jednoho ze členů Bromova orchestru. Pak jsme ho viděli v televizi,
když slavil svoje osmdesátiny. A tam na otázku redaktorky, která se ptala, jaký dárek

k narozeninám ho nejvíce potěšil, odpověděl,
že moje kniha akvarelů. Dokonce ji měl
s sebou a ukázal ji na kameru. Hned nato
jsme byli na jeho koncertě v Besedním domě,
kde mu o přestávce řada lidí přišla pogratulovat. Byla to dobrá příležitost popřát mu
a představit se jako autor knihy. Hnilička mě
dlouhou chvíli vřele objímal se slovy: „Já bych
vás nejraději celého opusinkoval.“

Zdeněk Bláha
To je krásný zážitek
Jedinečnou vzpomínku mám také na Gustava Broma, ještě z mládí. Tenkrát obvykle
bývaly taneční jen pro gymnázia, ne pro průmyslovky. Na staré technice na Veveří si ale
řekli, že by rádi udělali taneční i zde. My jsme
měli v té době malý orchestr, a protože jim
chyběla hudba, řekli jsme si, že jim zahrajeme.
Jenomže jsme neměli noty, tehdy nebylo
snadné je získat. Gustav Brom tou dobou
bydlel dole na Kotlářské a po večerech hrál
k tanci s kapelou v Rozmarýnu. A já měl tenkrát jako dvacetiletý študák tolik odvahy, že
jsem k němu zašel a popsal jsem mu situaci.
A on mi zdarma zapůjčil rozepsané noty pro
jednotlivé nástroje, přestože mě vůbec neznal! Když to dnes někomu vyprávím, nechce
tomu ani věřit.

Jaké je vaše oblíbené místo?
Žiji v Masarykově čtvrti, která je mým oblíbeným místem už pro funkcionalistickou
architekturu, kterou mám rád. Ale rád mám
celé historické centrum vymezené třemi
body: Petrovem, Špilberkem a kostelem svatého Jakuba.

Chystáte se vydat ještě další
knihu?
Tou poslední knihou jsem si splnil svůj sen,
pokud by ale mělo dojít ještě na jednu, byly
by to Vzpomínky z cest Brňana po Evropě.
Jen nevím, jestli by se podařilo získat nějaké
pěkné texty vážící se ke všem těm místům.
A pak bych rád udělal ještě knihu Reminiscence, která by představila parafráze na slavná díla světových umělců, malířů a spisovatelů. Už jsme si ale vyzkoušeli, jak je složité,
téměř nemožné, získat ﬁnanční prostředky
na vydání. Poslední knihu jsme nakonec
vydali vlastním nákladem.

Kde si ji čtenáři mohou
zakoupit?
K dostání je běžně v knihkupectvích, stejně
jako ty dvě předchozí.

se narodil v Prostějově v roce 1933. Zde
absolvoval gymnázium, kde se v něm
probudil zájem o výtvarnou činnost
a základy výtvarných technik. Ty dále
rozvíjel při studiu na stavební fakultě
v Brně a také soukromým studiem. Vysokoškolská studia ukončil v roce 1957.
Těžištěm jeho tvorby je malba, a to zejména akvarel. Je přesvědčen o stálé
aktuálnosti a výtvarné podnětnosti akvarelu, který se stal jeho životním posláním.
Samostatně začal vystavovat v roce
1974. Od té doby se zúčastnil také řady
skupinových výstav doma i v zahraničí.
Žije a tvoří v Brně. V posledních letech
vydal tři reprezentativní publikace
o Brně, v každé z nich je více než sto
akvarelů. První z roku 2006 nesla název
Brno – Zdeněk Bláha – akvarely. Vzdal
v ní hold Brnu a básníkům, kteří jsou
s městem spojeni svými verši. Druhá
následovala v roce 2015 a jmenovala se
Brno v náručí Moravy a je výtvarnou
výpovědí o Brně a jižní Moravě, zobrazuje kraj v denních i nočních proměnách.
Není kronikou, ale volným výběrem motivů, které jsou doplněny krátkými texty
a verši básníků, vážících se k tomuto
kraji. V loňském roce vydal zatím poslední publikaci nazvanou Brno a Brňané
v 21. století. Ukazuje v ní Brno moderní,
plné života, jako centrum vědy, výzkumu
a školství. Akvarely doplňují opět verše,
a to Jana Skácela, Ivana Blatného, Josefa
Kainara, Ludvíka Kundery a mladších
méně známých básníků a krátké texty
dalších literátů.

A pokud by chtěli vidět obrazy
na vlastní oči nebo si nějaký
koupit?
Několik obrazů je vystaveno v Galerii MK
na Novobranské ulici nebo se mi mohou
ozvat, kontakty jsou dostupné na internetu.
Marta Vojáčková

■
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v BRNĚ a okolí

DOPRAVÍME
VYNESEME
ZAPOJÍME

6 990,Pračka

s horním plněním

Křenová 19, Brno, tel. 543 255 555

odvoz starého
spotřebiče ZDARMA

A++
6 kg
1000 ot./min

www.chladservis.cz

Inzerce

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

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

Loňské kolekce: kvalita za rekordně nízké ceny
Barevné džíny a kalhoty pro mladé ....................................................199 Kč
Tmavé džíny nadměrných velikostí ....................................................399 Kč
Pánské košile ležérní i slavnostní ........................................................349 Kč
Letní šaty vč. nadměrných velikostí od ..............................................159 Kč
Nerudova 4, po-pá 9:00–18:00, so 9:00–12:00

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA
i Vyperete a vysušíte do 1 hodiny!
i Pro běžné prádlo i objemný domácí textil.
i Profesionální prací prostředky v ceně.
i K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky.
i Příjemné prostředí, Wi-Fi a parkování zdarma.
tel. 604 595 559
i Otevřeno 7 dní v týdnu.
Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
Purkyňova 35g, Brno-Královo Pole
(vedle Alberta, trolejbus č. 33 NJOPE%)
(zastávka Skácelova, tram i bus)
www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz
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www.slunicko-montessori.cz
DOVEDU PRODAT NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ
A VÝHODNĚ. A CO VY?
JIŘÍ JUŘENA – MAKLÉŘ SENIOR

739 485 176



PRÁVĚ NA PRODEJ



DŮM CHATA

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

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

2.490.000 Kč 1.300.000 Kč
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www.pohrby.cz

UNITED BAKERIES a.s.,
provozovna Brno, Bohunická 24
5Ĝ./2*)48;-4041*09.;:
̲5JPFĝJ̲XUJHNFQNXY^ [^ZÑJS±
̲5JPFĝXP[ÁWTGS±IßQS±P^
̲?¥RJÑS±PF̲¾IWłG¥ĝJ [^ZÑJS±[TGTWZ
3&'?2*UW¥HN[JXYFGNQS±UWTXUJWZO±H±XUTQJÑSTXYN
dYÁISĳIT[TQJSͦSFSÑS±RTYN[FÑS±GTSZX^XYWF[JSP^XdUĝ±XUß[PJR_FRßXYSF[FYJQJ_[ÁMTISßSÁUWTIJO
UJÑN[F_[QFXYS±UWTIZPHJRTłSTXYPFWNWS±MTWĳXYZ
ŁN[TYTUNX^UWTX±R_FX±QJOYJSFJRFNQ
IFSFUNYTWT[F%ZGH_H_YJQ

Inzerce

NÍ DOBA
PROVOZ
L & ADVENTURE GOLF

BEACH VOLEJBA
0–22:00 h
KVĚTEN–SRPEN PO–NE 10:0
PO–NE 10:00–20:00 h
ZÁŘÍ

V květnu jsme pro Vás
zahájili provoz nové atrakce

ADVENTURE GOLF
Cílem hry je dostat míček do jamky
na co možná nejméně úderů.
Přijďte si i s celou rodinou
Adventure golf vyzkoušet
nebo zahrát nějaký
z našich golfových turnajů.

LÍŠEŇSKÁ 4515/80 • BRNO
t: +420 - 530 351 500 • e: info@bowlingbrno.cz

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924

www.bowlingbrno.cz

Tuto službu
využívají tisíce
spokojených
zákazníků

www.cs50.cz

.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

5(129$&(3$5.(7
EURXwHQÈWPHOHQÈ²ODN
330.èP2Yè'3+

www.podlahyslezak.cz
Příjem inzerce do zpravodajů

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

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
þHUYHQHF

6USHQ
=iĝt

12. 7.*ULORYiQtEXUJHUĤQDOHWQtWHUDVH
IRONRYêYHþHURGKRG
26. 7.&RXQWU\YHþHURGKRGYVWXS]GDUPDD
10. 8.'HQVEUQČQVNêPSLYHPJULORYiQtQDOHWQtWHUDVH
31. 8./RXþHQtVSUi]GQLQDPLJULORYiQtQDOHWQtWHUDVH
2.–8. 9.'êĖRYpVSHFLDOLW\
23.–29. 9.+RXERYpVSHFLDOLW\

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Na všechno mám lidi
Chcete je také? Využijte Celostátní českou
službu pro lidi nad 50 let a budete je mít!

Naše unikátní služba vám dokáže zprostředkovat:
ověřené řemeslníky a opraváře se slevou
slevy na více než 10.000 obchodních místech
informace o otevíracích dobách obchodů i o jízdních řádech
právní služby dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání
Začněte už dnes využívat služby, na které máte nárok,
pokud je vám více než 50 let.
Pro využití Celostátní
české služby zavolejte
511 440 540.
Pobočka Brno:
OD Vichr 3. patro
Kobližná 19, 602 00 Brno

Nezapomeňte
uvést
unikátní
kód:
201907BS
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Inzerce

NOVÉ NADSTANDARDNÍ KANCELÁŘE A PROSTOR PRO RESTAURACI NA LESNÉ

Nabízíme dlouhodobý pronájem nově vybudovaných
luxusních moderních kanceláří a prostoru pro
restauraci v Brně na Lesné!
NABÍZÍME KANCELÁŘE
– Moderní kanceláře od 200 m2 výše s klimatizací a zdvojenou podlahou
– Odpočinkové terasy se vstupem z kanceláří a výhledem na město
– Možnost krytého parkování v suterénu budovy
– Možnost pronájmu vytápěných skladových prostor
– Možnost modiﬁkace výměr a dispozic podle požadavků nájemců
NABÍZÍME PROSTOR PRO RESTAURACI
Nabízíme prostor pro restauraci s venkovní zahrádkou v novém komplexu, jehož
součástí budou i obchodní jednotky v přízemí včetně balíkového centra České pošty
a Penny Marketu. V budově budou kanceláře pro více než 650 zaměstnanců,
před budovou potom nové venkovní parkoviště.
Vynikající dopravní dostupnost – několik zastávek MHD (autobus, tramvaje),
vlaková stanice Brno Lesná, dva sjezdy z městského okruhu.

KDE ?
OBCHODNĚ-ADMINISTRATIVNÍ
CENTRUM AUTOMEDIA
BRNO–LESNÁ, ulice Okružní 5
(vedle supermarketu Lidl
a benzinové pumpy Shell)
Dokončení k 30. 11. 2019

Pro další informace nás kontaktujte
na emailu info@automediabm.cz
nebo tel. čísle 734 237 046.

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU?

INOVATIVNÍ PEUGEOT i-Cockpit®
INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM
BEZRÁMOVÉ DVEŘE

Výrazná přední maska, ostře řezané rysy, nejmodernější technologie i asistenční systémy, aktivně řízený podvozek i praktický zavazadelník, to je nový Peugeot 508 SW. Přijďte vyzkoušet na vlastní kůži.
Spotřeba a emise CO2 modelu 508 SW v kombinovaném provozu 3,7–5,5 l/100 km, 98–125 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní
smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.
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Naše školy

KURZ NĚMČINY
PRO RODIČE

NA NÁVŠTĚVĚ U DICKENSE

Základní škola Antonínská ve spolupráci
s Německým kulturním spolkem organizuje
kurz německého jazyka pro rodiče.
Kurz je skvělou příležitostí pro rodiče, kteří
se kdysi dávno sami němčinu učili, ale i pro
ty, kteří umějí jen angličtinu a chtějí svým ratolestem nějakým způsobem v němčině pomoci. S rodiči se scházíme každé úterý v prostorách Německého kulturního spolku, který
kurz také ﬁnančně podporuje. Zájem rodičů
o kurz německého jazyka souvisí s obecným
zájmem rodičů žáků o výuku německého jazyka. Rodiče pochopili, že začít ve škole německým jazykem jako prvním cizím jazykem a teprve později dobrat angličtinu jako druhý cizí
jazyk není problém. Žáci na Antonínské začínají s povinnou výukou druhého cizího jazyka
již v pátém ročníku tříhodinovou dotací týdně.
Snad se podaří najít a zapojit do výuky i rodilé
mluvčí. Vyjde-li i plánovaná nástavba budovy
na Antonínské a rozšíří se tak prostory pro
odbornou výuku, bude to další velmi důležitý
krok ke zkvalitnění výuky. Jazykově nadaným
žákům na druhém stupni se tak otevře cesta
i pro třetí cizí jazyk formou kroužku.
Mgr. Vítězslava Cihlářová

■

Na konci dubna se skupina žáků ze ZŠ
Hroznová vydala na jazykový a poznávací
zájezd na Britské ostrovy.
Na trajektu se nám podařilo překonat kanál
La Manche a autobus jsme zakotvili v přístavním městě Portsmouth, které je rodištěm
spisovatele Charlese Dickense. Portsmouth
nás okouzlil nejen typicky anglickými uličkami, ale především starými loděnicemi, skrývajícími takové námořní poklady, jako je loď
HMS Victory, která pod vedením admirála
Nelsona brázdila moře při bitvě u Trafalgaru.

ZPRÁVA OD
MATURITNÍHO STOLU

STUDIJNÍ ZÁJEZD DO
ANGLIE SE VYDAŘIL

V květnu se 15 žáků druhého stupně
Základní školy na náměstí Míru zúčastnilo
studijního zájezdu do Londýna a jihozápadní Anglie.
Cesta autobusem a trajektem byla dlouhá,
ale sotva jsme ráno vystoupili v Londýně,
únava z nás spadla a ovládlo nás cestovatelské nadšení a touha po nových zážitcích.
Prohlídkou Londýna jsme strávili celý den
a viděli jsme spoustu zajímavého: svezli jsme
se lodí po Temži i na obřím vyhlídkovém kole
London Eye, v parku St. James’s si vyfotografovali ochočené veverky a s údivem se
zastavili před Buckinghamským palácem.

Dopoledne jsme se zdokonalovali v anglickém jazyce v místní jazykové škole. Hravou
formou pod vedením rodilých mluvčí jsme
mohli pochytit nová slovíčka a vazby a vyzkoušeli si je ve svých hostitelských rodinách. Odpoledne patřila výletům po okolí.
Neopomněli jsme navštívit místa typická pro
Británii, jako jsou mystické Stonehenge, katedrála v Salisbury nebo městečko Winchester.
K návštěvě Británie neodmyslitelně patří také
Londýn, na jehož návštěvu jsme si vyhradili
Mgr. Jakub Žák ■
celý den.

Po noci strávené v hostitelských rodinách
jsme ráno pokračovali v cestě na západ. Cestou jsme se zastavili v okouzlující zahradě
Stourhead, kde nás uchvátily kvetoucí rododendrony. Po krátké zastávce ve městě Exeter nás navečer uvítaly hostitelské rodiny ve
městě Plymouth.
V následujících dvou dnech jsme navštívili
úžasná místa na pobřeží Atlantiku, například
přírodní amﬁteátr Minnack Theatre, nohy jsme
si smočili na nádherné pláži Pothcurno
a následně poobědvali na konci světa
v Land’s End. V národním parku Dartmoor
jsme obdivovali polodivoké poníky a vyšli si
na krátkou vycházku mezi vřesoviště.
Poslední den jsme navštívili historické Old
Sarum – místo, ze kterého vzniklo ve 13. století
město Salisbury, kde jsme náš výlet zakončili
prohlídkou slavné katedrály.
Po celou dobu zájezdu nás provázelo slunečné počasí, které celkový dojem ještě
umocnilo. Děti se vrátily domů spokojené,
obohacené o spoustu nových zážitků a vědomostí.
Mgr. Ivana Benešová

■

V rámci dnes již normální seniorské výpomoci na školách jsem měla možnost nahlédnout do výuky předmětu výtvarná výchova
na brněnském Biskupském gymnáziu.
Velmi mne zaujala koncepce předmětu,
z něhož má student možnost složit maturitní
zkoušku. Tvoří ji dvě části: první se týká znalostí z dějin umění, v druhé student prezentuje
svou závěrečnou práci, která je v maturitní
místnosti vystavena. Právě tuto kombinaci
teoretických a praktických dovedností považuji za ideální. Když Soňa Kališová ze
4. A představila u maturitního stolu svůj triptych z tvrzené pryskyřice nazvaný Na obzoru,
došlo i na srdečné objetí učitele a žáka. Uznání doprovázelo také práce dalších studentů,
třeba Petry Gašperčíkové, která představila
Akvárko, krabici z jemně strukturovaného
plexiskla, naplněnou ﬁgurkami z příběhů
E. A. Poea, či animovaný hudební klip Alžběty
Indrové inspirovaný hudbou The Beatles.
Dobrou zprávou od maturitního stolu je
informace o kulturnosti dospívající mládeže
a též mé hluboké přesvědčení o významu
práce učitele, který u studenta vzbudí tvůrčí
zápal a sdílí s ním prožitek z tvorby.
Alena Odehnalová

■
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AMARI KEREKA

Základní a mateřská škola na náměstí
28. října pořádala 23. května v prostorách
KS Omega již 11. ročník hudebního festivalu
Amari kereka.
Úvodní slovo pronesla Mgr. Ludmila Altmanová, ředitelka pořádající školy. Poté příchozí slavnostně přivítal radní města Brna
Mgr. Jaroslav Suchý.
Žáci několika brněnských škol pod vedením svých učitelů a vedoucích kroužků a klubů připravili bohatý program s názvem Den
a noc. Andělský tanec na začátku představení
vystřídala skupina Merci, následovala bubenická show, klavírní sólo a zpěv písní. Dále
zahrála kapela Bongáči ze ZŠ a MŠ Křenová,

KVĚTINOVÝ DEN

zatančil soubor Sovnakune čhaja ze ZŠ a MŠ
na Merhautově ulici a děti ze ZŠ a MŠ na
náměstí 28. října sehrály Erbenovu Polednici.
Děti z polské Poznaně zatančily moderní tance a jedno krásné latinskoamerické sólo.
Letos všechny kulisy, loutky a dekorace
vyrobili žáci naší školy a vytvořili tak krásnou
atmosféru pohádkového dne a tajemné noci.
Rodiče, přátelé školy a další hosté si prohlédli také doprovodnou tematickou výstavu
výtvarných prací žáků a fotograﬁe ze života
zúčastněných škol. Děkujeme pedagogům
a žákům, kteří festival připravili a také skvělému obecenstvu.
Mgr. Jana Šťastná

guvernér České národní banky i pedagogové z Vysoké školy ekonomické projektu
zúčastnili, a díky jejich přispění je úroveň tak
vysoká,“ uvedl po převzetí ocenění Pavel
Králík. Jeho úspěch vnímáme nejen jako ocenění znalostí, píle, motivace a hlubokého
zájmu o obor dnes již našich absolventů, ale
oceňujeme i výborně organizovanou soutěž,
která skvělým způsobem pomáhá pedagogům, kteří jsou této formě nakloněni. A jak
prohlásila koordinátorka soutěže na naší škole Ellen Janalíková: „I mě olympiáda inspiruje
a přesvědčuje, že práce učitele je poslání.“
Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech ekonomie
a ﬁnancí pro středoškoláky v Česku a na Slovensku. Více je zveřejněno na webu České
národní banky.
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Ing. Mgr. Jiří Haičman

a Mgr. Tereza Ryšavá

■

NEJLEPŠÍ MLADÝ EKONOM

Vítězem třetího ročníku Ekonomické olympiády se stal Pavel Králík z Obchodní akademie v Brně.
Celorepublikového ﬁnále olympiády, která
se v květnu konala v prostorách České národní banky, se zúčastnilo 47 mladých ekonomů
a ekonomek, kteří postoupili z krajských kol.
Vítězem se stal student čtvrtého ročníku
brněnské Obchodní akademie Pavel Králík
a získal tak mimo jiné voucher na odborné
vzdělávací kurzy a přijetí na vybrané vysoké
školy bez přijímacích zkoušek. „Hlavní přínos
ekonomické olympiády je, že mě soutěž motivovala k tomu, abych se sám začal o tuto
vědu více zajímat, abych si sám začal studovat ekonomickou literaturu. Na soutěži mě
jednoznačně nejvíce zaujalo, že se sám vice-

Žákovský parlament a dobrovolníci
z řad žáků ZŠ na Hroznové se 15. května
zúčastnili Českého dne proti rakovině.
Hlavním tématem letošního 23. ročníku
bylo nádorové onemocnění plic.
V 7.20 hodin jsme se sešli ve škole,
abychom si oblékli oranžová trička
a mohli začít. Nejprve jsme nabízeli
kytičky učitelům a žákům, poté jsme se
vydali do centra města. Dohromady
jsme měli naplánováno prodat 1 000
kytiček, což se nám i povedlo. Kytičky
jsme nabízeli na Mendlově náměstí
a postupně jsme došli i na náměstí Svobody, na závěr jsme navštívili Spielberk
Office Centre. Minimální částka za jednu kytičku byla 20 korun. I přes nepřízeň počasí jsme získali úctyhodných
29 288 korun. Tato akce patří již několik
roků k tradičním akcím pořádaných
žákovským parlamentem. Zástupci jednotlivých tříd a jejich spolužáci mají
možnost aktivně se zapojit do školního
Mgr. Petra Franková
dění.

■

■

KAM S NIMI?

Žáci 3. C Základní školy na náměstí Míru
se rozhodli využít plastového odpadu, konkrétně plastových víček, k výrobě znaku
školy.
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 činMgr. Květuše Doležalová ■
nostech.

Naše školy / Volný čas

STAŇ SE CHROSTÍKEM

ATLETICKÉ ÚSPĚCHY

Prázdniny jsou jako stvořené ke společnému vybírání aktivit na nový školní rok.
V nabídce Lipky si vybere každý. Trávíme
v nich spoustu času venku hraním, bádáním a poznáváním přírody.
Na Lipové se chystá pro všechny děti ve
věku 4–6 let úplně nový kroužek nazvaný
Chrostíci. Čekají nás návštěvy u zvířecích
i rostlinných přátel, které budeme zkoumat
a žasnout nad nimi. Společně si zazpíváme,
zaskotačíme a něco dobrého uvaříme.
V nabídce Lipové najdete ještě další dvě
novinky: Nezmárky pro 1.–3. třídu a E-mise
pro středoškoláky, kterým není lhostejný stav
životního prostředí.
Pracoviště Kamenná se na vás těší ve dvou
kroužcích určených pro zájemce starší 15 let.
První z nich, Jógou ke zdravému životnímu
stylu, je pro všechny, kteří touží po regeneraci
a protažení těla a chtějí zkusit i různé meditační a relaxační techniky. A druhý, Košíky, je
určený začínajícím i pokročilým tvůrcům
s chutí uplést si košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné informace o kroužcích
najdete na www.lipka.cz/krouzky-lipka.

Květnové dny jsou neodmyslitelně spjaty
s atletikou. Nejinak tomu bylo i v letošním
roce, kdy se konal již 51. ročník nejstarší
atletické soutěže pro 2. stupeň základních
škol, Pohár rozhlasu.
Základní škola Horní se této soutěže účastní pravidelně. Velké naděje jsme vkládali zejména do chlapeckých kategorií a ukázalo
se, že oprávněně.
V okresním ﬁnále nejlepších brněnských
škol, které se konalo na krásném atletickém
stadionu Pod Palackého vrchem, se chlapci

8.–9. tříd umístili na pěkném třetím místě
a milým překvapením pro nás bylo první místo
v kategorii chlapců 6.–7. tříd.
Naše škola tak v mladší kategorii získala
právo reprezentovat Brno v krajském ﬁnále
v Břeclavi. I zde chlapci předvedli v silné konkurenci výborné výkony a odměnou jim za
ně bylo vynikající třetí místo v Jihomoravském
kraji. Výsledek je o to cennější, že nikdo
z chlapců není aktivním atletem.

SENIOŘI NAVŠTÍVILI
ZNOJMO

ZAČALO PŘIHLAŠOVÁNÍ
DO PODZIMNÍCH KROUŽKŮ

Centrum volného času Botanka pozvalo
v červnu seniory na výlet do Znojma. Milým
průvodcem byl pan Moravec.
Prohlídku města jsme zahájili v parku vedle městských hradeb, kde právě probíhal
den dětí. Smáli jsme se i žasli nad cvičenými
králíky, kteří zde měli závody ve skoku přes
překážky v doprovodu svých dětských
trenérů.
Pokračovali jsme v prohlídce náměstí
a centra, vystoupali jsme na radniční věž,
kde se nám naskytl nádherný pohled na
Znojmo se svými střechami a stříškami.
Kochali jsme se pohledem na údolí Gránického potoka, na kopec Kraví hora, v dálce
železniční viadukt a rakouské kopečky.
Prohlédli jsme Znojemský hrad a také
dominantu města, chrám sv. Mikuláše, dominikánský kostel a turistickým vláčkem jsme
se vydali do Louckého kláštera. Prohlídkou
kostela svatého Václava jsme ukončili
poznávání a čekalo nás občerstvení na
zahrádce. Plánujeme další výlety, pokud
se chcete připojit, informace najdete na
www.botanka.cz nebo můžete zavolat na
725 871 752.
Olga Chladilová

■

Mgr. Petr Kolář

■

Během prázdnin se mohou děti, dospělí
i senioři přihlásit do kurzů a kroužků na
nový školní rok do Botanky, malého rodinného centra.
Z pestré nabídky můžete vybrat třeba
základy výtvarných technik pro dospělé
a seniory, kurz fotografování, hru na klavír,
angličtinu, přijďte si zacvičit pilates, kalanetiku, jógu, oblíbené je i cvičení pro seniory.
Pro seniory, kteří se přihlásí na Botanku, připravujeme zdarma počítačovou poradnu,

Amálie Čípková

■

zpívání lidových písní, hudební pořady, besedy a přednášky na různá témata, procházky
za architekturou a výlety. Pro děti nabízíme
kroužek výtvarných dílen s keramikou, cvičení
pro maminky s dětmi od 1 do 3 let, jógu pro
děti, kroužek módních doplňků a šperkařský
kroužek.
Více informací je k dispozici na stránkách www.botanka.cz nebo telefonním
čísle 725 871 752.
Olga Chladilová

■
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NÁHRADNÍ BABIČKA JARMILA FIALOVÁ:
MÁM RÁDA VÝZVY A NEVZDÁVÁM SE
čům i dětem a pracuje na tom, aby i oni věřili
mu. Důležité je být trpělivá, odolná a důsledná. Já mám navíc výhodu, že mám kamarádku
psycholožku, jejíž rady jsem ve složitějších
případech ráda využila.

Jak vstup do rodiny probíhá?
Babička vyplní pro Centrum pro rodinu
a sociální péči dotazník, stejně tak vyplní
dotazník i rodina. Následně se s rodinou
sejdeme a oni si řeknou svoje požadavky
a také bližší informace o dětech. Pak dojde
na setkání s dětmi, kde se vzájemně oťukáváme a zkoušíme, jestli si sedneme, nebo
ne. A pokud vše vypadá dobře, začíná už
pravidelná služba.

Jak dlouho sžívání rodiny
s babičkou trvá?

Do projektu Trojlístek je Jarmila Fialová
zapojená od jeho počátku v roce 2012.
Náhradní babičkou už byla dětem ve třech
rodinách. Pochází z vícečlenné rodiny, kde
se jako nejstarší starala o mladší sourozence. Jednat a vycházet s lidmi ji naučilo i její
původní povolání stavební inženýrky, kdy
dělala mimo jiné i dozory na stavbách.
Pomáhala od plenek až do dospělosti
vychovat vlastního, dnes už dvacetiletého,
vnuka a teď svoji péči, pozornost a lásku
věnuje dětem v roli náhradní babičky. Má
ráda živější činorodé děti, vodí je na kroužky, cvičí s nimi na klavír, dohlíží na přípravu
do školy, nebojí se s nimi vyjet na kolo nebo
brusle.

Proč jste se rozhodla starat
o cizí děti?
Mám kamarádky, které se mě ptají stejně.
Ale než bych seděla doma a přemýšlela třeba
o svých potížích, raději chci být užitečná.
Nechci, aby děti trpěly a citově strádaly, snažím se, aby měly pozitivní lidský příklad
a vyrostly z nich dobří lidé. Přispívat k tomu
mě těší a pomáhá mi to prožívat veseleji
a plněji důchodový věk.

Jaké vlastnosti by babička měla
mít?
Ze začátku je dobré, když je člověk pokorný, respektuje novou rodinu, důvěřuje rodi-

Většinou to bývá tak půl roku, ale stalo
se mi, že to trvalo i více než rok. Naštěstí
jsem typ, který má rád výzvy a nevzdává
se. Ono je potřeba si uvědomit, že služba
je sice velkou pomocí pro rodinu, ale ta
babičku pouští do svého soukromí. Dostane
klíče od domu a má přístup téměř všude,
opravdu jako by byla součástí rodiny, což
pro ně nemusí být vždy snadné.

Jaká byla vaše první rodina?
Starala jsem se o holčičku, která chodila
do školky a chlapec do druhé třídy. Dlouho
jsem získávala důvěru holčičky, která měla
problém s tím, že přestože v domě bydlí
jejich vlastní babička, dostala ještě jednu
další. Trvalo skoro rok, než jsem si ji získala.
Chlapec byl přizpůsobivější, moc se nechtěl
a neuměl učit, tak to pro mě byla výzva.
Naučili jsme se dodržovat režim a výsledky
ve škole měl hezké. Dokonce jsme jednou
dostali pochvalu od paní učitelky matematiky, kdy jsme se dohodli na vypracování
nepovinného úkolu a paní učitelka do sešitu
červeně napsala: „Takovou babičku bych
chtěla taky.“ Tak to mě potěšilo a navíc bylo
vidět, že i chlapec to oceňuje a přispělo to
k našemu velmi pěknému vztahu. Setkávám
se s nimi doteď, hlavně s maminkou mám
přátelský vztah, kdy se scházíme a povídáme si, a cením si i toho, že jsem jí mohla být
nápomocná ve složitých situacích, které
nastaly, když se s manželem rozváděli. Takže ukončení „služebního poměru“ nemusí
vždycky znamenat konec setkávání a vzájemné podpory.
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Podaří se vždy navázat takový
úzký vztah?
Mně se to zatím podařilo pokaždé.
Ve druhé rodině jsem se starala o dvě prima
šikovné, činorodé děti a teď už třetím rokem
pomáhám rodině se dvěma holčičkami. Ty
byly pro mě prozatím asi největší oříšek.
Mají sedm a osm let, jsou osvojené, romského původu, velmi živé a temperamentní.
Navíc je rodina dvojjazyčná, tatínek je Američan. Zjednat si u holek respekt stálo hodně
úsilí a času. Teď už ale společně slavíme
narozeniny, svátky, chodím na jejich vystoupení ve školkách, školách, s maminkou si
voláme a svěřujeme se se svými plány na
dny volna. A třeba když jsem před rokem
a půl nečekaně onemocněla a musela na
operaci, přišli mě do nemocnice navštívit,
i když to pro ně byla komplikace a museli
narychlo zajišťovat hlídání dětí. Je to zkrátka
mnohem víc než jen pracovní vztah.
Marta Vojáčková

■

TROJLÍSTEK
SBLIŽUJE GENERACE
DÍKY BABIČKÁM
Cílem projektu Trojlístek je podpora
rodiny, navázání vztahu mezi dítětem
a ženou zralého věku, která doplní
domácí zázemí a v ideálním případě se
stane dalším členem rodiny.
Náhradní babičky mohou zastoupit
vlastní babičku, která již nežije, bydlí
daleko, nebo se s vnoučaty nestýká
ze zdravotních či jiných důvodů. Dalším
pozitivním vlivem služby je usnadnění
návratu na trh práce rodičů a současně
vytvoření pracovních příležitostí 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 www.trojlistek.com nebo telefonním
čísle 542 217 464. Městská část Brno-střed projekt podporuje vzhledem
k výsledku Auditu familyfriendlycommunity, ze kterého vzešla potřebnost
této služby.

Volný čas

CO UKÁŽE LETNÍ NEBE
Na Kraví hoře bude možné pozorovat
16. července částečné zatmění Měsíce, na
19. července je plánovaná Měsíční noc
a v srpnu oblíbená Noc padajících hvězd.
Letos v červenci se bude vše točit kolem
Měsíce. Pozorování jeho částečného zatmění
vypukne zhruba hodinu po jeho východu nad
jihovýchodní obzor. Plný zemský stín se objeví při levém horním okraji světlého měsíčního
disku ve 22.02 hodin letního času a postupně
pohltí celou jeho horní polovinu. Ta díky tomu
získá nahnědlé zabarvení. Ve 23.31 hodin
nastane střed zatmění, kdy bude do plného
zemského stínu ponořeno takřka sedm desetin průměru měsíčního kotouče. Od té chvíle
začne stín z Měsíce zvolna ustupovat směrem
k jeho pravému hornímu okraji. Konce částečného zatmění se však dočkáme až druhý
den 17. července asi hodinu po půlnoci.
Měsíční noc
Noční nebe předvede další ze svých originálních představení 19. července. Provozní
doba venkovního bazénu na Kraví hoře bude
tento den až do noci, opět na vás čekají světelné efekty z dílny Visualove a prodloužené

koupání v dohřívané teplé vodě ve venkovním bazénu.
Noc padajících hvězd
Země na cestě kolem Slunce každý rok
mezi 10. a 14. srpnem vletí do proudu drobných prachových částic, které se v minulých
staletích uvolnily z jádra komety Swift-Tuttle.
Některá tato tělíska se strefí přímo do Země
a při průletu její atmosférou se rychle ohřejí
natolik, až se vzápětí vypaří. My pak zahlédneme světelný doprovod takového zániku –

meteor. V případě proudu prachových částic
z komety Swift-Tuttle se nám zdá, že padající
hvězdy vylétají jakoby ze souhvězdí Persea
a právě proto se jim říká Perseidy. V zadní
části veřejného parku koupaliště na Kraví
hoře bude možné stejně jako v minulých
letech sledovat padající hvězdy s odborným
komentářem.
Více informací bude o akcích postupně
zveřejňováno na webu www.hvezdarna.cz
a www.kravihora-brno.cz/akce.
(mav)

■

VZHŮRU NA MĚSÍC

Čtyři sta tisíc techniků a vědců. Kosmická
raketa a kosmická loď z pěti a půl milionu
součástek. Dvanáct pozemšťanů – před
padesáti roky. Vzhůru na Měsíc!
Vysněného cíle dosáhlo šest výprav. Dvě
posádky testovaly mateřskou loď i přistávací
modul na oběžné dráze Země, jiné dvě na
oběžné dráze Měsíce. Apollo 13 zažilo nejúspěšnější neúspěch. Dvanáct lidí, výpravy
Apollo 11, 12, 14, 15, 16 a 17, na povrchu Měsíce
chodilo, skákalo, padalo, jezdilo i tak trochu
bouralo. Zpět na Zemi přivezli kosmonauti

na čtyři sta kilogramů hornin. Jimi prováděné
experimenty, z nichž jeden stále běží, si vzaly
na paškál studium mechanických vlastností
půdy, měsícotřesení, vlastností slunečního
větru a dalších.
Program Apollo podpořil rozvoj a integraci
řady technologií do našich každodenních životů. V 60. letech 20. století měly nejmenší počítače velikost místností, kvůli přistání na Měsíci
však vznikl aparát, který jako jeden z prvních
využil v civilním, nevojenském světě integrované obvody. Mezi novinky spojované

s měsíčním projektem patří žáruvzdorné materiály, sušení vymrazováním a mnohé další.
Přijďte do digitária, prožijte příběh projektu
Apollo, vydejte se v červenci anebo v srpnu
Vzhůru na Měsíc! Jedno z neúžasnějších 3D
představení současnosti, v českém znění
pouze v Brně. Laskavým hlasem vás bude
provázet Kristýna Daňhelová.
A nejen to, přijďte přistání člověka na Měsíci znovu prožít! Tak jak probíhalo před padesáti roky. Od pátku 19. července do neděle
21. července jsme si pro vás připravili celou
řadu jedinečných projekcí. Před budovou
Hvězdárny a planetária Brno bude přichystáno letní kino, ve kterém promítneme ﬁlm
First Man, který dostal cenu Oskar za vizuální
efekty. Připravili jsme i cestu časem, neboli
sestřih původního přímého přenosu z Měsíce
z roku 1969, a to tak, jak jej mohli sledovat
televizní diváci z celého světa. Navíc se budete moci vyfotografovat s největším modelem
Měsíce v Evropě a zažít to, co už se jen tak
nezopakuje, audiovizuální show od seskupení Visualove. Program a vstupenky hledejte na nejdůležitější www stránce v Brně – na
www.hvezdarna.cz.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

■
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VÝSTAVA AŽ NA KOST

LETNÍ KINO

Městské divadlo Brno zve do letního
kina na nádvoří.
Už deváté léto se o prázdninách
mohou Brňané podívat na ﬁlmy pod širou
oblohou na dvoře Městského divadla
Brno. V červenci ﬁlmy začínají od 21.30
hodin, v srpnu od 21.00 hodin. Promítá
se i v případě nepříznivého počasí, organizátoři jsou na mokrou variantu připraveni.
Program a veškeré další informace
jsou k dispozici na webových stránkách
www.letnikinobrno.cz.
(mav)

■

Technické muzeum zve na výstavu Až na
kost, která do 29. září seznamuje zábavnou
a interaktivní formou se stavbou a funkcí
kostí, se způsobem jejich léčby a přibližuje
medicínský pokrok při vývoji kostních
náhrad.
Kosti zde návštěvníci mohou pozorovat
okem i pod mikroskopem, na skutečných lidských kostech se seznámí s biomechanickými vlastnosti kostní tkáně a způsoby léčby
poranění, třeba dlahováním či prodlužováním
kostí.
Hlavní část výstavy se zabývá vývojem
kostních implantátů – náhrady z minulosti
jsou konfrontovány s těmi dnešními. Vystaveny jsou současné náhrady ramenních,
kolenních a kyčelních kloubů či anatomické
modely v životní velikosti.
Do výstavy je umístěno také několik zábavních stanovišť pro děti i dospělé. Zkusí si
poskládat kostlivce, připravené jsou také kvízy a hry. Vyzkoušejí si „četbu“ rentgenových
snímků a za odměnu se vyfotografují s RTG
kostrou.
Technické muzeum najdete na ulici Purkyňova 105 v Králově Poli.
(mav)

ZAHRADNÍ SLAVNOST
S CIMBÁLKOU
Botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity zve na
Zahradní slavnost u cimbálu.
Akce pro milovníky cimbálové muziky
se koná 1. srpna od 18.00 do 21.00 hodin
a bude spojená s módní přehlídkou klobouků Dámského kloboukového klubu
Dantes. Dámy a pánové v extravagantních kloboucích, s nazdobenými slunečníky a v krásném oblečení či v krojích
jsou vítáni. K tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika Pajtáš, zajištěno bude
také občerstvení.
Magdaléna Chytrá

■

CESTAMI ROMSKÝCH
MUZIKANTŮ

■

OKOUZLENÍ AFRIKOU

Výstava Okouzlení Afrikou představuje
v Pavilonu Anthropos umělecká díla ilustrující vliv Afriky na české umělce od začátku 20. století až do současnosti.
Kolem roku 1905 někteří francouzští umělci
objevovali zejména domorodé umění západní Afriky, které na pařížské trhy, do muzeí
nebo do soukromých sbírek přicházelo
z kolonií. Ačkoliv čeští umělci nevyrůstali
v zemi s přímou koloniální minulostí, africké
umění se stalo významným zdrojem jejich
rozmanité tvůrčí inspirace. Afrika vstupovala
do jejich výtvarné tvorby zprostředkovaně
na základě inspirace díly zahraničních umělců

nebo na základě dočasného anebo dlouhodobého pobytu v Paříži.
Výstava prezentuje také české umělce,
kteří začali africké artefakty sbírat a budovat
si sbírky domorodého umění, tvořící inspirační
základnu jejich tvorby a uměleckého uvažování. Cílem výstavy je zmapovat počátky, růst
a kumulaci výtvarného zájmu o africký kontinent v kontextu českého výtvarného umění.
Součástí výstavy jsou také domorodé masky
a plastiky.
Více informací k výstavě najdete na stránkách www.mzm.cz/pavilon-anthropos.
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(mav)

■

Romské muzeum na Bratislavské 67 přibližuje na výstavě Lavutara cesty romských
muzikantů a jejich písní.
Součástí výstavy je doprovodný program,
o prázdninách se návštěvníci mohou těšit
25. července od 17.00 hodin na komentovanou prohlídku a v 19.00 hodin na večer autorské tvorby, na kterém zaznějí legendární
brněnské písně v podání Zdeňka Lázoka &
VIP Band a písničkáře Gejzy Horvátha.
Od šlechtických dvorů, venkovských
muzik, městských kaváren až po prestižní
světová pódia jsou Romové světu známí jako
hudebníci, neboli lavutara. Hudba Romů je
akademická i neškolená, oﬁciální i spontánní,
zpívaná i instrumentální, domácí i virtuózní,
ale přes fascinující rozmanitost jejích podob,
žánrů a druhů pro ni zůstává již po staletí charakteristické, jak nezastupitelně a neodlučitelně provází běžný i sváteční život. Romové
skrze hudbu poznávají svět a svět skrze hudbu poznává Romy.
Výstavní projekt vznikal ve spolupráci
s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů hudebních
(mav) ■
nástrojů a dalších pamětníků.

Volný čas / Kultura

ISLANDSKÁ LEGENDA
NA FLÉDĚ

MENDEL JE… VČELAŘ

Gregor Johann Mendel byl jednou z nejvýznamnějších osobností města Brna. Mnich
a později opat Augustiniánského kláštera
na Starém Brně, zakladatel genetiky, bankéř, učitel, meteorolog a v neposlední řadě
také včelař.
Také právě proto je festival, který je pořádaný každoročně k výročí Mendelových
narozenin, multižánrový, odborný i zábavný.
Letošní ročník se koná od 19. do 21. července
a program bude zaměřený zejména na včelařství.
Hlavní část se bude konat v autentických
prostorech, kde Mendel skutečně žil a působil, tedy na Mendlově náměstí v areálu Augustiniánského kláštera. Dveře budou otevřeny

LEITNERKA NESPÍ
ANI V LÉTĚ
Hledáte program na léto? Hledáte
místo v centru Brna, kde se schovat
před teplem a zároveň si vychutnat
kávu či limonádu?
V klubu Leitnerova budeme mít otevřenou naši kavárnu od úterý do pátku
od 15.00 do 22.00 hodin. Prostory kavárny i zahrádky zaplní kulturní program pro
děti i dospělé. Během roku hrajeme pro
rodiče s dětmi nedělní pohádky a letos
nepolevíme ani o prázdninách, kdy
pohádky přesuneme do venkovních prostor zahrádky. Samozřejmě nebude chybět ani hudba, místo velkých koncertů
nás bude čekat několik akustických
vystoupení hudebníků z Brna a okolí.
Divadlo budeme hrát nejen pro děti,
ale i pro dospělé, a to především v druhé polovině prázdnin. Podrobný program budeme postupně zveřejňovat
na www.leitnerka.cz a už teď se můžete
těšit na desítky prázdninových koncertů,
divadelních představení, výstav nebo
Tomáš Pokorný ■
workshopů.

ale také u dalších vybraných partnerů: VIDA
Science centrum, ZOO Brno, Hvězdárna
a planetárium Brno, Technické muzeum
v Brně a dalších.
Oslavu Mendelových narozenin si užijí malí
i velcí, těšit se mohou na tematické workshopy, nevšední food fest a Plzeň za hubičku,
open air koncert, světelnou show, divadlo
Koráb či pojízdnou laboratoř. Vstupné je
zdarma.
Komentované prohlídky původního Mendelova včelína, Mendelova muzea či unikátní
knihovny Augustiniánského opatství je třeba
si rezervovat předem. Další informace na
www.mendelje.cz a telefonu 542 427 161.
Ellen Repíková

■

Formace GusGus, v jejímž čele stojí zakládající tandem, frontman Daníel Ágúst a Biggi Veira, představí 18. září na Flédě své desáté album nazvané Lies Are More Flexible.
Album vydali po čtyřleté studiové pauze
v roce 2018. Úvodním singlem je song Featherlight, zvukově epická hypnotická skladba,
která se například ve Švédsku stala nejstahovanější písní na iTunes.
GusGus od vlastního hudebního pravěku
ctí labely Kompakt nebo 4AD, pod nímž vydávají i takové ikony jako The National, Future
Islands nebo Pixies. Ve svých počátcích celé
progresivní uskupení čítalo dvanáct hlav,
k nimž se v průběhu let řadila i zpěvačka Emilíana Torrini. Tvorba GusGus působí jako
exkurze po nejrůznějších dimenzích elektronické a taneční hudby.
Nic z toho přitom není povrchní nebo přehnaně akademické. GusGus jsou sice interdisciplinární skupinou všestranných osobností, v první řadě jde ale o geniálně stavěný
stroj s mocí vychrlit zábavnou audiovizuální
show, v níž se minulost prolíná s budoucností,
islandský chlad s přímočarou touhou dobýt
taneční parkety světa.
Sabina Coufalová

■

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL NA ŠPILBERKU
Srpnové dny budou pro obyvatele a návštěvníky města Brna zpříjemněny tradičním a v letošním roce jubilujícím hudebním
open-air festivalem.
Dvacátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk, který letos od 14. do
22. srpna pořádá Filharmonie Brno, nabízí
koncerty pro širokou veřejnost pod širým
nebem.
Na zahajovacím koncertě s brněnskými
filharmoniky vystoupí pod taktovkou estonského dirigenta Rista Joosta operní pěvkyně
Patricie Janečková. Vůbec poprvé navštíví
Brno legendární americká kapela The Klezmatics se svou dávkou energického kletzmeru. Stejně jako v předešlých letech se
letos uskuteční ve spolupráci s vídeňským
Internationales Musikzentrum kinokoncerty,
na kterých návštěvníci zhlédnou záznamy
koncertů hvězdných umělců na prestižních
světových pódiích, a to ve vysoké zvukové
i obrazové kvalitě a na velkém plátně.
Příznivci tvorby Miloše Formana se
mohou těšit na večer s hudbou z jeho filmů

v podání Českého národního symfonického
orchestru.
Závěrečný koncert doprovodí orchestr
pořádající filharmonie známý Janoska
Ensemble, slovenský soubor momentálně
působící ve Vídni a pohybující se mezi jazzem, klasikou, latinskoamerickou hudbou
a popem. Více o programu je k dispozici na
www.filharmonie-brno.cz.
Klára Dočkalová

■
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Kultura

HANA NA DIVADELNÍCH PRKNECH

pár let nebudeme stačit divit, co se to zase
s námi všemi děje. Podobně jako postavy
románu Aleny Mornštajnové. Její hrdinky
přeci také nechtěly vlastně nic víc, než žít
své prosté životy. Ničím nevybočovaly
z řady. Jenom se v klíčových momentech
svých životů, o kterých ovšem ani náhodou
netušily, že to jsou osudové křižovatky,
nerozhodly správně. Ony se ani správně
rozhodnout nemohly, protože netušily, že
rozhodnutí dobré pro jednu konkrétní chvíli,
bude mít v budoucnu dalekosáhlé důsledky.
V tom je příběh nesmírně cenný. Jako stálá
připomínka, že žádné z našich rozhodnutí,
ani to nejmenší a nejbanálnější, nezůstane
bez následků v budoucnosti.

Mahenovo divadlo uvádí divadelní zpracování úspěšného románu Aleny Mornštajnové Hana v režii Martina Glasera.
Příběh Hany a její rodiny obsáhne během
tří stovek románových stran nebo tří hodin
divadelní inscenace skoro třicet let naší historie. Proč stojí za to vracet se znovu k událostem před druhou světovou válkou? Proč
se znovu trýznit hrůzami holocaustu? Proč
hrát o tom, jak se naše společnost rozklá-

dala v dobách komunistického teroru? Hodnotový žebříček naší doby připomíná spíš
než uspořádanou strukturu hromadu dříví,
ze které si každý vybere, co se mu zrovna
hodí. Ztrácíme důvěru v hodnotu slova,
používáme stejné pojmy, ale myslíme si pod
nimi každý něco jiného. Nemáme společný
cíl a vizi, kam směřovat. Chceme v klidu
a spokojeně žít své malé životy. A kolem
nás sviští velké dějiny a my se možná za

DIVADLO A HUDBA
POD ŠIRÝM NEBEM

PŘEČTĚME SI RUMUNSKO

Letní scéna Divadla Bolka Polívky se opět
vrací na Biskupský dvůr Moravského zemského muzea.
Program zahájí představení Podivné
odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, kdy dojde
k jedinečnému propojení herců z brněnské
inscenace, v níž účinkují Bolek Polívka, Pavel
Liška, Sara Venclovská, a herců Jaromíra
Dulavy a Otmara Brancuzského, kteří hrají
v jevištní verzi stejné hry v pražském Činoherním klubu.
V dalších dnech bude uvedena premiéra
letošní sezony Horská dráha s Jitkou Ježkovou a Milanem Kňažkem, Šest tanečních
hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain
a Martinem Krausem, inscenace Divadla Studio DVA Sex pro pokročilé s Karlem Rodenem a Janou Krausovou nebo divácký hit
The Naked Truth – Odhalená pravda, který
vznikl v produkci se společností StageArtCZ.
Divadelní program doplní koncert Ondřeje
Havelky s jeho Melody Makers a také
vystoupení Hany a Petra Ulrychových se
skupinou Javory.
Více informací najdete na stránkách
www.divadlobolkapolivky.cz.

Měsíc autorského čtení bude věnovaný
rumunským autorům, kterým bude v Divadle Husa na provázku věnovaný každý večer
od 1. do 31. července.
Rumunský ﬁlmový zázrak je ve světě pojem,
ﬁlmy z této balkánské země už léta získávají
prestižní ceny na mezinárodních ﬁlmových
festivalech. O tom, že v podobně dobré kondici je i rumunská literatura, nás v červenci
přesvědčí již dvacátý ročník největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení. „Dvacet let je jen zdánlivě důvod
k rekapitulaci, ohlédnutí, nepochybně jsme
v roce 2000 nepočítali, že se akci dostane
takové přízně brněnského publika a takového mezinárodního ohlasu,“ řekl programový
ředitel festivalu Petr Minařík z pořádajících
Větrných mlýnů. Má dvě programové linie,
domácí a zahraniční. V té se letos představí
31 rumunských spisovatelů. Z domácích autorů pak představí festival mezi jinými Terezu
Semotamovou nebo Pavla Kolmačku.
Ale vraťme se ještě k Rumunsku, proč vlastně po Turcích, Gruzíncích a Španělech v minulých letech padla volba právě na tuto zemi.
„Rumunská literatura je minimálně okrajem
středoevropské literatury, někde se s ní přímo

Jiřina Veselá

■

Gabriela Kodysová

■

stýká, tedy třeba v kulturních a multietnických
městech jako je Kluž nebo Temešvár. Myslím,
že v tomto je unikátní, že i po dvacátém století
existuje literatura s vlivy, která reflektuje soužití s Maďary, Němci, ale také Rusy a Moldavany. Značná část rumunské literatury se
odehrává za rumunskými státními hranicemi
v Moldávii, odkud na festival přijede také
několik skvělých autorů,“ vysvětlila letošní
rumunské směřování koordinátorka festivalu
Renata Obadálková.
Na všechny akce je vstupné dobrovolné,
zahraniční linie začíná vždy od 19.00 hodin
a domácí od 20.30 hodin. Informace o festivalu lze najít na www.autorskecteni.cz.
(kad) ■
Foto: Mária Pinčíková
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Kultura

JAK SE POLÁRKA
ROZZÁŘILA: 5. DÍL

Do konce druhé sezony 2000–2001 stihla
Polárka v hlavním repertoáru uvést ještě tři
premiéry. Po dvou scénických čteních dospěl
ke své první plnohodnotné inscenaci tehdejší
posluchač Janáčkovy akademie múzických
umění a nyní vynikající režisér pražského
Divadla Na zábradlí Jan Mikulášek. Pro groteskně pojaté Schůzky s Ezopem, které měly
premiéru 24. března 2001, připravil scénář
na podkladě prozaických, poté různě variovaných bajek proslulého starořeckého autora
dramaturg a současný šéf brněnského Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka
a většina účinkujících si střihla několik převážně zvířecích rolí. O měsíc později, a zhruba
rok po uvedení ve Studiu Marta, přišel na
řadu původní pohádkový muzikál Martina
Koláře a hudebníka Zdeňka Kluky Řehoři,
řekni ř, nastudovaný Tomášem Svobodou za
výtvarné spolupráce Toma Cillera, premiéru
měl 28. dubna 2001. Ve snu se čtvrťák Řehoř
ocitá v Říši písmen, kde za doprovodu podobně logopedicky handicapovaných kamarádů
svede vítězný zápas s jejím vládcem, Smečkovým Velkým R a jeho pomocníky, a tedy
i se svými řečovými vadami.
V rámci vábení odrostlejší mládeže byla
zvolena Gogolova geniální satirická komedie
Revizor, která analýzou deformovaných společenských vztahů, rodících se v atmosféře
strachu zkorumpovaných veřejných činitelů,
slouží za východisko mnoha jevištních experimentů. Tentokrát překlad Bohumila Mathesia upravil a rozmělňujícími písněmi zbytečně
doplnil Miroslav Oščatka pro u nás žijícího
arménského režiséra Bartoloměje Artuše Erzrumského. Premiéru hra měla 11. května 2001.
Základním rysem jejich přístupu byla apriorní

VARHANNÍ LÉTO
NA PETROVĚ

neúcta k jakoby nesvéprávnému autorovi.
Četné sporné vylepšující zásahy do klasické
anekdoty o tom, jak prohnaný městský hejtman (Martin Siničák) naletí zde bisexuálně
souložícímu ﬂoutkovi Chlestakovovi (Václav
Neužil), bohužel nesměřovaly k osobitě koncepčnímu, byť diskusnímu artefaktu, nýbrž
ústily do množství zvulgárnělých schválností
a estrádně podbízivého kašpaření, doklady
čehož by našeho laskavého čtenáře nejspíš
zarazily. Namísto stylového sjednocování
projevu tří odlišných skupin – členové Polárky, studenti JAMU, frekventanti zlínské herecké školy – se připouštělo improvizování
a extemporování. Inscenaci, omylně zaměňující panoptikálnost věrohodných typů úplatkářské society rádoby originálním exhibováním, připomínáme obšírněji jako varovně
poučnou ilustraci jedné z naštěstí výjimečných smutných proher první vývojové etapy
ctižádostivého souboru.
Zatímco jsme regulérní inscenace Polárky
poctivě probrali takřka jednu po druhé,
u některých dalších aktivit se zastavíme spíše
jen enumerativně. Páteř již zmíněného projektu pro dospělé Bílé noci tvořila scénická
čtení, zaměřená na nové či opomíjené starší
texty. Snad největšího ohlasu dosáhl večer
My dva, premiéra 6. listopad 2000, vycházející z rozhlasové hry Bertolta Brechta Let
přes oceán. S výlučně pánskou pěticí dokázal
J. Mikulášek potlačit didaktičnost reportážní
předlohy o Lindberghově riskantním osamělém přeletu Atlantiku ve prospěch jevištní
metaforičnosti, zcizujících momentů a etudové uvolněnosti.
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PhDr. Vít Závodský ■
Dokončení příště

Působivé prostředí brněnské katedrály
rozezní v letních měsících již třetí ročník festivalu Varhanní léto na Petrově.
Letní varhanní festival si našel v minulých ročnících okruh příznivců a návštěvníků, kterým skýtá možnost slyšet kvalitní
varhanní produkci v režii vynikajících
posluchačů a absolventů varhanního
oboru uměleckých škol i věhlasných varhaníků. V letošním roce si budeme moci
vychutnat umění titulární varhanice chrámu sv. Jakuba v Praze Ireny Chřibkové,
varhaníka chrámu sv. Mořice v Olomouci
Karla Martínka a dalších. Zahajovací koncert festivalu proběhne 13. června v 19.30
hodin v katedrále vystoupením dómského varhaníka Petra Kolaře a Dómského
komorního sboru Brno. Výjimečný koncert na posluchače čeká hned 4. července, kdy uslyší prestižní anglický sbor
Oriell College Chapel Choir z Oxfordu.
Festival uzavře Brněnský katedrální
sbor Magniﬁcat skladbami A. Vivaldiho,
J. Haydna a W. A. Mozarta.
Koncerty probíhají na varhanách
brněnské katedrály, které jsou největší
v Brně. V letošním roce si připomínáme
110. výročí jejich postavení.
Koncerty probíhají vždy ve čtrnáctidenní pravidelné rotaci. Vstup je volný.
Příspěvky dobrovolného vstupného
budou použity na opravu katedrálních
varhan. Informace jsou k dispozici také
na stránkách www.magniﬁcat.cz.
(kad)

■

Neziskové organizace

KDYŽ U MIMINKA NENÍ VŠE, JAK MÁ BÝT

Narození miminka většinou přinese do
života rodiny velké změny. Pokud navíc
není vše tak, jak má být, prožívají rodiče
těžké chvíle plné nejistoty a obav z budoucnosti.
Pomoc v nečekané situaci jim přiveze
bezplatná sociální služba rané péče, a to
doslova: poradkyně rané péče jezdí do
rodin, které vychovávají děti s postižením
ve věku od narození do sedmi let, stimulují
vývoj dětí a všestranně rodiče podporují.

V Brně působí Společnost pro ranou péči,
která se specializuje na děti se zrakovým
postižením, často doprovázenými dalšími
závažnými zdravotními problémy. Raná
péče pomáhá také Nelince, jejíž příběh nám
přiblížila její maminka:
„Nelinka se narodila jako zdravé miminko. Na první pohled však bylo patrné, že je
něčím odlišná, měla úplně bílé vlásky.
Postupně jsme si začali všímat dalších
zvláštností. Byla čím dál citlivější na světlo,
procházky venku proplakala a jevila se jako
stále nespokojené a plačící miminko. Až
s odstupem času jsme zjistili, že to bylo
z důvodu velké světloplachosti a přecitlivělosti na světlo, slunce a další světelné
podněty. Zhruba ve třech měsících jsme si
všimli neobvyklých kmitajících pohybů jejích
očí, zabarvení očí do červena a také toho,
že se nedokáže svým zrakem zaměřit na
daný předmět. Po vyšetření zraku nám byla
sdělena diagnóza – okulokutánní albinismus. Znamená to, že nedostatek pigmentu
se objevuje nejen ve vlasech a na kůži, ale
i v očích. S touto diagnózou je také spojen
nystagmus – kmitavé pohyby očí a násled-

Mgr. Irena Jelínková, MSc

■

SMILE RUN

NOJMÁNEK
ZVE NA NÁVŠTĚVU
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek poskytující sociální službu
pro okruh osob s mentálním a kombinovaným postižením srdečně zve na Den otevřených dveří.

ně byl také zjištěn astigmatismus – vada,
způsobující nepřesné zaostření světla na
sítnici. Na základě těchto diagnóz nám bylo
doporučeno kontaktovat Středisko rané
péče Brno, u kterého jsme nyní v péči. Snažíme se s jejich pomocí stimulovat zrak,
upravovat prostředí a pomáhat Nelince co
nejvíce při pobytu venku, což jí zejména
v létě činilo největší problémy. Největší
výhodu ve službách rané péče vidíme
v tom, že nám pomáhají pracovat se zrakem naší dcery, pochopit blíže její handicap
a také to, že po konzultacích si můžeme
vyzkoušené hračky vypůjčit a cvičit tak její
zrak neustále. Velkou výhodou je také to,
že se můžeme setkávat i s ostatními rodinami v rámci akcí pořádaných ranou péčí.“
Brněnskou pobočku Společnosti pro ranou
péči najdete od července 2019 na nové adrese: Uzbecká 32 v Bohunicích, nicméně na
dostupnosti služby to nic nemění. I nadále
dojíždí do rodin po celém Brně i jižní Moravě.
Máte-li pochybnosti, zda se vaše dítě vyvíjí
správně, podívejte se na možnosti bezplatné
pomoci na www.ranapece.cz/brno.

Veřejnost bude mít možnost si 5. září od
10.00 do 17.00 hodin prohlédnout prostory
Domova Nojmánek na Neumannově 11. Jedná se o bezbariérově upravenou čtyřpodlažní vilu ze začátku minulého století, umístěnou v rozsáhlé zahradě. Návštěvníci se
seznámí s posláním, základními a doplňujícími službami zařízení.
Po 10.00 hodině je připraveno malé
hudební vystoupení klientů domova a od
15.00 hodin je zajištěno vystoupení hudebního divadla Slunečnice s krásnými a slavnými písněmi českých i zahraničních interpretů: Milana Chladila, Karla Hály, Karla
Gotta, Waldemara Matušky, Franka Sinatry
a Charlese Aznavoura, které potěší posluchače všech věkových skupin. K vidění
a také zakoupení budou výrobky z dílen.
Pro všechny účastníky tohoto dne je zajištěno malé občerstvení.
Služby Nojmánku jsou určeny lidem se
zdravotním postižením od 16 do 64 let. Slouží pro celoroční pobyty, jako týdenní nebo
denní stacionář.
Mgr. Zuzana Dlouhá, DiS.

■

V neděli 19. května se v Babicích u Rosic
uskutečnil Charitativní běh Smile Run –
Běžíme pro Kamenomlýnskou. Podpořil
střední, základní a mateřskou školu pro
zdravotně znevýhodněné na Kamenomlýnské 2.
Běželo se 19. května v Babicích u Rosic
a do závodu na pět a deset kilometrů se zaregistrovaly zhruba dvě stovky běžců. Mezi
nimi byli i žáci školy, někteří se zrakovým handicapem v doprovodu trasérů, kteří si úlohu
traséra vyzkoušeli poprvé.
Pro děti byla připravena krátká pohádková
Trasa permoníků. Během celého odpoledne
si navíc účastníci mohli vychutnat doprovodný
program, zejména koncerty mladých talentovaných muzikantů z Kamenomlýnské. Na
klavír zahrál Tomislav Šale a Šimon Rejtar.
Společné posezení a zpívání u táboráku
zahájil koncert žákovské skupiny V rytmu pod
vedením muzikoterapeutky Kataríny Grochalové. Kromě příjemné atmosféry celého
odpoledne, kdy se propojil svět zdravých
a handicapovaných, byla výsledkem akce
i obdivuhodná částka 120 150 korun, o kterou
se zvýší sponzorský účet školy.
Hana Svobodová

■
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Sport

STREET DANCE KEMP

Street dance kemp je jednou z nejvýznamnějších tanečních událostí ve street dance
na světě. Letos se koná od 1. do 6. července
poprvé na Riviéře. Zahájí ho 3. července
taneční průvod historickým centrem.
Do Brna se na jeden týden sjedou tanečníci z více než 30 států, aby zdokonalili svoje
umění a učili se od těch nejlepších na světě.
V minulých letech už kemp navštívili choreografové a tanečníci Michaela Jacksona,

Madonny, Justina Timberlake, Rihanny
a dalších.
Kemp zahájí 3. července od 13.00 hodin
velkolepý taneční průvod s tanečními jamy.
Povede z Moravského náměstí od sochy Jošta ke katedrále svatého Petra a Pavla se
zastávkou na Zelném trhu a vyvrcholí na
náměstí Svobody, kde proběhne taneční
souboj v breakdance. Na slavnostní zahájení
navážou na Riviéře od 17.00 hodin atraktivní
ﬁnálové battly.
Unikátní taneční a hudební show Miracle
je připravená na 5. července od 20.00 hodin,
otevřená je i pro veřejnost, která zde uvidí
jedinečné taneční souboje.
Součástí kempu jsou také mezinárodní
afterparty po celý týden. Vstupné, podmínky
a více informací na www.sdkeurope.com.
Klára Mars Piňosová

■

BRNĚNSKÝ ROK SPORTU

Brněnský rok sportu pokračoval poslední
květnový den připomenutím 110. výročí
založení Orla, pokračovat bude srpnovou
cyklistickou exhibicí.
Přesně v den tohoto výročí se hrál na
Moravském náměstí u sochy Jošta Moravského a pod orelskou vlajkou stolní hokej
neboli šprtec. Právě tuto hru zvolili pořadatelé
jako jakýsi svorník a doklad toho, že orelská
myšlenka a sport obecně mohou lidi spojovat.
Šprtec zde hráli malí i velcí amatéři společně
s mistry světa v této stolní hře a brněnskými

mistry a vicemistry světa v dalších sportovních
odvětvích. Byli mezi nimi i František Jursa,
Iva Zajíčková, Svatopluk Buchta, Tomáš
Bábek či největší sportovní talent Jihomoravského kraje a juniorský mistr světa Jakub
Šťastný, kteří již zvali na pokračování Brněnského roku sportu.
Poslední srpnový den to bude cyklistická
exhibice a společná jízda stopadesáti brněnských osobností u příležitosti 150. výročí
prvních cyklistických závodů v Brně.
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Vladimír Koudelka

■

BEACH VOLEJBAL
S KRÁSNÝM
VÝHLEDEM

Až pojedete na kole po cyklostezce
kolem řeky Svratky, zastavte se na
CITY BEACH a vychutnejte si výhled
na dominanty našeho města.
Projekt městské pláže brněnského
podnikatele Pavla Trčaly letos slaví deset
let. Původně areál fungoval dočasně
v rámci kancelářského komplexu Spielberk Office Centre a po jeho dostavbě
byl přestěhován na druhou stranu řeky
Svratky. „Opuštěné území u ulice Opuštěná bylo původně celé znečištěné zbytky betonů a starých skleníků. Přes
džungli náletových dřevin nebylo Petrov
a Špilberk ani vidět. I přesto jsem v tom
místě viděl velký potenciál,“ zavzpomínal
Trčala. Území vyčistil, přestěhoval sem
dva kurty a přidal ještě další dva. Nyní
veřejnosti slouží čtyři písková hřiště, travnatá hřiště a zázemí. Základním školám
dokonce nabízí v rámci výuky tělesné
výchovy hru zdarma. Beach volejbal ale
není jediným sportem, který si zde zájemci mohou vyzkoušet. Stále populárnější
je i beach tenis a sportovní vyžití v lokalitě
rozšiřuje disc golf, který zde byl vybudovaný díky spolupráci s městskou částí
Brno-střed. Na všechna hřiště si mohou
sportovci zajít jednorázově, nebo si je
mohou pronajmout v pravidelném čase
na celou sezonu. Areál využívají i další
sportovní oddíly. „Jeden florbalový tým
u nás má kondiční tréninky na písku.
Běhání v tomto terénu je namáhavější
než na pevném povrchu. Týmu vycházíme vstříc a poskytujeme jim hřiště bez
sítí,“ doplnil Trčala. V létě se v areálu
budou konat plážové turnaje, kterých se
může zúčastnit každý.
Více informací naleznete na stránkách:
(mav) ■
www.citybeach.cz

Sport

LÉTO NA KRAVÁKU

ZLATO PRO TEAMGYM

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno obhájil titul mistra republiky TeamGym 2019.
Mistrovství České republiky TeamGym se
konalo 11. května v Olomouci. Závodu se
v kategorii Junior II zúčastnilo družstvo
závodnic KSG Moravská Slavia Brno, kterému se v náročném klání s dalšími 14
družstvy podařilo po roce opět zvítězit.
Závodnicím děkujeme za vzorné reprezentování a trenérům za důkladnou pří pravu.

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
NA SOKOLÁKU
Oddíl plážového volejbalu Sokola
Brno I zve na turnaje ABV ČVS a turnaje v kategoriích U15-U11 Mini beach.
Sokolák se nachází na levém břehu
Brněnské přehrady na ulici Hrázní v Kníničkách. Zde se také odehrají zápasy
letního poháru pro mládež a dospělé
hráče:
13. a 14. července Letní pohár žen
27. a 28. července Letní pohár mužů
10. a 11. srpna Letní pohár mužů
17. a 18. srpna Letní pohár žen
Mistrovství České republiky mužů
a žen se bude konat od 30. srpna do
1. září. Pro hráče a hráčky do 18 let připravil oddíl na prázdniny kempy zaměřené na plážový volejbal, přihlásit se
mohou také noví zájemci, a to především
ve věkovém rozmezí od 8 do 11 let.
Více na www.sokolak.cz nebo e-mailu:
kaca@dzava.cz.
Kateřina Džavoronoková

■

Gymnastická soutěž TeamGym, dříve
Euroteam, vznikla na půdě Evropské gymnastické federace UEG v roce 1994. Pochází
ze Skandinávie, kde má již dlouholetou tradici. Cílem bylo rozšířit sport na celosvětovou úroveň a názvem vyjádřit, že jde o týmový gymnastický sport. TeamGym soutěží
v těchto disciplínách: pohybová skladba,
akrobacie a trampolína, všechny za hudebního doprovodu.
Více na www.morenda.com.
Adriana Spílková

■

JÓGA V LUŽÁNKÁCH

Evropská federace jógy zve na letní lekce
jógy zdarma.
V lužáneckém parku je do 11. srpna připraveno na každou neděli od 17.00 do 18.30
hodin cvičení jógy. Určeno je všem zájemcům
bez ohledu na jejich věk, hodiny vedou certiﬁkovaní instruktoři s dlouholetými zkušenostmi.
Zájemci by měli mít pohodlné oblečení,
vodu a podložku na cvičení. V případě nepříznivého počasí bude hodina jógy posunuta
na následující týden na stejnou dobu.
Pro veškeré informace je možné využít
e-mailovou adresu yoga.yfe@gmail.com.
(mav)

Sportovní a rekreační areál Kraví hora nabízí mnoho možností, jak aktivně trávit
letní dny.
Osvěžit se ve venkovních bazénech
mohou návštěvníci každý den po celý červenec a srpen od 9.00 do 22.00 hodin. Vždy
v úterý, čtvrtek a pátek mohou zájemci využít
ranní plavání, kdy je bazén otevřený už od
7.00 hodin.
Velký 50metrový i menší dětský bazén mají
bezbariérový přístup a jsou doplněny vodními
atrakcemi a skluzavkou. K odpočinku slouží
travnaté terasy nebo lehátka, která jsou
k zapůjčení zdarma.
Kromě bazénu nabízí areál také dva kurty
pro plážový volejbal a dvě multifunkční plochy
s umělým trávníkem a křemičitým vsypem
vhodné pro házenou, malou kopanou, nohejbal nebo odbíjenou.
K dispozici jsou branky i basketbalové
koše. Vychutnat si výhled na Brno a odpočinout si můžete ve veřejném parku, který je
přes léto součástí venkovního koupaliště
a mimo sezonu je pak volně zpřístupněn
veřejnosti. Naleznete zde hřiště pro děti a pískoviště a lanovou dráhu.
Ke vstupu je výhodné využít permanentku,
která umožní levnější vstupné, je přenosná
a ušetří čekání ve frontě na pokladnu před
vstupem. Více informací o cenách, otvírací
době a rezervacích naleznete na stránkách
www.kravihora-brno.cz.
Lucie Tribulová

■

■
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TECHNICKOU KONTROLU
VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
JE&NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno-Komín
Tel.: 541 222 151
www.jene.cz
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