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Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.
Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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AKTUALITY Z RADNICE

ulice by nastal problém jak s obsluhou nemovitostí, tak se zásobováním provozoven.

městské části Brno-střed
Brno-střed je obcí
přátelskou rodině
Celkem pět obcí, mezi nimiž je i městská
část Brno-střed, úspěšně prošlo Auditem
familyfriendlycommunity a získalo od Jihomoravského kraje základní certiﬁkát.
Audit obce přátelské rodině je v České
republice dosud ojedinělý nástroj na podporu
vytváření prorodinného prostředí, mezigeneračního dialogu a spolupráce samosprávy
obcí a občanů. Pro provedení auditu vznikla
v městské části projektová skupina, která
vyhodnotila stávající možnosti a dostupnost
komunální rodinné politiky a navrhla kroky,
které by bylo vhodné do budoucna zrealizovat. Mezi ně patří například bezplatný kurz
počítačových dovedností pro seniory nebo
projekt Podnikni to!, určený pro maminky
a tatínky na mateřské a rodičovské dovolené,
kteří mají zájem začít podnikat. Obě aktivity
už v rámci městské části Brno-střed úspěšně
probíhají. Certiﬁkát z rukou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Marka Šlapala, převzali Mgr. Marie Jílková, radní pro
sociální a zdravotní oblast, a Bc. Martin Landa,
1. místostarosta městské části Brno-střed.

Oprava chodníku
na Kraví hoře a u ZŠ Úvoz
Rada městské části Brno-střed schválila
opravu zbývajícího dosud neupraveného
chodníku poblíž planetária na Kraví hoře.
Původně mlatové, nyní asfaltové cesty pro
pěší jsou součástí parku od doby jeho vzniku
na přelomu padesátých a šedesátých let.
V posledních letech se však nacházely ve
špatném stavebnětechnickém stavu, a proto
jsou městskou částí postupně obnovovány.
Poškozený a rozbitý asfaltový povrch je

nahrazen novým asfaltem, výměra chodníku
se nemění. Jedním z posledních špatných
úseků je křižovatka asfaltových chodníků
v blízkosti planetária, přičemž toto místo je
hojně využíváno dětmi k jízdě na trojkolkách,
koloběžkách a kolech a také pěšími. Městská
část také zajistí opravu povrchů asfaltových
kaskádovitých podest u přístupu do základní
školy Úvoz, které se nacházejí v žalostném
stavebnětechnickém stavu, a proto je žádoucí i jejich povrch, včetně lokální opravy schodů, co nejdříve obnovit. Obě opravy budou
realizovat v průběhu letních prázdnin Brněnské komunikace a.s. a cena bude téměř
500 000 korun.

Česko-francouzské
přátelství stvrdila
výsadba jabloně
Jubilejní 25. ročník festivalu francouzské
a frankofonní kultury Bonjour Brno letos probíhal během dubna na mnoha místech městské části Brno-střed. S koncerty, ﬁlmy, divadelními představeními, výstavami, literárními
akcemi, ale i tradičními Le Rendez-vous nebo
turnajem v pétanque jste se mohli potkat například v Moravské zemské knihovně, Urban centru, na Špilberku, v HaDivadle, na Obilním trhu
a dalších. V Otevřené zahradě na Údolní pak
francouzský velvyslanec Roland Galharague,
Ing. arch. Vojtěch Mencl za městskou část Brno-střed a další významní představitelé města
Brna i Jihomoravského kraje společně zasadili
jabloň staré francouzské jablečné odrůdy
Reneta, která bude představovat kousek Francie uprostřed Moravy.

Nesouhlasíme
se zahlcením Kounicovy
a Úvozu dopravou
Rada městské části Brno-střed doporučila
starostovi podat námitku účastníka územního
řízení ve věci stavby Rekonstrukce ulice
Veveří I, Brno. Městská část námitkou vyjadřuje nesouhlas s vyloučením automobilové
dopravy z ulice Veveří na úkor okolních ulic.
Ulice Veveří je jednou z významných radiál
a její uzavření bude znamenat převedení
dopravní zátěže na okolní komunikace. Koncepčním řešením zklidnění ulice Veveří ale
i ostatních radiál by však mělo být převedení
této zátěže na kapacitní komunikaci Velkého
městského okruhu. Ten však není hotový.
Lokální zlepšení v části ulice Veveří tak bude
vykoupeno zhoršením situace v okolních ulicích, zejména na Úvoze a na Kounicově. Tato
úprava je proto naprosto nežádoucí, a to
i s ohledem na zásadní zhoršení bezpečnosti
před několika školami, včetně mateřské,
nebo sportovním areálem. Ulice Veveří je
sídlem mnoha obchodů a restaurací, které
vyžadují celodenní zásobování. S uzavřením

Představení územní
studie pro zastupitele
Na 5. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-střed dne 24. dubna představili architekti
Ing.arch. Kynčl aIng.Novák zastupitelům Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové
oblasti Brno. Studie prověřovala, kudy by bylo
nejlepší jezdit, a to především v rámci severojižního či jihoseverního spojení stávajících
komunikací D1 a D35. Zda by spojení bylo lepší
jako dálnice, nebo kapacitní silnice první třídy.
Zpracovatelé uceleně prověřili základní varianty
apodvarianty trasování, ato z hlediska dopravní
účinnosti, vlivu na stávající urbanistické celky,
na zdraví obyvatel a na životní prostředí. Závěr
analýz je takový, že nejsledovanější komunikace označovaná číslem 43 je prioritně aglomerační komunikací, druhotně pak plní funkci
(kad) ■
spojení dálnic.
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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,
jak zřejmě mnozí z vás víte, začátkem měsíce března proběhlo na našem úřadě policejní šetření ve věci podezření z korupce
bývalého místostarosty a radního pana
Švachuly a dvou zaměstnanců městské
části.
Asi je zbytečné psát o této věci více
podrobností, protože vše bylo poměrně široce zveřejněno v tisku a televizi. Každopádně
je na místě velmi poděkovat policii, že se jí
podařilo tuto činnost odhalit. Vybírání úplatků
probíhalo tak dobře organizovaným a utajeným způsobem, že na něj nebylo možné přijít
jinak než policejními odposlechy.
Na nás, pracovnících úřadu, nyní je, abychom s využitím policejního vyšetřování zjistili,
jaká škoda byla městské části a jejím občanům způsobena. Ani přes pomoc policie to
však není úplně jednoduché. Víme, že podstata trestné činnosti spočívala v tom, že obviněné osoby vybíraly úplatky a provize od
ﬁrem, které pracovaly pro městskou část. Stále ale nevíme, jestli byly zakázky těchto ﬁrem
o provize navýšeny nebo jim je ﬁrmy vyplácely ze svého zisku. To samozřejmě nic
nemění na tom, že o tyto peníze městská část

přišla. Je ale obtížné stanovit, jakým postupem způsobenou škodu vyčíslit. Nakonec
jsme se rozhodli pro úplně nejjistější postup.
Požádali jsme, aby nám veřejné zakázky
a práce, kterých se to týká, prověřil znalecký
ústav Vysokého učení technického v Brně
a renomované občanské sdružení Oživení,
které se transparentností veřejných zakázek
zabývá už od roku 1997.
Znalci Vysokého učení technického v Brně
nám prověří veřejné zakázky ze stavařského
pohledu. Prověří výši cen vítězných nabídek,
zkontrolují kvalitu a úplnost provedených prací a také prověří oprávněnost provedených
víceprací.
Pracovníci spolku Oživení zkontrolují veřejné zakázky z pohledu jejich administrace
a možných pletich při jejich zadávání. Přitom
využijí i své praktické zkušenosti z šetření
podobných případů.
Zakázek, které budeme muset zkontrolovat, abychom dokázali vyčíslit škodu, je velké
množství. Proto nejprve necháme zkontrolovat zakázky, které se aktuálně realizují a které ještě nejsou zaplaceny, abychom zabránili
možnému vzniku ještě větší škody. Potom

vedla zkušená podnikatelka Andrea Tkačuková, se kterou připravili vlastní podnikatelské
záměry. Ty pak měli možnost konzultovat
s profesionály.
„Začít s podnikáním chce spoustu času
i odvahy. U rodičů malých dětí je situace těžší
o to, že svou kariéru musejí sladit s péčí
o rodinu. Velmi proto obdivuji všechny účastníky kurzu, kteří se rozhodli to zkusit. Věřím,
že jim kurz pomůže udělat první kroky v rozvoji svého nápadu,“ řekla Andrea Tkačuková,
spoluzakladatelka CEO agentury Foreigners.
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tajemník Úřadu městské části Brno-střed

POZVÁNÍ
NA ZELNÝ TRH

KURZ PODNIKNI TO!
PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ

Městská část Brno-střed ve spolupráci
s projektem Podnikni to! úspěšně realizovala kurz podnikání pro maminky a tatínky
na mateřské dovolené.
Bezplatný dvouměsíční kurz absolvovalo
16 maminek a dva tatínci. Účastníci kurzu si
osvojili soubor dovedností potřebných pro
podnikání, dozvěděli se, jak hledat podnikatelské nápady, jak systematicky otestovat
jejich potenciál i ﬁnanční udržitelnost a jak
jej rozvinout ve funkční podnikatelský projekt,
na kterém budou moci pracovat i po absolvování kurzu. Účastníky celým kurzem pro-

necháme zkontrolovat zakázky, které jsou
předmětem šetření policie a nakonec i ty
ostatní z let 2014 až 2018. Tak budeme mít
jistotu, o kolik peněz naše městská část vlastně přišla.
Současně s vyčíslením škody usilujeme
i o obstavení co největší části majetku
podezřelých osob. Chceme mít jistotu, že
až v rámci trestního řízení uplatníme naši
škodu, budou ji mít obvinění z čeho uhradit
a naše městská část a její občané dostanou
své peníze zpátky.
Odhalit takto závažnou a organizovanou
korupci je asi jen v možnostech policie. Nicméně bych rád upozornil, že pokud byste se
setkali s jakýmikoliv náznaky korupčního jednání i v jiných případech nebo i v jiných institucích, můžete zdarma zavolat na protikorupční linku +420 257 532 369. Tuto telefonní
linku platí od roku 2016 naše městská část
a provozuje ji občanské protikorupční sdružení Oživení. Budeme vám vděční za vaše
upozornění.
O dalším vývoji této kauzy vás budeme
Petr Štika ■
informovat.

(kad)

■

Prodejci na Zelném trhu nabízejí lokální
i dovozové produkty. Tržiště je otevřeno
od pondělí do pátku od 6.00 do 18.00
hodin, v sobotu od 6.00 do 14.00 hodin.
S nastupující pěstitelskou sezonou lze
nakoupit na trhu u prodejců–zemědělců
pestrou škálu lokálního ovoce, zeleniny, bylinek a květin, kterou doplňují dovozové produkty na pultech obchodníků. Stoly jsou přehledně označeny identiﬁkačními tabulkami,
díky kterým se zákazník v nabídce lépe zorientuje. Na stolech s tabulkami se zelenými
pruhy je nabízeno lokální zboží, oranžové
pruhy mají tabulky obchodníků a žluté pruhy
označují doplňkový prodej, tedy zahradní
přebytky, ale také občerstvení, uzenářské
výrobky nebo třeba hnojiva. Podrobné informace o tržišti jsou zveřejněny na stránkách
www.trhynazelnaku.cz.
V horní části tržiště se v červnu odehrají
hned tři akce, které zpříjemní nákupy. Připravený je Slow Food, který nabídne od 20. do
22. června jídlo zblízka, piva z minipivovarů
dobré jídlo doplní od 21. do 23. června a od
21. do 22. června zde navíc odegustujete
také nejlepší moravská vína.
(mav)

■
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BRNO-STŘED PODPOŘÍ PROJEKT BRNOX II

Městská část Brno-střed se aktivně zapojí
do nového projektu Kateřiny Šedé, české
výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální
architektuře. Společně s Magistrátem města Brna a městskou částí Brno-sever se pustí do realizace jejího projektu BRNOX II.
V roce 2016 Kateřina Šedá vydala publikaci
BRNOX, průvodce brněnským Bronxem, za
nějž získala cenu Magnesia Litera. V deseti
trasách zde mapuje tuto lokalitu, nabízí netra-

dičně pojatá místa a zastavení a také tipy na
výlet. Na jednu z tras, šedou, pak navazuje
její nový projekt BRNOX II. Jeho cílem je revitalizace brněnského Bronxu, která danou
lokalitu začne fakticky měnit. Místa, jichž se
projekt týká, se nacházejí východně od centra
města. Brněnský Bronx má rozlohu zhruba
63 hektarů a spadá do městských částí Brno-střed a Brno-sever. Městská část Brno-střed
do projektu vstupuje s úkolem revitalizace

DEN SE ZÁCHRANÁŘI
NA KRAVÍ HOŘE V BRNĚ
Městská část Brno-střed srdečně zve na
Den s Integrovaným záchranným systémem. Bude se konat v úterý 25. června od
8.30 hodin na ploše koupaliště a parkoviště
na Kraví hoře.
V průběhu akce budou předvedeny statické a dynamické ukázky Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje,
Policie ČR, Záchranné zdravotnické služby
Jihomoravského kraje, Městské policie Brno,
Univerzity obrany, VIDA! science centra a Svazu záchranných brigád kynologů ČR.
Děti z mateřských škol a žáci základních
škol městské části Brno-střed i široká veřejnost se seznámí se zásahem složek IZS při
dopravní nehodě, dále s ukázkou práce Policie ČR a studentů Univerzity obrany. Násle-

dovat budou informace o poskytování první
pomoci, ukázka se cvičením záchranářských
psovodů nebo show Vida! science centra.
Policie ČR, oddělení dopravní policie, i letos
připraví pro děti dráhu pro měření času při
běhu mezi překážkami. V průběhu i po skončení akce mají účastníci možnost se zastavit
u preventivních stanů všech záchranných
složek, které se na akci podílejí, a dozvědět
se spoustu zajímavostí. Akce má preventivní
charakter a jejím účelem je přiblížit malým
i velkým školákům a veřejnosti práci jednotlivých složek Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje. Z tohoto
důvodu bude v den akce možné zaregistrovat zvýšený pohyb vozů IZS JmK na Kraví
hoře.

prostranství na nároží ulic Vlhká a Cejl, kde
by mělo dojít k doplnění zeleně, laviček a také
herních prvků pro děti.
„Návrh revitalizace tohoto veřejného prostranství vycházející z projektu Kateřiny Šedé
se nám líbí a souhlasíme s tím, že si prostor
žádá úpravu. Prověřili jsme jeho náklady,
takže víme, že budeme potřebovat od statutárního města Brna zhruba 3 miliony korun,
abychom jej mohli realizovat,“ upřesnil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.
Město Brno bude realizovat průřezové aktivity projektu, například opravy fasád domů,
chodníků, obchodních parterů, doplnění
mobiliáře a další. Městská část Brno-sever
zajistí revitalizaci veřejného prostranství na
ulici Bratislavská v oblasti pod platany. Všichni
partneři projektu se shodli na vytvoření pracovní skupiny, která se bude pravidelně scházet a realizaci jednotlivých částí projektu společně koordinovat. Kompletní realizaci
projektu bude mít na starosti Odbor životního
prostředí Magistrátu města Brna. (kad) ■

Program a místo konání ukázek:
8.30 hodin: Zahájení proběhne na parkovišti
nad koupalištěm na Kraví hoře, následuje
ukázka zásahu IZS Jmk při dopravní nehodě
9.30 hodin: Vodní záchranná služba Brno –
záchrana tonoucího v bazénu na koupališti
9.50 hodin: Svaz záchranných brigád kynologů ČR – ukázka výcviku záchranářských
psů
10.20 hodin: Univerzita obrany – taktická
ukázka skupiny Commandos
10.50 hodin: Policie ČR, Jihomoravský kraj –
ukázka zadržení nebezpečného pachatele
11.20 hodin: Záchranná zdravotnická služba
Jmk – úrazy dětí
11.40 hodin: VIDA! science centrum Brno –
show Aqua Et Ignis
12.00 hodin: Policie ČR, Jihomoravský kraj –
ukázka výcviku policejních psovodů
Ing. Ludmila Zrůstová

■
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SHODA VE VEDENÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Bc. Martin Landa,
1. místostarosta (nestraník za ANO)
„Chtěl bych posílit intenzivní úklid vodou
a parou v přetíženém centru Brna a podle
finančních možností jej i rozšířit. Zaměřím
se na péči o zeleň a participaci obyvatel
v této oblasti. Důležité je i dotažení investic do plánovaných rekonstrukcí parků.
V neposlední řadě bych také rád zavedl
koncepční přístup k ozeleňování centra zejména v souvislosti se snahou o zadržování
vody a ochlazováním města.“
JUDr. Michaela Dumbrovská,
2. místostarostka (KDU-ČSL)
„Zřizujeme 11 základních, 24 mateřských
škol a 6 školních jídelen, které vyžadují
dlouhodobou péči a nemalé investice a my
jim je chceme dát. Mou snahou je podporovat a budovat školy, které nabídnou kromě kvality i sportovní, přírodovědné a jazykové zaměření. Chci udržet trend, že se
všechny tříleté a nemálo dvouletých dětí
dostane do školky.“
Rada městské části Brno-střed, složená
z představitelů ODS, ANO a KDU-ČSL, se
shodla na znění programového prohlášení
pro volební období 2018–2022.
Společné prohlášení deklaruje vůli spolupracovat a společně vést městskou část
Brno-střed odpovědně a s péčí řádného
hospodáře a definuje konkrétní závazky
pro nadcházející období. Programové prohlášení rady se dotýká jedenácti základních
oblastí správy městské části, a to jejího hospodaření, správy městské části a poskytování služeb občanům, bytové politiky, životního prostředí, výstavby a územního
rozvoje, dopravy, bezpečnosti, školství
a sociální politiky a kultury a sportu. Členové
vedení městské části své priority definují
v níže uvedených prohlášeních.
Ing. arch. Vojtěch Mencl,
starosta (ODS)
„Řadu úkolů mám jako starosta uloženo
zákonem o obcích, například přípravu jednání rady a zastupitelstva městské části
nebo zastupování městské části navenek.
Kromě toho jsem si vzal na starost dvě
oblasti – rozvoj městské části a kulturu.
Spolu s kolegy se budu snažit, aby naše
čtvrť byla dobrým domovem a současně
vlídným prostředím pro naše hosty.“

Ing. Roman Kotěra,
3. místostarosta (ODS)
„V tomto volebním období bych se chtěl
zaměřit na tvorbu rozpočtu a pronajímání
nebytových prostor v domech svěřených
naší městské části. Zejména budu usilovat
o zrychlení administrativní části procesu
pronájmu. Při tvorbě rozpočtu budu klást
důraz na jeho hospodárnost, nezadluženost a rozpočtovou odpovědnost.“
Ing. Martin Schwab,
4. místostarosta (ANO)
„Chtěl bych v naší městské části najít
vhodné lokality pro výstavbu víceúčelových
hřišť a také místo pro vybudování krytého
skateparku, který tu chybí. Pokusím se zajistit zpřístupnění školních hřišť tak, aby mohly
sloužit i po vyučování například pro sportující mládež.“
Kompletní znění programového prohlášení je k dispozici na www.brno-stred.cz
v sekci Rada městské části.
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PORADNA ODBORU
SOCIÁLNÍHO
A ZDRAVOTNÍHO
Často se na nás obracíte s dotazy na
řešení různých situací týkajících se
vašich blízkých. Odpovědi na nejčastěji
kladené otázky vám proto budeme přinášet i ve zpravodaji. Prvním tématem
je institut zvláštního příjemce důchodu.
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak
postupovat v situaci, která nás potkala.
Mamince se zhoršil zdravotní stav natolik, že se již nemůže podepsat a paní
pošťačka nám odmítla předat její
důchod. Je možné, že bude potřeba
také její hospitalizace v nemocnici. Je
nějaký způsob, jak bych mohl jako
syn přebírat její důchod?
Jiří Novotný, Brno
Tuto životní situaci lze řešit ustanovením tak zvaného zvláštního příjemce
důchodu. Žádost se podává na obecním
úřadě podle trvalého bydliště seniora –
příjemce důchodu. Pokud má senior trvalé bydliště v MČ Brno-střed, lze žádost
podat na Odboru sociálním a zdravotním,
Malinovského nám. 4, kancelář č. 222B,
kontaktní osoba Bc. Pavel Bína, a to buď
osobně v úřední dny, případně podáním
na podatelně, poštou či do datové
schránky úřadu. Zde také obdržíte formuláře potřebné k podání žádosti, nebo
si je můžete stáhnout z webových stránek úřadu v sekci životních situací. Je
potřeba především potvrzené vyjádření
lékaře, ve kterém bude posouzena
schopnost osobního přebírání důchodu
seniorem, schopnost jeho podpisu
a vyjádření k ustanovení dané osoby
zvláštním příjemcem. Zvláštní příjemce
může být ustanoven i osobě, která je
schopna podpisu, ale není schopna si
důchod osobně přebírat. Pracovník úřadu se s vámi domluví na dalším postupu
a poučí vás o průběhu správního řízení.
V rámci řízení je nutné provést sociální
šetření v domácnosti seniora, pokud se
nenachází v hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
Pracovníci Odboru sociálního a zdravotního vám také poskytnou poradenství
o možnostech, jak řešit situaci, pokud
senior není schopen i dalších právních
jednání.
Bc. Pavel Bína

■
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LETNÍ KINO BRNO-STŘED

Jedním z nejhezčích okamžiků v letním
Brně je ta chvíle, kdy na rozpálené ulice
města zvolna padá tma a na nádvoří radnice
Brno-střed se rozsvěcí stříbrné plátno. Letos
nás čeká již pátá ﬁlmová sezona a je skvělé,
že se letní kino v historických kulisách radnice stalo důležitou součástí prázdninového
kulturního programu v Brně.
Zahájení letního kina se koná v pátek
28. června ve 20.00 hodin, tentokrát v heavy-metalovém rytmu. Promítat se bude ﬁnská
hudební komedie Heavy Trip, která letos nejvíce nadchla diváky ﬁlmové přehlídky Sever-

ská ﬁlmová zima. Dramaturgii programové
nabídky pro diváky i letos připravil spolek
Noční motýl, který pro městskou část letní
kino každoročně zajišťuje.
Jak je v Letním kině Brno-střed dobrým zvykem, nezůstane jen u jednoho severského ﬁlmu. Během léta se diváci v programu setkají
s výběrem toho nejlepšího ze současné skandinávské kinematograﬁe. Zachovány zůstanou i další programové stálice, jako jsou pravidelné pondělní projekce dokumentárních
ﬁlmů nebo cyklus klasických snímků ze zlatého
fondu světové kinematograﬁe. Díky spolupráci

s Goethe institutem se letos ještě rozšíří výběr
německojazyčných ﬁlmů zařazených do sekce
Das Sommer kino. Fanoušci německé kinematograﬁe se mohou těšit třeba na klasiku
Toma Tykwera Lola běží o život, nebo na ﬁlmy
Fatiha Akina Solino a Soul Kitchen.
V programu letního kina se objeví i klasické
divácké hity jako ﬁlm Bohemian Rhapsody
o britské kapele Queen a jejím zpěvákovi
Freddiem Mercurym, který je ověnčen celkem čtyřmi Oscary. K létu v kině neodmyslitelně patří humor, a protože loni měla mimořádný úspěch italská vztahová komedie
Naprostí cizinci, mohou se na ni diváci těšit
i v letošním roce. Českou kinematograﬁi
v programovém výběru zastupuje černá
komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní
roli. Programovou skladbu obohatí speciální
projekce k vybraným výročím letošního roku.
Například 20. července, kdy uplyne padesát
let od přistání člověka na Měsíci, se diváci
mohou těšit na projekci ﬁlmu První člověk.
Léto ve městě může mít spoustu půvabů
a pevně doufáme, že Letní kino Brno-střed
k nim přispěje.
Monika Šimková

■

TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU UPROSTŘED

I letošní léto pro vás městská část Brno-střed připravila v ulicích, na náměstích
a také méně známých místech centra
pestrou nabídku kulturního vyžití. Od
21. června do 31. srpna vás čeká program
plný hudebních produkcí, workshopů, divadelních představení, tančíren, sportovních
a multimediálních akcí.
Festival Uprostřed ale není jen kulturní akcí,
je také velkou příležitostí k setkávání a propojování různých lidí bez ohledu na věk nebo
kulturní vkus. A to platí i při tvorbě jeho programu. Tvoří jej skvělý koktejl plný počinů
a skupin, který byste bez našeho festivalu
nepoznali, a který pro vás připravují různé
malé i velké kulturní subjekty z brněnských
klubů, spolků či občanských sdružení.

Během úvodního víkendu festivalu se
můžete těšit na:
G 21. června na Moravském náměstí:
Brunch´n ´park uvádí: Chill out street move
– Akce plná streetového sportu: longboardy, skateboardy, koloběžky, streetrunning, parkour. Večer bude ukončen Filtr
party.
G 22. června na Moravském náměstí:
Festival Uprostřed uvádí: Den pro všechny!
Zahájení festivalu s programem od
nejmenších až po babičky a dědečky. Těšit
se můžete na Hurá na výlet a jejich historický autobus. S Divadlem Polárka zakončíme sezonu v ultra mega kosmickém
duchu s kapelou Polaris. Zahraje také stylová kapela Django jet a vyhlášená brněn-

ská kapela Meteor z Prahy. Hlavní program
doplní dětská opičí dráha, dílničky pro děti,
baby koutek, taneční vystoupení a mnohem víc.
G 23. června v Björnsonově sadu:
Festival Uprostřed uvádí: Čau, prázdniny!
Pojďte s námi přivítat prázdniny do Björnsonova sadu. Na všechny malé i velké
čeká spousta zábavy v rámci pohodového
odpoledne, výtvarné dílny, workshop na
výrobu slizu, táborák, městské hry jako třeba skákání přes gumu, vědomostní soutěž
i zábavná angličtina se školou Helen
Doron.
V létě se chystá například street dance
party od Flédy, letní šílenství od Bastl Instruments, na akci 69! si připomeneme tragické
události z Brna ze srpna 1969, ve spolupráci
s Domem umění tu bude Laterna Magica,
nebudou chybět swingové a rock´n ´rollové
tančírny s Café Biograf, divadelní před stavení od BuranTeatru, akce od Efeméru
a další. Kompletní program najdete na
www.festivaluprostred.cz. Festival pro vás
organizuje Kávéeska, p. o. městské části
Brno-střed, ve spolupráci s TIC Brno.
(kad)

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2019 | 7

Informace z radnice

VÝROČÍ OSVOBOZENÍ BRNA
A KONEC VÁLKY

Považujeme za velmi důležité důstojně si
připomínat významné dny a milníky v historii našeho státu i města Brna. Účast na
pietních aktech je proto z pohledu městské
části Brno-střed nedílnou součástí a povinností jejího starosty.
Na ústředním hřbitově v Brně jsme si
26. dubna připomněli 74. výročí osvobození
Brna Rudou armádou. Takzvaná bratislavsko-brněnská operace z prvních měsíců
roku 1945 vrcholila květnovými boji na mnoha částech Moravy. V tu dobu už Brno díky

vojákům 2. ukrajinského frontu a rumunské
armády dýchalo několik dní volně. Boje
osvobozující moravskou metropoli, odehrávající se zvláště od 23. do 26. dubna,
stály život tisíce vojáků i více než 1 000
Brňanů. Vzpomínkový program zakončila
čestná salva a státní hymna České republiky. Den vítězství, tedy kapitulaci Německa
a konec druhé světové války, jsme si připomněli 8. května. Představitelé města Brna
spolu s dalšími významnými hosty položili
květiny k pomníku Vlastence autora Jiřího

Marka v areálu Kounicových kolejí. Tragické
události druhé světové války připomíná na
místě popraviště pomník s plastikou Vlastence, travertinový pylon Vítězství nad fašismem a socha V nový život umístěná v zahradě kolejí. Odpoledne proběhl pietní akt
i u sochy Rudoarmějce na Moravském
náměstí. Za Brno-střed uctil květinou památku během všech tří pietních akcí starosta
městské části Ing. arch. Vojtěch Mencl.
(kad)

POVOLOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
SE ŘÍDÍ ZÁKONEM

Často se ptáte, proč jsme povolili to či ono
shromáždění, proč jsme ten průvod neza-

kázali. Bohužel to není tak jednoduché.
Úřad městské části Brno-střed nemá
žádnou pravomoc zakázat řádně nahlášená
shromáždění, která jsou v souladu se zákonem 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím.
Zákon jednoznačně říká, že každý má právo pokojně se shromažďovat a výkon tohoto
práva slouží k využívání svobody projevu
a dalších ústavních práv a svobod, k výměně
informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Svolavatelé shromáždění nepotřebují žádné povolení od
úřadu. Mají pouze povinnost konání shromáždění oznámit nejpozději pět dní před konáním
akce. Tím, že jej oznámí, splnili zákonnou
povinnost a mohou jej konat. „Úřad musí při
výkonu svého dohledu postupovat nestranně
a v souladu se zákonem. Musíme si uvědomit,
že se jedná o výkon jedné z hlavních ústavních svobod, která zaručuje všem svobodně
projevit své názory, i když se to třeba ostatním
nelíbí. Omezit shromáždění je možné pouze
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v případě, že dochází k potlačování ústavních
práv někoho jiného. Pokud úřad shromáždění
zakáže nebo mu stanoví podmínky, které
nemají jednoznačnou oporu v zákoně, soud
rozhodnutí zruší. Postup při řešení komplikovaných shromáždění řešíme s kolegy z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
ČR, ti náš postup jednoznačně schvalují,“
upřesnil pravomoci úřadu Petr Štika, tajemník
Úřadu městské části Brno-střed. Na místě
shromáždění pak zástupce úřadu může udílet
pokyny sloužící k zajištění jeho účelu, k odstranění rozporů při střetu práv více svolavatelů,
včetně pokynu k úpravě místa jeho konání,
nebo při střetu různých práv a k ochraně veřejného pořádku, zdraví a majetku. „Téměř ke
všem shromážděním přijímáme různě rozsáhlá opatření ve spolupráci se státní i městskou policií, dopravním podnikem, hasiči
a záchranáři. Snažíme se zajistit veřejný pořádek a bezpečnost tak, aby se shromáždění
co nejméně dotkla běžných občanů, kteří
nemají zájem se takových akcí účastnit a být
jimi omezováni. Víc ale udělat nemůžeme,“
(kad) ■
dodal Štika.

Informujeme

NACHYTEJ DEŠŤOVKU

PIONÝŘI UKLÍZELI
VE WILSONOVĚ LESE

Pionýrský oddíl 48. PTO Stezka se 6. dubna
vydal v rámci akce Ukliďme Česko posbírat
odpadky ve Wilsonově lese.
Sešli jsme se v počtu třinácti dětí a sedmi
vedoucích. Vyrazili jsme z jižního cípu z Pisárek a postupně jsme cestičku po cestičce
pročesali celý lesopark.
V jižní části jsme našli leccos, například
hromadu knih, dlouhé kusy kovových i plastových trubek nebo rozbité hrábě, celkově

asi osm pytlů odpadu. Severní část kolem
Rosničky na tom byla mnohem lépe, až na
občasné kapesníčky a igelitové sáčky byla
skoro úplně čistá. Pouze za garážemi v Zeleného ulici jsme posbírali opět pěknou hromadu.
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se
na další podobnou akci, i když doufáme, že
bude potřeba méně a méně.
Ivana Krumlová

■

Od června budou moci zájemci zažádat
o dotaci v rámci dvou nových dotačních
programů města Brna pro oblast životního
prostředí.
Prvním z nich je program Zeleň střechám!,
který podpoří realizaci zelených střech. Jedná
se o vůbec první projekt tohoto typu v České
republice. Výše dotace bude záležet na tom,
zda je žadatel fyzická osoba nebo podnikatelský subjekt a na typu střechy. Příspěvek se
týká jak extenzivní, tak intenzivní zelené střechy a jeho výše se bude pohybovat v rozmezí
od 900 korun do 1 400 korun na metr čtvereční. Dotační program zahrnuje i příspěvek
ve výši 10 000 korun na odborný posudek
spojený s realizací zelené střechy. Druhým
projektem je Nachytej dešťovku!, který je
určený úspěšným žadatelům o dotaci v už
zavedeném programu Státního fondu životního prostředí Dešťovka. Žadateli bude
poskytnut příspěvek ve výši 50 % dotace již
vyplacené ze Státního fondu životního prostředí. O tuto dotaci mohou požádat i občané,
kteří realizovali svůj projekt v roce 2018. Podmínkou přiznání dotace je realizace projektu
na území Brna. Více informací o programech
na www.ekodotace.brno.cz.
Lucie Tribulová

■

KOMUNITNÍ ZÁHON NA BRATISLAVSKÉ

Bratislavskou nově zdobí záhon, který si
upravili sami obyvatelé lokality. Vznikl za
podpory a organizace komunitního centra
Savore Džene.
Na záhon o délce 37 metrů a šířce 1,5 metru
bylo spotřebováno 108 trvalek a okrasných
travin a mezi ně rozvezený minerální mulč
a drobný štěrk. Práce probíhala během jednoho dne a zúčastnilo se jí sedm lidí z komunitního centra, na chvíli se přidali i žáci z místní
školy a několik kolemjdoucích, kteří v místě
bydlí. Výsadbě předcházelo uklizení plochy
od odpadků a psích exkrementů, odplevelení
a ruční zrytí. Ohlasy byly vesměs pozitivní.

Pouze pár lidí se vyjádřilo vysloveně negativně.
Práce ve veřejném prostoru je složitá, jak
na vyřízení potřebných náležitostí s vlastníkem pozemku před samotnou realizací a pak,
což je asi nejtěžší, informovat lidi natolik, aby
dílo vzali za své a neničili ho.
Někteří jsou vděční za cokoliv, co zlepšuje
stávající špatný stav. Nenechejte se tedy
odradit škarohlídy, kteří jsou vám vždy připraveni po těžké fyzické práci říct, jak vaše
práce vyjde jistě zakrátko vniveč a bude poničená. Protože jste ve špatné lokalitě, bude
tu za chvíli plno odpadků a psích exkrementů.

Je to na nás, jaké prostředí chceme, jestli
chceme mít čistý a kultivovaný prostor nebo
špinavý a smradlavý. Ten ale neinspiruje
a naopak jen utvrzuje v letargii a ignoraci.
Já taková být nechci. A vždycky budu vděčná za lidi, kteří to mají podobně a mají
odhodlání měnit své bezprostřední okolí
k lepšímu bez ohledu na předsudky některých lidí. Je zajímavé, že těch pár negativních reakcí bylo vždy ze strany lidí, kteří
nepatří k romské komunitě, ti se z toho
naopak těšili.
Ing. Kateřina Čadková, DiS.

■
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ZEMŘEL FOTOGRAF FRANTIŠEK KRESSA

Ve věku 67 let zemřel náhle 4. dubna fotograf a autor knih o normalizačním Brně,
František Kressa.
Narodil se 19. října 1951. Vyučil se elektromechanikem, ale o fotografování se velmi zají-

mal. Byl nedílnou součástí brněnského undergroundu, původně se chtěl stát rockovým kytaristou. Tento sen si úplně nesplnil, avšak u hudby zůstal. Pracoval jako zvukař v legendárním
klubu Šelepka, jezdil jako bedňák se skupinou
The Progress Organization a později s duem
Martha a Tena Elefteriadu, zvučil diskotéky
a deset let se živil jako osvětlovač ve zpravodajství Československé televize.
Poté dostal nabídku stát se fotoreportérem
Brněnského večerníku, který vydával Městský výbor komunistické strany. Ve svých fotograﬁích zachycoval jak nejrůznější oﬁciální
a slavnostní akce, tak každodenní život, sídliště a jejich výstavbu a podobně.
Jeho snímky zobrazují kontrast mezi
pozlátkem komunismu a realitou tehdejší
doby. Zdokumentoval například i protesty,
které probíhaly v Brně po 17. listopadu 1989.
Kressa fotografoval i ve svém volném čase
a díky tomu vznikla unikátní sbírka zachycující
každodenní život Brňanů. Protože si schovával i fotograﬁe, které by ve Večerníku
neprošly, čítá jeho fotoarchiv na tisíce negativů, z nichž část nyní získalo Moravské zemské muzeum. Sám Kressa řekl, že fotograﬁe

DĚJINY BRNA
NA INTERNETU

PRÁVO PRO SENIORY

Internetová encyklopedie dějin Brna v květnu oslavila 15. výročí vzniku.
Encyklopedie vznikla a nadále funguje jen
díky skupince nadšenců, kteří ji už osmnáctým rokem tvoří ve svém volném čase,
zcela bez nároku na honorář. Dnes stránky
www.encyklopedie.brna.cz zahrnují přes
67 000 hesel a více než 20 000 fotograﬁí.
Internetová encyklopedie dějin Brna položila základy k postupně vznikající unikátní síti
městských encyklopedií. Tuto síť spojuje jednotný systém, vyvíjený od roku 2001 brněnským autorským kolektivem. Někteří z nich
na této databázi pracují již od samotného
počátku od roku 2001.
Nyní má brněnská encyklopedie další sourozence, encyklopedii si tvoří i Jihlava, Uherské Hradiště, Ostrava. Další město ji ke zveřejnění připravuje.
Autorský kolektiv se podílí také na řadě
jiných projektů. Součástí brněnské encyklopedie jsou i její dva facebookové proﬁly: Internetová encyklopedie dějin Brna a Brno – stalo se v tento den, dále encyklopedický proﬁl
na Twitteru a Instagramu.
(mav)

■

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně připravila Celoživotní vzdělávání
pro seniory.
Zájemci se mohou hlásit na kurzy Právo
v kostce pro seniory – Úvod do práva, který
se koná od září do prosince 2019. Dále je
vypsaný kurz Právo v kostce pro seniory –
Právo prakticky od února do června 2020.
Účastníci získají základní orientaci v právních
odvětvích, seznámí se s praktickou stránkou
práva, poznají špičkové lektory z řad akademiků právnické fakulty a v neposlední řadě
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nikdy nefotografoval s vědomím, že by mohlo
jít o dobový dokument. Na veřejnost se dostaly náhodou díky historikovi Pavlu Palečkovi.
Knih mapujících Brno v době normalizace
plánoval František Kressa vydat celkem
deset. Do své smrti však stihl připravit jen
šest dílů. Každá kniha z řady Normalizační
Brno je unikátním dokumentem věnujícím se
jednotlivým podobám Brna.
Přestože byl se svým fotoaparátem u všeho podstatného, sám se fotil nerad. Dochovaly se pouze portréty z jeho mladých let.
Jeho odchodem přišlo Brno o osobitého
dokumentaristu všednodenního brněnského
života. Čest jeho památce.
Lucie Tribulová

■

si najdou třeba nové přátele. Kurzy budou
probíhat pravidelně v úterý od 14.00 do 15.30
hodin v budově Právnické fakulty na Veveří 70. Cena kurzu je 2 100 korun. Více se
o vzdělávacích programech lze dozvědět
na www.kurzy.law.muni.cz, kde je také
k dispozici přihláška. Osobně je možné
se hlásit na adrese: Právnická fakulta, Veveří 70, kancelář 019, telefonicky na čísle:
549 498 506 nebo e-mailem na adrese:
jana.buchalova@law.muni.cz.
(mav)

■
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ÚDOLNÍ JE OPRAVENÁ

Linka číslo 4 se v neděli 28. dubna vrátila
po roce oprav na svoji původní trasu ulicí
Údolní.
Slavnostní otevření ulice se neslo symbolicky v duchu výpravy do kosmu. Dopravní
podnik města Brna společně s Hvězdárnou

a planetáriem Brno vypravil k této příležitosti
jednu nově opravenou tramvaj s vesmírným
interiérem a druhou s polepem hvězdárny.
Účastníci akce si mohli také užít společnou
jízdu s kosmonautem.
Rekonstrukce se týkala 830 metrů dlouhého úseku mezi Údolní 50 a Kraví horou.
Oprava obnášela výměnu kolejnic, bokovnic,
velkoplošných panelů, trolejového vedení
a instalaci nových trakčních stožárů. Větší
komfort by měly cestujícím přinést zastávky
Všetičkova a Heinrichova, které jsou nyní
bezbariérové, a nově opravené nástupní
ostrůvky na náměstí Míru. Město ještě usiluje
o zvýraznění místa pro přecházení, případně
o jeho vyznačení dopravní značkou. Současně byly na ulici zrekonstruovány i vodovod
a kanalizace.
Město už plánuje další navazující práce,
v současné chvíli vzniká projekt na úpravu
úseku od Husovy ulice po Úvoz. Do té bude
zařazena také rekonstrukce světelné křižovatky Úvozu a Údolní ulice.
Lucie Tribulová

■

NOVĚ OTEVŘENÉ
KAPUCÍNSKÉ TERASY

Od 23. dubna jsou návštěvníkům k dispozici další dvě z pěti kapucínských teras pod
Petrovem.
Modernizaci a celkovou opravu zajistila
společnost Veřejná zeleň města Brna. Celý
projekt se snažil zachovat charakter místa,
kam se dříve chodili kapucíni modlit a odpočívat. Park, který bude přístupný od března
do října vždy od 7.00 do 18.00 hodin, je osázen tradičními odrůdami jabloní a hrušní,
muchovníkem a mišpulemi. Stromy doplňují

PŘÍHRANIČNÍ
SLAVNOSTI
PLNÉ HVĚZD

záhony květin a bylinek nebo vinná réva.
Nově jsou součástí spodní terasy dvě kamenné fontány. Z důvodu špatného stavu teras
dosáhly celkové opravy bezmála 35 milionů
korun. Byly zpevněny nosné zdi, opraveny
chodníky a zábradlí, přibyly také veřejné toalety. Pozemky patří řádu kapucínů, od něhož
je město získalo v roce 2014 do bezplatného
pronájmu na 50 let. Z celkem pěti teras si pro
svou potřebu nechali kapucíni pouze tu nejLucie Tribulová ■
nižší.

Slavnostní setkání a koncert k osvobození Nebe plné hvězd a XIV. Příhraniční slavnosti se konaly v sadech
Národního odboje 30. dubna.
Každoroční připomínka výročí osvobození a následků nejstrašnější války
v dějinách lidstva se konala tradičně pod
záštitou a za účasti starostů městských
částí Brno-střed, Králova Pole a Žabovřesk, zúčastnili se také čelní představitelé města, kraje a významné osobnosti
společenského života.
Na počest 100. výročí Velkého Brna
byla v bezprostřední blízkosti pietního
místa, navíc v geometrickém středu města, zasazena stovkou brněnských osobností mladá lípa.
Všechny přítomné v parku u Šelepky
následně potěšila svým vystoupením
kapela pod vedením emeritního člena
Orchestru Studio Brno a Orchestru Gustava Broma, letos osmdesátiletého Miroslava Hanáka. Společně s ním zazpívala
plejáda hvězd, mimo jiné Eva Pilarová,
Tibor Lenský, Helena Blehárová a Jitka
Zelenková.
Organizace této tradiční vzpomínkové
akce se stejně jako v minulých ročnících
ujal Vladimír Koudelka.
(mav)

■
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PRŮZKUM BYDLENÍ

POSLEDNÍ
ROZLOUČENÍ

Na přelomu května a června 2019 bude
v Brně zahájen sběr dat pro sociologický
výzkum Bydlení v Brně.
Proškolení tazatelé budou pomocí dotazníku zjišťovat postoje obyvatel spojené
s vlastním bydlením, postoje vůči různým
aspektům bydlení a budou se ptát i na otázky spojené s novou bytovou výstavbou.
Výzkum je realizovaný Odborem strategického rozvoje a spolupráce, Oddělením dat,
analýz a evaluací Magistrátu města Brna ve
spolupráci s Bytovým odborem magistrátu
a Kanceláří architekta města.
Dotazování bude probíhat v domácnostech. Pokud budete tazatelem osloveni, prosíme o vstřícnost a ochotu dotazník vyplnit.
Tazatel bude vybaven průkazem a oslovovacím dopisem s kontakty, na kterých bude
možné ověřit, že se opravdu jedná o tento
výzkum. Výsledky výzkumu by měly být známé během podzimu 2019 a budou sloužit
například při plánování a rozvoji nejen bytové politiky města a pro tvorbu nového územního plánu města.
Magistrát města Brna

BONUSY CESTUJÍCÍM

Usnadnit zařizování posledních rozloučení
se rozhodla Správa hřbitovů města Brna.
Firmy poskytující pohřební služby mohou
od května využívat on-line rezervační systém.
Termín posledního rozloučení tak mohou
s pozůstalými vybrat rychleji i po skončení
pracovní doby Správy hřbitovů. Ta totiž není
zcela shodná s dobou, kdy mohou pozůstalí
vyjednávat pohřby v pohřebních službách
a na potvrzení termínu pak lidé museli čekat
mnohdy do druhého dne. Pro pozůstalé se
tak celý proces zajištění posledního rozloučení zrychlí.
On-line rezervace je možné využít pro
obřadní síň na ústředním hřbitově a také
na rozptylovou loučku na ústředním hřbitově
a na hřbitově v Komíně. Obřady v krematoriu
do tohoto systému nespadají.
Pohřební služby se musejí do rezervačního
systému registrovat, ty brněnské už dostaly
podrobné informace e-mailem.

■

Lucie Tribulová

■

Dopravní podnik města Brna nově zavedl
pro uživatele elektronických předplatních
jízdenek systém bonusových bodů pro věrné cestující.
Body se připisují cestujícímu na jeho konto
v případě, že se při revizi prokázal platnou
elektronickou šalinkartou. Na konci čtvrtletí,
ve kterém byl minimálně jednou úspěšně zkontrolován, získá 10 bonusových bodů, přičemž
tyto body byly přiřazeny i zpětně za již proběhlé
revize. Body následně slouží na uhrazení nebo
snížení pokuty 50 korun, která se uděluje v případě, kdy se cestujícímu nepodařilo při kontrole prokázat, že má platnou jízdenku, třeba
kartu zapomněl nebo nebyla funkční. Každý
bonusový bod platí jako 1 koruna poplatku,
maximální možný počet bodů na kontě je 50.
Body navíc se automaticky převádějí do soutěže, ve které budou jednou za půl roku vylosováni tři výherci ročních nepřenosných šalinkaret, přičemž datum začátku platnosti si
výherce bude moci stanovit. Nevratně si může
body do soutěže převést i sám cestující. Každý
takto použitý bod představuje v podstatě jeden
Lucie Tribulová ■
výherní los.

Názory občanů

SITUACE LIDÍ BEZ DOMOVA V CENTRU
Nelze si nevšimnout negativního trendu,
že i přes téměř nulovou nezaměstnanost lidí
bez domova spíše přibývá nebo je na ně
minimálně na ulicích více vidět – v Brně typicky v okolí hlavního nádraží v centru města –
Letmo, park na ulici Benešova či Římské
náměstí.
Pro celou naši společnost se jedná o jev,
při kterém bychom se měli mít velmi na
pozoru a je jasné, že stávající kapacity institucí a terénních pracovníků, které se o tyto
občany starají, nebudou dostačující. Měl
jsem možnost s pár lidmi žijícími na ulici
hovořit a mám pocit, že problém je i v nastavení společnosti na materialismus. Někteří
lidé zkrátka vlivem různých okolností pře-

stanou řešit svoji budoucnost. Víra v sebe
sama, ve vlastní schopnosti, v možnost změnit svůj život, jak se člověk stravuje či jak
vypadá se poté dramaticky propadá a ti lidé
to vnitřně zabalí.
Jak z tohoto začarovaného kruhu ven?
Možná žádná jednotná odpověď neexistuje,
každý jednotlivec je trochu jiný a na každého
může zabrat něco jiného. Sociální programy,
které se v Brně postupně začaly realizovat,
jsou teprve začátkem nutné změny v přístupu
odpovědných. Některé teprve čekají na deﬁnitivní vyhodnocení, princip těžko může
někdo zpochybňovat, jde jen o jejich parametry. Další posílení těchto nástrojů je nutnost, nikoliv možnost.

Jsou však i tací, kteří to již určitě nezvládnou
bez každodenní mravenčí práce terénních
pracovníků. Práce s klienty je naprostý základ
a pokud budou jejich podmínky k pro společnost tak záslužné práci, kterou vykonávají,
lepší než dnes, celé společnosti to může ušetřit řadu problémů. Lidé, kteří by jistě měli na
světě lepší poslání než živořit na okraji společnosti a bezcílně žít svůj život, tak to své
důstojné místo na slunci ani neobjeví. Přál
bych si, aby se v této oblasti dokázala najít
řešení, která budou skutečně účinně pomáhat. Vždyť co jiného má být skutečným obsahem politiky než právě pomoc lidem!
Mgr. Tomáš Řepa, PhD. ■
občan městské části Brno-střed

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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KONTROLNÍ VÝBOR PROVĚŘUJE
PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
Vážení spoluobčané,
jak jsme vás již informovali,
v březnu na radnici městské části Brno-střed (dále
jen MČ) zasahovali policisté z Národní centrály proti
organizovanému zločinu.
Vyšetřování bylo zaměřeno především na
problematiku veřejných zakázek, které MČ
zadávala v minulém volebním období (koalice
ANO, Žít Brno, lidovci a Zelení).
Následné kroky se na jedné straně zaměřily
k napravení systémových chyb v procesu
zadávání veřejných zakázek, a proto byla
vytvořena pracovní skupina pro minimalizaci
korupčních rizik, jejíž členové pracují na aktualizaci směrnice. č. 9 o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. Pracovní
skupina je tvořena tajemníkem, vedoucími
pracovníky odborů, kteří se pracovně podílejí
na veřejných zakázkách, a dále některými členy kontrolního výboru (Mgr. Monika Lukášová
Spilková, Ph.D. – Piráti, Dr. Ing. Karen Kylbergerová – nestraník SPD, Ing. arch. Gabriel Kur-

tis – Žít Brno a Mgr. Jasna Flamiková – Zelení).
Radnice přizvala na pomoc také odborníky
z VUT FAST Brno a z občanského sdružení
Oživení, které již v minulosti spolupracovalo
s MČ. Občanské sdružení Oživení se již od
roku 1999 průběžně zabývá tématy korupce,
střetu zájmů a vyšší transparentností na všech
úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).
Na straně druhé bylo třeba prošetřit probíhající investiční akce, které již nebylo možno
zrušit nebo přesoutěžit. Jde o tři stavební
projekty v rozsahu cca 200 milionů korun
bez DPH. Členové kontrolního výboru Lukášová Spilková, Kylbergerová a Kurtis se zaměřili na způsob zadávání těchto konkrétních
veřejných zakázek, následný výběr generálního dodavatele stavby a technického dozoru
stavby. Provedli také místní šetření na těchto
stavbách. Výsledky šetření jsou průběžně
zpracovávány a vedení radnice byly předloženy v polovině května. Ukazuje se, že
původní předpoklad, že v celé kauze šlo
pouze o předávání provizí za získání veřejné

zakázky mimo úřad není úplný. Šetření naznačuje, že byl ovlivňován celý proces zadávání
veřejné zakázky tak, aby se následného otevřeného výběrového řízení na dodavatele
stavby mohly úspěšně účastnit pouze ﬁrmy,
které byly ochotny spolupracovat se zadrženým radním a vedoucím odboru investic
a správy bytových domů. Krátký termín pro
výběr dodavatele stavby naznačuje, že
některé ﬁrmy, které se účastnily výběrového
řízení, mohly dostávat zásadní informace ještě dříve, než byl tendr vůbec vyhlášen. V rozpočtu stavby také docházelo k nápadnému
předražování některých položek. Kontrolní
výbor předal výsledky svého šetření MČ
a požádal, o prošetření dalších akcí z důvodu
prověření možné škody. 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,
Dr. Ing. Karen Kylbergerová, ■
Ph.D.
zastupitelka MČ Brno-střed,
nestraník za SPD

AMPUTACE REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ,
ANEB KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ…
Mnohokrát jsem se v minulém volebním období vyjadřovala na těchto stránkách na obranu rezidentního parkování.
Spoustu času a energie
jsem věnovala debatám
s vámi, občany naší městské části, abych ukázala na příkladech odjinud, že systém funguje
a kromě rychlejšího nalezení parkovacího
místa má řadu dalších pozitivních efektů na
náš každodení život, a to od zvýšení čistoty
ovzduší až po zvýšení bezpečnosti na ulicích
pro chodce i řidiče. Navrhovaný systém
vycházel ze zkušeností odjinud a stojím si za
tím, že byl krokem z parkovací džungle do
21. století.
Bohužel díky zdržením z úrovně města
neměli lidé možnost si před volbami ověřit,
že systém funguje. V předvolební kampani
se pak téma parkování stalo vděčným terčem,

na kterém většina stran zkoušela svoji kreativitu. Pokud je jednou démon lží vypuštěn
z klece, je těžké ho zkrotit a uvést na pravou
míru. Bohužel až po volbách se při startu systému najednou vyprázdnily ulice. Je pravdou,
že řada řidičů si nevyřídila včas kartu, ale
i s postupem času mi řada lidí psala, že systém
k jejich překvapení opravdu funguje a že se
jim daří mnohem rychleji a lépe zaparkovat.
Místo toho, aby nová koalice ODS, KDU,
Pirátů a ČSSD vyhodnotila, jak systém funguje
a na základě toho dělala změny, rozhodla se
bez ohledu na cokoliv změnit pravidla systému rezidentního parkování. Nová pravidla
nejsou bohužel ve prospěch našich občanů,
ale pomáhají zejména dojíždějícím způsobem, jaký nemá obdoby. Zřízením předplacenky, kterou si může koupit kdokoliv
odkudkoliv, systém rezidentního parkování
amputovala natolik, že jednoznačně dojde
opět ke zhoršení celé situace. Samozřejmě,

pokud bude vůbec systém fungovat. Sjednocením výše parkovného v souvislých velkých zónách pak znemožnila regulovat místně situaci tam, kde zůstane vysoký převis
poptávky po parkování, například v okolí
nemocnic nebo vysokých škol.
Schválenými změnami zároveň dochází
k brutálnímu zdržení zavádění systému rezidentního parkování do dalších oblastí naší
městské části bez ohledu na to, že na neřešení situace s parkováním naši občané doplácejí spoustu let. Když jsem se na komisi
dopravy Brna-střed ptala na další postup,
bylo mi řečeno, že se do podzimu budou předělávat již zavedené oblasti (rozuměj Jaroška,
Veveří, Gorkého), a teprve pak se začnou
překreslovat již hotové projekty oblastí Starého Brna, Pellicovy, Bratislavské a další.
Měsíce a roky práce tak půjdou do kytek.
Mgr. Jasna Flamiková ■
zastupitelka MČ Brno-střed za Zelené

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
VLADIMÍR STEHLÍK
Vladimír Stehlík patřil do party brněnských
mladíků, kteří v padesátých letech chtěli
bojovat proti komunistickému režimu. Sháněli zbraně, vyráběli radiopřijímače a chystali se podpálit rušičku zahraničního vysílání. Jak jinak to mohlo dopadnout, než
odsouzením na roky dřiny v uranových
dolech.
Vladimír Stehlík se narodil 23. března
1934 do dobře situované brněnské rodiny,
a kdyby nezačala válka, čekal by ho patrně
pěkný život. Jeho matka pocházela z bohaté statkářské rodiny z Dukovan, takže na
léto jezdíval právě tam. Tatínek byl synem
známého brněnského docenta Aloise Stehlíka, který pracoval s Karlem Absolonem na
výzkumu Moravského krasu. Žili v krásné
vile, jezdili na lodičkách po Vranovské přehradě a tatínek často nosíval malému Vladimírovi jeho oblíbené žvýkací gumové
bonbony. Radostné dětství však skončilo
v den, kdy Vladimír se sestrou Jiřinou z jejich
domu s údivem sledoval, jak ulicí projíždějí
motorky a auta s německými vojáky. V týž
den byl jeho otec, který pracoval na ředitelství pošt, zatčen – právě ve chvíli, kdy
pálil dokumenty, které by v rukách Němců
mohly řadě lidí způsobit problémy. Samotnému Vladimíru Stehlíkovi pak hrozila převýchova do říše: „Gestapo mi měřilo hlavu
a řeklo, že jsem vhodný typ k poněmčení.
Byl jsem blonďák s modrýma očima. Uměl
jsem trochu německy a byl jsem dobrý
v tělocviku. Sestra byla tmavá a v tělocviku
šikovná nebyla. Studovat nemohla, na gymnázium šla až po válce,“ vzpomínal Vladimír
Stehlík. Tatínek válku ve vězení přežil a vrátil
se domů. Rodinu však brzy čekaly další
problémy. Začala kolektivizace a komunisté
se zaměřili na statkáře z Dukovan.
„Strýc byl nakonec donucen vstoupit do
JZD. Tetka se z toho pomátla.“ Ve Vladimíru
Stehlíkovi sílilo znechucení z toho, jak komunisté upevňovali svou moc.
V roce 1953 se v Brně seznámil s Ladislavem Heránem. „On byl protikomunisticky
naladěný, ale nevěděl jsem, že už je sledován Státní bezpečností. Takže jsme ukuli
plány, že vytvoříme protistátní skupinu.
Několikrát jsme se sešli. Chtěli jsme si opatřit zbraně. Tvrdil, že na chatě jeho známého
jsou malorážky.“ Do chaty se vloupali, ale
žádné zbraně nenašli. Ukradli nářadí, rádio
a další věci. Krátce poté byl spolu s Ladislavem Heránem zatčen. „Chovali se ke
mně špatně. Když jsem něco řekl a nebyla

to pravda, další den mě posadili na židli
a mlátili mě. Stáli za mnou, a když jsem něco
řekl, dostal jsem velkou facku, prostě ránu
do hlavy. Celé noci jsem byl u výslechů.
Když jsem podepisoval zápisy z výslechů,
zjistil jsem, že to byla samá hrubka. On byl
u estébáků samý holič, kadeřník. Říkali, že
když jsem studoval, mám si to sám opravit.
Tak jsem opravoval svoje výpovědi. V každé větě byly tři chyby. Nevzdělaní lidé to
byli, datlovali jedním prstem.“
Nakonec byl odsouzen ke třem rokům
vězení, ztrátě občanských práv a propadnutí majetku. Vězení si odpracoval v uranových dolech. Mimo jiné bylo jeho úkolem
vyvážet na povrch uran vytěžený z Dolu
Barbora. Nasbíral asi deset kilogramů kvalitního materiálu a postupně jej tajně po
nocích házel přes ostnatý drát pod keř za
areálem tábora. „Šachty byly hlídané, na
strážní věži stál voják s kulometem. Kdyby
zjistil, že tam něco vyhazuju, mohl mě
zastřelit. Házel jsem to přes trojitý plot, vždy
k jednomu keři.“ Později se mu podařilo na
místo vrátit a našel tam asi pět kilogramů
uranu, který přes plot vyházel. Odvezl ho
do Brna a plánoval, že mu prodej vynese
peníze na další odbojovou činnost.
Po propuštění sestrojoval doma radiopřijímače, pro sebe i pro své známé. Netušil
však, že se na některé z nich zaměřila Státní
bezpečnost a oni na něj začali donášet.
Později zjistil, že jeden z nich zapříčinil jeho
druhé zatčení. „Bylo to při událostech
v Maďarsku, v roce 1956. Herán se dostavil
na StB a udal nás. Protože měl nějaký průšvih a někdo mu poradil, že když nás shodí,
tak se vyviní. Celou dobu měl estébáky za
krkem a k tomu špatný posudek. Když nás
udal, tak si kádrový profil vylepšil,“ vyprávěl
Vladimír Stehlík. V té době se už na něj
našlo hodně věcí, které Státní bezpečnost
zajímaly. Z vězení měl kontakty na lidi, kteří
byli západními agenty. Když se dozvěděl,
že v roce 1956 se obyvatelé Maďarska
vzbouřili proti komunistické vládě, povzbudilo ho to ve víře, že podobný převrat bude
možné vyvolat i v Československu. „Chtěl
jsem bojovat proti komunismu se zbraní
v ruce. Stal jsem se vedoucím skupiny. Chtěli jsme přispět, když už se to v jiných zemích
hýbalo. Pak v Maďarsku došlo ke krveprolití
po zásahu sovětských vojsk a to mě jen
utvrdilo v tom, že je třeba něco dělat i u nás,
být připraven. To znamená být mobilní a mít
peníze.“ S kamarády ukradli auto a ukryli
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ho. Ukradli také motocykl. Schovali ho na
chatě právě toho kolegy, který pak vše
vypověděl Státní bezpečnosti. Další z kolegů si opatřil pistoli. V plánu měli vyřadit
z provozu brněnskou rušičku Svobodné
Evropy. „Plánovali jsme, že na ni nalijeme
benzin, zapálíme ji a utečeme. Věděli jsme,
že nikoho nezraníme, protože obsluhující
posádka měla šanci dostat se ven. Ale než
by dojeli hasiči, plameny by vše dostaly
a bylo by po rušičce.“ Domnívali se, že když
rušička bude mimo provoz, Svobodná Evropa bude moci obyvatele Brna informovat
pravdivě o dění v Maďarsku a vyzve je
k podpoře protikomunistického povstání.
Měli naplánováno, že požár založí v sobotu,
ale už v úterý si pro něj přišla Státní bezpečnost. Zatkla ho časně ráno v bytě u jeho
přítelkyně. Byl znovu odsouzen, tentokrát
k pěti rokům v uranovém dole Rovnost.
„Byly to galeje, ale přežil jsem to a jsem
tady. Ti, kteří mi ublížili, jsou už po smrti. Až
by se chtělo říct, že ti, kteří zradili, byli
potrestáni. Oba, kteří na mě vypovídali,
zemřeli brzy. Jeden v padesáti letech. Druhý
později, ale bez nohou, na cukrovku,
v obrovských bolestech. To byl Herán, který
vlastně zapříčinil mé první i druhé zatčení.
Kamarád po roce 1989 říkal, že bychom za
ním měli zajít a o všem si promluvit. Já odmítal. Setkat se s ním bylo pod mou úroveň.
Nakonec jsem se tam vypravil. Paní, která
pracovala ve vedlejším domě na zahradě,
mi řekla, v jakých bolestech zemřel. Člověk
nemá dělat jiným zlo. Zlo se vrací,“ říká dnes
Vladimír Stehlík, který se po roce 1989 aktivně účastnil i veřejného a politického života.
Víte o lidech, jejichž příběhy by neměly být zapomenuty? Napište nám prosím
na david.butula@postbellum.cz. Rozhovor
s Vladimírem Stehlíkem pro Paměť národa
uskutečnil Vladimír Zemánek. Více informací naleznete na www.pametnaroda.cz
Michal Doležel

■

Rozhovor

PETR VACHŮT:
ŠPILBERK LETOS PATŘÍ SPORTU
S pevností Špilberk mají obyvatelé Brna
spojeny rozhodně jiné činnosti než sportování. Letos se ale sport stává hradním
tématem číslo jedna. Od čtvrtka 16. května
je zde veřejnosti přístupná výstava Branky
Body Brno věnovaná historii sportu v naší
moravské metropoli. Hlavním kurátorem
projektu je historik, vystudovaný archeolog
Petr Vachůt.

noval. Když ale například zjistíte, že v Brně
působil fotbalový klub Makkabi, který si v roce
1923 zorganizoval šňůru zápasů po Španělsku a porazil i Real Madrid, je to silný impuls
pro další studium. Samozřejmě nezanedbali
jsme v žádném případě české spolky – Sokol,
Orel, Dělnické tělovýchovné jednoty atd. Na
výstavě jsou jejich počátky a rozvoj vykresleny velmi plasticky.

Archeologie a sport. Jde to
dohromady?

Jak postupovalo studium
mladší historie?

Každý archeolog byl někdy malým klukem
a kopal do mičudy (úsměv). Já jsem se ke sportu dostal díky mému tátovi, nadšenému sokolovi, a svoji zálibu kdysi aktivního, dnes již jen
televizního sportovce, jsem si realizoval právě
při přípravě výstavy o brněnském sportu.

Základem pro sesbírání informací a exponátů od pamětníků jsou osobní kontakty. Oslovovali jsme sportovce, klubové činovníky, sběratele a další. V tom nám velmi pomohly mimo
jiné akce Brněnského roku sportu, kterých se
pravidelně účastní právě bývalí sportovci. Od
nich jsme získali další kontakty a doporučení.
Smutné bylo, že během přípravy výstavy jsme
se s řadou těchto osobností museli rozloučit.
Vernisáže se nedožila například gymnastka
Věra Růžičková, basketbalista Ivan Mrázek či
trenér atletů Josef Sečkář.

Petr Vachůt

Jak dlouho trvala příprava?
Více jak dva roky. Prakticky žádné muzeum
v naší republice nemá profesionálního historika sportu a ani u nás takovýto učenec
není. Bylo proto potřeba vytvořit spolehlivý
tým lidí včetně externistů, a pak teprve začít
skládat mozaiku dějin sportovního dění. A to
nějakou dobu trvá. V Brně se naštěstí bylo
o co opřít, byla a je tu řada výborných novinářů, kteří kvalitně zpracovali například historii
brněnského fotbalu či hokeje. Konkrétně
jsme čerpali například také z pozůstalosti
novináře Lva Vašíčka, která je uložena v historických fondech našeho muzea.

Takže výstava jen představí už
dříve zpracovaná témata?
To v žádném případě. Široký časový záběr
výstavy nám sám určil dva rozdílné způsoby
práce. První část expozice od poloviny 19. století do roku 1945 lze opravdu zpracovat pouze
historickým studiem a vysedáváním v archivech a knihovnách. Druhá část od padesátých
let do dneška znamená absolvovat desítky
setkání s pamětníky a přímými účastníky sportovních klání, a to vše pak konfrontovat s dalšími zdroji, hlavně dobovým tiskem. Oba přístupy přinesly spoustu nových zajímavých
poznatků.

Jaké například?
Největší neznámou byly pro nás určitě
německé a židovské sportovní spolky a kluby
konce 19. a první poloviny 20. století. Jejich
archivy byly zničeny, pamětníci zahynuli
během války nebo byli vysídleni po roce 1945
a této tématice se obecně nikdo moc nevě-

Taková setkání byla jistě
inspirující.
Velmi inspirující. Úspěšní sportovci mají za
sebou spoustu životních zkušeností, něčeho
dosáhli a ze setkání s nimi si kromě informací
odnášíte řadu pocitů a emocí. Vybavuji si
například bezprostřednost sester Machatových, upřímnost již zmíněného Josefa Sečkáře, pohodu hráče sportovního kulečníku Zoltána Kováče, neústupnost a profesionalitu
baseballisty Arnošta Nesňala, bojovnost ragbisty Jiřího Štastného a mnohé další. Někteří
bývalí sportovci jsou pravda trochu zatrpklí,
cítí různé křivdy, ale stejně se většinou o své
milované disciplíně nakonec rozpovídají a je
z nich cítit opravdové zapálení pro věc.

Jaký je váš nejoblíbenější
exponát?
Ptát se kurátora výstavy na oblíbený exponát je stejné jako zeptat se, které ze svých
dětí má nejraději. Každá věc má za sebou příběh, někdy úspěšný, jindy naopak smutný.
Každopádně je krásné instalovat do vitríny
nádherné secesní medaile zápasníka Frištenského, trofeje slavných sokolských gymnastů
Hudce, Gajdoše, Šupčíka, Váchy či pohár fotbalové Zbrojovky. Poprvé v historii je možné
uvidět pohromadě všech 13 medailí mistrů ligy,
které vybojovala hokejová Kometa Brno. Je
to skutečně pastva pro oči, když se díváte na

se narodil 13. července 1971 v Čejči.
V této malebné vinařské vesničce mu
lásku ke sportu a dějinám zprostředkoval jeho otec, dlouholetý předseda místních sokolů. Hrál fotbal, tenis, stolní tenis
a na gymnáziu v Kyjově basketbal. Delší
dobu váhal mezi kariérou historika
a archeologa, přičemž vyhrála archeologie. Je absolventem Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty
MU v Brně. Postupně působil v Národním muzeu v Praze a poté v Národním
památkovém ústavu. Jeho specializací
je raný středověk, tedy dějiny Velké
Moravy, počátky přemyslovského státu.
V roce 2008 nastoupil do Muzea města
Brna, kde v současné době působí jako
náměstek ředitele a vedoucí útvaru pro
odbornou činnost. Svoje obzory si rozšiřuje i o historická témata. Zpracovává
historii nejstaršího kostela v Brně (rotundy na Starém Brně), stává se členem
týmu, který rekonstruuje 3D podobu
markraběte Jošta a barona Trencka,
vytváří mapu bombardování Brna, připravuje Průvodce po ústředním hřbitově atd. Je autorem a spoluautorem desítek odborných statí a publikací, podílel
se kupříkladu na katalogu k výstavě Žít
pivo, která provázela historií brněnského pivovarnictví, jistě ne nezajímavá
byla kniha 100 000 let sexu: O lásce,
plodnosti a rozkoši, která byla sborníkem a katalogem výstavy, jejíž zájem
spočíval na sto tisícileté historii lidské
sexuality. Petr Vachůt je ženatý a ve volném čase si rád zastřílí. Jak jinak, než
z historických zbraní.

titulové poháry basketbalistek, ragbistů, baseballistů, volejbalistů, wimbledonský talíř Jany
Novotné, medaile lezce Adama Ondry a další
trofeje. Každý Brňan, a nejen sportovní fanda,
by měl výstavu navštívit. Špilberk letos patří
Vladimír Koudelka ■
sportu.
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)Ł25*Ú4:&8*104919Ő'49
Borotín 17, okres Blansko,
pouze 50 km od Brna

[[[^EWPYRGIQ^WG^

2019

CO NABÍZÍME:
• 'I^FEVM³VSZ³^EĬ¸^IR¸ZOPMHR³SFGMSFOPSTIR³TEVOIQ
• 5PRëZ]FEZIR³NIHRSEHZSPłőOSZ³F]X] ZÜIXRëOYGL]ęO]
EcWSG^EĬ¸^IR¸
• 2SőRSWXGIPSHIRR¸WXVEZ]SFëH]ƳZÈFëV^IXĬ¸QIRY
• 5SWO]XSZ«R¸VIKMWXVSZER³TIÜSZEXIPWO³WPYőF]HPI^«OSRE
FSWSGM«PR¸GLWPYőF«GLSHHSLSHMR
• 7IGITÜR¸WPYőFELSHMR
• 4FZSHR¸P³OEĬOEHIĬRMGITIHMO³VOEOEZ«VREWSFÜIVWXZIR¸Q
• SWSFR¸TĬ¸WXYTQMPSYETS^MXMZR¸WTSPIÜRSWXTVSGIPÈHIR
• 2RSőWXZ¸EOXMZMXƳMRJVEWEYREZ¸ĬMZOEXëPSGZMÜREQEW«őIWOYTMRSZ«GZMÜIR¸WTSPIÜIRWO«ORMLSZREEOXMZM^EÜR¸TVSKVEQ]
• :IPOÈTEVOWPSYő¸G¸OEOXMZR¸QYMTEWMZR¸QYSHTSÜMROYƳ
ZIROSZR¸ǻXRIWWNI^¸VOSWTSXłÜOIQĴEGL]QSőRSWXF]PMROSZ³
^ELV«HO]

0SRXEOXYNXIR«WXEH]WIFYHIXIG¸XMXNEOSRE^«QOY
8IP734 235 886, 734 235 927
*QEMPOVITIPSZE%^EWPYRGIQ^WG^
WSGMEPRMTVEGSZRMGI%^EWPYRGIQ^WG^

pátek

7. června

FESTIVAL

VÍNA

v 19 hod.
KONGRESOVÉ
CENTRUM BRNO

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

Šváb argentinský
SURYDãHPD]OtþN\

.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

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

www.podlahyslezak.cz

www.BLABERUS.cz

outlet
<PCȬMQXȌQDNGȬGPȐ\G\ȄRCFPȐ'XTQR[
\RTXPȐTWM[\CTGMQTFPȸPȐ\MȌEGP[
%DUHYQ«Gŀ¯Q\DNDOKRW\SURPODG«
7PDY«Gŀ¯Q\QDGPÝUQ¿FKYHOLNRVW¯
7RS\DKDOHQN\





-Ȭ
-Ȭ
-Ȭ

0GTWFQXCRQŤRȄŤUQŤ

—
Nabízíme vám lepší práci!
xĈ£ Ĕ£Ĉťċ rŢ
jĈ ĔťċŢ Ũ{Š
 Ĕ £ĊĈťĊ¤
jċťċ£¤Ţ£
jŦċ ċ`#!Ţ
j ċd Ĕ£
jd

jċĊd
jĔċ¤Ĉ
j ċĈŠċ
j ĔŨ

Kontaktujte nás:o¤abb.cz/kariera
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REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü

ˆ˩ˢ˭ˢ˗ˣ˔˗˨˔ˣ˥ˢ˩ˢ˭
˦˕ͫ˥ˡ͏˖˛˦˧Λ˘˗˜˦˘˞˩ʵ˥ˡͫ
˕ͫ˛˘ˠ͝˘˥˩˘ˡ˖ˢ˩͏˖˛˦˩̳˧˞έ

www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

ˁ˔˦˧̳˧ˡ̿˦˩̳˧˘˞ʨʡ˔ʩʡ͝˘˥˩˘ˡ˖˘˕˨˗˘ˣ˥ˢ˕̿˛˔˧˦˩ˢ˭
˞ˢˠ˨ˡ̳˟ˡ̿˛ˢˢ˗ˣ˔˗˨˕˘˭˘˭ˠͫˡ˔˦˕ͫ˥ˡ̻ˡ̳˗ˢ˕ˬ
˩ˬˣ˥̳˭˗ˡ̿ˠ˘ ˣˢ˗˟˘ ˦˧˔ˡ˗˔˥˗ˡ̿˛ˢ ˛˔˥ˠˢˡˢ˚˥˔ˠ˨ʡ
ˁ˔Ρ˜ˣˢˣ˘˟̳Λ˜ˢ˗ˣ˔˗˦˩̳μ̿ʦʩʦ˗ˡ̿˩˥ˢ˖˘ʟˠ˔˝̿˩ˢ˟ˡˢ
˝˘ˡˡ˔ˁˢ˩͏˥ˢ˞˔ˉ˘˟˜˞ˢˡˢ͝ˡ̿ˣˢˡ˗ͫ˟̿ʡ
ˉΡ˘˖˛ˡ˔˕˥ˡͫˡ˦˞̳˦˕ͫ˥ˡ̳˦˧Λ˘˗˜˦˞˔ˢ˗ˣ˔˗˨˕˨˗ˢ˨
˧ˬ˧ˢ˗˩˔˗ˡˬ˨˭˔˩Λ˘ˡ˔ʡ
˃Λ˘˝˘ˠ˘ˉ̳ˠ˛˘˭˞̻ˣ˥̳˭˗ˡ˜ˡˬʡˉ˔Ρ˘ˆʴʾ˂

www.pohrby.cz

Polo
Již za 4 850 Kč měsíčně
a s výbavou v hodnotě

38 500 Kč navíc.

www.maratonedition.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz Volkswagen Polo Maraton Edition 1.0 TSI 70kW v ceně 377 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 377 900 Kč, splátka předem 113 370 Kč (30 %), výše úvěru 264 530 Kč, poplatky za uzavření
a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 320 153 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 401 633 Kč, RPSN vč. pojištění 13,606 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 113 370 Kč, měsíční splátka úvěru 3 446 Kč, měsíční
splátka úvěru vč. pojištění 4 804 Kč, úroková sazba p. a. 5,74 %. Volkswagen Pojištění TOP obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), pojištění GAP
a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN
s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Tato nabídka je platná pouze pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby. Nabídka platí do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 5,8−7 l/100 km, 131−159 g/km.
Hodnota výbavy navíc je vztažena k linii Comfortline. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.

Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE IHNED
IHN
IH
!!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–14.00
!!! DOPRAVA DO KOMÁROVA !!! Autobusem č. 40, 48, 50, 63, E63 z hlavního nádraží,
ostrůvek pro tramvaj nejblíže k vlakovému nádraží směr Komárov !!!!
VYSTOUPÍTE 4. zastávku (hlášená Konopná) naproti obchodu STAROŽITNOSTI !!!

Chcete prodat Vaši nemovitost?
Víte, jak správně stanovit
prodejní cenu?
¶ɁȶɽƃȟɽʍȚɽǉȴǏ
pro konzultaci zdarma.

JAK VYPADAJÍ VAŠE
2'9Ü759$&ΘĢ$&+7<

www.ivanaﬁlousova.cz, tel. 777 729 415
ivana.ﬁlousova@century21.cz

DaĂa^>hE1<KʹDKEd^^KZ/
ƉƎŝũşŵĄĚĢƟĚŽŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇ
na EĄŵĢƐơϮϴ͘ƎşũŶĂϭϲ͕ƌŶŽͲƐƚƎĞĚ
Ă:͘ĂďĄŬĂϭϭ͕ƌŶŽͲ<ƌĄůŽǀŽWŽůĞ
ͲƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşƉƎşƐƚƵƉĂǀǇƐŽŬĄŽĚďŽƌŶŽƐƚƉĞĚĂŐŽŐƽ
ͲďŝůŝŶŐǀŶşƚƎşĚĂ
DŽŶƚĞƐƐŽƌŝŵĂƚĞƎƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ,
EĄŵĢƐơϮϴ͘ƎşũŶĂϭϲ͕ŶƌŽͲƐƚƎĞĚ
ƉƌŽƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝ͕ŬƚĞƎşƌĄĚŝƐƉŽůĞēŶĢŽďũĞǀƵũş
ĂĐŚƚĢũşƐŝǀǇǌŬŽƵƓĞƚƉƌĄĐŝƐŵŽŶƚĞƐƐŽƌŝƉŽŵƽĐŬĂŵŝ

sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂƚĞů͗͘ϳϯϭϲϭϯϬϬϱ
ǁǁǁ͘ƐůƵŶŝĐŬŽͲŵŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͘Đǌ
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CO VŠE SE NACHÁZÍ
9/(71(ÎΖĢ7Ü1&+
2'9Ü759$&Θ&+Ģ$&+7&+"
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UıVWHPSO¯VQ¯VHPRKRXVW£WDHURVROHPXYROQLWVHDSURXGÝQ¯P
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Naše školy

JARNÍ JARMARK POMOHL
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ZA HISTORIÍ DO POLSKA
Žáci ze Základní školy na náměstí Míru se
vypravili na exkurzi do Polska.
Po dvou letech naši žáci v květnu opět
absolvovali historickou exkurzi do Polska do
Krakova.
Navštívili jsme židovskou čtvrť Kazimierz
se Starou synagogou, dále hřbitov Remuh
a synagogu stejného názvu, která je jedinou
krakovskou dodnes užívanou synagogou.
Viděli jsme královský hrad Wawel, který
byl založený již v 11. století. V komplexu hradu
je katedrála svatého Stanislava a svatého
Václava, pohřebiště polských králů i dalších
osobností.
Viděli jsme biskupský palác, někdejší sídlo
krakovského biskupa Karola Wojtyly, pozdějšího papeže Jana Pavla II, a nejstarší budovu
Jagellonské univerzity Collegium Maius, kde
studoval Mikuláš Koperník.
Ráno jsme odjeli do Osvětimi na prohlídku
koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau.
Prošli jsme bránou s nápisem Arbeit macht
frei a ocitli se na místě, kde nás mrazilo. Viděli
jsme zde původní dřevěné vězeňské baráky,
trosky plynových komor a krematorií. Odjížděli
jsme s přáním, aby se taková zvěrstva už nikdy
Mgr. Saša Hudečková ■
neopakovala.

Třetí ročník jarmarku se na Základní škole
na Hroznové konal 2. dubna a výtěžek byl
věnovaný na zlepšení životního prostředí.
Rodiče a přátelé školy na Hroznové si na
akci mohli zakoupit výrobky a občerstvení,
které vyrobili a připravili žáci a učitelé všech
ročníků. Součástí bylo také vystoupení talentovaných dětí v tělocvičně školy. V patnácti
vystoupeních předvedli zpěv, tanec, balet,
gymnastiku, karate a hru na hudební nástroje.
Moderování se ujali zástupci žákovského parlamentu z 9. ročníku.

Výtěžek z prodeje výrobků činil 30 082
korun a podpořil akci Plast je past. Ta se
zaměřuje na čisté moře bez plastů. I ve škole
se snažíme tomuto tématu věnovat.
Děkujeme všem, kteří tuto celoškolní akci
podpořili. Učitelům a žákům patří velké díky
za výrobky, vystoupení a pomoc s organizací
celého jarmarku.

ROSTLINY JSOU
KOLÉBKOU ŽIVOTA

VELIKONOČNÍ DÍLNY
NA ANTONÍNSKÉ

Výsledky svého projektu Rostliny – kolébka
života představili žáci Základní školy Kotlářská v prostorách školy 25. dubna při
oslavě Dne Země.
Cílem projektu bylo vytvořit funkční živý
ekosystém v podobě akvária. Naše třída nejprve uskutečnila exkurzi ve VIDA! centru, které je partnerem projektu. Poté naši školu každé dva týdny navštěvovaly pracovnice
z centra Lenka a Šárka. Přednášely o tom,
jak funguje akvárium a co vše je důležité zajistit, než je pořídíme. Další fází bylo podrobnější
zkoumání vodních rostlin a lišejníků. Spoustu
zajímavých informací jsme se dozvěděli také
při návštěvě Masarykovy univerzity.
Zanedlouho bylo akvárium na světě.
Obden jsme prováděli testy vody. Jakmile
jsme naznali, že vše funguje, koupili jsme
první obyvatele akvária, vodní šneky a ancistrusy. Poslední exkurze vedla do Drásova
do ﬁrmy PSI s. r. o., která se zabývá biotechnologií a čistí vodu například pomocí řas. Součástí exkurze byla i návštěva střediska Lipky,
Jezírko. Tam jsme zkoumali přírodní ekosystém jezírka a testovali kvalitu vody.
Žáci VI. A.

■

Mgr. Petra Franková, ■
žákovský parlament

Základní škola Antonínská připravila pro
svoje žáky Velikonoční dílny.
Svátky jara, Velikonoce, jsou za námi, ale
určitě je příjemné si připomenout, jak děti na
naší škole trávily poslední školní den před
těmito svátky. Všichni si připravili pro své spolužáky ze školy a zájemce z řad rodičů i prarodičů, společně se svými pedagogy tvořivé
dílny, ve kterých předvedli, že se na Velikonoce nejenom těší, ale i umějí navodit svými
výrobky tu správnou atmosféru.

Cílem nás učitelů je podporovat a rozvíjet
dětskou hravost a fantazii, spolu s tvořivostí
a manuální zručností. Velikonoční dílny mají
na naší škole tradici a všichni se na ně každoročně těšíme. Takže i letos se peklo a celá
škola byla provoněná vůní mazanců, beránků
či perníčků, tvořilo se a vyrábělo různé velikonoční zdobení. A že si děti umějí poradit
i se zásadami zdravého stravování, předvedli
žáci výrobou raw cukroví.
Mgr. Květuše Doležalová

■
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ČARODĚJNÝ ÚVOZ

POCHVALA Z LONDÝNA

Studentky a studenti Obchodní akademie
SOŠ knihovnické a VOŠ na Kotlářské absolvovali praxi v Londýně.
V dubnu skupina 19 žáků a studentů akademie absolvovala odbornou stáž v rámci
programu Erasmus+, kde pracovali dva týdny
v londýnských ﬁrmách či institucích. Veškeré
náklady byly hrazeny Evropskou unií. Projekt
Studium bez hranic se letos umístil jako druhý
nejlepší v programu Erasmus+ a získal cenu
Domu zahraničních služeb v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.
Stáž se týká všech studijních oborů na naší
škole. Stážisté se zdokonalili v kontaktu se

zákazníky, administrativě i využívání informačních technologií. Naučili se svou práci
prezentovat spolupracovníkům a zákazníkům
ﬁrmy či odborným institucím, rozšířili si svou
odbornou terminologii v anglickém jazyce.
Veškerou práci zvládali ve ﬁrmách bez problémů a zaměstnavatelé vysoce hodnotili jejich
komunikační dovednosti, odborné znalosti
i pracovní morálku.

JÓGA V PARKU

SETKÁNÍ
S TROJLÍSTKEM

Oslava Mezinárodního dne jógy se koná
22. června od 9.00 do 18.00 hodin v parku
na Kraví hoře.
Po celý den si mohou zájemci přijít do parku
zacvičit pod vedením zkušených lektorů
organizace Jóga v denním životě, která oslavu připravila. Naučí je nejen jak na jógové
ásány, ale seznámí také s jejich pozitivními
účinky. Cvičení bude doplněné workshopy,
zaměřenými na rozvoj fyzického i duševního
zdraví. Všechny připravené aktivity jsou přístupné zdarma.
Jóga v denním životě připravuje celoročně kurzy v centru na Dominikánském náměstí 6/7, na ulici Bezručově 3 a Pionýrské 23. Více o organizaci a připravovaných
(mav) ■
aktivitách na www.joga.cz.

Ing. Mgr. Jiří Haičman

■

POSEZENÍ U CIMBÁLU

Centrum pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7 zve na kávu náhradní babičky.
K objevování talentů dětí přizve i rodiče.
Setkání pro náhradní babičky zapojené do
projektu Trojlístek se koná 5. června od 14.00
do 16.00 hodin. Povídat si budou o svých zkušenostech z rodin, ve kterých pomáhají s dětmi, o výchovných metodách a přístupech,
vymění si tipy na trávení volného času
a dozvědí se od sebe navzájem mnoho dalších triků a nápadů z denní praxe, které jim
usnadní jejich působení v rodinách.
Jak podpořit talent dětí se dozvědí jak
náhradní babičky, tak rodiče, kteří přijdou na
seminář 19. června. Od 14.00 do 16.00 hodin
se seznámí s několika praktickými přístupy,
díky kterým mohou dětem pomoci objevit
jejich vnitřní potenciál a dopomohou jim
i rodině a jejímu okolí ke spokojenějšímu
životu.
Více o Trojlístku, projektu propojujícím tři
generace, všech plánovaných přednáškách,
setkáních a seminářích, zveřejňují stránky
www.trojlistek.com, informace lze získat také
na telefonním čísle 605 234 509.
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Na začátku května se v naší mateřské škole
již tradičně konal slet těch nejkrásnějších
čarodějek a nejšikovnějších kouzelníků
z okolí.
Počasí nám přálo, nálada byla přímo kouzelná. Není divu, že se o akci na naší zahradě
dozvěděli také dva nedaleko žijící upíři. Společně s velmi početným zastoupením postav
kouzelného světa si zatančili na úvodní píseň
z ﬁlmu Dívka na koštěti. Plnění kouzelných
disciplín doprovázela nejen čarodějná hudba,
ale i sladká vůně perníčků. Létání na koštěti
je základní kouzelnická dovednost. Soukání
pavučin a výroba lektvarů je už práce pro
šikovnější čarodějky. Hod na cíl si užili i rodiče.
Na závěr tohoto sabatu si každé dítě vyzvedlo
svůj zasloužený diplom i sladkou odměnu.
Ilona Drlíková ■
Sletům zdar!

(mav)

■

Výjimečně se poprvé na Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu potkáme i v měsíci červnu.
Těšit se na ně můžete v pátek 14. června
od 18.30 hodin, přijde i speciální host, pan
Karel Hegner.
Posezení se koná tradičně ve Společenském sále radnice městské části Brno-střed.
Předprodej vstupenek bude zahájený 3. června od 14.00 hodin v Centru volného času
Botanka na Botanické 13.
Bližší informace lze získat na telefonním
čísle recepce 541 238 664.
Barbora Kocmánková

■

Volný čas

NOVÁ VENKOVNÍ
EXPOZICE VE VIDA!

PROCHÁZKY BRNEM

Radost z poznávání si od června v Zábavním vědeckém parku VIDA! návštěvníci užijí i pod slunečními paprsky. Otevírá totiž
novou venkovní expozici.
Vstup skrze vnitřní prostory vede ke třem
ostrůvkům, které jsou zaměřeny na vodu,
pohyb a zvuk. Součástí venkovní expozice
budou až do září tři dočasné exponáty.
Návštěvníky potěší hravý exponát nazvaný
H2Orchestra. Na něm si zahrají na více než
50 mechanických přístrojů, které vyluzují
zvuky vody nebo ji potřebují, aby hrály.
Exponát je určen až pro 50 osob, které společně mohou rozehrát celý vodní orchestr.
Autorem je německý hudebník a umělec
Michael Bradke, který je také tvůrcem
dočasné expozice Zvukohraní, která byla
ve VIDA! k vidění před třemi roky.
Dalším exponátem je obří bublifuk, který
je poháněný solárním panelem. Pohyblivá
socha je vyrobena z nerezavějící oceli a tvoří velké mýdlové bubliny. Třetí atrakcí je
objekt nazvaný Živý obraz, jehož části se
otáčejí a mění podle síly větru.
Ema Zezulová

VÝSTAVA BONSAJÍ

19. června v 17.30 hodin
Procházka po meziválečném Brně
se srazem u makety Brna na Moravském
náměstí.
26. června v 17.30 hodin
Procházka po Ústředním hřbitově se
srazem u vstupu na Ústřední hřbitov na
Vídeňské ulici.
Na všechny akce je vstup volný.
(mav)

■

Mezinárodní výstava šperků a historie zlatnického řemesla se koná v Technickém
muzeum do konce července.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci
s Cechem zlatníků a klenotníků Slovenska
připravilo výstavu nazvanou Karátové duše,
která do prostor zasvěcených převážně strojům a technice vnese i špetku současného
umění a designu.
Pod kurátorským vedením bratislavské
kunsthistoričky Barbary Brathové se představí dvacet čtyři tvůrců ze Slovenska, Česka,
Itálie, Číny a Španělska, z nichž každý svým
osobitým stylem přistupuje k estetickému
i řemeslnému ztvárnění autorského šperku.
Rozmanitost desítek prstenů, náramků,
náhrdelníků a autorských objektů doplňují
autoři výstavy instalací, která nabízí pohled
do dílny zlatníka. Na části výstavy participoval
Jiří Drlík, mistr zlatnický z Brna a osobnost
českého i světového šperkařství.
Výstava představuje důmyslné zlatnické
nástroje a nářadí i klasické zlatnické techniky
a materiály užívané tisíce let. A to nejen
kovy, ale i drahé kameny včetně českého
granátu.
Pavla Stöhrová

■

LÉČIVKY NA KRAVÍ HOŘE

■

VÝSTAVA KAKTUSŮ
V Zahradnickém centru Čtyřlístek
v Bystrci se koná od 1. do 9. června
výstava kaktusů.
Organizátorem je Klub kaktusářů
Astrophytum Brno, který zve k prohlídce
kaktusů denně od 9.00 do 18.00 hodin.
Spolek pracuje už od roku 1924, s jeho
bohatou a zajímavou historií i se současnými aktivitami se můžete seznámit na
www.astrophytum.cz.
(mav)

12. června v 17.30 hodin
Procházka po brněnských Kamenech
zmizelých se srazem u makety Brna na
Moravském náměstí.

■

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity zve na výstavu bonsají.
Výstava bonsají Petra Hrona se bude konat
od 20. do 23. června, a to denně od 9.00 do
18.00 hodin. Pan Petr Hron už u nás vystavoval své krásné exempláře dvakrát, v letech
2010 a 2011. Nyní jsme se rozhodli výstavu
zopakovat. Jeho aranžmá bonsají není jen
prosté postavení rostliny na stůl, ale je dotvořeno typickými japonskými motivy.
Magdaléna Chytrá

Na komentované procházky po zajímavých historických místech města
zve místostarosta Sokola Brno I Michal Doležel, který na nich bude provázet.

KARÁTOVÉ DUŠE

■

57. ročník výstavy v Centru léčivých rostlin
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se
koná od 13. až 30. června.
Výstava je přístupná denně včetně víkendů
od 9.00 do 18.00 hodin. Centrum léčivých
rostlin najdete na adrese Údolní 74, vstupné
je dobrovolné.
Mimo termín výstavy je zahrada pro veřejnost otevřena od května do září v pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 15.00 hodin
a ve středu od 8.00 do 18.00 hodin.
Celkový sortiment botanické zahrady
zahrnuje bezmála 900 rostlinných druhů
a odrůd léčivých, aromatických, kořeninových, tonizujících i toxických rostlin, domácích

i cizokrajných. Jedná se o největší živou sbírku léčivých rostlin v České republice. Celosvětově unikátní je rozsáhlá sbírka rostlin
z čeledi mákovitých.
Botanická zahrada udržuje genofond léčivých rostlin, pěstuje rostlinný materiál pro
výuku mediků i výzkumné práce vědců. Je
atraktivním prostředím pro praktické vyučování studentů všech stupňů škol i poučení
veřejnosti.
Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodnou výstavu Říše hub v zorném poli objektivu Jiřiny Hrabákové z Mykologického klubu
Brno.
Ing. Anna Novotná

■
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IGNIS BRUNENSIS

FESTIVAL MUNI 100

Oslavy sta let Masarykovy univerzity
vyvrcholí 15. června festivalem plným hudby, zábavy a gastronomie. Konat se bude
v pavilonu A na výstavišti.
Program na několika pódiích nabídne hudbu, divadlo, ﬁlm a celou univerzitu na jednom
místě. Festivalem bude provázet herec
Ondřej Sokol.
Návštěvníkům se představí všechna pracoviště, fakulty a studentské spolky univerzity.
Zahraje Divadlo Bolka Polívky, zazní koncert
Symfonického orchestru a Pěveckého sboru
Masarykovy univerzity, zahraje Ukulele

BRNĚNSKO
TANČÍ A ZPÍVÁ

Dominikánské náměstí roztancují 3. června
dětské folklorní soubory.
Hudební a taneční přehlídka folklorních
souborů a krojovaných skupin Brněnska
začne v 16.30 hodin. V programu od 16.30
vystoupí soubory Omičánek, Háječek z Ostopovic, Šternovjánek z Újezda u Brna, Křenováček, Orlík z Pozořic, Jamírek z Újezda
u Brna, Bystrouška z Bílovic nad Svitavou,
Komíňáček, brněnský Javorníček, Líšňáček
a DNS Ferdinanda Volka z Tuřan.
V případě nepříznivého počasí se přehlídka uskuteční v Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí. Více informací je možné získat
(mav) ■
na e-mailu: info@ticbrno.cz.

Orchestra jako Brno, VUS Ondráš, Vojtěch
Dyk s B-Side Bandem a mnozí další.
Připravený je také program pro děti, který
nachystala Zoo Brno, zábavní park Bongo,
zábavní vědecký park VIDA! a nebude chybět Česká televize.
Gourmet Muni doplní pestrý program
o bohatou ochutnávku skvělé brněnské
gastronomie. Těšit se můžete na retro menzu,
food trucky, cukrárny, kavárny, pivní výčepy
a spoustu dalších dobrot. Detailní program
je zveřejněný na www.muni100.cz.
(mav)

■

Na Hvězdárně a planetáriu Brno budou
na DigiFestu od 8. do 9. června k vidění
nejlepší dokumentární ﬁlmy.
Přehlídka navazuje na odbornou část,
která se pod názvem Fulldome Festival
koná 5. až 7. června. Celkem se na přehlídku přihlásilo 66 ﬁlmů z 21 států světa,
nakonec bylo vybráno 49 snímků, jejichž
celková délka má 1 212 minut – v sále
digitária byste museli sedět 20 hodin
a 12 minut v kuse. Nejkratší ﬁlm má
pět minut, nejdelší 53 minut. Promítají se
přitom hlavně ty s příběhem, nikoliv ryze
umělecké počiny. Z těch výjimečných
lze zmínit American West 8K, jehož součástí jsou skutečné záběry americké přírody, Birth of Planet Earth s animacemi
založenými na skutečných vědeckých
simulacích a nebo třeba From Chicxulub
to Tunguska, který vzniknul ve spolupráci
mezi Mexikem a Ruskem. Pořady budou
uvedeny v anglickém znění a nebudou
již nikdy reprízovány. Program této části
pro veřejnost bude zveřejněn na stránkách www.hvezdarna.cz.
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(mav)

■

BRNO ŠPRTEC OPEN

PŘEHLÍDKA FILMŮ

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Červnové nebe rozzáří pět ohňostrojů
mezinárodní soutěže Ignis Brunensis.
Na hladině Brněnské přehrady uvidí diváci
čtyři velkolepé ohňostrojné show. Závěrečný
ohňostrojný epilog se odehraje nad Špilberkem na počest výročí brněnských univerzit.
Začátky jsou vždy ve 23.30 hodin.
Pro letošní ročník přehlídky byla vybraná
povinná dvouminutová hudba k zapracování
do celkového designu a hudebního doprovodu soutěžních ohňostrojných představení.
Zvolena byla roztančená legendární skladba
The Charleston.
Festival tradičně doplňuje bohatý doprovodný program, který je zveřejněn na
www.ignisbrunensis.cz.
sobota 1. června, nesoutěžní show
FLASH BARRANDOV SFX Česko
středa 5. června, soutěž 1
GRUPO LUSO PIROTECNIA Portugalsko
sobota 8. června, soutěž 2
PLATINUM FIREWORKS Filipíny
středa 12. června, soutěž 3
NORTH STAR FIREWORKS Norsko
sobota 15. června, epilog
IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko

■

Brněnský rok sportu 2019, který připomíná
významná sportovní výročí i osobní jubilea,
pokračuje 31. května od 15.00 hodin na
Moravském náměstí u sochy Jošta.
Přesně v den, na který připadá 110. výročí
založení Orla, se zde uskuteční Brno Šprtec
Open pro příchozí i exhibice mistrů světa ve
stolním hokeji, kterému se říká krásně česky
šprtec. „Je to tradiční česká hra, jejíž historie
se začala psát na začátku minulého století.
Šprtec postupně přežil dvě světové války,
několik režimů a jako svobodomyslná hra
se hrál na nejrůznějších plochách podle nejrůznějších pravidel. Svou podstatou rozvíjí
jednak manuální zručnost, jednak schopnost
rychlé analýzy situace, je vhodný pro hráče
a hráčky všech věkových kategorií. Proto je
také součástí mnoha orelských kluboven,“
pozval celé rodiny archivář Orla a držitel ceny
Jihomoravského kraje Božetěch Kostelka,
který převzal nad akcí záštitu a bude o ní
informovat v živém vysílání Českého rozhlasu
Brno 31. května od 11.00 hodin v pořadu Apetýt. Vstup na akci je volný a startovné zdarma.
Více na www.brnenskyroksportu.cz.
Vladimír Koudelka ■

Volný čas

FESTIVAL SOUTĚŽNÍCH VÍN

VÍNO Z BLÍZKA
V Otevřené zahradě přes léto ochutnáte
vína padesátky vinařů z jižní Moravy
Sedmou sezonu letních degustací Víno
z blízka zahájíme ve čtvrtek 16. května. Ochutnávky vín pod širým nebem pak budou v Otevřené zahradě brněnské Nadace Partnerství
probíhat po celé léto každý druhý čtvrtek až
do 5. září. Celkem se chystá devět večerů,
na kterých můžete poznat moravská vína
pěkně z blízka.
Čtyři večery budou patřit setkání s osobnostmi současného vinařství. Do Brna postupně přijedou Petr Ptáček, Oldřich Drápal, Leoš
Horák a Josef Švéda. Součástí večera pokaždé bude i volná degustace. Na další dvě
degustace dovezou svá vína do Brna vinaři,
kteří jsou členy Ekovínu, Svazu integrované
a ekologické produkce hroznů a vína. Ve zbylých večerech se v Otevřené zahradě postupně představí Šardice, Hovorany a Blatnice
pod Svatým Antonínkem se Strážnicí. Každý
večer bude doprovázen živou hudbou
různých žánrů od jazzu a swingu přes latinskoamerické tóny a rytmy až po vokální
modernu. Více na www.vinozblizka.cz.

Zlatý pohár Česko Slovenska se bude
konat 21. a 22. června na Zelném trhu.
Začátkem léta budou mít milovníci vína
možnost ochutnat stovky vín z České republiky a Slovenska. V rámci soutěže vín chystají
pořadatelé venkovní festival. Zelný trh tak
v pátek ožije od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 11.00 do 22.00 hodin tradicemi,
kulturou a hlavně vínem. Vstup je zdarma,
návštěvníci zaplatí jen tolik, kolik sami odegustují. Nebude chybět cimbálová muzika,
která zahraje vždy v podvečer a navodí
atmosféru vinných sklípků. Pokud si chcete

užít vítězná vína v klidu a soukromí, můžete
si zakoupit vstupenku do VIP zóny. „Myšlenka
soutěže vznikla při stoletém výročí vzniku
Československa a už nás nepustila. Naše
dvě země za sebou mají dlouhá léta společné
historie a je škoda, že nemáme možnost společně ochutnat a porovnat naše vína. To se
nyní změní. Když už bude tolik dobrého vína
pohromadě, byla by škoda se o něj nepodělit.
Proto nám venkovní festival přišel jako skvělý
nápad,“ vysvětlil Vínovník a organizátor Jakub
Pernica. Bližší informace jsou přístupné na
(mav) ■
webu www.zlatypohar.eu.

LUŽÁNECKÝ
GULÁŠ FEST

OCHUTNEJTE MORAVU

Příznivci dobrého jídla, pití a zábavy jsou
1. června od 10.30 hodin zváni do areálu
tenisového klubu BLTC a přilehlého parku
Lužánky na V. Lužánecký Guláš Fest 2019.
Účast více než dvaceti čtyřčlenných soutěžních týmů zaručuje rozmanitost, každý si
jistě najde svůj nej guláš. Návštěvníci ochutnají také pochoutky z grilu a vše zapijí pivy
z minipivovarů a moravskými víny. Připraven
je také bohatý kulturní program. Zahraje Rolling Stones Revival a muzikálové melodie
zazpívají herci Městského divadla Brno. Diváci si zasoutěží v pojídání s maxijedlíkem Jaroslavem Němcem, na řadu přijde také tombola.
Děti si užijí řadu her a atrakcí. Více na
www.gulasfestbrno.cz. Gregor Mareček ■

Od června do října Brňané na Zelném trhu
ochutnají rozmanitost lokálních produktů
z jižní Moravy.
Poznejte a ochutnejte rozmanitost jižní
Moravy, tak se jmenuje akce, která umožní
návštěvníkům Zelného trhu během letošního
léta a podzimu několikrát zhlédnout a ochutnat rozmanité zemědělské a zahradnické
produkty jižní Moravy. V praktických dílnách
se také naučí, jak sezonní úrodu správně
zpracovat. První akce proběhne od 20. do
22. června.
Součástí bude také semínková burza, na
které budou mít návštěvníci možnost výměny
semen tradičních i netradičních druhů zeleniny a bylin. Výstavu doprovodí praktické díl-

Kamila Vlčková

■

ny pro děti a veřejnost v prostorách Tržnice
Brno, které ukáží a naučí techniky tradičního
lokálního vaření, přípravy jídla a konzervace
potravin. Na sobotní pozdní odpoledne je
plánován Chef’s table: vybraný šéfkuchař připraví tříchodové menu z vystavovaných surovin a pozve veřejnost k jednomu stolu.
„Snahou pilotních aktivit v projektu Slow
Food Central Europe je ukázat, že jižní Morava může být bohatým zdrojem rozmanitých
zemědělských produktů, které skvěle chutnají a mají důležité místo v našich kuchyních,“
řekl Tom Václavík, předseda spolku Slow
Food Brno, jež je partnerem projektu.
Kristýna Rochová

■
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DĚTSKÝ DEN

CAMPY S ANGLIČTINOU

Nezisková křesťanská organizace Young
Life zve mladé lidi na campy s angličtinou.
Tento rok pořádáme již pátý ročník příměstského tábora City Camp Brno na Majáku na
Lesné pro děti od 10 do 14 let. Letos se koná
od 8. do 12. července. Součástí programu je
výuka angličtiny s rodilými mluvčími, rozmanité
workshopy, sporty, hudba, výzvy, skvělé jídlo
i zamyšlení nad životem. Pro studenty ve věku
od 14 do 19 let pořádáme tábor od 13. do
18. srpna v krásném kempu H2O v Polsku. Přihlášky na obě akce, a také fotograﬁe a videa
z minulosti, najdete na www.ylbrno.com.

Organizace Young Life vznikla v roce 1941
a působí téměř po celém světě. Pracuje s mladými lidmi a nabízí jim široký volnočasový
program. Snaží se studentům naslouchat,
vést je a podporovat. Vede mladé lidi k oživení křesťanských hodnot. Akce jsou pro
kohokoliv, nezávisle na tom, čemu věří.
V Brně působí pátým rokem. Během roku
vede zájmové kroužky na školách a ve volnočasových centrech. Nabízí english cluby,
kroužek sebeobrany, fotografování, programování, drama klub a jiné.

POJĎTE DO ZAHRAD

ČAS NA KROUŽKY

V červnu otevřou své brány zahrady Lipky.
Nahlédněte, jak se hospodaří tam, kde má
prostor člověk, ale hlavně sama příroda.
Tradičně se začátkem června koná Víkend
otevřených zahrad. Přijďte 8. června na Rozmarýnek, Jezírko nebo Lipovou a využijte
příležitost prohlédnout si solární sušičku, zelené střechy, kořenovou čističku nebo třeba
kompostovací toaletu. Na Jezírku na vás
navíc čekají komentované prohlídky přírodní
relaxační zahrady. Rozmarýnek připravuje
doprovodný program pro děti do 8 let, od
10.30 do 13.00 hodin pro ně bude otevřena
zahradní stezka s hravými úkoly.
Seniorům je 18. června určeno Léto v zahradě na Jezírku, a to od 9.30 do 13.00 hodin.
Kromě prohlídky zahrady je připraveno povídání o bylinkách, které pomohou zajistit klidné spaní. Poradíme, jaké pokojové rostliny
jsou vhodné do ložnice pro čistější vzduch
a vydatnější odpočinek. V případě deště
budou aktivity probíhat v budově Jezírka.
Velkým ohněm i zpěvem oslavíme 21. června na zahradě na Lipové slunovrat. Děti i jejich
rodiče se dozvědí zajímavosti o tvorech žijících v zahradě i o zdejších rostlinách. Více
na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Amálie Čípková

■

Petra Hašková

■

Když školním a pracovním povinnostem
odzvoní, je čas na hraní, sportování, tvoření, vaření nebo snění.
Vyberte si ze stálé nabídky kroužků a také
žhavých novinek pro školní rok 2019/2020,
které pro vás i vaše děti připravuje Středisko
volného času Lužánky na deseti místech
v Brně a okolí. Přihlašovat se můžete od
1. června na www.luzanky.cz.
Ještě než vyrazíte na prázdniny, můžete
dětem zařídit místo v kroužku a také sobě
v kurzech pro dospělé. Na webu najdete od
1. června seznam více než sedmi set kroužků
nejrůznějšího zaměření pro děti všech věkových kategorií, mládež i dospělé – od kroužků
technických, přes sportovní, přírodovědné,
dramatické, až po výtvarné, hudební nebo
Mgr. Kristýna Kolibová ■
rukodělné.
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V parku na Obilním trhu připravila Fakultní
nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Den dětí. Konat se bude
1. června od 10.00 do 13.00 hodin.
V roce 1979 byl v Brně založen program
umělého oplození. Bylo to poprvé v zemích
bývalého Československa. V rámci letošních
oslav 40. výročí Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity bude k příležitosti
Mezinárodního dne dětí a zahájení Měsíce
reprodukčního zdraví připraven Dětský den.
Během akce bude zajištěn kulturní program
pro děti i dospělé, dětská stanoviště v prostorách parku a soutěže pro všechny zúčastněné. Pro děti budou připraveny drobné dárky, balonky a občerstvení. Součástí programu
bude den otevřených dveří v prostorách
Centra asistované reprodukce a porodních
sálů. Akce je určena pro širokou veřejnost
a zejména všichni bývalí, současní i budoucí
klienti centra jsou vítáni. Vstup na akci je zdarma. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, primátorky města Brna,
ředitele FN Brno, děkana LF MU a dalších
významných osobností.
Ing. Michal Ješeta, Ph.D.

■

TOULKY
S BOTANKOU
Centrum volného času Botanka připravuje pro seniory několik výletů, pro děti
pohádku v parku a příměstské tábory.
Besedu s tvůrci rozhlasového pořadu
Toulky českou minulostí připravila Botanka ve společenském sále radnice Brno-střed 12. června od 16.30 hodin. Vstupné
je 50 korun. Dále se 1. června uskuteční
celodenní výlet pro seniory. Vydáme se
do Znojma, kde si s průvodcem prohlédneme město. Další výlet je plánovaný na
14. června, a to do Rosic na zámek a okolí.
Pro děti je připravena akce S pohádkou bez úrazu, aneb Kamarádi z pohádek ví, jak na to, která se uskuteční v rámci kampaně Brněnské dny bez úrazu
29. května od 15.00 do 18.00 hodin v parku u Šelepky.
Prázdninové příměstské tábory pro
děti se nám již zaplňují, tak pokud máte
chuť se ještě přidat, neváhejte, uzávěrka
je 20. června. Více na www.botanka.cz,
na telefonu 541 238 664 nebo na Botanické 13.
Olga Chladilová

■

Kultura

BOLEK POLÍVKA
JAKO ZVONEK I CASANOVA

Jsou inscenace, kterých se nelze nabažit.
A nevadí je vidět podruhé, potřetí a možná
ještě jednou. Mezi takové rozhodně patří
dnes už legendární Podivné odpoledne
dr. Zvonka Burkeho.
Líčená a černá crazy komedie o skorovraždě, buchtách a svatbě neboli fraška i hlubinná
psychologie v jednom. V Divadle Bolka Polívky měla sice svoji premiéru už před třemi
roky, ale za tu dobu na své bláznivosti a humoru nic neztratila, dokonce ji možná obého přibylo. Bolka Polívku doplňuje třeba Radim Fiala v ženské roli či Pavel Liška, kteří svoje

postavy rozehrávají do dalších odstínů
a o improvizační vsuvky nebývá nouze. Takže
i když jste možná dr. Zvonka Burkeho už kdysi
viděli, neváhejte si některý ze tří červnových
večerů vyhradit pro jeho Podivné odpoledne.
Budete překvapeni.
Naopak čerstvou novinkou divadla je nový
autorský projekt jeho principála nazvaný Klíště, v němž se na scéně objevuje opět s Milanem Lasicou. Jako dva staří herečtí bardi, jak
je jim tentokrát předepsáno i scénářem, se
setkávají v klubu ﬁktivního divadla v pauze
mezi zkoušením. Zatímco jeden přichází
v kostýmu Dona Juana, druhý se přišourá
jako Casanova. Společně zjišťují, že jejich
setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo
nepříjemných vzpomínek, výčitek a sebestřednosti. Otázkou, jež se celým příběhem
prolíná je, zda tito dva staří kohouti žijí podzim
života, nebo jaro smrti. Reprízy po květnové
premiéře jsou na programu 6. a 7. června.
Více včetně případných aktuálních změn na
www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá

■

OCENĚNÍ PRO FESTIVAL

Festival Janáček Brno obdržel jako první
v České republice prestižní ocenění The
International Opera Awards za nejlepší festival minulého roku.
Uspěl v konkurenci festivalů Ruhrtriennale
nebo Opera Holland Park. Cenu v Londýně
na slavnostním galavečeru převzali 29. dubna
ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser
a šéf Janáčkovy opery NdB Jiří Heřman.
Festival Janáček Brno 2020 se bude konat
od 28. září do 16. října 2020. Zahájí ho premiéra opery Osud Leoše Janáčka. Program
bude zveřejněn 1. prosince 2019 při příležitosti preview koncertu špičkového souboru
Pavel Haas Quartet v divadle Reduta.
Pavel Lojda

TŘÍ FRAGMENTY
Z JULIETTE

LUMÍR DOPROVODÍ MŠI

Premiéru opery Tři fragmenty z Juliette /
Lidský hlas uvede Janáčkovo divadlo
14. června.
Poslední operní premiéra letošní sezony,
dvouvečer Tři fragmenty z Juliette / Lidský
hlas v režii Davida Radoka, vzniká ve spolupráci se švédským operním domem v Göteborgu. Naše publikum se může těšit na výjimečný zážitek na premiéře a následných
reprízách 16., 25. a 26. června. V hlavních
rolích uvidí Janu Šrejma Kačírkovou a Magnuse Vigiliuse pod taktovkou Marko IvanoEliška Křížová ■
viće.

Tradiční pěvecký sbor Lumír se vydal koncertovat mimo Brno. Letos zavítal na několik dní do německého Stuttgartu, partnerského města Brna.
Pozval jej místní dechový orchestr Musikalische Vereinigung Botnang k příležitosti
oslav sta let od svého založení. Kromě dvou
společných koncertů noví stuttgartští přátelé
nachystali členům sboru prohlídku města
s průvodcem a návštěvu u místního vinaře.
Na podzim na oplátku zavítá německý
orchestr MVB do Brna. V sobotu 5. října

■

vystoupí v rámci oslav 155. výročí založení
sboru Lumír. Aby výročí nebylo málo, letos
oslaví také města Brno a Stuttgart 30 let svého
partnerství.
Do podzimu však Lumíry čeká ještě několik
vystoupení. Na konci června doprovodí poutní mši na Petrově a také budou hostit mladé
sboristy z amerického Bostonu.
Podrobnosti k jednotlivým akcím můžete
nalézt na www.lumir1864.cz.
Lucie Štrajtová Reidlová

■
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Kultura

STAROBRNĚNSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Bazilika na Mendlově náměstí hostí 20.
a 23. června od 19.30 hodin Starobrněnské
hudební slavnosti.
Mimořádná hudba pro náročnější publikum
ve výjimečných prostorách – právě tak bude
vypadat druhý ročník Starobrněnských
hudebních slavností, konaných i letos pod
záštitou místostarostky městské části Brno-střed JUDr. Michaely Dumbrovské. Chrámové prostory v průběhu dvou večerů rozezní
kapela Svítání, Cimbal Classic, Štěpán Rak
a symfonický orchestr Konzervatoře Brno.

Po loňské premiéře, kdy v starobrněnském
klášteře vystoupili bratři Ebenové a Spirituál
kvintet, nabídnou slavnosti publiku hudební
lahůdky v komornějším provedení v prostorách, které vynikají nezaměnitelnou akustikou
a výzdobou. Odehrají se totiž přímo před
zdejším stříbrným oltářem, který patří mezi
světová mistrovská díla barokních zlatníků
a stříbrníků.
„Jsem Starobrňák. Narodil jsem se tu, žiji
a tvořím zde. Chci nejen Brňanům ukázat,
že na Starém Brně není jen pivovar toho jmé-

Sergio de Lope patří bezesporu k nejlepším ﬂamenkovým ﬂétnistům a jeho kapela
složená z virtuózních hráčů bude mít mezi
sebou i skvělého ﬂamenkového tanečníka.
Vycházející hvězda kytarového nebe Paco
León dokázal i přes své mládí nadchnout
publikum v mnoha zemích svojí spontánní
a brilantní hrou. Představí se se svým triem
a stejně jako v případě Sergia de Lopeho se
bude jednat o českou premiéru.
V rámci doprovodných aktivit se letos stane
hostem festivalu španělsko-kolumbijský
výtvarník Zamo Tamay a do Jižní Ameriky se
vydáme společně se známým antropologem
a publicistou Mnislavem Zeleným-Atapanou.
Dramaturgie festivalu myslí i na aktivní
fanoušky španělské a latinskoamerické kultury. Mimo koncertů či přehlídky iberoamerických ﬁlmů se mohou zúčastnit řady workshopů zaměřených na ﬂamenkový tanec,
salsu, tango, perkuse, kytaru nebo třeba na
španělskou kuchyni.
Více podrobností o připravovaném programu je k dispozici na www.iberica.cz.
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(mav)

■

SPOLEČNÝ KONCERT

V RYTMU FLAMENKA

Festival Ibérica otevře 28. června od 11.00
do 23.00 hodin oblíbená gastronomická
ﬁesta na Staré radnici, o den později se na
nádvoří hradu Špilberk setkají hvězdy současné ﬂamenkové scény na tradičním galakoncertu.

na, ale především klášter se starobylou bazilikou. Posluchačům nabídneme spojení hudby, která skvěle souzní se zdejším geniem
loci,“ vysvětlil skladatel, dirigent a organizátor
festivalu Jiří Fadrný.
Cimbal Classic, který nezaměnitelným způsobem propojuje lidové kořeny s vlastní tvorbou, vystoupí 20. června. Jeho umělecký
vedoucí Dalibor Štrunc je také profesorem
brněnské konzervatoře a spolupracuje
s legendárními sourozenci Ulrychovými.
Domácí soubor Svítání vystoupí 23. června,
tentokrát ve spolupráci se symfonickým
orchestrem Konzervatoře Brno, která letos
slaví sto let od svého založení. Hlavním hostem nedělního koncertu bude světoznámý
kytarista Štěpán Rak, profesor pražské
hudební fakulty, jenž koncertoval po celém
světě a jeho kytarová hra i autorský rukopis
jsou nezaměnitelné. Na závěr koncertu se
všichni účinkující spojí do jedinečného
a neopakovatelného společného hudebního
souznění.
Více informací na www.stahus.cz.

(mav)

■

Na společném koncertě vystoupí Dagmar
Pecková, Hradišťan a Spirituál kvintet.
Velké nádvoří Špilberku rozeznějí tyto tři
výrazné pilíře české hudební scény 27. června v 19.00 hodin. Po úspěšných a beznadějně
vyprodaných jarních koncertech roku 2018
se interpreti na prosbu mnoha posluchačů
opět spojí. Na pódiu vystoupí nejen samostatně, ale spojí své síly také ve společných
skladbách, a to napříč hudebními žánry. Kromě stále žádaných a osvědčených hitů uslyší
posluchači také zcela nové úpravy, které si
účinkující připravili speciálně pro tyto koncerty, takže některé z nich zaznějí ve světové
premiéře.
(mav)

■

Kultura

THE YOUNG GODS NA FLÉDĚ

Ikony industriálního rocku The Young Gods
jsou zpět. V Česku vystoupí po dlouhých
šesti letech, 7. června se zastaví na brněnské Flédě.
Švýcarské trio přiveze očekávané řadové
album Data Mirage Tangram. Strhující nahrávka plná zvukových experimentů vychází po
devítileté autorské odmlce. Je přitom důkazem, že na dobrý ročník se vyplatí si počkat.
Na vzniku alba se podílel i zakládající člen,
programátor Cesare Pizzi, který se vrátil do
sestavy kapely. Modlitba za hluk tak může
začít se vší parádou.
Legendy industriální scény The Young
Gods se vracejí na scénu ve velkém stylu.
Do sestavy se nejprve vrátil původní člen,
elektronický čaroděj a programátor Cesare
Pizzi. I za jeho přispění teď vychází po téměř
dekádě nové řadové album Data Mirage Tan-

ČERVEN 2019
ÚTERÝ 4. ČERVNA / 19:30
NUDA – The Randoms
Improvizační představení pod
taktovkou brněnského uskupení
ČTVRTEK 6. ČERVNA / 19:30
BEZEFŠEHO
Energická kapela mnoha žánrů
SOBOTA 8. ČERVNA / 19:30
DEJ NÁM AKORD
Koncert k 25. výročí brněnské
vokálové kapely

NEDĚLE 9. ČERVNA / 19:30
ZLOČIN V LONDRIDGE
– Veselá divadelní společnost
Studie napětí studentského
divadelního studia

gram. „Pauza byla dlouhá, protože v roce
2011 se dva členové rozhodli vydat jinými
cestami. Vzalo nám nějaký čas, než jsme se
rozhodli, jak dál. No a pak se vrátil Cesare
Pizzi,“ vysvětlil zpěvák Franz Treichler pro
Academy Music Group.
Švýcarská trojice je jednou z nejvlivnějších
kapel industriální, ale i širší hudební scény
posledních dekád. K jejich tvorbě se odkazují
ikony tvrdých kytarových žánrů jako Nine
Inch Nails nebo Faith No More. Hudební tvorba The Young Gods má však daleko větší
přesah, když je zmiňovaly i hvězdy populární
scény jako U2 nebo jedna z nejvýznamnějších hudebních osobností historie, David
Bowie. Hudbu samotných The Young Gods
pak podle Treichlera ovlivnili hlavně Einstürzende Neubauten.
Sabina Coufalová

ÚTERÝ 11. ČERVNA / 19:30
ANNA MAURER TRIO
Vídeňské jazzové uskupení

LETNÍ PROGRAM
NA LEITNERCE

Příjemné počasí přímo vyzývá k návštěvě
naší znovu otevřené zahrádky, a to ideálně
ve spojitosti s nabízeným kulturním programem.
Ani v červnu nepolevujeme s jazzovou
sekcí, a tak budete mít možnost navštívit
například vídeňské uskupení Anna Mauer
Trio, a to 11. června. O den později zahraje
alternativní Kalle, držitelé dvou cen Anděl.
Naposledy před prázdninovou pauzou k nám
18. června zavítá Jiří Černý se svým tradičním
poslechovým pořadem. Prázdninová pauza
čeká i improvizační divadelní uskupení The
Randoms, která k nám zavítá 4. června v této
sezoně naposledy se svým představením
Nuda? Úplně poslední koncert sezony nás
na Leitnerce čeká v pátek 28. června, kdy
v bluesovém stylu s prvky slovenského folkloru zahraje skupina ZVA 12-28.
Těšíme se na vás a již teď připravujeme
na Leitnerce speciální letní program. Aktuality
budeme zveřejňovat na našem webu
www.leitnerka.cz nebo na facebooku.

■

Tomáš Pokorný

■

PÁTEK 28. ČERVNA / 19:30
ZVA
Svérázná sestava ze Slovenska
se sebeironickými texty

STŘEDA 12. ČERVNA / 19:30
KALLE
České alternativní duo
ověnčené Andělem

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

NEDĚLE 16. ČERVNA / 15:00
MAXIPES FÍK – Divadlo Špílberg
Nedělní pohádka

Každé pondělí pravidelné kurzy cvičení:
17:00 – 18:30 Kalanetika
s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga
s Naďou Ruckou

ÚTERÝ 18. ČERVNA / 19:30
POSLECHOVÝ POŘAD
JIŘÍHO ČERNÉHO
Robert Plant – Orfeus metalu

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

STŘEDA 26. ČERVNA / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Tradiční setkání začínajících literátů
Speciální host: Miroslav Macek
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JAK SE POLÁRKA ROZZÁŘILA: 4. DÍL
Sezonu 2000–2001 odstartovala pestrá
zábavně propagační akce Hurá, Polárka!.
30. září 2000 proběhla v dramatizaci Davida
Smečky premiéra Andersenovy křehce
poetické Sněhové královny. Mírně obměněný
romantický příběh obětavé Gerdy, která statečností a silou věrného citu vysvobodí kamaráda Kaje z ledového zámku Sněhové královny, balancoval na pomezí vážného
lyrizovaného vyprávění a letmo ironizujícího
až zcizujícího nadhledu, dynamicky využívaje
výtvarných znaků. V linii osvědčených klasických látek pokračovala jevištní verze
populární prózy Vladislava Vančury Kubula
a Kuba Kubikula 11. listopadu 2000, jak ji kdysi
pro HaDivadlo zpracoval tehdejší šéf činohry
Národní divadlo Praha Josef Kovalčuk. Po
Velké doktorské pohádce v Polárce a dřívějších režijních zkušenostech s touto jazykově
košatou předlohou Mirko Matoušek, opět

při hudbě Zdeňka Pololáníka, pojal rozmarné
vyprávění o medvědáři, nezbedném medvědovi, kovářovic Lízince a ochočeném strašidle Barbuchovi jako antiiluzivní, leč pro drobotinu poněkud nepřehlednou hru, kdy se
aktéři s pomocí animovaných předmětů
z domácnosti měnili v rozličné postavy.
V adventu přibyla školákům další pohádka,
o niž se po Kráse Nesmírné a Sněhové královně znovu autorsky přičinil hrající D. Smečka. Vašíkovy Vánoce chtěly dítkám připomenout, že půvab těchto svátků netkví v horečném shánění drahých zbytečností, ale
v pospolité rodinné harmonii. Malý chlapec
zde s pomocí půvabné Vločky a tří kuriózních
andělů zajistí štědrovečerní pohodu opuštěným dětem z útulku. Krkolomně smontovaný text nezbavil režisér Pavel Šimák sentimentální didaktičnosti a uspěchaná premiéra
9. prosince 2000 vyzněla hodně rozpačitě.

06/2019

Před prázdninami
do Polárky!
DEN DĚTÍ S POLÁRKOU
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Celý program najdete na našem webu. Změna programu vyhrazena.

Divadlo pro děti a mládež; Tučkova 34, Brno
www.divadlopolarka.cz, rezervace vstupenek +420 770 142 638
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Zakrátko následovala opět původní předloha pro menší děti – hra absolventky dramaturgie Petry Havelkové O víle Modřence
a skřítku Fridolínkovi prťavém 20. ledna 2001.
Posluchači režie Jakubu Macečkovi s nažhavenou hereckou partou později renomovaných „jamáků“ nabídla v syžetově
překombinované moralitě kompromis mezi
báchorkou tradičního a moderního typu: hodný neprůbojný Fridolínek se zprvu nedokáže
prosadit u lehkomyslné víly, zloduchové
kocour Garibaldi, čarodějnice BřichulaKostřucha, jsou však sežráni psem Dalamánkem. Dynamicky předváděná novinka se
zařadila ke slibnější části repertoáru. Rovněž
adaptací své starší prózy ctižádostivě debutovala absolventka ateliéru rozhlasové a televizní scenáristiky Hana Slavíková. Dvojdílná
hra O medovém království 10. února 2001
mínila dětem v básnivě fantaskní rovině sdělit,
že zemřelí blízcí jsou nadále součástí našich
vzpomínek i životů a že dobré i zlé skutky
nás provázejí dlouho v budoucnu. Vysmívaný
introvertní sirotek František vydává se podle
babiččiných nebeských rad hledat do hmyzí
říše dědečka, zakletého Medovou královnou
do postavy Včeláka, než po milostné zápletce
zachrání happy end ososákovaný Nosál.
Bizarnímu textu napomohl režisér HaDivadla
Petr Štindl zgroteskňujícími a klaunskými
jevištními prostředky, takže ‒ na rozdíl od
řady zdejších titulů ‒ nebyl v syžetu ani charakterech předem odhadnutelný.
PhDr. Vít Závodský ■
Pokračování příště

PREMIÉRA V POLÁRCE
Brněnská režisérka a pedagožka Zoja
Mikotová se vrací do Polárky s novou inscenací Jak děti zachránily motýly.
Interaktivní představení pro diváky od tří
let vzniklo na motivy afrických pohádek,
premiéru mělo 18. května. Diváci na malé
scéně divadla spatří, jakými barvami umí
hrát Afrika se svými pouštěmi, pralesy,
duchy či právě motýly. Letošní sezona je
v Divadle Polárka věnována všem hrdinům.
Tentokrát budou dvě africké děti Ori a Ula
čelit Pralesnímu Duchovi, hledat, zachraňovat a vytvářet to, co se jim zdá krásné. Zavedou diváky do své africké vesnice, společně
s nimi přivolají déšť a vydají se na cestu za
krásnými motýly, kteří záhadně mizí v pralese.
Více na www.polarka.cz.
(mav)

■

Kultura

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

BRANKY BODY BRNO

Moravská zemská knihovna na období letních prázdnin kvůli rekonstrukci zavírá.
Moravská zemská knihovna bude pro čtenáře i návštěvníky od 29. června do 15. září
uzavřena. Přerušení provozu je nutné kvůli
plánované rekonstrukci budovy, v provozu
zůstane jen bibliobox na vracení knih. Všem
čtenářům s půlroční a roční průkazkou platnou k 30. červnu bude jako kompenzace
automaticky a zdarma prodloužena registrace o tři měsíce. Od června bude výpůjční
doba knih prodloužena až do 23. září.
Budova na Kounicově ulici byla dokončena v roce 2001. Ročně knihovnou projde
bezmála tři čtvrtě milionu lidí, což představuje vysokou zátěž. Mimo jiné je proto nutná
kompletní rekonstrukce sociálních zařízení
pro veřejnost. Ve studovnách bude obměněna část mobiliáře, někde také osvětlení.
V části, kde jsou sklady knih, dojde k opravě
a zateplení fasády. Bezesporu nejkomplikovanější částí rekonstrukce bude oprava
atria, které je v havarijním stavu a je nutná
celková obnova hydroizolace.

Hlavní výstava sezony na Špilberku představuje až do konce roku historii a úspěchy
brněnského sportu, jehož tradice sahá 150
let zpět.
Výstava Branky Body Brno připomíná plejádu úspěšných sportovkyň a sportovců
a významné sportovní akce, které zvedaly
Brňany ze sedadel. Opráší téměř zapomenuté počátky brněnských sportovních spolků
v době monarchie a popíše vzestup sportu
v rámci sokolských, orelských a dalších tělovýchovných jednot v éře první republiky. Díky

výstavě fanoušci znovu prožijí slavná vítězství
fotbalistů Zbrojovky, hokejistů Komety a dalších legend sportovního Brna.
K vidění je zde množství historických fotograﬁí a dokumentů, medailí, dresů a sportovního náčiní, ale i unikátních artefaktů, které
se kurátorům podařilo zapůjčit. Vystavena je
třeba zlatá medaile gymnastky Věry Růžičkové, wimbledonský talíř a pohár z Australian
Open Jany Novotné nebo olympijská pochodeň z Atlanty z roku 1996.

DEMOKRACIE –
PŘEDEVŠÍM!

NA NÁVŠTĚVĚ U PANENEK

71. výstava cyklu Brno – hlavní město graﬁckého designu je k vidění ve foyer Univerzitního kina Scala do 30. června.
Demokracie – především! / Demokratie –
vor allem! je téma IV. mezinárodní výstavy plakátů, kterou organizuje platforma
plakat-sozial.de. Do akce bylo zasláno 769
návrhů plakátů od 226 autorů z 36 zemí
a výstava vybrané necelé stovky plakátů se
v Lipsku uskutečnila v říjnu 2018. Pro aktuální
brněnskou výstavu bylo z lipské výstavy
vybráno 30 plakátů.
Výstava přináší různé výtvarné pohledy
na sociální a politické otázky, které hýbou
současností a jsou nám tak povědomé, ať je
autorem plakátu Turek, Ekvádorec, Polák,
Číňan, Kolumbijec, Portugalec, Francouz, Íránec, Mexičan, Švýcar, Němec nebo Čech či
Slovák.
Návštěvníci zde uvidí všechny čtyři na akci
oceněné plakáty, dále plakáty některých členů Sdružení Bienále Brno, a také tvorbu dalších známých tvůrců současného sociálního
plakátu z různých zemí celého světa.
Výstava se koná ve spolupráci Sdružení
Bienále Brno, spolku Verein plakat-sozial
z Lipska, Filmové galerie Terryho ponožky
Praha a Univerzitního kina Scala.
Jan Rajlich

■

Mgr. Michael Kalábek

■

V Letohrádku Mitrovských představují do
30. června exkluzivní ukázky historických
domečků a pokojíčků pro panenky.
Na výstavě jsou od úterý do neděle od
10.00 do 16.00 hodin k vidění domečky od
osmdesátých let 19. století až po domeček
pro Barbie z devadesátých let 20. století.
Tři desítky domečků jsou zapůjčeny ze sbírky manželů Pecháčkových z Rychnova nad
Kněžnou. V České republice ojedinělá kolekce vyniká nejen stářím a originální autenticitou, ale i množstvím detailních doplňků, kterými jsou domečky a salonky pro panenky
zařízeny. Na výstavě nechybí ani kupecké

Mgr. Martina Šmídtová

■

krámky, ukázky malých školních tříd a pro
kluky například zmenšené autogaráže nebo
koňské stáje.
Do našich zemí se dostaly domečky z německy mluvících oblastí v 19. století. Hračka,
která dříve sloužila dětem ke hře i poučení,
je dnes vzácným svědectvím o dřívějším životě a důvtipu samotných tvůrců. Miniatury tak
nepředstavují jen zidealizovaný zmenšený
svět dospělých, ale nostalgicky dokumentují
proměny domovních interiérů a způsoby
života v minulosti.
Více na www.letohradekbrno.cz.
Mgr. Petr Lukas

■
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Kultura / Neziskové organizace

ZA SNOVÝMI OBRAZY
DAGMAR SOCHOROVÉ

V Galerii Sklípek na Orlí 1 vystavuje do konce června svá díla z poslední doby Dagmar
Sochorová, která patří ke špičce současných tvůrců.
Technologie netkaných textilií, vyvinutá ve
Výzkumném ústavu vlnařském koncem
padesátých let minulého století pro běžnou
textilní výrobu, našla neplánované a velice
populární využití ve výtvarné tvorbě. Takzvaný
brněnský Art Protis byl svého času pojmem
i daleko za hranicemi naší země. Pracoval
s ním mimo jiné i Jiří Trnka.
Dagmar Sochorová používá hlavně techniky Artaig, Art Protis, Aradecor. Inspiraci těží
z hudby, z četby a z přírody. Používá střídmou,
v jistých obdobích až strohou škálu barev,

EMIL HLEDÁ
DOBROVOLNÍKY
Evropské hry handicapované mládeže se
budou konat od 12. do 16. června.
O osmý ročník závodů projevilo zájem okolo osmi stovek handicapovaných sportovců.
Organizátoři hledají pro hladký průběh všech
připravovaných aktivit dobrovolníky. Otevřené jsou pozice delegátů zahraničních výprav,
asistentů rozhodčích nebo sportovců, se
kterými si případně mohou účastníci i zazávodit. Přihlásit se je třeba na webu
emilopen.cz/dobrovolnici, kde jsou také zveřejněny podrobné informace a požadavky.
(mav)

■

vždy se až úzkostlivě vyhýbá okázalosti
a břeskným efektům ve prospěch barevné
i kompoziční harmonie. Rozhodně sice nejde
o realistické zobrazování, ale vstřícnému a citlivému divákovi se ze zdánlivě čistých
abstrakcí brzy počnou vynořovat evokace
krajin či jakýchsi krajinných prostorů nebo
snad snové vidiny zemí za zrcadly. Jejich osobitý vnitřní řád, jistěže nepostižitelný exaktně,
nám přináší jakási naléhavá sdělení, která
ovšem nedokážeme odít do slov. Je prostě
potřeba je vidět, případně si je i pohladit –
autorka nechává někdy použité materiály
poněkud vystupovat z roviny do třetího rozměru.
Mnohaletá systematická a soustředěná
práce vyústila už před drahnou dobou ve
zcela autentický, byť neokázalý styl, díky kterému nám autorčina díla nabízejí nezištné
přátelství s nevtíravostí velkého vlídného psa.
Proto se v paměti usadí natrvalo. Usadí se
v té části optické a snad i haptické paměti,
v níž v bavlnce chováme události a jevy, které
nám přinášejí vnitřní klid, tichou radost
a neslyšitelné, avšak znělé tóny zpěvu spřízMiroslav Sedláček ■
něných duší.

ANDĚLÉ A OSTATNÍ
Všestranný umělec Radovan Veselý, od
narození spjatý s Brnem, představuje
v Divadle Bolka Polívky svou aktuální tvorbu. Výstava nese název Andělé a ostatní.
Radovan Veselý se celý profesní život
věnuje užitému umění. Za počiny v oblasti
graﬁckého i průmyslového designu, architektury a výstavnictví získal řadu ocenění,
jeho práci znají i televizní a ﬁlmoví diváci.
Jako architekt se podílel na snímku Vladimíra Michálka Posel a ﬁlmové sérii povídek
Okno do hřbitova, je také autorem scény
galavečerů několika ročníků Festivalu dětského ﬁlmu ve Zlíně.
V současné době se zaměřuje především
na volnou tvorbu. Svými obrazy vypráví
barevné příběhy, ve kterých se prolínají
humor, smutek i ironie.
V jeho ﬁgurálních obrazech se odrážejí
hlavně vztahy mezi ženami a muži a jejich
rozdílné postoje vůči okolnímu světu. Své
kompozice staví na nekompromisní barevnosti, ornamentech, strukturách a kombinaci
stylů. Tvorba Radovana Veselého zahrnuje
rovněž prostorové objekty a šperky.
Michal Adamík

■

TEMNO SI UŽIJÍ NEJEN
LIDÉ NA VOZÍKU
Vozíčkáři budou 21. června od 20.00 hodin
objevovat noční Brno. Díky šifrovací hře
Temno navštíví i nezvyklá místa.
Již počtrnácté pořádá Domov pro mne
noční šifrovací hru Temno, v rámci které se
2–5členné týmy vydají luštit hádanky do
ulic nočního Brna. Do akce se letos zapojila
i Městská policie Brno, Moravské zemské
muzeum nebo brněnské výstaviště.
„Většina šifrovaček pořádaných v Brně
je velmi bariérová, rozhodli jsme se proto
nabídnout vozíčkářům alternativu. Trasu
volíme s ohledem na jejich možnosti, i tak
je ale celý závod poměrně náročný a do
cíle dorazí jen ty neotrlejší týmy,“ popsal
Michael Vidura, dlouholetý organizátor hry
a klient Domova pro mne.
Odměnou pro ty nejvytrvalejší pak bude
východ slunce na samotném konci trasy,
která má kolem deseti kilometrů a nabízí
zpravidla deset stanovišť.
Týmy se kromě luštění rébusů dozvědí
i zajímavé informace o daném místě, nebo

30 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2019

si užijí netradiční zážitkový doprovodný program.
Zájemci, kteří se chtějí noční šifrovací hry
Temno zúčastnit, se mohou hlásit na e-mailu: spoluprace@domovpromne.cz.
Mgr. Lenka Romportlová

■

Sport

BĚH PRO HOSPIC

ZÁVOD HORSKÝCH KOL

Druhý ročník beneﬁční běžecké akce na
podporu Hospice sv. Alžběty v Brně odstartuje 8. června.
Registrovat se je možné ještě v červnu, ale
jen do naplnění kapacity závodu. Přihlášky
jsou na webové stránce behyprohospice.cz.
Závodníky čeká v 10.00 hodin start na Kamenné 36 a pak necelých šest kilometrů po asfaltovém chodníku a lesních cestách s nepříliš
náročným převýšením. Trať je vhodná pro
sportovce všech výkonnostních a věkových
kategorií, pro jednotlivce, ﬁremní štafety i rodiny s dětmi.
Svou účastí a zaplacením startovného podpoří závodníci brněnský hospic, který poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou
a duchovní podporu lidem na konci životní
cesty. Registrace probíhá formou daru, na
který organizátoři vystaví potvrzení pro daňové účely. Doporučená výše daru je minimálně
500 korun pro jednotlivce a 5 000 korun pro
tříčlenné ﬁremní štafety. Veškerý výnos bude
použitý na projekt rekonstrukce a dostavby
hospice.

Spolek HaPe sport spolu s obcí Skalička
u Tišnova zve 15. června na třetí ročník
netradičního závodu horských kol.
Trasa dlouhá 14 kilometrů začíná z malebné
obce Skalička u Tišnova a provede závodníky
zdejším kouzelným okolím. Když zrovna
nebudete potit krev při stoupání jednoho
z 360 výškových metrů, můžete se kochat
krajinou Boskovické brázdy. Trasa závodu
pak vede zpět na místo startu, kde se budete
moci po výkonu občerstvit, osvěžit v bazénu,
nebo si zahrát tenis.

Pro závod bude vypsáno přes 20 kategorií,
včetně několika kategorií pro nejmenší, kteří
budou mít speciální labyrintový okruh v prostoru startu a cíle hlavního závodu. Pro o něco
starší děti bude připravený zkrácený asi desetikilometrový okruh. Naopak ti nejzdatnější
závodníci budou muset trať obkroužit celkem
třikrát. Do závodu se můžete přihlásit v kanceláři nebo na www.hapeskalickatour.cz.
Zde jsou k dispozici podrobné informace,
případně můžete využít telefonního čísla
Hana Císařová ■
602 590 958.

SPRINTERSKÝ ZÁVOD

ŠRUMEC V KRASOHALE

Biskupské gymnázium Brno a mateřská
škola Barvičova zvou na Bigyrun 2019.
Veřejný sprinterský závod se poběží
15. června od 10.00 do 16.00 hodin na bývalé
sjezdovce ve Wilsonově lese. Jedná se
o společný projekt učitelů a studentů gymnázia. Trať je dlouhá 200 metrů s 60metrovým
převýšením. Vstup na akci je volný.
Více informací o připravovaném závodu
a registrace jsou k dispozici na webových
(mav) ■
stránkách http://bigyrun.cz.
Foto: Tomáš Bargel

Pod střechou budovy na Křídlovické ulici
žije krasobruslařský klub TJ Stadion Brno
naplno.
Každoročně pořádané dvě série kurzů
bruslení a pohybové výchovy pro děti
přivedly v sezoně 2018/19 na led téměř
300 zájemců. Kurzy bruslení byly tradičně
zakončeny exhibičním vystoupením závodníků tělovýchovné jednoty a karnevalem na
ledě. Velmi oblíbeným je také kurz bruslení
pro dospělé.
Klub úspěšně uspořádal Velkou cenu Brna
2018 i tradiční oddílový Vánoční závod pro
nejmladší kategorie klubu, dále závod Memoriál Stanislava Suka a mezioddílový závod
Brněnský memoriálek pro nejmladší bruslaře
v kategorii přípravka.
V Krasohale probíhá intenzivní trénink krasobruslařských nadějí klubu – seniorského

(mav)

■

reprezentanta a vicemistra České republiky
2019 Petra Kotlaříka, mistryně republiky Markéty Sukupové a bronzové Alžběty Ottové
z MČR mladšího žactva 2019, vicemistryně
republiky v nejmladším žactvu Pavlíny Sladké,
Anny Cerovské, druhé v žebříčku Českého
poháru a dalších reprezentantů klubu.
Zároveň v Krasohale trénuje Skating Club
Brno, klub synchronizovaného bruslení, který
získal v této sezoně s týmem Bublinek titul
mistrů republiky a s týmem Ice Dreams titul
vicemistrů.
TJ Stadion Brno prohlubuje spolupráci
s Nadačním fondem Emil a podporuje tak
sportovní aktivity handicapovaných dětí
a mladých lidí v oblasti krasobruslení. V současnosti probíhají tréninky bruslení svěřenců
NF Emil ze Střední školy F. D. Roosevelta
a z centra Kociánka.
V Krasohale trénují talentovaní krasobruslaři ze Sportovního centra mládeže a Projektu
talentované mládeže Českého krasobruslařského svazu z Jihomoravského kraje a okolí.
Sezonu v krasohale uzavřel 16. ročník beneﬁční akce Velikonoce na ledě, kterou klub
spolupořádal v rámci Brněnského roku sportu.
Kurzy bruslení začínají opět v září, informace
budou zveřejněny na www.stadionbrno.cz.
Mgr. Kateřina Beránková
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