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6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 19. 6. 2019 V 16.00 HODIN
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.
Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Zelný trh v plné parádě
Veřejné tržiště v centru Brna, Zelný trh, se
už zaplnilo prodejci a pěstiteli. Navštívit jej
můžete od pondělí do pátku od 6.00 do 18.00
hodin a v sobotu od 6.00 do 14.00 hodin. Mějte však na paměti, že pokud prodejci své zboží vyprodají dřív, své stánky sbalí. Pokud si
chcete nakoupit kvalitní sazenice kedluben,
salátu, ale také různých odrůd rajčat, paprik
nebo okurek fenyklu a lilku, nebo dosadit
jahodníky, přijďte si vybrat na Zelný trh. V květnu se už také sklízí, takže na trhu pravděpodobně potkáte řapíky rebarbory nebo chřest.
Nejen ovoce a zeleninu, ale i květiny zde
nakoupíte. Květen je ideální na výsadbu dvouletek a osázení okrasných truhlíků na oknech,
terasách a balkonech. Krásně napěstované
muškáty a mnohé další květiny najdete právě
zde. Od 10. do 12. května bude náměstí patřit
milovníkům piva a akci Májové ležáky na Zelném trhu.

Žádat o dotaci na FREE WC
je možné celý rok
Dotační program s názvem FREE WC je
nově vypsán jako průběžný, to znamená, že
se do něj mohou přihlásit majitelé restauračních zařízení, provozovaných v městské části
Brno-střed, kdykoliv v průběhu roku. Cílem
dotačního programu je rozšířit síť toalet
dostupných zdarma v městské části. Podmínkou získání dotace je zpřístupnění toalety
restaurace, baru, bistra či kavárny zdarma,
bez nároku na protiplnění ze strany uživatele
toalety. Dotace je poskytována ve výši 10 000
korun a slouží jako jednorázová paušální
kompenzace případných zvýšených nákladů
provozovatele restauračního zařízení na

oddělení péče o zeleň, Anna Jarošová, na
telefonu: 542 526 151, e-mailové adrese:
anna.jarosova@brno-stred.cz.

úklid a vybavení toalet. Aktuálně jsou do
programu zapojeny Kafe na gauči na Kopečné 20 a Čajovna za zrcadlem na Jaselské 16.
Více informací najdete na stránkách
www.brno-stred.cz v sekci Dotace a záštity.
Podpořený podnik návštěvníci poznají podle
samolepky FREE WC na dveřích.

Jarní výměna písku
na pískovištích

Nové představení
v divadle Polárka

Městská část Brno-střed má na svém území
v parkově upravených plochách skoro tři
desítky pískovišť a hřišť, o které se stará. Většina z nich je v exponovaných lokalitách, jako
jsou například parky Obilní trh, Kraví hora,
Leitnerova-Vodní či Björnsonův sad, ale i ve
vnitroblocích, například mezi KřídlovickouZahradnickou, na Trýbově anebo Veletržní
za Mendlovým náměstím. Máme ověřeno, že
jsou všechna hojně využívána. Všechna pískoviště denně vizuálně kontrolujeme, zaměřujeme se zejména na odpadky a cokoliv
dalšího, co by mohlo být pro malé děti nebezpečné. Jednou ročně, vždy na jaře, provádíme také kompletní výměnu písku. Pokud by
však došlo k mimořádnému znečištění v průběhu roku, jsme připravení výměnu písku
zopakovat, a to i vícekrát, pokud to bude
zapotřebí. Je pro nás naprosto zásadní, aby
si děti mohly hrát v čistém a bezpečném prostředí. Abychom toho docílili, některá hřiště
a pískoviště jsme v minulosti i oplotili, jednak
proto, aby se děti nemohly nepozorovaně
jen tak vydat bez dozoru prozkoumávat okolí,
ale hlavně proto, aby se na pískoviště nedostali psi, které tam jejich majitelé snad
pouze nevědomky nechávají občas vběhnout. V loňském roce jsme nově oplotili dvě
dětská pískoviště a hřiště při ulici Strž a ve
vnitrobloku při ulici Rybářské na Starém Brně.
Taktéž se snažíme vyměňovat dřevěné obruby pískovišť, kde dosavadní dřevo, které je
zpravidla smrkové, rychle dosluhuje. Nahrazujeme jej sice dražším, ale o to trvanlivějším
akátem. Aby naše snaha byla úspěšná, přivítáme i vaši pomoc. Pokud zaznamenáte
nedostatky anebo budete chtít třeba jen
dosypat o něco více písku, budeme rádi,
pokud dáte vědět pracovníkům odboru životního prostředí. K dispozici je vám vedoucí

Do Polárky se jako plnohodnotný divák
můžete přibatolit, i když vám není ještě ani
rok. V rámci sezony věnované hrdinství se
v novém představení Co šeptají stromy? stává
hrdinou samo dítě, okolo něhož se dějí zvláštní věci, kterým se může divit a objevovat tak
už v nejranějším věku divadlo. V inscenaci
se představují hostující herci Filipína Cimrová
a David Tchelidze. Autorkou scény a kostýmů
je Magdalena Paráčková, která v Polárce pracovala již na inscenaci Tamtadarova dobrodružství.

Czech grand design 2018
Gratulujeme Veronice Rút Novákové,
brněnské graﬁčce, která získala první místo
v kategorii Graﬁcký designér roku v prestižní
soutěži Czech grand design 2018. Ocenění
získala za koncept a vizuální identitu Manuálu
dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed. Manuál je
ke stažení na adrese
http://manual.brno-stred.cz/ nebo k vyzvednutí v tištěné podobě na radnici Brno-střed,
Dominikánská 2, v kanceláři Miniúřadu.
(kad)

■
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GRATULUJEME
K OCENĚNÍ
PRO UČITELE ROKU

NA ŠILINGROVO NÁMĚSTÍ
PŘIPLULI ŽRALOCI

U příležitosti Dne učitelů město Brno udělilo šestici pedagogů titul Učitel roku 2019.
Ocenilo tak jejich mimořádnou činnost
a nadstandardní práci.
Ze škol, zřizovaných městskou částí Brno-střed, byla městem oceněna ředitelka
MŠ Údolní 68 paní Renata Opršalová v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku.

Už potřetí se v komorně městském prostoru Šilingrova náměstí představuje sochař
Michal Gabriel, tentokrát souborem plastik
Žraloci, který vznikal mezi léty 2013 až
2016.
Žraloci jsou dovršením Gabrielovy predátorské série, zároveň se jedná o třetí prezentaci sochařské tvorby v rámci Galerie Šilingrák. Ta vznikla z podnětu městské části
Brno-střed. Sousoší na místě zůstane minimálně do konce roku 2019.
Sochy bronzových žraloků jsou vytvořeny
podle modelů, které autor odlil do pryskyřice
a strukturu povrchu vytvořil ze skořápek vlašských ořechů v letech 2013–2014. Každá
z těchto soch, stejně jako je tomu v případě
smečky šelem nebo hejna ptáků, funguje
a působí zcela samostatně. Navíc stále nebyla
pětice kompletní, ale právě pro tuto příležitost
autor rozhodl o dokončení a shromáždění
celého sousoší do kompletní pětičlenné skupiny. Výstava na Šilingráku je tedy na rozdíl
od předchozích dvou sousoší první premiérou a představením celé skupiny.

Druhou oceněnou je paní učitelka
Mgr. Dagmar Spáčilová ze ZŠ Hroznová 1 za
dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Oceněným pogratuloval i starosta Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl a 2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská a redakce
zpravodaje se přidává. Tituly Učitel roku se
letos rozdávaly již podevatenácté.
(kad)

■

„Šilingrovo náměstí se stalo výstavní síní
pro širokou veřejnost, sochy Michala Gabriela jsou motivem mnoha fotografií dětí i dospělých, Brňanů i turistů. Veřejné prostory by
přesně k těmto účelům měly sloužit a v centru
Brna se to samozřejmě nabízí. Vidím zde veliký potenciál, veřejné galerie by mohly vzniknout na více místech, a nejen z popudu radnice,“ řekl Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
městské části Brno-střed.
Akademický sochař Michal Gabriel působí
od roku 1998 jako docent na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického
v Brně, kde v letech 2007–2010 zastával
(kad) ■
funkci děkana.

PROGRAM ADOPCE
ZELENĚ POKRAČUJE
I letos se můžete zapojit, adoptovat si záhonek, plácek, prostě kousek zeleně ve svém
okolí, o který byste se chtěli postarat
a zkrášlit jej.
Do programu se můžete zapojit dvěma
způsoby, buď se aktivně starat o vybraný kousek zeleně, nebo program podpořit ﬁnančně
na transparentní účet. Můžete se zapojit jako
občané i jako organizace, právnické osoby
a podnikatelské subjekty.
Jedinou zásadní podmínkou je, že vybraná
zelená plocha musí být ve vlastnictví a správě
odboru životního prostředí Brno-střed, Brněnských komunikací nebo Veřejné zeleně města Brna. Pokud se rozhodnete zapojit aktivně,
doporučujeme kontaktovat Ing. Irenu Kučerovou z odboru životního prostředí Brno-střed, tel.: 542 526 161 nebo e-mail:
irena.kucerova@brno-stred.cz.
Kolegové z odboru prověří možnost adopce z pohledu správce plochy, průběhu inženýrských sítí, plánované rekonstrukce
a podobně. Zpravidla se s vámi sejdou na
místě, proberete vaše představy i úskalí. Pak
následuje vaše žádost, vystavení souhlasu
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s úpravou plochy a můžete začít. Pokud se
rozhodnete podpořit program ﬁnančně,
budeme rádi za příspěvek na transparentní
účet: 115-6687120267/0100. Zde můžete přispět i na konkrétní plánované výsadby, a to
na Janáčkově náměstí, Vídeňské-Bakalově
nábřeží, ulici Vojtově, ve Vrchlického sadu,
na Kraví hoře. Přispět samozřejmě můžete
i bez místa určení.
Podrobné informace k Programu adopce
zeleně najdete na www.brno-stred.cz v sekci
Životní prostředí. A pak už je to jen na vás.
Nečekejte, že to bude jednoduché. Nebudete věřit, kdo všechno bude proti vám: vandalové, psi, sucho, déšť. Ale přesto to spolu
s námi zkuste, spojíme síly a uděláme Brno(kad) ■
-střed krásnější.
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NOVÁ KONCEPCE
REZIDENTNÍHO
PARKOVÁNÍ
Radní města Brna na konci března schválili
novou koncepci rezidentního parkování,
podle níž do budoucna změní dosavadní
pravidla regulace parkování v centru města
a přilehlých zónách.
„Rada městské části Brno-střed schválila
připojení se k projektu rezidentního parkování
na celém území městské části, žádáme však
magistrát o několik úprav navržených zón tak,
abychom primárně chránili naše obyvatele.
Chceme rozšířit zónu B o území ohraničené
ulicemi Hlinky a Křížkovského až po Poříčí
a rovněž rozšířit zónu B od ulice Vlhká až k ulici
Špitálka. Žádáme také o prioritní zavedení
rezidentního parkování v okolí ulice Dřevařská,“ upřesnil člen rady městské části Brno-střed Mgr. Jan Mandát, do jehož gesce doprava spadá.
Nová pravidla by měla začít platit na podzim
letošního roku. Město bude rozděleno na tři
zóny, regulace parkování bude platit pouze
v pracovních dnech. Dělení na rezidenty a abonenty zůstává beze změn. Rezidenti budou
za první vozidlo platit 200 korun, abonenti
4 000 korun. Zóna A bude zahrnovat historické jádro města, zde bude parkování regulováno 24 hodin denně a bude stát 40 korun
na hodinu. Zóna B tvoří prstenec okolo historického jádra a je ohraničena zhruba ulicemi
Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drobného,
Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a Veveří.
I v této zóně bude regulace 24 hodin denně
a parkování bude za 30 korun na hodinu.
Všechny další oblasti budou spadat do zóny
C, kde bude cena od 17.00 do 6.00 hodin
za 20 korun na hodinu. V zóně A bude možné
jednou denně parkovat prvních 30 minut zdarma, v zónách B a C bude možné parkovat
zdarma hodinu. Ve všech zónách budou moci
držitelé ZTP/P a současně parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením
parkovat tři hodiny v jedné oblasti jednou
za kalendářní den bezplatně, a to i mimo vyhrazená parkovací místa. Pro návštěvníky bude
zavedeno nové dlouhodobé návštěvnické
parkovací oprávnění v parkovací zóně B
od 6.00 do 17.00 hodin. Týdenní bude stát
400 korun, měsíční 1 200 korun a roční
12 000 korun. Rezidenti za první auto zaplatí
200 korun, za druhé 8 000 korun a za každé
další 12 000 korun. K dispozici budou mít znovu i volné parkovací hodiny. První vozidlo abonentů bude stát 4 000, druhé a každé další
(kad) ■
18 000 korun.

KRAVÍ HORA SLAVÍ 15 LET

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, do
nějž spadá krytý bazén, venkovní koupaliště a přilehlá sportoviště, oslaví 25. května
patnácté výročí provozu. Jeho hrdým provozovatelem je městská část Brno-střed.
Akce se ponese v duchu zdravého životního stylu a bude se konat ve venkovním
areálu od 10.00 do 22.00 hodin. Návštěvníky
čekají ukázky netradičních vodních disciplín,
například paddleboardingu nebo eskymování, které si budou moci i vyzkoušet. Na místě bude probíhat měření tuku a metabolická
analýza těla, exhibiční cvičení pod širým

nebem, workout. Těšit se můžete na komentované prohlídky technického zázemí bazénu. Ani děti nepřijdou zkrátka, v areálu bude
skákací hrad a další sportovní atrakce. Během
dne se bude promítat ﬁlm o historii a současnosti areálu, který bude možné sledovat
i z vody, nebude chybět dobrá hudba, zahraje
třeba skupina Jananas. Celý den zakončí světelná show od Visualove. Jste srdečně zváni,
přijďte slavit s námi. Více informací a kompletní program akce najdete na stránkách
www.kravihora-brno.cz.

BRNĚNSKÝ MAJÁLES
JDE DO FINÁLE

DEN S DĚTSKOU
GYMNASTIKOU

Letošní studentské oslavy vyvrcholí 4. května majálesovým průvodem a Majáles openair festivalem na brněnském výstavišti.
Tam budou slavnostně korunováni král
a královna studentů. Královnu bude korunovat starosta městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl. Studentské majálesové oslavy byly zahájeny 4. dubna postavením májky na náměstí Svobody, které se
zúčastnil a při stavbě pomohl i starosta městské části. Po celý duben pak probíhalo množství studentských koncertů, výstav a besed.
Novinkou letošního ročníku byl charitativní
běh Běžím se srdcem, který se konal na Kraví
hoře a ve Wilsonově lese. Výtěžek ze startovného putoval Nadačnímu fondu Kometa,
konkrétně na pomoc autistickým dětem a léčbu muzikoterapií. Brněnský Majáles se pořá(kad) ■
dá již od roku 2004.

Základní škola Hroznová má pro své žáky
novou sadu na cvičení dětské gymnastiky.
Další Den s dětskou gymnastikou se konal
22. března na ZŠ Hroznová. Do této školy
byla pořízena nová sada na cvičení dětské
gymnastiky RinoGym, kterou zčásti uhradila
městská část Brno-střed a zčásti samotní rodiče, kteří projevili veliký zájem tyto pomůcky
dopřát svým dětem. Spolu se cvičením zhruba dvou set dětí ze školy se konal i workshop určený pro pedagogy a ředitele dalších
základních škol městské části Brno-střed.
Nová cvičební sada bude sloužit nejen žákům
prvních až pátých tříd ZŠ Hroznová, ale
i dětem z přilehlé mateřské školy. Městská
část doposud pořídila pět cvičebních sad pro
dětskou gymnastiku, které využívají děti
z mateřských škol i žáci prvního stupně
(kad) ■
základních škol Brna-střed.

(kad)

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2019 | 5

Informace z radnice

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Konají se v pátek 24. května 2019 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019
od 8.00 do 14.00 hodin.
Vaše dotazy k volbám do Evropského parlamentu zodpoví:
Linhová Libuše, tel.: 542 526 377,
e-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz
Mgr. Jobánek Pavel, tel.: 542 526 359,
e-mail: pavel.jobanek@brno-stred.cz
Kafková Petra, tel.: 542 526 375,
e-mail: petra.kafkova@brno-stred.cz
Bc. Linha Alois, tel.: 542 526 376,
e-mail: alois.linha@brno-stred.cz
Je možné zeptat se také osobně na Úřadu
městské části Brno-střed, Dominikánská 2,
kancelář č. 15 v přízemí, od vrátnice vlevo.
Hlasovací lístky budou doručeny do schránek do 21. května, budou k dispozici na
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo přímo ve volební místnosti.
Volič s trvalým nebo přechodným pobytem
na území MČ Brno-střed může o voličský průkaz požádat osobně do 22. května do 16.00
hodin, písemně s ověřeným podpisem do
17. května do 16.00 hodin na ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno, datovou
schránkou do 17. května do 16.00 hodin. ÚMČ
Brno-střed začne vydávat voličské průkazy
od 9. května podle zákona č. 62/2003 Sb.
Voličské průkazy platí pouze na území České
republiky. Více na www.mvcr.cz v odkazu
(kad) ■
Volby.

Volební okrsky Brno-střed
ve volebním okrsku č. 23001 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící:
Dominikánská; Dominikánské nám.; Mečová;
náměstí Svobody 15–19; Panenská 2 do konce; Panská; Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova; Veselá; Zámečnická; Zelný trh
1–7; Zelný trh 9 do konce
ve volebním okrsku č. 23002 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící:
Besední; Brandlova 6; Česká 1–33; Hlídka;
Husova 4 do konce sudá; Husova 15 do konce lichá; Jakubská; Joštova; Komenského
nám.; náměstí Svobody 1; Opletalova; Panenská 1; Pellicova 55 do konce; Sladová; Solniční; Špilberk; Údolní 1–11 lichá
ve volebním okrsku č. 23003 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící:
Jánská 1–17 lichá; Jánská 2–12 sudá; Masarykova 1–17 lichá; Minoritská; náměstí Svobody 8–14; Orlí 1–18b; Poštovská
ve volebním okrsku č.23004 je volební místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Bee-

thovenova; Běhounská; Brandlova 1–4; Česká
34; Dvořákova; Jakubské nám.; Jezuitská;
Kobližná; Kozí; Moravské nám. 1–10; Mozartova;
náměstí Svobody 2–7; náměstí Svobody 20
do konce; Rašínova; Rooseveltova
ve volebním okrsku č. 23005 je volební
místnost v SŠ Brno, Charbulova p.o., Jánská
22 pro voliče bydlící: Bašty; Benešova 7; Biskupská; Kapucínské nám.; Květinářská; Masarykova sudá; Masarykova 19–23 lichá; Muzejní; Nádražní; Petrov; Petrská; Průchodní;
Radnická; Šilingrovo nám.; Zelný trh 8
ve volebním okrsku č. 23006 je volební
místnost v SŠ Brno, Charbulova p.o., Jánská
22 pro voliče bydlící: Benešova 1–5 lichá;
Benešova 9–21 lichá; Benešova sudá; Divadelní; Františkánská; Jánská 14 do konce
sudá; Jánská 19 do konce lichá; Josefská;
Malinovského nám.; Masarykova 25 do konce lichá; Měnínská; Novobranská; Orlí 19 do
konce; Pohořelec; Sukova; Vachova; Za
divadlem
ve volebním okrsku č. 23007 je volební
místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče
bydlící: Drobného 1–7 lichá; Drobného 27;
Lidická 38 do konce sudá; Lužánecká; Milady Horákové 21 do konce lichá; náměstí
28. října 1–12; náměstí 28. října 20 do konce;
Pionýrská 4; Traubova lichá; Vrchlického sad
ve volebním okrsku č. 23008 je volební
místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče
bydlící: Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36 sudá; třída Kpt. Jaroše
ve volebním okrsku č. 23009 je volební
místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče
bydlící: Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady
Horákové 1–19 lichá; Milady Horákové 2–28
sudá; Příkop
ve volebním okrsku č. 23010 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící:
Bratislavská 1–11a lichá; Bratislavská 2–34
sudá; Cejl 1–63 lichá; Koliště 37–49 lichá;
Ponávka
ve volebním okrsku č. 23011 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící:
Bratislavská 13–35a lichá; Körnerova; Příční
lichá; Stará
ve volebním okrsku č. 23012 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící:
Barvířská; Bratislavská 36–62; Cejl 52–64
sudá; Cejl 65–69 lichá; Hvězdová lichá; Plynárenská lichá; Soudní 1–11 lichá; Špitálka 13;
Tkalcovská sudá
ve volebním okrsku č. 23013 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící:
Francouzská 2–62 sudá; Milady Horákové
30 do konce sudá; Příční sudá
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ve volebním okrsku č. 23014 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící:
Cejl 2–50a sudá; Koliště 4; Koliště 49a–67
lichá; Plynárenská sudá; Radlas; Špitálka 1–11
lichá; Špitálka 15; Špitálka 2–6 sudá; Valcha;
Vlhká 1–19 lichá; Vlhká 2–26 sudá
ve volebním okrsku č. 23015 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící:
Koliště 69 do konce; Křenová 19 do konce
lichá; Podnásepní; Skořepka; Stavební; Špitálka 8 do konce sudá; Špitálka 17 do konce
lichá; Vlhká 21 do konce lichá; Vlhká 28 do
konce sudá
ve volebním okrsku č. 23016 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící:
Cyrilská; Čechyňská; Kolískova; Koželužská;
Křenová 48 do konce sudá; Masná 1–5a lichá;
Masná 2–20 sudá; Mlýnská 25 do konce;
Řeznická; Štěpánská; Šujanovo nám.; Zderadova
ve volebním okrsku č. 23017 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící:
Dornych 1–45 lichá; Dornych 2–76 sudá; Křenová 1–17 lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská 1–23; Opuštěná; Plotní 1–37 lichá; Plotní
2–6a sudá; Přízova; Rosická; Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná; Úzká; Ve Vaňkovce; Zvonařka; Železniční 2–16 sudá
ve volebním okrsku č. 23018 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče bydlící: Husova 5
ve volebním okrsku č. 23019 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Křídlovická 1–3; Křížová lichá; Poříčí 5 do
konce lichá; Ypsilantiho
ve volebním okrsku č. 23020 je volební
místnost v Klub seniorských aktivit, Václavská 3 pro voliče bydlící: Křídlovická 4–28
sudá; Křídlovická 5–17 lichá; Václavská 1–6;
Zahradnická
ve volebním okrsku č. 23021 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Hybešova 2 do konce; Leitnerova 1; Leitnerova 2–18 sudá; Soukenická
ve volebním okrsku č. 23022 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Bezručova; Křídlovická 19–47 lichá; Křídlovická 30–52 sudá; Nádvorní; Náplavka
ve volebním okrsku č. 23023 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Hybešova 1, 1a; Křídlovická 49 do konce
lichá; Křídlovická 54 do konce sudá; Nové
sady
ve volebním okrsku č. 23024 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče
bydlící: Celní; Jílova 26 do konce sudá; Jílova
31 do konce lichá; Vídeňská 54–88

Informace z radnice
ve volebním okrsku č. 23025 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče
bydlící: Bakalovo nábř.; Grmelova; Polní 1–35
lichá; Polní 2–88 sudá; Renneská tř. 2–12
sudá; Sobotkova; Vojtova
ve volebním okrsku č. 23026 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče
bydlící: Bidláky; Heršpická; Holandská; Polní
37 do konce lichá; Polní 90 do konce sudá;
Pražákova 53 do konce; Renneská tř. lichá
ve volebním okrsku č. 23027 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče
bydlící: Gallašova; Havlenova 12 do konce
sudá; Havlenova 27 do konce lichá; Renneská tř. 14 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23028 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče
bydlící: Havlenova 1–25 lichá; Havlenova
2–10 sudá; Vídeňská 1–53
ve volebním okrsku č. 23029 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče
bydlící: Dvorského; Londýnské náměstí;
Opavská; Strážní; Vídeňská 89–101 lichá; Vsetínská
ve volebním okrsku č. 23030 je volební
místnost v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Hluboká; Jihlavská 1; Pšeník; Sovinec; Vídeňská
90–96 sudá; Vysoká
ve volebním okrsku č. 23031 je volební
místnost v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Červený kopec; Horní; Jaroslava Foglara; Jílová
1–29b lichá; Jílová 2–24 sudá; Rovná; Stráň;
Strž; Vinohrady; k. ú. Pisárky č. ev. 180, 589,
608, 639, 645, 648; k. ú. Štýřice č. ev. 152
ve volebním okrsku č. 23032 je volební
místnost v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící:
Kamenná; Kamenná čtvrť; Ludmily Konečné;
Pod Červenou skálou; Táborského nábř.
ve volebním okrsku č. 23033 je volební
místnost v Klub seniorských aktivit, Václavská 3 pro voliče bydlící: Bělidla; Křížová sudá;
Mendlovo nám. 1–15; Úvoz 1; Václavská 7 do
konce; Veletržní 1–7 lichá
ve volebním okrsku č. 23034 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící:
Bauerova; Křížkovského 1–19 lichá; Mendlovo
nám. 16 do konce; Poříčí 1–3a; Rybářská;
Veletržní 2; Veletržní 9–13; Výstavní lichá;
Výstavní 2–12 sudá
ve volebním okrsku č. 23035 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící:
Hlinky 1–149 lichá; Hlinky 94–140 sudá; Křížkovského sudá; Křížkovského 21 do konce
lichá; Veletržní 15 do konce lichá; Výstaviště;
Výstavní 14 do konce sudá; Zedníkova
ve volebním okrsku č. 23036 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící:
Hlinky 2–92 sudá; Pivovarská; Schovaná; Trýbova; Úvoz 3–5 lichá; Úvoz 2–46 sudá

ve volebním okrsku č. 23037 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče bydlící: Anenská sudá; Anenská
13 do konce lichá; Kopečná 23 do konce lichá;
Kopečná 38 do konce sudá; Leitnerova 7–9
lichá; Leitnerova 30–34 sudá; Pekařská 9 do
konce lichá; Pekařská 18 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23038 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče bydlící: Anenská 3–11 lichá; Husova
1–3; Husova 7–13 lichá; Jircháře; Kopečná
1–21 lichá; Kopečná 2–36 sudá; Leitnerova
22–26 sudá; Pekařská 1–7 lichá; Pekařská
2–16 sudá; Pellicova 1–53a; Studánka; Vodní
ve volebním okrsku č. 23039 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící:
Hlinky 142 do konce sudá; Hlinky 151 do konce
lichá; Hroznová; Kalvodova; Kamenomlýnská;
Květná; Lipová 1a do konce lichá; Lipová 14
do konce sudá; Ludvíka Podéště; Marie Pujmanové; Neumannova 1–16; Pisárecká lichá;
Preslova 89 do konce lichá; Vinařská; Žabovřeská 1; Žabovřeská 2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23040 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící:
Neumannova 17 do konce; Preslova 1–87
lichá; Preslova sudá
ve volebním okrsku č. 23041 je volební
místnost v Biskupském gymnáziu Brno a MŠ,
Barvičova 85 pro voliče bydlící: Bohuslava
Martinů
ve volebním okrsku č. 23042 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Foustkova 11–35 lichá; Havlíčkova 38 do
konce sudá; Havlíčkova 45 do konce lichá;
Krondlova 1–9 lichá; Rudišova; Sedlákova 30
do konce sudá; Sedlákova 33 do konce lichá;
Wurmova
ve volebním okrsku č. 23043 je volební
místnost v Biskupské gymnázium Brno a MŠ,
Barvičova 85 pro voliče bydlící: Barvičova 11
do konce lichá; Barvičova 72 do konce sudá;
Dostálova; Hlávkova; Kaplanova; Pavlíkova;
Rezkova; Wanklova; Wolkrova
ve volebním okrsku č. 23044 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Barvičova 1–9 lichá; Barvičova 2–70 sudá;
Bílého; Františky Stránecké; Lerchova 1–11
lichá; Lerchova 2–10 sudá; Lipová 2–12 sudá;
Mahenova 13 do konce lichá; Mahenova 16
do konce sudá; Sedlákova 1–31 lichá; Sedlákova 2–28a sudá; Soukopova; Vaňkovo
nám.
ve volebním okrsku č. 23045 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Havlíčkova 1–43 lichá; Havlíčkova 2–36
sudá; Heinrichova 21 do konce; Helceletova;
Kampelíkova; Klácelova; Lerchova 12 do konce; náměstí Míru; Roubalova 11 do konce lichá;

Roubalova 24 do konce sudá; Údolní 72a do
konce sudá; Údolní 75 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23046 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Heinrichova 1–19 lichá; Heinrichova 2–20
sudá; Jeřabinová; Jiříkovského; Lipová 1;
Mahenova 1–11 lichá; Mahenova 2–14 sudá;
Roubalova 1–9 lichá; Roubalova 2–22 sudá;
Tvrdého sudá; Údolní 53–73 lichá; Všetičkova; Zachova; Žlutý kopec
ve volebním okrsku č. 23047 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Gorazdova sudá; Tomešova; Tvrdého
lichá; Údolní 13–39 lichá; Úvoz 48–56 sudá;
Úvoz 7–31 lichá
ve volebním okrsku č. 23048 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící:
bratří Čapků; Gorkého 37 do konce lichá;
Gorkého 56 do konce sudá; Grohova 43 do
konce lichá; Grohova 46 do konce sudá; Kraví
hora; Rybkova 17 do konce; Stojanova lichá;
Údolní 56–72 sudá
ve volebním okrsku č. 23049 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící:
Gorazdova lichá; Gorkého 25–35 lichá; Údolní 30–54 sudá; Údolní 41–51 lichá; Úvoz
33–39 lichá; Úvoz 58–76 sudá
ve volebním okrsku č. 23050 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Gorkého 42–54 sudá; Grohova 31–41 lichá; Stojanova sudá; Úvoz 41–53 lichá; Úvoz 78–88
sudá
ve volebním okrsku č. 23051 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova 1–11; Gorkého 16–40 sudá; Grohova
13–29 lichá; Jiráskova 1–11 lichá; Jiráskova
2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23052 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova 13–29 lichá; Grohova 36–40 sudá; Jana
Uhra 23 do konce lichá; Úvoz 90–116 sudá
ve volebním okrsku č. 23053 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova 31 do konce lichá; Jana Uhra 22 do konce sudá; Úvoz 55 do konce lichá; Úvoz 118
do konce sudá; Žižkova 1-15 lichá
ve volebním okrsku č. 23054 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Jana
Uhra 1–21 lichá; Jana Uhra 2–10 sudá; Jiráskova 36 do konce; Konečného nám. 1–3;
Veveří 51–71 lichá
ve volebním okrsku č. 23055 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova 30 do konce sudá; Jana Uhra 12–20
sudá; Konečného nám. 4 do konce; Resslova;
Rybkova 1–15; Veveří 79–109 lichá; Žižkova
2–22 sudá; Žižkova 17–55 lichá
ve volebním okrsku č. 23056 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící:
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Hrnčířská 51, 60; Kotlářská 1–9 lichá; Nerudova; Šumavská 31–35 lichá; Veveří 52–72 sudá;
Veveří 73–77 lichá; Zahradníkova 2–8 sudá
ve volebním okrsku č. 23057 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící:
Kotlářská 2–16 sudá; Kotlářská 11–19 lichá;
Kounicova 30–44 sudá; Kounicova 57–67
lichá; Tučkova 13 do konce lichá; Zahradníkova 1–7 lichá; Zahradníkova 10–18 sudá
ve volebním okrsku č. 23058 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící:
Bayerova 39 do konce lichá; Botanická
39–45a lichá; Botanická 40–56 sudá; Botanická 66–68 sudá; Dřevařská 24–30 sudá;
Hrnčířská 23–33 lichá
ve volebním okrsku č. 23059 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící:
Bayerova 2–30 sudá; Bayerova 19–37 lichá;
Dřevařská 29 do konce; Kotlářská 27 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23060 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící:
Bayerova 32 do konce sudá; Dřevařská 1–27
lichá; Dřevařská 2–22 sudá; Hoppova; Hrnčířská 1–21 lichá; Štefánikova 1–23 lichá

ve volebním okrsku č. 23061 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící:
Bayerova 1–17 lichá; Botanická 3–19 lichá;
Botanická 20–38 sudá; Kotlářská 18–26
sudá
ve volebním okrsku č. 23062 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící:
Botanická 21–37 lichá; Hrnčířská 37–43 lichá;
Kotlářská 21–25 lichá; Tučkova 20 do konce
sudá; Zahradníkova 20–28 sudá; Zahradníkova 9–15 lichá
ve volebním okrsku č. 23063 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící:
Botanická 1; Botanická 2–18 sudá; Burešova;
Kotlářská 28 do konce sudá; Lidická 61 do
konce lichá
ve volebním okrsku č. 23064 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící:
Cihlářská; Smetanova 20 do konce
ve volebním okrsku č. 23065 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící:
Antonínská; Janáčkovo nám.; Lidická 33–59
lichá; Mezírka
ve volebním okrsku č. 23066 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící:

Kounicova 2–6 sudá; Lidická 1–31 lichá; Mášova; Moravské nám. 11 do konce
ve volebním okrsku č. 23067 je volební
místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16 pro voliče bydlící: Kounicova 16–28
sudá; Kounicova 45–55 lichá; Pekárenská 1;
Sokolská; Sušilova; Tučkova 1–11 lichá; Tučkova 2–18 sudá; Veveří 40–50 sudá; Závodní
ve volebním okrsku č. 23068 je volební
místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16 pro voliče bydlící: Kounicova 1–43
lichá; Kounicova 8–14 sudá; Pekárenská 2
do konce; Slovákova; Smetanova 1–19; Veveří
2–38 sudá; Žerotínovo náměstí 1–5
ve volebním okrsku č. 23069 je volební
místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská
7/9 pro voliče bydlící: Čápkova 12–28 sudá;
Grohova 2–34 sudá; Jiráskova 13–35 lichá;
Jiráskova 16–34 sudá; Veveří 33–49 lichá
ve volebním okrsku č.23070 je volební místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská 7/9
pro voliče bydlící: Arne Nováka; Gorkého 1–23
lichá; Gorkého 2–14 sudá; Grohova 1–11 lichá;
Jaselská; Marešova; Obilní trh; Údolní 2–28
sudá; Veveří 1–31 lichá; Žerotínovo náměstí 6

PORADÍ, JAK CO
NEJLÉPE SPRAVOVAT
BYTOVÝ DŮM

PAMĚTNÍ DESKA
JAROSLAVA
KŘÍŽENECKÉHO

BÝVALÉ TESCO NA
DORNYCHU SE ZMĚNÍ

Bezplatný seminář přináší inspiraci všem,
kteří bydlí v bytovém domě a chtějí bydlet
ekonomicky, bezpečně a v souladu s legislativními požadavky, ale nemají potřebné
informace, jak toho dosáhnout.
Seminář se koná 23. května na Mečové 5,
v primátorském salonku Staré radnice, od
9.00 do 14.00 hodin. Pro účast je nutná registrace na www.pronasdum.cz. Je určen
zástupcům společenství vlastníků, bytových
družstev nebo správcovských organizací.
Nabídne širokou paletu témat, řeč bude o nutnosti čištění a údržby fasády domu, o komunikaci v domě, ať už s vlastníky, družstevníky,
nebo s nájemci či sousedy, o pravidlech
úspěšné domovní schůze, o GDPR v kontextu
bytového domu, o povinnostech vyplývajících
z bytového spoluvlastnictví, o nejčastějších
chybách při vyúčtování služeb, o možnostech
dotačních programů a dalších tématech.
V rámci diskuse budou mít posluchači možnost konzultovat problémy, které trápí jejich
bytový dům. Seminář je součástí projektu Jak
to dělají jinde.

Byla slavnostně odhalena 4. dubna v 15.00
hodin na domě Sušilova 11, kde v letech
1922–1964 žil a pracoval Doc. Dr. Ing. Jaroslav Kříženecký, DrSc.
Byl vynikajícím biologem, genetikem, vysokoškolským učitelem a zastáncem vědecké
pravdy v totalitních dobách. Patřil k nejlepším
znalcům odkazu Gregora Johanna Mendela
a již před druhou světovou válkou byl jmenován čestným členem řady vědeckých institucí. Autorem zajímavého artefaktu, který
vznikl za podpory města Brna a Mendelovy
i Masarykovy univerzity, je brněnský sochař
Jiří Sobotka.

Informujeme

(kad)

■
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Lucie Tribulová

■

Současnou budovu nahradí za několik let
částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor s novým náměstím uprostřed
a několika menšími budovami kolem něj,
ve kterých budou hotel, nájemní bydlení,
kanceláře, restaurace, obchody i služby.
Taková je budoucí koncepce území, na
kterém nyní leží obchodní centrum Dornych.
To v minulém roce zakoupila obchodní skupina Crestyl od společnosti Tesco. Řešené
území zahrnuje celou plochu stávající budovy
obchodního centra u brněnského hlavního
nádraží a přilehlé okolí směrem k železniční
trati na severu a k budově železářství v Uhelné ulici na západě, včetně stávajícího parkoviště. V projektu se počítá s parkováním
v podzemí. Na celkové koncepci a architektonickém řešení se podílí zahraniční i lokální
architekti. Hlavním architektem je mezinárodní plánovací a architektonické studio MTDI
vedené Markem Tryzybowiczem, který se
projektu osobně věnuje a má letité zkušenosti s realizacemi významných staveb po
celém světě. Změna území však bude trvat
několik let.
(kad)

■

Informujeme

STOLETÍ SKAUTSKÉ DVOJKY

Výstava 100 let Dvojky Brno je k vidění
v krytu 10-Z pod Špilberkem na Husově
ulici.
Přístupná je denně krom pondělka od 11.30
do 19.00 hodin jako součást prohlídky krytu,
který pro tuto akci poskytl své prostory. Kryt
měl sloužit za nacistického i komunistického
režimu a současně oba tyto režimy zakazovaly skauting. Uspořádat výstavu právě zde
má proto svou symboliku.
„Slyšela jsem od děvčat, jaké podnikaly
výlety. Také jsme v létě potkávali skauty a líbilo se mi jejich chování. Myslela jsem, abych

mohla býti skautkou, a přání mé se vyplnilo.
Nebyla jsem nikdy na výletě, a proto se těším,
až podnikneme první výlet,“ tak v roce 1923
do skautské kroniky popsala důvod, proč
začala skautovat, dívka jménem Hela.
Návštěvníci na výstavě objeví tuto i mnohé
další vzpomínky dýchající historií.
Brněnská Dvojka byla založena v roce 1919.
Z malé party kluků, kteří tehdy oddíl zakládali,
je nyní celé skautské středisko s více oddíly
a více než dvěma sty členy. V městské části
Královo Pole nabízí dětem program oddíl
Dvojkaři s klubovnou na Slovinské, v Židenicích na Hrozňatově sídlí 69. skautský oddíl
Modrý delfín, v Soběšicích funguje Devítka
a na Pivovarské v městské části Brno-střed
má klubovnu 2. dívčí oddíl Nezmaři. Dvojkou
prošly bez nadsázky tisíce brněnských kluků
a holek a přečkala i doby, kdy byl skauting
zakazován, nebo kdy mohly oddíly fungovat
nanejvýš pod Pionýrem. I dokumenty a zápisy
z těchto dob najdou návštěvníci na výstavě.
Zuzana Šrámková

■

SPOLU PODPORUJEME
Podívejte se na damenavas.brno.cz, co
navrhli obyvatelé vaší městské části a podpořte jejich projekty.
Jak podpořit nápady, které vás zaujmou?
Stačí rozkliknout detail konkrétního projektu
a kliknout na líbí se mi. Podporu můžete udělit
neomezenému počtu projektů. Pouze ty projekty, kterým se podaří do 31. května získat
alespoň 300 líbí se mi, postupují dál k posuzování realizovatelnosti ze strany magistrátu,
který vyhodnotí, zda projektu nebrání napří-

MASARYKOVU
UNIVERZITU
NOVĚ POVEDE
MARTIN BAREŠ

klad majetkoprávní překážky, zda není v rozporu s jinou strategií města či dlouhodobými
plány v oblasti.
Jak probíhá realizace vítězných projektů
druhého ročníku? Informační tabule v podchodu brněnského hlavního nádraží, pumptracková dráha v Bystrci, dětská hřiště, parky
nebo veřejný přístup k řece Svratce – to jsou
některé projekty z hlav brněnských obyvatel,
které v tomto roce město realizuje v rámci
participativního rozpočtu. Většina projektů
má dokončenou projektovou dokumentaci
a chystají se či jsou ukončena výběrová řízení
na koncového dodavatele. O všech realizovaných projektech se dočtete na damenavas.brno.cz/realizace-projektu.
Chybí vám ve vašem okolí ještě něco? Na
nic nečekejte a přihlaste do 15. května svůj
nápad pro Brno. Zbývá už jen pár dní.

Důležité termíny
Dáme na vás v roce 2019:
G Podávání projektů: do 15. května
G Podpora ze strany veřejnosti: do 31. května
G Výsledky posuzování projektů: 1. října
G Velké hlasování: 1.–29. listopadu

Akademický senát Masarykovy univerzity zvolil kandidátem na rektora současného děkana Lékařské fakulty MU
Martina Bareše, který v prvním kole
tajné volby získal od senátorů 36 hlasů.
Zvoleného kandidáta jmenuje do funkce rektora na čtyři roky prezident. Martin
Bareš ve funkci 1. září 2019 vystřídá Mikuláše Beka, kterému skončí druhé volební
období a o zvolení se už ucházet nemohl.
Neurolog Martin Bareš má zkušenosti
z vedení univerzity, kde v letech 2011
až 2018 působil nejprve jako prorektor
pro rozvoj a poté prorektor pro akademické záležitosti. Od února loňského
roku vede Lékařskou fakultu MU jako její
děkan. Byl také zástupcem přednosty
na I. neurologické klinice lékařské fakulty
a Fakultní nemocnice u svaté Anny
v Brně, kde je nyní profesorem. Za jednu
ze svých priorit označil Bareš posilování
role univerzity jako jednoho z pilířů svobody v současné společnosti. Jeho hlavním strategickým cílem pak je posunovat
univerzitu k vyšší kvalitě ve vzdělávání,
ve vědě a výzkumu a vytvářet podmínky
pro její mezinárodní viditelnost na kvalitativně vyšší úrovni. Jako rektor plánuje
působit nejen dovnitř univerzity, kde by
chtěl hledat konsenzus v důležitých otázkách, ale chce být také činný směrem
ven, do společnosti.
(kad)

Ing. Klára Drápalová

■

■
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MEETING BRNO 2019
Čtvrtý ročník festivalu Meeting Brno se
koná od 29. května do 9. června. Součástí
bude 1. června Pouť smíření.
Festival se bude věnovat naší odpovědnosti
ve svobodném státě, ale zaměříme svůj pohled
také na období před rokem 1989. Jak se tehdy
žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvořeného totalitním
režimem, a co jim přinesla listopadová revoluce? Těšit se můžete také na taneční performanci, která přiblíží brněnské oběti demonstrací roku 1969, na diskuzi věnovanou
brněnskému disentu, na komentované procházky, ale také na cyklus autorských čtení
a letní kino. Součástí festivalu je také Pouť smíření, která se půjde 1. června z Pohořelic do
Brna. Letos navíc nabídneme moderované
setkání s pamětníky. Připomeneme předválečnou historii Brna, a to prostřednictvím nové
naučné stezky Po stopách rodiny Löw-Beer.
Na své si přijdou i rodiny s dětmi, pro ně máme
6. června nachystány workshopy a diskuze.
Festival ukončíme 9. června v Červeném kostele společným koncertem na počest 30. výročí
partnerství měst Stuttgartu a Brna. Více na
stránkách www.meetingbrno.cz.
Kristina Kohoutová

■

VEŘEJNÉ ČTENÍ JMEN
OBĚTÍ HOLOCAUSTU
Připomínání obětí nejen druhé světové války je nesmírně důležité pro zodpovědné
fungování společnosti.
Institut Terezínské iniciativy proto kromě
dalších akcí každoročně pořádá i maraton
čtení jmen a stručných osudů žen, dětí
a mužů, kteří byli zavražděni během druhé
světové války kvůli svému původu v koncentračních táborech. Letošní čtení proběhne
2. května od 14.00 hodin na Moravském
náměstí. Dokumentace obětí holocaustu přináší mnoho údajů a poznatků o osudech jednotlivých lidí, na jejichž základě je možné
rekonstruovat jejich příběhy.
Díky zjištěným poznatkům můžeme oběti
holocaustu – občany, kteří žili před válkou
společně s ostatními, připomínat ve veřejném
prostoru, a tím je mezi nás vracet.
Jom ha-šoa ve ha-gvura znamená hebrejsky Den holocaustu a hrdinství. V České
republice se začal připomínat až po roce
1989, zpočátku jen v uzavřené židovské
komunitě. Od roku 2006 se díky iniciativě
České unie židovské mládeže konají pietní
akce i veřejně.
Lucie Tribulová

■

BRNO OSVOBOZENÉ!?

Audiovizuální, interaktivní výstava Brno
osvobozené!? zahájí 29. května festival
Meeting Brno, k vidění bude do 29. června.

Expozice, umístěná na Moravském
náměstí u památníku rudoarmějce, nechává
bez komentáře promlouvat očité svědky
a přímé aktéry nejen klíčových událostí
20. století. Výstava mapuje celé poválečné
období až po sametovou revoluci.
Rudá armáda vstoupila do centra Brna
25. dubna 1945. Naděje na znovunabytí
svobody a demokracii se netýkala všech
obyvatel města. Němečtí spoluobčané byli
bez rozdílu vyhnáni, mnozí povražděni.
Poválečné Československo se ze svobody neradovalo dlouho. V únoru 1948 se
moci chopili komunisté a nastala doba politických procesů. Krátké období nadechnutí
na jaře 1968 ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy. Přes mrazivé ticho normalizace v Brně působila demokratická opozice.
V prostředí undergroundu vznikala nová
díla, vydávaly se samizdaty, pedagogové
vyloučení z vysokých škol pořádali semináře a přednášky. Naděje na svobodu
a demokracii se naplnila až v listopadu 1989.
Výstava je realizována v koprodukci s festivalem Meeting Brno.
David Butula

■

BRNĚNSKÝ GÉNIUS
GREGOR JOHANN MENDEL
Ač byl Mendel
rodákem z nevelké vísky ve Slezsku, jeho srdce
a celoživotní dílo
bylo připoutáno
k Brnu. Narodil
se 20. července
1822 v Hynčicích,
zemřel 6. června
1884 v Brně.
Jako 21letý mladík po studiích v Olomouci
odchází do Augustiniánského kláštera
sv. Tomáše na Starém Brně. Stává se mnichem
a přijímá řeholní jméno Gregor. A právě tady,
v klášterním tichu a rozjímání, vše začalo. Trpělivě, den co den, po dobu takřka deseti let,
se v místním skleníku věnuje svým pokusům.
Pěstuje tisíce rostlin hrachu, kříží je, zkoumá
jejich zákonitosti, poodhaluje svět genetiky.
Na základě poznatků a experimentů s hrachem Mendel pečlivě sepisuje své poznámky
v díle: Pokusy s rostlinnými hybridy. Rukopis
představuje jedinečný skvost s nevyčíslitelnou hodnotou a v současné době je střeže-
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ným pokladem brněnských augustiniánů.
Mendel je renesančním člověkem, zabývá se
také meteorologií, včelařstvím, je viceprezidentem Přírodovědeckého spolku v Brně, je
opatem v místním klášteře, chvíli se také živí
jako bankéř. Ne nadarmo je ovšem Mendel
v prvé řadě nazýván otcem genetiky a srovnáván s vědeckými špičkami jako je Einstein
či Darwin. Až si příště otevřete plechovku
s hráškem, vzpomeňte si na tohoto velikána.
Vydejte se v Mendelových šlépějích, vraťte
se v čase a poodhalte roušku tajemství Augustiniánského opatství na Starém Brně, kde sídlí
Mendelovo muzeum a Muzeum starobrněnského Opatství s téměř 700letou historií.
A hlavně, nezapomeňte dorazit na tradiční
narozeninovou party Mendela v podobě multižánrového festivalu Mendel je…, téma genetiky letos doplní také včelařství. Festival, který
baví, vzdělává i chutná, proběhne 19.–21. července. Hlavní program se uskuteční v areálu
kláštera, na přilehlém Mendlově náměstí, ale
také na dalších místech.
Ing. Ellen Repíková

■
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V BRNĚ OTEVŘELA
PRVNÍ KNIHOVNA VĚCÍ

JSTE BRŇANÉ NAROZENÍ
V LETECH 1991 AŽ 1992?

Brňany narozené v letech 1991 a 1992 shání
výzkumné centrum Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity Recetox.
Za pár nenáročných vyšetření pro studii
Celspac si budou moci nechat zdarma změřit
fyzickou kondici nebo hladinu toxinů v těle.
Pomohou také při srovnání populace Brna
a dalších evropských měst.
V devadesátých letech se Brno zapojilo
do celoevropské studie rodičů a dětí Elspac
a celá jedna generace v Brně narozených

UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity láká ke studiu. Přihlášku je třeba
doručit do 30. června.
Přednášky trvají devadesát minut a konají
se jednou za čtrnáct dní od října do května.
Přihlášku si může podat od 2. května do
30. června každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu.
Odevzdat ji může osobně v kanceláři univerzity na Komenského nám. 2, nebo elektronicky na www.u3v.muni.cz, kde jsou
umístěny také podrobnosti o kurzech a podmínkách přijetí.
Vynikající odborníci jsou připraveni
zasvětit studenty do tajů nejrůznějších vědních oborů, navíc je připraveno několik desítek krátkodobých kurzů. Na své si přijdou
vyznavači pohybových aktivit, milovníci
cizích jazyků, hudby, filmové tvorby, historie,
nebeské oblohy nebo cestování. Pro ty, kteří
se neorientují pouze na jedno téma, je určený Všeobecně zaměřený kurz. Naopak ty,
jejichž zaměření je vyhraněné, zaujme třeba
tříletý kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Neméně atraktivní jsou
jednoleté kurzy Kulturní dědictví a památková péče na Moravě nebo Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu.
Mgr. Marcela Strmisková

■

dětí v letech 1991 až 1992 byla sledována od
těhotenství matky až do své dospělosti.
Ochotní rodiče vyplňovali po dvacet let
podrobné dotazníky o své rodině, způsobu
života, událostech, stresech i zdravotním stavu. Před šesti lety převzalo zodpovědnost
za studii centrum Recetox.
„Podobně jako v dalších zemích nás zajímá,
jak se mladým lidem z naší studie daří, jaký
je jejich zdravotní stav a fyzická kondice,“ říká
ředitelka centra, profesorka Jana Klánová.
„A protože je naším dlouhodobým cílem studium vlivu životního prostředí na zdraví populace a zdravý vývoj dětí, zajímá nás také to,
jakou roli v současném stavu mladé populace
hrají právě environmentální faktory,“ dodala.
Recetox by rád během příštích měsíců
pozval všechny bývalé děti studie Elspac
do bohunického kampusu Masarykovy univerzity. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu:
info@celspac.cz.
Martin Ježek

■

FAMILY POINT
SLAVÍ 10 LET
Už deset let v Brně fungují takzvané
Family Pointy, místa, kde můžete v klidu nakojit a přebalit své dítě, nechat
ho pohrát v dětském koutku, setkat se
s přáteli nebo se zúčastnit zajímavých
akcí pro veřejnost.
Family Pointy najdete v knihovnách,
na úřadech nebo nemocnicích po celém
Brně. První byl založen v roce 2009 na
Josefské 1 a jeho zřizovatelem je Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) za
podpory statutárního města Brna. Díky
spolupráci s Krajským úřadem JMK se
rozšířila síť Family Pointů nejen po Brně,
ale i Jihomoravském kraji, a v současnosti
i do dalších čtyř krajů.
Narozeninová oslava se uskuteční
v pátek 17. května od 10.00 hodin na kontaktním Family Pointu na Josefské 1. Těšit
se můžete na dort, aktivity pro děti, zkrátka na vše, co patří k pořádné oslavě.
Family Point můžete využít také na radnici
Brno-střed, Dominikánská 2.
Více informací naleznete na stránkách
www.crsp.cz a www.familypoint.cz.
Mgr. Kristina Kohoutová

Od 21. března funguje i v Brně na Štefánikově 40 první knihovna věcí. Od klasické
knihovny se v podstatě neliší, až na to, že
místo knih si odnesete například sportovní
nebo kuchyňské náčiní.
Půjčování namísto kupování věcí, které
používáte jen zřídka, vám ušetří peníze a zároveň přispějete ke snížení vyčerpávání zdrojů.
Princip půjčování je jednoduchý. Zájemce se
může do knihovny zaregistrovat nebo si předmět vypůjčit jednorázově. Výhodou registrovaného uživatele je, že si může potřebné předměty rezervovat online v katalogu na stránkách
http://knihovnaveci.mladiinfo.cz/. Při výpůjčce
se platí půjčovné a vratná kauce. Půjčovné se
řídí dobou výpůjčky, která je maximálně týden.
V současné době nabízí Knihovna věcí k zapůjčení kolem sta předmětů od štaﬂí přes vrtačku
nebo formu na bábovku po kulmu na vlasy.
Nabídku můžete rozšířit i vy, pokud přinesete
své nevyužité věci. Otevírací doba je každé
úterý a čtvrtek od 15.00 do 19.00 hodin, případně podle domluvy.
(kad)

■

POZVÁNÍ
DO REHABILITAČNÍHO
CENTRA
Dětské rehabilitační centrum Medvídek na
Kyjevské 5 zve na návštěvu.
Den otevřených dveří pro rodiče zdravotně
znevýhodněných dětí je připravený na
16. května mezi 8.00 a 16.00 hodinou. Seznámí se s prostory rehabilitačního centra, provozem zařízení a všemi nabízenými službami.
Rehabilitační centrum slouží jako denní stacionář a zároveň poskytuje i péči ambulantní
pro zdravotně znevýhodněné děti a děti
s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní
stav vyžaduje opakované, každodenní poskytování zdravotní péče. Zařízení je určeno
pro děti s hybnou poruchou, s kombinovanými vadami různého stupně, s dětskou mozkovou obrnou, psychomotorickou retardací,
vrozenými vývojovými vadami, poúrazovými
stavy, s lehkou mozkovou dysfunkcí, a podobně. Součástí služeb je i péče logopedická,
psychologická, ergoterapeutická, ošetřovatelská a pedagogicko-výchovná. Stacionář
je zařízením rodinného typu a samozřejmostí
je individuální přístup k dětem i jejich rodinám.
Více informací na tel.: 547 425 170, e-mailu:
kyjevska@polza.cz nebo www.polza.cz.

■
(kad)

■
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SENIOR V SILNIČNÍM PROVOZU II.
Chodcem je podle pravidel silničního provozu každý, kdo vstoupí na chodník nebo
silnici.
Je to ale i osoba, která tlačí například kočárek či invalidní nebo ruční vozík, jehož šířka
nepřevyšuje 60 centimetrů. K chůzi by měl
chodec využívat především chodník, pokud
ale někde chybí nebo je neschůdný, lze využít
vozovku. Po chodníku se chodí vpravo,
naopak po silnici musí jít chodec po jejím
levém okraji. Takto mohou jít maximálně dvě
osoby vedle sebe. Pokud chodec vede po
chodníku jízdní kolo, musí dbát na to, aby
nezavazel ostatním. Proto je lepší vést kolo
blíže k silnici a držet ho za řídítka alespoň
jednou rukou. Při venčení psa nesmí vodítko

křížit dráhu chodců ani cyklistů. Při přecházení
vozovky neplatí pravidlo, že chodec má absolutní přednost. Řidič by měl chodci umožnit
silnici bezpečně přejít, ten ale nesmí do
vozovky vstupovat bezprostředně před
jedoucí vozidlo. Při přecházení na přechodu
pro chodce se řiďte základními zásadami.
Rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu
a rychlost projíždějících aut, s řidičem přibližujícím se k přechodu, zkuste navázat oční
kontakt a mávnutím naznačte, že chcete
přejít. Když vozidlo zastaví nebo je dostatečně vzdálené, můžete přejít. Nezapomeňte
v polovině přechodu zkontrolovat vozidla přijíždějící z protisměrného pruhu. Zvýšené
opatrnosti dbejte, vstupujete-li na křižovatce

na přechod za skupinou již přecházejících
osob. Odbočující řidič by vás mohl přehlédnout, protože se soustředí na tuto skupinu.
Existují dvě výjimky, kdy chodec do vozovky
vstupovat nesmí. První z nich je, pokud přijíždějí vozidla s majáky – policie, hasiči, sanitka. Druhou výjimkou je přijíždějící tramvaj,
které chodec musí dát přednost. Pokud musíte přecházet vozovku mimo přechod, přecházejte na přehledném místě, kolmo a co
nejrychleji. Od 20. února 2016 platí novela
zákona o silničním provozu, která ukládá
chodcům povinnost nosit reﬂexní prvek,
pokud se za snížené viditelnosti pohybují
mimo obec po kraji vozovky v neosvětleném
Lucie Tribulová ■
místě.

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

KE KORUPČNÍ KAUZE
Zatýkání, které postihlo radnici Brno-střed
na začátku března je bohužel políček do tváře
všem, kteří odvádějí či odváděli pro radnici
dobrou práci, ať jako volení politici či úředníci.
O to víc mne to mrzí, že jsem byl minulé volební
období opoziční zastupitel. Nenapadlo by mne
ale, že se může objevit problém týkající se přímo mechanismu zadávání veřejných zakázek,
s tím také byla schvalována směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Ve vazbě skončilo pět lidí a médii proběhly informace o nadhodnocování zakázek
v řádech milionů korun. Jak to bylo doopravdy, může zhodnotit pouze nezávislý soud na
základě důkazů. Brno-střed už avizovalo, že
se některé veřejné zakázky přesoutěží, pova-

žuji to za nutný první krok. Držím novému
vedení radnice palce, ať špatný dojem napraví svojí prací a nasazením co nejdříve.
Ještě bych se ve stručnosti chtěl vyjádřit
obdobným způsobem jako veřejně na zasedání zastupitelstva k záležitosti, která s případem souvisí. Já jsem byl dlouhodobě
nespokojený s prací vedoucího investičního
odboru pana Liškutina, který je v současnosti
také ve vazbě. Nebudu posuzovat odbornost
nebo relevantní praxi v okamžiku nástupu,
musím ale kritizovat liknavost v přístupu
k podnětům od občanů, kteří se následně
nespokojeně obrátili i na mne například
v lokalitě ulice Janská, kde čeká stále velký
prostor terasy na nezbytnou opravu.

Radnice musí postupovat podle zákona –
s péčí řádného hospodáře, v odpovědi na
moji interpelaci to takto také pan vedoucí
uznal, případ se však vleče již několik let
a harmonogram opravy v této, ale i v některých jiných podobných situacích, stanoven
nebyl. Vlastně je to logické, pokud se skutečně nehospodařilo s investicemi tak, jak
mělo. Potom se opravdu nemůže dostávat
prostředků tam, kam náleží. Korupce byla
jedem společnosti už ve starověkém Římě,
přál bych si, aby se povedlo takovýmto excesům předejít, politika nesmí být výtah k osobnímu prospěchu, musí být posláním a prací pro
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. ■
občany!
občan městské části Brno-střed

PARKOVÁNÍ POVOLENO?
Znáte to. Přijdete k autu a za stěračem na
vás čeká výzva městské policie, abyste se
dostavili k podání vysvětlení, ale vy nemáte
ani ponětí, čím jste se měli dopustit přestupku.
Přesně tento pocit jsem zakusila na začátku
března, když jsme se s rodinou chystali na
hory. Bydlíme na ulici Údolní a auto jsme měli
zaparkované před domem, kde bylo v úseku
mezi ulicí Marešovou a Obilním trhem parkování povoleno přenosnou dopravní značkou v souvislosti se stavebními pracemi probíhajícími na Obilním trhu a na Gorkého. Poté,
co jsem během balení zpytovala svědomí
a neúspěšně se snažila přijít záhadě údajného přestupku na kloub, jsem pro klid duše
zamířila na křižovatku s ulicí Marešovou,

abych se ujistila, že značka, která na Údolní
parkování umožňuje, je na svém místě. Jaké
však bylo mé překvapení, když jsem se přesvědčila o opaku. Aniž by se jakkoliv změnila
míra rozkopanosti a neprůjezdnosti ulic v okolí našeho domu, značka, díky níž jsme měli
alespoň dočasně kde parkovat, zmizela.
Po návratu z hor jsem se tedy vydala přestupek objasnit na pracoviště Městské policie
Brno. Tato snaha však byla zcela zbytečná,
neboť službu konající strážník byl k veškerým
argumentům hluchý, na můj dotaz, kdy byla
příslušná značka odstraněna, nedokázal
odpovědět a udělil mi pokutu 200 Kč. Žehrala
jsem přepečlivým pochůzkářům, nicméně
jsem si musela přiznat, že striktně vzato jsem
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se přestupku dopustila, ačkoliv poněkud lidštější přístup na straně ochránců zákona by
nezaškodil.
Když jsem o týden později míjela neblahou
křižovatku ulic Údolní a Marešova, zjistila
jsem, že už je vše v nejlepším pořádku, protože stejně náhle, jako značka umožňující
parkování zmizela, se na tomtéž místě zase
objevila. Zatímco přibližně do konce února
jste zde mohli naprosto legálně parkovat, po
několik březnových týdnů jste se takovým
skutkem dopouštěli přestupku, ovšem na
konci března už zde opět můžete parkovat
zcela v souladu se zákonem. Kocourkov?
JUDr. Klára Rybáková ■
Ale ne...
občanka městské části Brno-střed

Názory zastupitelů

PROCENTO NA UMĚNÍ V BRNĚ
Brno je město, kde se
s oblibou a často vypisují
sochařské soutěže, osazují
nové sochařské pomníky
v rámci projektu Sochy pro
Brno a pořádá respektovaná přehlídka umění ve
veřejném prostoru Brno Art Open, jejíž
sedmý ročník letos připravuje Dům umění
města Brna.
Co ovšem kulturně ambicióznímu Brnu
v této oblasti stále chybí, je zavedení pravidla
Procento na umění. Tato iniciativa prosazuje,
aby bylo u staveb a rekonstrukcí hrazených
z veřejného rozpočtu investováno minimálně
1 % na umění. Cílem ovšem není mechanicky
osazovat veřejný prostor sochami a pomníky.
Právě naopak. Prvním častým omylem je, že
musí vzniknout socha, tedy prostorový objekt.
Může se totiž stejně tak jednat o původní
mobiliář, reliéfy nebo další prvky, které tvoří
nedílnou součást architektury. Připomeňme
si jako příklad nedávno rekonstruovanou
budovu Janáčkova divadla, jejíž součástí je
množství původní umělecké výzdoby. Pod-

statné je, že toto výtvarné dílo vzniká jako
nedílná součást výstavby či rekonstrukce,
která rozvíjí a podporuje její funkce nebo
dispozice. Takže namísto posloupnosti
„napřed barák, potom socha“ se umělecká
realizace formuje ze spolupráce architektů
a umělců. Po odborné stránce ji garantuje
nezávislá komise s pravidelně se obměňujícím složením. Mělo by to být právě Brno, město s výrazným kulturním potenciálem, které
k této jinde osvědčené praxi přistoupí. Na
tomto místě nelze opomenout příklad Prahy,
kde k prosazení tohoto programu na celoměstské úrovni došlo v loňském roce a letos
započne jeho realizace. Uvědomme si důležitý společenský a kulturní přínos této iniciativy, která zdaleka není jen o „oživení
a ozvláštnění“ veřejných staveb. Procento
na umění je totiž cestou, jak zlepšovat kvalitu
architektury a urbanismu a jak současně podpořit výtvarné umění a všeobecné estetické
povědomí. Představuje účinný způsob, jak
navnadit zájem širšího publika o současné
umění, které může stěží konkurovat všeobecné fascinaci mediozábavou a konzu-

mem a kterému jednoduše skoro nikdo kromě insiderů nerozumí. Důležitým přínosem
tohoto kroku je i podpora rozvoje a zvýšení
všeobecné společenské prestiže výtvarného
oboru. Nabídne jedinečnou profesní podporu
výtvarným umělcům, kteří stojí stranou institucionalizovaného kulturního provozu s příležitostí placeného zaměstnání či pravidelného příjmu. Město jim tímto dá jasný signál,
že o jejich činnosti stojí a netřeba podléhat
tlaku kulturního centralismu, který v důsledku
znamená obrovský odliv talentů z Brna, s nímž
se zde musíme už historicky vyrovnávat. Apeluji za otevření politické diskuse nad zavedením programu Procento na umění v Brně:
naše město tím potvrdí svoji příslušnost
k vyspělým kulturním metropolím, kde tato
praxe našla úspěšné uplatnění. A první krok
k prosazení této iniciativy na celoměstské
úrovni může udělat právě progresivní městská část Brno-střed tím, že toto pravidlo pro
vlastní stavební činnost zavede.
Marika Kupková ■
zastupitelka MČ Brno-střed za Zelené

KONTROLNÍ VÝBOR PROVĚŘUJE
INVESTIČNÍ AKCE NA BRNĚ-STŘED
Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu nás všechny
zaskočilo, když na radnici
městské části Brno-střed
(dále jen MČ) zasahovali
policisté z Národní centrály
proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Ukázalo se, že vyšetřování bylo zaměřeno
především na problematiku veřejných zakázek, které MČ zadávala v minulém volebním
období (koalice ANO, Žít Brno, KDU-ČSL
a Zelení). Kontrolní výbor pod vedením předsedkyně svolal mimořádné zasedání, na které pozval také pana starostu Ing. arch. Vojtěcha Mencla, pana tajemníka, vedoucí
odboru vnitřního auditu a kontroly a ostatní
dotčené vedoucí pracovníky. Všichni zúčastnění se danou problematikou podrobně
zabývali. Cílem kontrolního výboru bylo získat maximum informací od vedení radnice
ohledně probíhajícího policejního vyšetřování veřejných zakázek a následně
navrhnout opatření k zamezení korupčních

rizik. Z šetření vyplynulo, že je nutno upravit
směrnici, která se zabývá způsobem zadávání veřejných zakázek. Kontrolní výbor podpořil návrh vedení radnice na vznik „pracovní
skupiny pro minimalizaci korupčních rizik“,
dobrovolnými členy se za KV stali Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. (Piráti),
Dr. Ing. Karen Kylbergerová (nestraník za
SPD), Ing. arch. Gabriel Kurtis (Žít Brno). Tato
pracovní skupina se schází jedenkrát týdně
a nyní aktivně prověřuje systém zadávání
veřejných zakázek.
Policie odvezla spisové materiály k velkému množství investičních akcí a tyto nyní prošetřuje. Kontrolní výbor ani pracovníci radnice
nemají k těmto zakázkám plný přístup. V současné době se ovšem kontrolní výbor
s pomocí přizvaných odborníků z jednotlivých
politických stran a příslušných úředníků aktivně podílí na prověření několika probíhajících
zakázek s cílem kontroly způsobu zadávání
zakázek, výběru prováděcích ﬁrem, stavebních dozorů atd. Předsedkyně kontrolního
výboru zorganizovala setkání s technickým

dozorem investora sledovaných akcí, ten
předkládá ke kontrole stavební rozpočty, stavební deníky a dokládá průběh stavebních
prací. Prioritně se prověřují tři stavební akce
v rozsahu cca 200 milionů korun bez DPH,
což je zhruba třetina běžného rozpočtu městské části za rok 2019.
Kontrolní výbor vyzval všechny politické
strany k účasti na odborné stavební kontrole
u probíhajících stavebních akcí. Je překvapivé, že ze všech sedmi subjektů zastoupených v zastupitelstvu (ODS, ANO, KDU-ČSL,
Piráti, Žít Brno, Zelení, SPD) se aktivně účastní
těchto kontrol jen zástupci tří níže uvedených
politických stran. Na závěr připomeňme, že
zápisy z jednání kontrolního výboru jsou
občanům přístupny na veřejném portálu
www.brno-stred.cz/kontrolni-vybor. Příspěvek vznikl ve spolupráci s Dr. Ing. Karen Kylbergerovou (nestraník za SPD) a Ing. arch.
Gabrielem Kurtisem (Žít Brno).
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., ■
zastupitelka MČ Brno-střed
za Českou pirátskou stranu

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
PAVEL FRIED
Pavel Fried byl a stále je duší brněnské
Židovské obce. Celkem osm let vykonával
totiž funkci jejího předsedy a kromě jiných
aktivit pořádal a účastnil se mnoha besed
věnovaných holokaustu. Osobně jsem
měl tu možnost s ním několik takových
besed také absolvovat.
Pavel Fried se narodil v roce 1930 v židovské čtvrti v Třebíči. „Bylo to takové městečko
na dlani,“ jak na něj dnes vzpomíná. Jeho
otec měl před válkou v Třebíči železářství
a maminka mu v obchodě pomáhala. Dětství
Pavla Frieda bylo spokojené a šťastné. Měl
o sedm let starší sestru, která se poměrně
brzy vdala a dál žila s vlastní rodinou.
U Friedů se dodržovaly hlavní židovské
svátky a jako dítě chodíval Pavel Fried se
svým tatínkem také do třebíčské synagogy.
Desítkám tisíc českých a moravských židů
se však život po březnové okupaci roku
1939 a s následným zavedením takzvaných
Norimberských rasových zákonů nepředstavitelně proměnil.
„Zvykli jsme si na to, že nesmíme jít po
osmé hodině z domu, zvykli jsme si na to,
že smíme jít nakupovat až odpoledne... Člověk si na ta různá omezení zvykl a vyrovnal
se s tím. Každý si řekl: ‚To je dočasně, a přece nebudeme těm Němcům dělat divadlo,
nebudeme z toho dělat tragédii.‘ Když nás
takto izolovali ze společnosti, tak bylo rozhodnuto, že nás soustředí, tedy koncentrují,
do koncentráků. Celým smyslem toho, co
Němci uzákonili, byla fyzická likvidace, tedy
vyvraždění židovského obyvatelstva nejprve ve střední Evropě a pak samozřejmě
i dál,“ vzpomíná dnes Pavel Fried.
V roce 1941 přišlo nařízení o vyloučení
židovských dětí z výuky a Pavel Fried už
nesměl dál chodit do školy. Začátkem následujícího roku pak gestapo zatklo jeho tatínka v souvislosti s arizací rodinného obchodu. Z vyšetřovny gestapa v Jihlavě putoval
rovnou do Terezína.
Ještě v květnu téhož roku našla maminka
Pavla Frieda ve schránce předvolání do
transportu. Spolu s maminkou tak teprve
dvanáctiletý Pavel Fried zamířil směr koncentrační tábor Terezín. Tam bydlel nejdříve
s maminkou na půdě.
„Když jsme tam přišli, nebyly tam ještě
postele. Nacpali jsme si slamníky a ten první
čas se spalo na slamnících na zemi. Kufry
jsme měli za slamníky za hlavou, a tak jsme
tam existovali.“ Později byly zřízeny v bývalé
škole domovy pro mládež, takzvané heimy.

Takto pamětník popisuje dětský domov:
„V budově bylo deset pokojů a v každém
pokoji asi čtyřicet, dvaačtyřicet postelí, kde
jsme spali a žili. Byly to třípatrové postele,
většinou pro dva a dva vedle sebe v každém patře. Když zbylo nějaké místo, postavila se tam ještě další palanda, kde byla
sice jedna postel, ale tři nad sebou.“
Hlavním problémem terezínského ghetta
byla podle Pavla Frieda jeho přelidněnost.
Ve městě postaveném pro sedm tisíc obyvatel žilo na šedesát tisíc vězňů. Následkem
toho a nedostatečných hygienických podmínek se v Terezíně velmi snadno šířily
infekce, zejména úplavice, tyfus a žloutenka. Pavel Fried může děkovat štěstí, že on
sám se nikdy nenakazil, ale jeho dobrý
kamarád z Třebíče, který s ním bydlel na
pokoji, ano, a on ho ve dne v noci doprovázel na záchod, protože kamaráda nemoc
naprosto oslabila. Samozřejmě podstatně
hůř na tom byli staří lidé. Například babička
Pavla Frieda v Terezíně na následky nemoci
zemřela.
Celkově sice Terezín nepatřil k vyhlazovacím koncentračním táborům, přesto tu
byla vysoká úmrtnost, za čtyři roky existence
ghetta zde zemřelo na pětatřicet tisíc lidí.
Z Terezína vyjížděly pravidelně dobytčí
vlaky plné vězňů kamsi na východ. Pavel
Fried vzpomíná, že terezínští vězni nevěděli,
kam směřují, ani co se dál s vězni děje. Do
transportu na východ byla v září 1943 zařazena i jeho sestra Erika s manželem.
„Dostali jsme od ní později dopisnici, že
pracuje a že se jí daří dobře, ale zároveň
v ní byl zašifrovaný vzkaz Wir in Auschwitz,
což jsme v té době vůbec nechápali. Co se
s nimi stalo, jsme pochopili teprve koncem
války.“
Do jednoho z těchto transportů byl na
podzim 1944 zařazen i Pavel Fried. Tehdy
mu ovšem zachránilo život to, že jeho
maminka pracovala v dílně, kde se stříkaly
vojenské uniformy na bílo.
Maminka chtěla nastoupit do transportu
se synem a ohlásila to svému židovskému
nadřízenému. Pavel Fried na tuto událost
vzpomíná: „Už jsem měl číslo na krku a už
jsem dostal potraviny na cestu. Moje matka,
která tehdy stříkala uniformy, šla za svým
vedoucím a říkala mu: ‚Leoši, kluk je zařazený do transportu, já chci jít s ním.‘ On
namítal: ‚To je hloupost, ty s ním nebudeš
ani půl hodiny.‘ Zřejmě nějaké informace
měl. A ona říkala: ‚To nevadí, já s ním pojedu,
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i kdybych s ním měla být jen tu chvilku.
Samotného ho nenechám jít.‘ Ten člověk
sebral odvahu a šel za esesákem, který to
měl na starost, a říkal mu: ‚Podívejte se, já
tu mám sílu, která je zapracovaná, a chce
jít do transportu se svým synem, že ho
nenechá jít samotného. Ale kde já zase
seženu zapracovanou sílu?‘ Takže já spolu
s dalším hochem jsme museli nastoupit vedle toho baráku, kde matka pracovala, přišel
ten esesák a řekl: ‚Na gut, no dobře.‘ Tím
jsem byl z toho transportu vyřazený.“
Terezín byl osvobozen 8. května 1945.
Pavel Fried měl skutečně štěstí, vrátil se
domů a s ním i oba jeho rodiče. Z české
větve rodiny však byli jediní. Otec se pokusil
obnovit živnost, ale po komunistickém převratu o ni přišel. Pavel Fried vystudoval
střední průmyslovou školu strojní. Když
dospěl do věku, kdy se na něj vztahovala
vojenská povinnost, musel narukovat
k Pomocným technickým praporům.
Důvod? Tatínek byl živnostník.
I přes všechny útrapy obou totalitních
režimů 20. století vystudoval Pavel Fried
vysokou školu a založil vlastní rodinu. Po
roce 1989 se výrazně angažoval v Rotary
Clubu a Židovské obci v Brně.
„Z vlastní zkušenosti vím, že je velmi důležité, aby lidé žili v souladu se svým svědomím a neposlouchali slepě ty, kdo je navádějí jednat proti druhým.“ To je myslím hlavní
poselství, které Pavel Fried během svých
besed pronáší.
Celý příběh Pavla Frieda tak, jak ho natočila Andrea Jelínková, najdete na webových
stránkách www.pametnaroda.cz.
Pokud víte o nějaké osobě, jejíž příběh
by neměl být zapomenut, dejte nám prosím
vědět na david.butula@postbellum.cz.
Michal Doležel

■

Rozhovor

VLADIMÍR FILIP
CENY MĚSTA BRNA SI OPRAVDU VÁŽÍM
Zajímá se o Brno, jeho historii a život v něm,
proto sestavil a vydal řadu knih právě s touto tematikou. Možná jste se setkali s knihami Pozdrav z Brna – pohlednice a fotograﬁe z přelomu 19. a 20. století, Zmizelý svět brněnských kaváren, Brno Zájezdní
hostince a hotely, Brno před 100 lety
I. a II. díl nebo s některou další. Že ne? Zvažte, zda byste se nechtěli podívat, jak se
v Brně žilo dřív, nejstarší fotograﬁcké
záznamy v jeho knihách pocházejí z let
1842 a 1867. V roce 2018 pan Filip získal
za svou práci Cenu města Brna za mimořádný přínos pro Brno.

Nakladatelství se věnujete
už dlouho?
Narodil jsem se do tiskárenské rodiny, otec
byl knihtiskař. V roce 1938 koupil zadluženou
Kubešovu tiskárnu v Třebíči, kde pak během
druhé světové války tvrdě pracovala celá rodina. Po roce 1945 rozběhl nakladatelskou činnost, ale vše bylo po roce 1948 znárodněno.
Když přišlo znárodňování, zaměstnanci si ho
zvolili za vedoucího a on tam zůstal až do
důchodu. A já jsem po něm pojmenoval své
nakladatelství otevřené před pár lety. Na začátku jsem se do značné míry věnoval brněnským
pohlednicím, kterých mám obrovskou sbírku.
Pak přišla na řadu i jiná témata, ale v mých
vydavatelských plánech vždy převládalo město Brno. Dostal jsem se za léta fungování mého
nakladatelství celkem ke zhruba 50 titulům,
ale některé ještě nejsou venku, mám je připravené k tisku nebo rozpracované.

Sbírání historických fotograﬁí
je váš koníček?
Někdo tomu říká sbírání, ale já ne, protože
mám prakticky stejnou radost, když se mi podaří sehnat zajímavý sken snímku, jako kdybych získal fyzický originál. Důležité je, že se
mi hodí do příběhu, můžu ho použít v nějaké
knize. Já je shromažďuji, komentuji a sestavuji
vše do knih, to je to, co mě na tom baví, tedy
sestavovat příběhy, skládat historii. Mám několik set tisíc fotograﬁí a pohlednic, kolik přesně,
ani nevím. Brněnských historických fotek mám
v počítači kolem 70 000. Dostal jsem se k nim
různě, objížděním aukcí tuzemských i zahraničních, kupováním na Aukru a také výměnou
s jinými zájemci. Navíc se občas hodí i různé
známosti, například s rodinou Stopkovou,
Mikuláškovou, Bradáčovou i jinými jsem se
před léty poznal a využil pak jejich dobové
fotograﬁe v knížkách. Například u rodiny Stop-

ků může být díky jejich laskavosti podrobně
popsáno, jak jejich rodina podnikala nejprve
jinde v Brně, poté na České ulici koupila pivnici,
postupně ji zvelebovala a kvaliﬁkovaně provozovala. Ve starých fotograﬁích jsou celé
rodinné příběhy.

Velkou část vašich sbírek tvoří
pohlednice.
Ano, mám jich mnoho desítek tisíc. Pohlednice byly dřív, na přelomu 19. a 20. století, úplně
jiná píseň, to se s dneškem nedá srovnávat.
Najdete na nich různé politické události, nebo
třeba jak se slavilo, stávkovalo, jak vypadala
kasárna a život v nich, i jiné záležitosti, to vše
bylo kdysi tématem pohlednic. Tou dobou si
každý významnější politik nechal udělat vlastní
pohlednici, na pohlednicích se propagovalo
podnikání, ale také soukromé vily, prakticky
všechny hospody i některé obchody měly své
pohledy a objevila se na nich třeba i výstava
známek nebo králíků a také nejrůznější historické události. A vždy je na historických pohlednicích co obdivovat, například přelom století
byla moc pěkná doba, kdy po ulicích jezdili
koníci, drožky i parní tramvaje a procházeli se
po nich gentlemani s perfektně oblečenými
dámami. Dnes, když nemáte díru na kalhotách,
nejste „in“.

Vydal jste i knihu věnovanou
penězům, že?
To byla taková moje radost, historie peněz
mě zajímala už dávno. Podařilo se mně téměř
zázrakem naklonit si Rakouskou národní banku, Kunsthistoriches Museum ve Vídni a mnohé významné sběratele od nás i z ciziny, a tak
se mně jako prvnímu podařilo sestavit vyobrazení veškerých státních edicí papírových
peněz na našem území platných od vzniku
papírových peněz až do roku 1918. Takže od
Marie Terezie až po Karla I. Peníze za jistých
okolností nevydával jenom stát, a i z těchto
mimořádných emisí jsem do knížky zařazoval.
Najdete tam ukázky nouzových peněz, peněz
tištěných v obléhaných pevnostech, vojenské
emise a také padělky. Obrázky peněz jsou
doplněny popisem hospodářských poměrů,
cen a mezd v té době.

Chystáte nějakou novou knihu?
Ta, co je teď v tiskárně, to je taková směsková kniha a nejdůležitější námět je rok 1892,
kdy byl v Brně na návštěvě císař František
Josef I. a odehrávala se tady velká událost,
takzvané čtvrté rakouské střelby. Tehdy bylo

Ing. Vladimír Filip
Narodil se 2. srpna 1943 v Třebíči
v rodině majitele tiskárny a nakladatelství. Vystudoval střední školu v Třebíči
a vysokou školu ekonomickou v Praze,
kterou zakončil v roce 1967. Po studiích
se usadil v Brně a začal pracovat v pohostinství. Působil nejprve sedm let
v podniku Restaurace a jídelny Brno I,
poté několik let v Interhotelu Brno
a opět v RaJ Brno I. Po revoluci začal
podnikat v účetnictví, od roku 1992 též
s restauračními stravenkami a také
s provozováním kavárny. Od roku 2000
obnovil činnost rodinného nakladatelství. Sbírá historické fotografie a pohlednice Brna, které pak využívá ve
vydávaných knihách. V roce 2018 převzal z rukou primátorky města Brna,
JUDr. Markéty Vaňkové, Cenu města
Brna za mimořádný přínos městu.

zvykem, že v každém velkém městě byly střelecké společnosti, jejichž členové se aktivně
připravovali na to, aby mohli zasáhnout, kdyby
toho bylo zapotřebí. Jednou za čas pak pořádaly tyhle společnosti z celého RakouskaUherska slavnost včetně soutěže ve střelbě
a tehdy organizací akce bylo poctěno Brno,
což vyvolalo i návštěvu císaře. Akcí žilo celé
město, v parku Pisárky byla postavena spousta
krásných dočasných staveb i soch, proběhl
i průvod alegorických vozů městem a další.
Mám rozpracovaných ještě několik dalších
knih, ale zatím nevím, kdy je vydám. Nelze
spěchat, protože dnes není na knihy právě
doba, určitě také vidíte, kolik knihkupectví už
svůj boj o přežití v Brně prohrálo. Přitom jsem
přesvědčen, že kniha jako taková se nedá
nahradit žádnými internety a jinými novinkami,
které přinesla nová doba.
Kateřina Dobešová

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2019 | 15

Inzerce
Vezmi tátu na
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Baptisté Brno
www.baptistebrno.cz
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. HELENA PILAŘOVÁ

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
nově na adrese: Heinrichova 223/38, 602 00 Brno-Stránice
e-mail: mackova@akpilarova.cz, www.akpilarova.cz
pondělí až pátek 8.30–16.30 hod.
Tuto službu
využívají tisíce
spokojených
zákazníků

www.cs50.cz

Na všechno mám lidi

25. - 26. 5. 2019
mezinárodní prodejní výstava minerálů,
fosilií, šperků a přírodnin

Výstaviště Brno,
pavilon B

www.mineralybrno.cz
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Chcete je také? Využijte Celostátní českou
službu pro lidi nad 50 let a budete je mít!
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Naše unikátní služba vám dokáže zprostředkovat:
ověřené řemeslníky a opraváře se slevou
slevy na více než 10.000 obchodních místech
informace o otevíracích dobách obchodů i o jízdních řádech
právní služby dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání
Začněte už dnes využívat služby, na které máte právo,
pokud je vám více než 50 let. Službu můžete vyzkoušet zdarma.
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Pro více informací navštivte
www.cs50.cz
nebo zavolejte 511 440 540
Přijďte na pobočku v Brně:
OD Vichr, 3. patro, Kobližná 19,
602 00 Brno

Nezapomeňte
uvést
unikátní
kód:
201904BS
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Inzerce

VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE IHNED
IHN
IH
!!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–14.00
!!! DOPRAVA DO KOMÁROVA !!! Autobusem č. 40, 48, 50, 61, 63 z hlavního nádraží,
ostrůvek pro tramvaj nejblíže k vlakovému nádraží směr Komárov !!!!
VYSTOUPÍTE 4. zastávku (hlášená Konopná) naproti obchodu STAROŽITNOSTI !!!
DOVEDU PRODAT NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

A VÝHODNĚ. A CO VY?
JIŘÍ JUŘENA – MAKLÉŘ SENIOR

739 485 176




PRÁVĚ
NA PRODEJ


DŮM CHATA

Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü

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

www.tzbcentrum.cz
0/8/0;8+4')@

2.490.000 Kč 1.490.000 Kč

+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
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Duben: 30. 4.3iOHQtþDURGČMQLF±SURJUDP
SURGČWLLGRVSČOpYVWXS]GDUPD
.YčWHQ 6.–12. 5.&KĜHVWRYpVSHFLDOLW\
17. 5.-DUQtQRF±7KH3DUW\EDQG
0LFKDO'DYLG.DUHO9iJQHU
þHUYHQ 3.–16. 6.5\EtVSHFLDOLW\15. 6.2KĖRVWURMQDGâSLOEHUNHP
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz
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Slezák  724 738 924

Prodám menší nový cihlový
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www.podlahyslezak.cz
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Naše školy

VÝSTAVA SPOLEČNĚ
NA CESTĚ K LIDSTVÍ

Výstava oslavující stoleté výročí waldorfského školství zahajuje 6. května v pasáži
Alfa.
Jedinečný soubor tvorby dětí a studentů
brněnské waldorfské školy i škol z celé republiky představuje waldorfskou pedagogiku
vizuální a praktickou formou.

Výstava zve k návštěvě všechny, kteří
hledají odpovědi na otázky: jaká má být
výuka v dnešní době? Co je pro děti důležité? Jak se přizpůsobit zrychlujícímu se
vývoji světa?
Waldorfská pedagogika nabízí neuspěchané, klidné a kreativní prostředí pro výuku,
kterou děti spojují s radostí.
Hodiny harmonicky vyvažují umělecký,
praktický a intelektuální obsah. Hlavní předměty jsou vyučovány v tematických blocích
umožňujících hlubší přístup k učivu a propojení daného tématu i s ostatními předměty.
Spektrum předmětů rozšířené o výuku
jazyků, praktické činnosti a umění umožňuje
každému dítěti nalézt svůj talent, předmět,
ve kterém vyniká. Vědomosti jsou doprovázené emočním a pohybovým prožitkem
a jsou tak lépe přijímány a zpracovávány. Děti
se s učivem spojí svým citem a daleko hlouběji ho uloží, daleko lépe si ho vybaví a nemusí ho opakovat.
Pavlína Ayoz

Střední zdravotnická škola Jaselská
byla vybraná jako jediná škola z České
republiky na setkání středoškolské
mládeže všech zemí Evropské unie
v prostorách parlamentu ve Štrasburku.
Po příchodu do budovy Evropského
parlamentu jsme byli rozdělení na skupiny podle zvolených témat. Následovalo představení zemí a hra, při které
jsme byli čtyři, a každý z jiné země. Hra
byla formou dotazníku, ve kterém byla
vždy jen jedna otázka v rodném jazyce.
Po hře jsme si povídali s našimi vrstevníky, jak bychom řešili problémy našich
zemí. Pak jsme hlasovali, zda bychom
vybraný návrh podpořili.
Celá cesta byla pro nás všechny velkým zážitkem. Chtěli bychom poděkovat
paní profesorce Opravilové, která s námi
jela, a hlavně paní profesorce Mrkosové,
která si celou akci vzala na starost.
Štěpánková, Rohrerová, 2.L

■

■

OLYMPIJSKÝ DEN

DO PŘÍPRAVKY
NOVĚ I BEZ ODKLADU
Začátkem února 2019 byla prezidentem
České republiky podepsána novela školského zákona, která umožní přijetí do přípravné třídy také dětem v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky.
Otevře se jim tak nově možnost přípravy
do první třídy v přípravných ročnících. Kromě
těchto dětí budou do tříd i nadále přijímány
také děti se standardním odkladem školní
docházky, které měly nastoupit do první třídy.
Veškeré další podmínky přijetí zůstávají stejné jako v minulých letech. Jedná se především o doložení doporučení vzdělávání v přípravné třídě od poradenského pracoviště.
Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat přihlášené děti na úspěšný vstup
do první třídy základní školy a vyrovnat eventuální dílčí nedostatky v jejich vývoji. Zábavnou a hravou formou rozvíjí nejen sociální
a hygienické návyky, ale také řečové, sluchové a zrakové vnímání, předmatematické
a předčtenářské dovednosti, procvičuje hrubou a jemnou motoriku i grafomotoriku.
Zápisy do přípravných tříd na ZŠ na nám.
28. října začínají během druhého pololetí
školního roku.
Mgr. Zdeňka Párová

ZDRAVOTNÍCI
VE ŠTRASBURKU

■

Tradiční Olympijský den v Základní škole
a mateřské škole na náměstí 28. října letos
proběhne 29. května.
Čeká nás dopoledne plné sportu, které
zahájíme ráno v prostorách školy. Pro všechny přítomné bude po zahajovacím ceremoniálu připraveno deset různých sportovních
aktivit. Některé v budově školy, tělocvičnách
a jiné ve venkovních prostorách v okolí školy.
Již tradičně se učitelé a asistenti představí
v rolích rozhodčích a budou celý den sledovat
a zapisovat výsledky jednotlivců. Soutěžit se

bude nejen o nejlepší jednotlivce v deseti
kategoriích, ale také o nejlepší sportovní
kolektiv prvního a druhého stupně.
Všechny výsledky a shrnutí celého dne
vyhlásí paní ředitelka Mgr. Ludmila Altmanová
na Slavnostním vyhlášení Olympijského dne
31. května na dvorku naší školní budovy na
ulici Stará.
Na naši velkolepou sportovní akci jste
všichni srdečně zváni.
Mgr. Oľga Kušnierová

■
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PAMĚTNÍCI PŘINESLI
ŽÁKŮM VÍTĚZSTVÍ
Projekt Příběhy našich sousedů každoročně
organizuje společnost Post bellum. Žáci
zpracují příběh vybraného pamětníka, natočí
videoreportáž, namluví rozhlasovou reportáž, vytvoří komiks nebo napíší povídku.
Základní a mateřská škola Horní se do projektu zapojila na začátku tohoto školního
roku. Osmáci pod vedením pana učitele Petra
Koláře pracovali na příběhu pana Josefa
Novotného, který dlouhá léta učil na naší
základní škole. Deváťáci společné s paní učitelkou Johanou Fialkovou zpracovávali osud
pana Jana Šabaty, brněnského disidenta
a chartisty. Žáci osmých tříd vytvořili rozhlasovou reportáž, kdežto druhý tým se rozhodl pro videoreportáž. Obě práce je možné
najít na internetových stránkách projektu
www.pribehynasichsousedu.cz.
Závěrečná prezentace projektu proběhla
v březnu na radnici městské části Brno-střed.
Tříčlenná porota rozhodla o udělení třetího
místa ZŠ Jana Broskvy. A první i druhé místo
si nakonec odnesla ZŠ a MŠ Horní!
Poděkování patří všem účastníkům, žákům,
učitelům, organizátorům i pamětníkům. A vítězům velká gratulace!
Mgr. Johana Fialková

MĚSÍC ČTENÁŘŮ

AMARI KEREKA

Na Základní škole na náměstí Míru vyvrcholil 28. a 29. března program spjatý s projektem Březen – měsíc čtenářů.
Na čtvrtek připadla již třetí Noc s Andersenem, kterou pořádaly vychovatelky školní
družiny. Nabitý program odstartoval hranou
pohádkou. Na ni navázalo velké množství
soutěží zaměřených na logické myšlení
a čtenářskou gramotnost. Zlatou tečkou bylo
večerní čtení Andersenových pohádek.
O den později byli vyhlášeni vítězové velkého březnového kvízu. Soutěž se věnovala
české spisovatelce Ivoně Březinové. Žáci
museli z přesmyček vyluštit názvy knih, spočítat, kolik autorčiných knih ve škole máme,
vyzkoumat hlavní postavy nebo napsat, jakým
tématům se Březinová ve své tvorbě věnuje.
Podklady pro luštění kvízu nachystali žáci
školy, kteří docházeli od září do února do
Čtenářského klubu. Šťastnými výherci se stali
Madlen Svendsen z 1. A, Anastasiia Oleksienko z 2. B a Jiří Pavlík z 1. A.
Soutěžím spjatým s knihami však na naší
škole není konec. Ještě do konce května se
děti mohou účastnit Čtenářské výzvy. Vítězem se stane ten, kdo přečte nejvíce knih
podle zadaných kritérií.

Základní a mateřská škola na náměstí
28. října pořádá 23. května od 14.00 hodin
v Kulturním středisku Omega na Musilově
2a již 11. ročník hudebního festivalu Amari
kereka.
Úvodní slovo pronese ředitelka pořádající
školy, Mgr. Ludmila Altmanová. Žáci několika
brněnských škol pod vedením svých učitelů
a vedoucích kroužků a klubů letos připravují
pestrý program s názvem Den a noc.
Návštěvníky potěší taneční vystoupení skupiny Merci, bubenická show, sólový zpěv
a hra na různé hudební nástroje. Dále zahraje
kapela Bongáči ze Základní a mateřské školy
na Křenové, zapějí zpěváci ze Základní
a mateřské školy na Merhautově a pěvecký
sbor naší školy. Festivalu se zúčastní i naše
polská partnerská škola z Poznaně. Letos
vás čeká řada překvapení, mezi něž patří
loutkové postavičky, které budou celým programem od svítání do soumraku provázet.
Rodiče, přátelé školy a široká veřejnost si
prohlédnou také tematickou výstavu výtvarných prací žáků, fotograﬁe ze života zúčastněných škol a na každého účastníka čeká
také malá pozornost. Přijďte s námi prožít
jarní odpoledne, budete vítáni.

■

Mgr. Šárka Konečná

■

NEBUĎTE SAMI

Centrum pro rodinu a sociální péči se dlouhodobě věnuje podpoře rodin i seniorů.
Jedním z programů centra je setkávání
seniorů přímo v sídle organizace na Biskupské 7. Jedná se o setkávání v malých skupinkách, kde se zúčastněným individuálně věnují
pracovníci centra. Schůzky se konají každou
středu od 10.00 do 12.00 hodin a ve čtvrtek
od 9.00 do 11.00 hodin a jsou zdarma díky
ﬁnanční podpoře města Brna. Pokud vás tato
služba zaujala, ozvěte se na info@crsp.cz
nebo na telefonní číslo: 542 217 464. Více

informací naleznete na internetových stránkách www.crsp.cz.
Setkání je vždy připraveno tak, aby každý
mohl povyprávět o zajímavých tématech,
podělil se o svoje zážitky, měl čas na drobnou
pohybovou i tvořivou aktivitu a zároveň se
dozvěděl různé tipy na akce v Brně a okolí.
Za pěkného počasí se někdy sejdeme i venku na vycházce. Setkání je vhodné pro každého, kdo se cítí osamělý, rád by si našel
nové přátele a hodnotně naplnil svůj volný
Mgr. Kristina Kohoutová ■
čas.
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Mgr. Jana Šťastná

■

KAFE PRO BABIČKY
S TROJLÍSTKEM
Setkání u kávy je pro náhradní babičky
připraveno 5. června od 14.00 do 16.00
hodin v prostorách Centra pro rodinu
a sociální péči na Biskupské 7.
Náhradní babičky zapojené do projektu
Trojlístek si na setkání předají zkušenosti
se svým působením v rodinách, navzájem
si poradí, jak vyřešit případné výchovné
potíže, jak sladit svůj přístup k dětem s přístupem rodiny, podělí se se zkušenostmi
s péčí o děti, vymění si tipy, jak a kde s nimi
trávit volný čas a dozvědí se mnoho dalších
užitečných rad z praxe.
Cílem služby Trojlístek je podpora rodiny,
navázání vztahu mezi dítětem a ženou zralého věku, která doplní domácí zázemí
a v ideálním případě se stane dalším členem
rodiny.
Náhradní babičky mohou zastoupit vlastní
babičku, která již nežije, bydlí daleko, nebo
se s vnoučaty nestýká ze zdravotních či jiných
důvodů.
Projekt realizuje Centrum pro rodinu
a sociální péči, více informací je zveřejněno
na www.trojlistek.com.
(mav)

■

Volný čas

DO VIDA! SE SLEVOU

HAPPENING ZUŠ OPEN

Žáci Základních uměleckých škol se
31. května podělí o radost z hudby, tance,
divadla, výtvarného umění i dalších aktivit
na happeningu ZUŠ Open.
Hlavní program na Dominikánském náměstí odstartuje ve 14.30 hodin vyhlášením
výsledků celobrněnské soutěže To je talent.
Následovat bude představení šestnácti
brněnských základních uměleckých škol. Na
jevišti se objeví tanečníci, hudebníci i divadelníci. Výtvarný obor bude tvořit u kostela
svatého Michala v uličce lemované sochami
a na nádvoří Staré radnice, kde se také bude
veřejně učit. Kolemjdoucí si zde vyzkoušejí

PRO SENIORY
Centrum volného času Botanka připravuje
pro seniory širokou škálu volnočasových
aktivit.
Zájemci se mohou zapojit do cvičení pro
seniory vždy v pondělí v 15.00 hodin, do Muzikohraní v úterý od 14.00 hodin, do klubu ručních prací ve středu od 16.00 hodin a zpívání
lidových písní pro radost ve čtvrtek od 17.30
hodin. Páteční procházky po architektuře Brna
jsou připraveny vždy od 9.00 hodin. V květnu
budou opět každý pátek od 9.00 do 10.30
hodin poradny na Botance, ve kterých vám
lektorka výpočetní techniky poradí s potížemi
s mobilním telefonem, tabletem a počítačem,
a to zdarma. Pletení košíků a ošatek je nachystáno každých čtrnáct dní v úterý od 16.00 do
19.00 hodin. Do pátečních kurzů vitráží Tiffany
se můžete přidat od 15.30 hodin. Turistický
celodenní výlet s průvodcem panem Antonínem Moravcem bude 31. května. Milovníky
umění zveme 30. května v 17.00 hodin na vernisáž obrazů výtvarníků z našich kurzů, výstava se koná v sídle Botanky na Botanické 13.
Více na e-mailové adrese: recepce@botanka.cz nebo telefonu: 725 871 752 či na
www.botanka.cz. Barbora Kocmánková ■

hru na různé hudební nástroje. Jako host programu vystoupí dechová skupina z polských
Katowic, z města, které stejně jako Brno, nese
titul Město hudby UNESCO.
Vrcholem celého odpoledne bude v 17.30
hodin vystoupení symfonického orchestru
Mladí brněnští symfonikové, poté se pokusí
mladí umělci, jejich rodiče, přátelé i přizvaní
amatérští či profesionální umělci vytvořit největší sbor města. Společně si zazpívají Proč
bychom se netěšili, sbor z Prodané nevěsty.
ZUŠ Open pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci se základními
uměleckými školami. Anna Vašátková ■

VIDA! zve 18. května za zábavou a poznáním za zlevněné vstupné, druhý květnový
víkend si na Den matek maminky a babičky
doprovázející děti užijí vstup zdarma.
Během muzejní noci můžete využít výhodný vstup za 80 korun a během pár hodin
rozpoutat tornádo, zažít vichřici i zemětřesení, pokusit se zachránit lidský život nebo
zmrazit svůj stín. Vstupenky koupíte v den
akce na místě, nebo v předprodeji na
www.vida.cz/eshop.
Brněnská muzejní noc se v zábavním
vědeckém parku VIDA! představí třaskavými
a výbušnými pokusy. Těšte se na venkovní
stanoviště s experimenty, které přiblíží
mechanické i chemické exploze. Budete
zkoumat výbuchy, ke kterým dochází běžně
v přírodě nebo v kuchyni, ale posvítíme si
i na ty v laboratořích. Vyzkoušíte také různé
způsoby rychlého uvolnění energie a otestujete je při výrobě vlastní rakety.
Uvnitř centra vás čeká nová výstava Haló,
kde si vyzkoušíte různé způsoby, jak doručit
zprávu, a promítání jedinečného 3D ﬁlmu
Oceány. Doprovodný program začíná od
16.00 hodin a skončí ve 22.00 hodin. Expozici
uzavřeme ve 23.00 hodin.
Ema Zezulová

■

O VČELÁCH V ZAHRADĚ

POSEZENÍ
U CIMBÁLU

I v květnu nás čeká další z tradičních
Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu.
Tento měsíc se můžete na příjemný
hudební zážitek těšit v pátek 17. května
od 18.30 hodin ve společenském sále
na radnici. Předprodej na toto posezení
proběhne 4. května od 14.00 hodin
v Centru volného času Botanka na Botanické 13. Pro velký úspěch a zájem o tuto
akci nově přidáváme 14. června Posezení
u cimbálu. Bližší informace lze získat na
telefonním čísle recepce: 541 238 664.
Barbora Kocmánková

Otevřená zahrada na Údolní 33 připravila
pro dospělé včelařské kurzy, děti zve na
letní příměstské tábory.
Krásu včelaření poodhalí 18. května
a 21. června kurzy, díky kterým účastníci získají
praktické informace potřebné k chovu včel
a vyslechnou si celou řadu zajímavostí o jejich
fascinujícím životě.
V Otevřené zahradě chováme včely podle
principů včelaření blízkého přírodě. Teoretická část se koná v přednáškových prostorech budovy, praktický nácvik přímo u úlů.
Kurzy jsou určeny lidem, kteří chtějí začít
včelařit, začínajícím včelařům, nebo široké
veřejnosti, která se chce o životě včel dozvědět víc.
Letní příměstské tábory jsou pro děti připravené od 22. do 26. července a od 29. července do 2. srpna.
Na děti čekají prázdninová přátelství vznikající u vody, mezi kropicími konvemi, rýči,
bylinkovými záhony, králíkárnami a výběhem
pro ovečky.
Více na www.otevrenazahrada.cz.

■
Martina Joachim

■
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NA MUZEJNÍ NOCI
OŽIJÍ LEGENDY

NOC KOSTELŮ

Jedenáctý ročník Noci kostelů je připravený na 24. května. Přinese pestrou nabídku
programů pro všechny generace.
Návštěvníky potěší hudební varhanní,
gospelová, chorální a multižánrová vystoupení, přednášky a besedy, tvořivé programy,
komentované prohlídky areálů včetně běžně
nepřístupných míst, možnost výhledů z věží,
cesty a programy ve světle svící a další.
Slavnostní ekumenické zahájení se odehraje v Husově sboru Církve československé
husitské na Botanické ulici, a to od 17.30
hodin, vyzvánění zvonů zapojených kostelů

Marie Pospíšilová

■

IGNIS BRUNENSIS

O VODĚ A ZELENI
VE MĚSTĚ
Přednáška Voda a zeleň ve městě se
bude konat 22. května v odpoledních
hodinách.
Přednášku povede Mgr. Irena Kovářová, zahradní architektka, lektorka
a autorka certiﬁkované přírodní zahrady
Anastázie v jihočeském Rudolfově. Přesný čas a místo konání upřesníme v průběhu měsíce dubna na našem
webu www.kaveeska.cz
Voda a zeleň má ve městě a v jeho
okolí spoustu funkcí a úloh. Nejen tu estetickou, ale ovlivňuje také pohodu jeho
obyvatel, jejich aktivitu a to zejména v jarních a v letních měsících.
V důsledku probíhajících klimatických
změn a neustále se zvyšujících teplot
vody i zeleně ve městech čím dál tím
více ubývá. Na této přednášce se dozvíte
aktuální informace o stavu vody a zeleně
nejen v Brně, ale v celém Jihomoravském kraji, a také jak může člověk, jako
jedinec, pomoci ke zlepšení situace.
Barbora Kocmánková

se městem rozlehne v 17.50 hodin. Komunita
Emmanuel připravuje na Moravském náměstí
před kostelem sv. Tomáše hudební a taneční
ukázky, tvořivé workshopy, kavárnu, dětský
program a pátrací soutěž Tajemství brněnských kostelů pro dvojice chlapců a dívek
od osmi do patnácti let.
Dále se návštěvníci mohou vydat na několik poznávacích okruhů pro všechny generace, pro děti jsou nachystané cyklotrasy.
Podrobný program je zveřejněn na stránkách
www.nockostelu.cz.

Mezinárodní soutěž ohňostrojů rozzáří
nebe nad Brnem od 24. května do 16. června.
V hlavní soutěži zahraničních a českých
ohňostrůjců na hladině Brněnské přehrady
uvidí diváci vždy od půl jedenácté večer čtyři
velkolepé ohňostrojné show. Ohňostroje na
přehradě budou odpalovány v tradičním systému 1., 5., 8. a 12. června. Dva další ohňostroje
se odehrají nad Špilberkem. Zahajovací prelude 24. května je věnované 150. výročí
brněnské hromadné dopravy a závěrečný
ohňostrojný epilog 15. června oslaví výročí
brněnských univerzit.
Festivalu se zúčastní výjimečná sestava
zemí. Z Evropy vůbec poprvé Norsko, dále
Portugalsko a domácí Česko, a z Asie Filipíny.
Zajímavý je pro letošní ročník i výběr povinné dvouminutové hudby k zapracování
do celkového designu a hudebního doprovodu soutěžních ohňostrojných představení.
Vybrána byla roztančená legendární skladba
The Charleston.
Festival tradičně doplňuje bohatý doprovodný program, který je zveřejněn na
www.ignisbrunensis.cz.

■

(mav)

■

Brněnská muzejní noc otevře návštěvníkům dveře 18. května od 18.00 hodin, její
součástí bude také premiéra Brrrno –
Urban Legends, kterou připravuje Kávéeska s dvojicí Visuálové.
Své stálé expozice i aktuální výstavy pro
návštěvníky otevřou všechny známé brněnské instituce, mezi něž patří Moravská galerie,
Technické muzeum, Moravské zemské
muzeum, Muzeum města Brna, Dům umění
města Brna, Muzeum romské kultury, Mendelovo muzeum, Turistické informační centrum města Brna, Muzeum loutek v divadle
Radost a mnohé další.
Kompletní soupiska a připravený program v jednotlivých výstavních prostorách
je k dispozici na internetové stránce akce
www.brnenskamuzejninoc.cz.
Brrrno – Urban Legends
Na osmi stanovištích bude připomenuto
osm brněnských legend. K vidění budou premiérově v rámci muzejní noci a dále po tři
víkendy: 18.–19. května, 24.–26. května
a 31. května–2. června.
Na tomto díle spolupracuje Kávéeska
s dvojicí Visuálové, kteří přizvali osmici
umělců, jejichž výtvarné zpracování legend
návštěvníci na jednotlivých stanovištích
uvidí.
Představena bude novější část brněnských
legend, které zůstaly postupem času zapomenuty, možná i více než jejich starší sestry.
Na konci 19. století Brno při asanaci centra
ustoupilo moderní architektuře, tím vzaly za
své i domy, kde žili hrdinové starých legend.
Zůstalo jen pár příběhů. Ale nové město přilákalo jiné postavy a ﬁgurky, které se nezaměnitelně zapsaly do jeho ulic. Všichni ti slavnější, kteří pohnuli dějinami, záhy odešli: fyzik
Ernst Mach a matematik Kurt Göedl již v mládí,
Masaryk za studií, poté co si vzal na pomoc
při obraně proti políčkům ředitele školy
pohrabáč, spisovatel Robert Musil po studiích.
Zato tady zůstala spousta těch, které dějiny semlely, a právě o nich chceme vyprávět
jako o smutných hrdinech nových pověstí
brněnských.
Ožije tak příběh stavebního asistenta
Zdeňka Knoppa, bezrukého Frantíka, Erwina
Petrolína, Lidušky a dalších, dnes bezejmenných, kteří vtiskli Brnu jeho tvář.
Více informací o projektu je umístěno na
webu www.brrrno.cz a na facebookové
stránce Brněnské pověsti – multimediální
místopis.
(mav)
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TAJEMNÁ INDONÉSIE

LABUŽNÍKY POTĚŠÍ
OSLAVA DOBRÉHO JÍDLA
Slavnosti dobrého jídla oživí náměstí Svobody od 15. do 18. května.
Kromě stálých a známých prodejců jako
jsou Dr. Indy Food truck, Hot-dog-house, Bistro
NO, U Dřeváka Beer & Grill nebo Fresh Fries,
polské megachleby s tradičními pochutinami
či moravské uzeniny, najdete i spoustu nových
tváří – Chilli Táta, Čát Čapát chips, hotel Žabčice, tradiční španělskou kuchyni nebo pralinky
od Lenky. Regionální prodejce, pivo, víno
moravské i zahraniční, sladké a slané, to vše
najdete na jednom místě, na náměstí Svobody.
Novinkou Slavnosti dobrého jídla je spolupráce s Culinary Clubem ČR, který bude mít každý
den ve vybranou hodinu speciální show
s různými rybami a mořskými plody. Kromě
toho nabídne návštěvníkům lososa s kokosovou omáčkou, limetkovými listy a citronovou
trávou nebo korejský bibimpap a Kim Chi v tortille. U všech prodejců budou pokrmy k zakoupení za hotovost. Příjemné paletové posezení,
jarní sluníčko a nabídka jednotlivých prodejců
přímo ve středu města potěší každého labužMarkéta Štěrbová ■
níka.

PIVEX NA RIVIÉŘE
Pod symbolickou garancí Františka Ondřeje Poupěte, sládka působícího na přelomu
17. a 18. století v Brně se uskuteční pivní
slavnosti na Riviéře.
V rekreačním areálu budou od 16. do
18. května postaveny pivní stany mnoha značek velkých pivovarů a minipivovarů z českých a moravských regionů. Nebude chybět
zábavní program, pro návštěvníky připraví
pivovary školu čepování nebo vaření piva
a divácké soutěže s pivní tematikou. Zvlášť
označeny budou značky piv umístěné
v některé z nejprestižnějších odborných soutěží pod značkou Pivex, České pivo pro velké
pivovary a Ceny českých sládků pro minipivovary. Pod garancí JUDr. Markéty Vaňkové,
primátorky města Brna, JUDr. Bohumila
Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje
a Ing. arch. Vojtěcha Mencla, starosty městské
části Brno-střed, budou slavnosti zahájeny
tradičním naražením sudu dřevěnou palicí
úderem brněnské primátorky. V produkci
společnosti SNIP & CO, ve spolupráci se společností Starez a dalšími budou pivní slavnosti
otevřeny ve čtvrtek 16. května a v pátek
17. května od 13.00 do 23.00 hodin, v sobotu
18. května od 11.00 do 23.00 hodin.
Ondřej Morávek

■

Unikátní výstava Tajemná Indonésie – Tamtamy času – Nová Guinea je v Paláci šlechtičen k vidění už jen do konce května.
Výstava prezentuje materiály největších
cestovatelských osobností Jiřího Hanzelky,
Miroslava Zikmunda a Miloslava Stingla,
a především výjimečné výpravy cestovatele
Rudolfa Švaříčka, který se věnuje neznámým
etnikům a dobrodružným cestám do nitra
ostrova.
Odhaluje taje ostrova Nová Guinea i celé
Indonésie, Paciﬁku a Šalomounových ostrovů. Návštěvníci zde mají jedinečnou možnost
nahlédnout do neznámé přírody, obdivovat
obrovské rituální totemy, štíty, iniciační masky,
čelenky a dechberoucí fotograﬁe. Dominantou expozice je autentická stromová chýše
kmene Kombai, kde si na falus nasazují zobáky zoborožce. Bonusem je osada horského
kmene Dani s vyuzenou mumií.
Výstavu pořádá CK Livingstone ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Vhodná je pro všechny věkové kategorie, otevřená
je vždy od úterý do neděle.
(mav)

■

DO KÁZNICE NA MŠI,
NA HRU NEBO DO KINA

VÝSTAVA TITANIC
PRODLUŽUJE

Světová výstava Titanic v prostorách
Pavilonu C je na výstavišti k vidění až
do 19. května.
Expozice, kterou po světě navštívily
miliony návštěvníků, představuje reálné
prostory legendárního plavidla, které
v roce 1912 kleslo na dno Atlantiku.
Výstava představuje několik stovek
originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu. Návštěvníci mohou
projít skutečnými kajutami, salonky i částí
(mav) ■
strojovny lodi Titanic.

V prostorách bývalé káznice na Cejlu je
připravený pestrý program.
Každé úterý od 17.00 hodin se zde zdarma
koná Bubenický workshop na djembe
a kurz fotografování, ve středu pak kurz klasické a experimentální grafiky. V druhé půli
května budou vystavena díla z prvního běhu
kurzů.
Každý druhý čtvrtek v měsíci se koná od
18.00 hodin v kapli Mše svatá, kterou celebruje kněz a publicista Jan Hanák.
Zážitková hra Larp je ušita přímo na míru
káznici, která na lidi dýchne 11. a 12. května
autentickou stísněností místa, ze kterého
nelze uniknout.
Divadlo Líšeň připravilo na 22. května hru
Spoutaný trávou, jevištní meditaci na motivy
prastarých buddhistických textů. K událostem měsíce lze přičíst i projekci dokumentu
Stadion za účasti tvůrců Marka Fišera
a Toma Hlaváčka, a to 23. května v rámci
Dokumentárního kina káznice. Pro velký
úspěch je připraveno opakování Komentované prohlídky Bronxu od místních, a to na
30. května.
Martina Čichoňová

■
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BOTANKA ZVE NA TÁBORY
Centrum volného času Botanka na Botanické 13 zve děti na příměstské i pobytové
tábory.
Příměstský výtvarný tábor
Dobrodružná paleta
15.–19. července
od 8.00 do 16.30 hodin
pro děti od 4 do 8 let
cena 1 650 korun, v ceně je svačina, oběd,
pitný režim a materiál
Dopolední Táborníček
29. července–2. srpna
od 8.00 do 13.00 hodin
miniškolka v táborovém stylu
pro děti od 3 do 5 let
cena 1 000 korun, bez oběda, se svačinkami
a pitným režimem a materiály
Pobytový tábor
4.–9. srpna
cvičení jógy, výtvarné dílny, plavání
pro děti od 6 do 11 let
krásné prostředí Údolí Bílého potoka
cena 3 800 korun, celotýdenní pobyt s ubytováním v budově Hálova mlýna se stravou,
pitným režimem a programem

PO STOPÁCH PŘEDKŮ
Děti a vedoucí ze Zeměpisné společnosti,
která patří ke Středisku volného času
Lužánky, spojili užitečné s příjemným
poznáváním historie táborníků.
I letos se zapojili do akce Ukliďme Česko,
aby pomohli uklidit přírodu. Tentokrát si vybrali Prudkou u Doubravníka na Vysočině, protože právě tam jejich předchůdci absolvovali
první letní tábor, Letní expedici v roce 1953.
Akce Ukliďme Česko se uskutečnila 6. dubna a členové Zeměpisné společnosti takzvané Zeesky uklízeli okolí řeky Svratky, trasu
z Nedvědice, přes Černvír k Doubravníku.
V roce 1953 se skupina dětí z dnešních Lužánek vydala pod vedením tehdy devatenáctiletého Ivana Šráčka na letní tábor zkoumat
právě okolí Svratky. Tábornické oddíly Zeměpisné společnosti tvoří děti od první do deváté
třídy pod vedením zkušených instruktorů
a vedoucích, kteří je učí různé turistické a tábornické dovednosti. „Rozdělat oheň, postavit
stan nebo uvařit dobré jídlo vás ve škole
nenaučí. Přesto jsou to důležité věci, které se
v životě hodí. Navíc se snažíme trávit maximum
času v přírodě, což je zvlášť v dnešní době velmi důležité,“ dodala vedoucí 3. oddílu Barbora
Ing. Martin Vašek ■
Klimentová.

Příměstský výtvarný tábor Od počátku světa
19.–23. srpna
od 8.00 do 16.30 hodin
pro děti od 8 do 12 let
cena 1 800 korun, v ceně oběd, svačiny, pitný
režim a materiál
Příměstský poznávací tábor
Práce všeho druhu
26.–30. srpna
od 8.00 do 16.30 hodin
pro děti od 5 do 12 let
cena 1 800 korun včetně vstupů, svačinek,
oběda a pitného režimu
Rezervace a přihlášky na tábory je třeba
zaslat na e-mail: recepce@botanka.cz, více
informací na telefonním čísle 725 871 752.
Barbora Kocmánková

■

DO PŘÍRODY S LIPKOU
Pokud se chcete něčemu navíc přiučit,
neváhejte se přidat. Vezmeme vás do
rakouských zahrad nebo třeba na Saharu.
Zajímají-li vás všemožné hmyzí breberky,
přijměte pozvání zkušených entomologů
z Rozmarýnku na Hmyzí víkendovky. V květnu
připravují rovnou dvě výpravy, 11. května
za kvetoucím hlohem na Kamenný vrch
a 25. května na moravskou Saharu.
Z pracoviště Kamenná se vydáme objevovat přírodu za humny, ale také do zahraničí.
Poznejte s námi 14. května přírodní park Baba
se vzácnými druhy orchidejí. Pro zahradní
inspiraci si zajedeme 21. května do rakouských přírodních zahrad. Rádi byste se naučili
taky nějakou dovednost? Pak přijďte 17. května na pracoviště Lipová, kde zkusíme obarvit
hedvábí rostlinami, které si sami nasbíráme.
Nebo se staňte ostřílenými sekáči, na dvoudenním kurzu 31. května a 1. června vás naučí
pracovat s kosou Darek Galle.
Jarní herna na Rychtě v Krásensku otevře
své brány pro rodinky s dětmi o víkendu od
17. do 19. května. Budeme si hrát, tvořit, zkoumat a povídat si.
Podrobnosti o akcích a přihlášky na ně
najdete na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Amálka Čípková

■

CYKLOHRÁTKY ZAPLNÍ
PARK NA KRAVÍ HOŘE

Den plný zábavy a cyklosportu pro celou
rodinu. Tento rok se na vás budeme tradičně těšit v parku na Kraví hoře, v neděli
19. května od 14.00 hodin.
Čekají na vás závody na šlapadlech a odrážedlech, závody ve čtyřech cyklokategoriích
a pro velký úspěch z loňského roku opět
zařazujeme i dvě exhibiční kategorie pro rodiče. V rámci doprovodného programu si
vyzkoušíte jízdu na nejrůznějších cyklokurio-
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zitách, otestujete závodní dráhu pro miniauta
na dálkové ovládání a dozvíte se spoustu
zajímavostí od Besipu i ParaCentra Fénix.
Více informací a program akce najdete na
internetových stránkách organizátora akce
www.kaveeska.cz a facebookovém proﬁlu
Kávéeska. S dotazy se můžete obracet na
e-mail: kocmankova@kaveeska.cz
Barbora Kocmánková

■

Kultura

DIALOGY U VARHAN

Osm koncertů rozezní královské nástroje
na Brněnském varhanním festivalu. Tóny
varhan od různých mistrů varhanářů obohatí večery v době od 29. května do 7. července.
Poslechnout si můžete koncertní nástroj
v jezuitském kostele i nově rekonstruované
historické varhany v loretánské kapli na Minoritské ulici. Pěkný podvečer můžete strávit
v Červeném kostele nebo v kostele svatého
Augustina na Kraví hoře.

UTUBERING
PRO GENERACI Z

Letošní 39. ročník nese podtitul Dialogy
u varhan a umožní vyslechnout průřez varhanním dílem světových a českých skladatelů
od baroka až po současnost jako dialog
nástrojů i lidského hlasu, prolínání různých
epoch a stylů.
Dramaturgie festivalu je svým hudebním
i mimohudebním obsahem zaměřena k cestě
naplnění nejen krásnou varhanní hudbou,
ale současně vyjádřením víry v sílu umění
a lidské pospolitosti.
Letošní ročník představí umělce domácí,
dále z Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska,
a dokonce z USA.
Královský nástroj obohatí lidský hlas ať už
sólový nebo sborový, umělecký přednes,
housle, viola, ﬂétna a klavír.
Na závěr celého festivalu usedne 7. července za varhany v den svých 96. narozenin
emeritní rektorka Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně a patronka profesorka Alena Veselá, která se svými hosty
u milovaného nástroje oslaví své obdivuhodné výročí.
Další informace na www.varhany.nomi.cz.
Hanka Bartošová

■

GIPSY FIRE
PAVLA ŠPORCLA
ZAZNÍ NA ŠPILBERKU

Pátý ročník Utuberingu je na brněnském
výstavišti připravený 4. května.
Na největší festival generace Z, tedy internetové generace narozené od půlky devadesátých let 20. století do současnosti, přislíbila účast plejáda mladých youtuberů.
Přijedou Kovy, Gog, Tary, Ment, Baxtrix, GetTheLouk, VládaVideos, Wedry, Bára Votíková,
kapely Like-it, Poetica, interpreti Pavel Callta
a Vojta D a mnozí další. Oproti jejich působení
na internetu slibují živá vystoupení zážitky,
emoce a nezapomenutelnou atmosféru.
Podrobné informace o všech zúčastněných
hvězdách a doprovodných programech jsou
zveřejněny na https://brno.utubering.cz/.
(mav)

■

Stalo se již milou tradicí, že u příležitosti
Dne matek spolek Ženy50 pořádá koncert,
především jako dárek pro maminky a ženy,
ale i pro všechny milovníky hudby.
Na tom letošním, v pořadí již dvanáctém,
vystoupí Vinařští romantici se Zdeňkem
Junákem, který kromě zpěvu a hry na kytaru
bude celý koncert také provázet mluveným
slovem.
Těšit se můžete na lidovky s nádechem
folku, balady, šansony i známé skladby, možná si pro nás Vinařští romantici připraví
i některou z písniček Jarka Nohavici, Vladimira Vysockého či Waldemara Matušky.
Zdeněk Junák dozajista nezklame svým
povídáním, třeba o kuriozitách rozhlasové
práce, a snad dojde i na veselé historky ze
života.
Koncert se koná 12. května v 17.00 hodin
v Sále Otakara Motejla v budově Kanceláře
veřejného ochránce práv na Údolní 39. Vstup
je zdarma. Více informací naleznete na
www.zeny50.cz.
Jana Jarušková

■

BACHA NA MOZARTA

Nejúspěšnější a nejžádanější projekt Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou kapelou Gipsy Way Ensemble rozezní nádvoří
hradu Špilberk 20. června od 19.30 hodin.
Program Gipsy Fire navazuje na stejnojmennou desku, kterou v roce 2014 vydalo
hudební vydavatelství Supraphon. Je pokračováním velmi zdařilého Gipsy Way, prvního
programu Pavla Šporcla s cikánskou tematikou. Spojuje jeho velké mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví.
Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way nový projekt výrazněji sází na nevšední technickou
vybavenost a osobitost primáše Pavla
Šporcla. Ten se v programu představuje
také jako autor hudby, mimo jiné i titulní
skladby Gipsy Fire.
S cikánskou cimbálovou kapelou Pavel
Šporcl odehrál víc než tři stovky koncertů
v nejrůznějších zemích světa včetně Číny
a provedl úspěšná turné, v rámci něhož třikrát zcela vyprodal legendární pražskou
Lucernu.
Martin Tichopádek

VINAŘŠTÍ
ROMANTICI ZAHRAJÍ
KE DNI MATEK

■

Na osmou sezonu cyklu Bacha na Mozarta!
zve Czech Ensemble Baroque.
Když klasiku, tak léty ověřenou a s orchestrem, sborem, sólisty a dobovými nástroji,
neboť to je sázkou na jistotu. Hned osm kouzelných večerů nabízí v cyklu Bacha na
Mozarta! Czech Ensemble Baroque. Světová
premiéra i známý hit Mozartovo Requiem.
Mystika i módní přehlídka. Oblíbené předvánoční naladění i Stabat Mater třikrát jinak.
Koncert plný krásných hlasů a zakončení
s Bachem. To je ve zkratce osmá sezona
tohoto oblíbeného brněnského cyklu, na který už jsou v prodeji vstupenky. Zakoupit je
také možné lístky na závěrečný koncert letošní sezony, který 29. května od 19.30 hodin
rozezní kostel sv. Janů.
Více na www.bachanamozarta.cz.
Lenka Němcová

■
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KLÍŠTĚ PŘICHÁZÍ V MÁJI
Trochu nostalgickou příchuť dostane máj
jako lásky čas na jevišti Divadla Bolka Polívky, kde se po delším čase na jevišti opět
setkají dva herečtí bardi: Bolek Polívka
a Milan Lasica.
Spolu vystoupí v dlouho očekáváné premiéře inscenace Klíště. Další Polívkův autorský projekt charakterizuje slogan Život je
divadlo, ve kterém každý touží po jiné roli.
Arénou pro pomyslný souboj dvou „vypelichaných“ kohoutů se stává divadelní klub.
Nevíme, zda tito dva žijí podzim života, nebo
jaro smrti. Jejich setkání by bylo radostnější,
kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. Nenechejte
si Klíště ujít, ať už předpremiéru 9. května,
premiéru o den později či kteroukoliv z dalších repríz.
A pokud se nebudete moci nabažit zralého
herectví i svébytného humoru Bolka Polívky
a Milana Lasici, pak je můžete vidět pospolu
ještě 31. května ve skvělé, dnes už takřka kultovní inscenaci Mínus dva. I zde jsou v hlavní
roli dva muži, tentokrát ale na útěku z nemoc-

FILHARMONICKÁ
SEZONA ZAČÍNÁ
Prodej pro stávající abonenty začíná
20. května, prodej Sezony na míru a všech
vstupenek 10. června.
Filharmonie Brno se vrací do Janáčkova
divadla Novoročním koncertem 1. ledna
2020. Po bezmála třech letech tak na velkém
pódiu opět zazní velká díla, všechna pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. Na Nový rok Ullmannova Slovanská rapsodie a Beethovenova Devátá, v březnu
Musorgského Obrázky z výstavy, v květnu
Mahlerova Devátá.
Posluchači si nově mohou koupit abonmá
pouze na dva koncerty právě do divadla.
Nadcházející 64. sezona se nese ve znamení
oslav beethovenovského výročí: unikátním
provedením všech jeho klavírních koncertů
v podání Elizabeth Leonské nebo jeho kompletem violoncellových sonát za klavírního
doprovodu šéfdirigenta Daviese. „Událostí
sezony se podle mého názoru stane koncert
Laurie Anderson, skladatelky a performerky,
nositelky Grammy,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Posluchači se mohou těšit na otevřenou
dramaturgii dialogů klasiků a předních autorů
naší doby, jako je Schumann – Vasks nebo
Kateřina Konečná ■
Haydn – Nejtek.

nice, kterou opustili, aby se setkali se životem,
Jiřina Veselá ■
který dosud nepoznali.
Archív DBP, C. Bachratý

DIVADELNÍ SVĚT BRNO
Prestižní a divácky oblíbený festival Divadelní svět Brno letos od 23. do 28. května
vstoupí do svého jubilejního desátého ročníku.
Organizátoři lákají na více než padesát pozoruhodných představení z celého
světa i na atraktivní téma, které zní: Evropský sen!
Diváci všech generací se mohou těšit na
řadu strhujících představení vztahujících se
k tomuto tématu z Česka, Slovenska, Belgie,
Jihoafrické republiky, Jižní Koreje, Komorských ostrovů, Madagaskaru, Martiniku,
Německa, Norska i Polska a dalších. Hrát se
přitom nebude jen na známých adresách,
jako jsou scény Národního divadla Brno,
Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Městského divadla Brno, Divadla Polárka nebo
brněnské JAMU, ale také třeba v šapitó na
Kraví hoře nebo ve známé Löw-Beerově vile.
Kompletní program festivalu a vstupenky
on-line naleznou návštěvníci na internetových stránkách www.divadelnisvet.cz.
Eva Sedláčková

■

ZDENĚK ČERNÍN ZVE
DO DVORNÍHO DIVADLA

Představujeme Dvorní divadlo a jeho herce, režiséra, principála a Brňana, Zdeňka
Černína.
V Mahenově divadle byl prvním českým
Amadeem dva roky před premiérou Formanova ﬁlmu. Drzý, excentrický a přitom uvěřitelný projev ho předurčoval k postavám až
s psychopatickými rysy, jakou byl například
jeho Tybalt v Romeovi a Julii. Vrcholnou rolí
jeho herecké dráhy byl Jerry v Albeeho Stalo
se v zoo po boku Jiřího Dvořáka.
Schopnost vnímat inscenaci jako celek,
rozklíčovat zapeklitý text, výtvarný a hudební
cit a především umění přivést herce téměř
jakékoliv kvality k perfektnímu výkonu,
nasměřovaly talentovaného herce k režijní
práci. Nejvíce si cení Mistra a Markétky, Maryši
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v německém Bautzenu a Čekání na Godota
s Boleslavem Polívkou a Jiřím Pechou.
Léta hektické režisérské práce po celé
republice i v zahraničí završil uměleckým usebráním a soustředěním se na vlastní projekt,
na Dvorní divadlo. Nejprve v Lednicko-valtickém areálu, nyní také v domě U tří knížat
na Jánské.
Kromě toho, že je Zdeněk Černín spojen
s centrem Brna profesně, je také nadšeným
místním obyvatelem.
Málokdo ví, že prosadil, aby trhovci na Zelném rynku každý den uklízeli své stánky
a nenechávali je opuštěné a nevzhledné na
ploše rynku. Rázně vystoupil proti pochybné
směně historických domů v centru a jeho
smysl pro veřejný pořádek se v jeho okolí již
stal legendárním.
Všestranného divadelníka můžete 13. května vidět v inscenaci Enigmatické variace po
boku Romana Blumaiera a 23. května v Loutce s Michaelou Baladovou. Jak jinak než ve
vlastní režii.
Rezervace vstupenek a více informací je
zveřejněno na www.dvornidivadlo.cz.
Eva Seanínel Kolomazníková

■
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DUO ROZTANČÍ
ŠPILBERK

Elektronické hvězdy HVOB rozeznějí
17. května nádvoří Špilberku s albem Rocco.
Podmanivé rakouské duo HVOB odehraje
jeden z prvních velkolepě pojatých koncertních setů s bohatou vizuální show, legendární
moravská pevnost tak po vystoupení Jana
Blomqvista zažije další taneční večer.
Duo HVOB, Her Voice Over Boys, přichází
po dvou letech s novou dlouhohrající nahrávkou. Dvojalbum Rocco je přehlídkou zdravého uměleckého sebevědomí, které projekt
nabral během necelých sedmi roků existence. Za svůj úspěch vděčí HVOB především
strhujícím živým vystoupením.
Do každého jejich aspektu začleňují živé
nástroje, na první pohled zaujmou především
bicí nástroje. Duo se hudebně skvěle doplňuje. Zatímco Wallner je techničtější typ se zápalem pro producentskou práci, Müller představuje tu lyričtější polovinu.
Koncertní události oproti těm klubovým
navíc duu dovolují rozvinout další vlastní silnou stránku, vizualitu. Show tak doplňují kromě propracovaných světel také tematické
projekce, které se vztahují k aktuálnímu materiálu.
Sabina Coufalová

■

KNÍŽE MALÍŘŮ
PIRCHAN

KUNDERŮV
ROMÁNOVÝ SVĚT

Dříve umělecká osobnost, dnes zapomenutý malíř. Emila Pirchana představuje do
23. června výstava na Špilberku.
Emil Pirchan byl koncem 19. století nejslavnějším malířem žijícím v Brně. Zatímco tehdy
měl mezi ostatními umělci výsadní postavení
a byl lokální celebritou, dnes Brňané jeho jméno téměř neznají. Pirchanovo dílo má přitom
veřejnost stále na očích, například portréty
v galerii primátorů na Nové radnici nebo vitraj
u schodiště v budově Uměleckoprůmyslového muzea. Kdysi slavného brněnského malíře
připomíná výstava Emil Pirchan: „Malerfürst“
brněnské okružní třídy. Jako Malerfürst, tedy
kníže malířů, byl často označován slavný
vídeňský malíř Hans Makart, jehož věhlas se
rovnal slávě dnešních popových hvězd. Srovnatelně výsadní postavení měl v menším Brně
právě Emil Pirchan. Expozici doplňují také dva
interaktivní prvky, které Pirchanovo dílo hravě
přiblíží dospělým návštěvníkům i dětem. Výstava probíhá paralelně s výstavou mezinárodně
uznávaného scénografa Emila Pirchana mladšího, umělcova syna, kterou pořádá Museum
Folkwang v Essenu v Německu. Pirchan se
narodil ve Svaté Kateřině na Blanensku, studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni,
vyučoval na Vyšší zemské reálce v Brně. Portrétoval brněnské starosty, namaloval hlavní
oltářní obrazy pro kostely v Babicích nad Svitavou, ve Studené Loučce nebo v Olešné na
Moravě. Pirchan mimo jiné navrhoval podobně
jako Makart výtvarná řešení kostýmovaných
průvodů k různým slavnostním příležitostem,
např. k návštěvě císaře Františka Josefa I.
Michael Kalábek ■
v Brně roku 1892.

Výstavy a besedy představí dílo slavného
spisovatele.
Brněnský rodák Milan Kundera patří k nejpřekládanějším spisovatelům na světě, jeho
dílo čítá více než tři tisícovky vydání v různých
světových jazycích. Právě překladům jeho
knih je věnována výstava Milan Kundera
(neztracen) v překladech, která je k vidění
v Moravské zemské knihovně do 17. května.
Výstavu rozšiřuje 14. května od 18.00 hodin
beseda Románový svět Milana Kundery
a 17. května od 18.00 hodin Román Žert jako
estetický manifest a Promítání ﬁlmu Žert. Více
na www.mzk.cz. Milanu Kunderovi bude
věnovaný i pravidelný cyklus Oči Brna, kterým
Moravská zemská knihovna již pět let představuje významné brněnské osobnosti. Tentokrát nabídne unikátní fotograﬁe Kundery
s dalšími literáty a představí Kunderovu publicistiku a esejistické práce. Jde o část díla,
která velmi často vyvolávala výrazný ohlas
či polemiku. Výstava v Mramorových sálech
Biskupského dvora Moravského zemského
muzea představuje do 26. května slavného
spisovatele jako výtvarníka knižních obálek,
autora divadelních her a ﬁlmových scénářů.
(mav) ■
Více na www.mzm.cz.
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JAK SE POLÁRKA ROZZÁŘILA: 3. DÍL
Jiný talentovaný absolvent JAMU Pavel
Šimák, který si krátce předtím vyzkoušel dvě
režie ve Studiu Marta a poté v Městském divadle Zlín, uvedl důsledně odpsychologizované
Gogolovy Hráče, nabídl Polárce vlastní pohádku O holčičce, která se přestala smát. Premiéru
měla 19. února 2000. V mírně hororovém příběhu o střetnutí veselé Pepiny a zlobivého
Matese s čarodějnicí Babuchou Papuchou
a Strachem Pudihrachem v kombinaci živáků
a loutek uplatnil jevištní metaforičnost i odlehčující humor. O hudební a voňavou pohádku
Kašpárek a indiáni (11. března 2000) se zasloužil agilní Jiří Skovajsa, a to jako scenárista,
výtvarník, režisér a ztělesnitel hned tří postav.
Jednoduchý text pro předškolní děti propojil
motivy domácí a zámořské, když se Smečkův
Kašpárek přeplavil do Ameriky, zažil všelijaká
dobrodružství s domorodým šamanem i náčelníkem a šťastně se vrátil, aby v šelmovských

kouscích pokračoval. Čitelný děj s jazykovým
vtipem a prvky maňáskové „rakvičkárny“ nevtíravě poučil, že bez práce nejsou koláče. Již
připomenutý fakt, že produkovat v nesnadných podmínkách, s malým okruhem 5–7 všestranně využívaných účinkujících, několik novinek v krátkém časovém odstupu, nutně přináší
riziko jejich kolísavé hodnoty, potvrdila potměšilá šaškárna pro středně silné žaludky Šaškumprásk (29. dubna 2000) mladého Martina
Koláře. Jako u Balákova kabaretu Kouzelný
nos šlo o pásmo výstupů sporné kvality, kde
Tučkův pedantický profesor šaškologie čelil
poťouchlostem partnerů, spontánním reakcím
dětského hlediště i skopičinám klaunské party.
Šroubovaná jména postav Bobulen Zvoknakouk a podobně nebo Smečkovy zapamatovatelné melodie ke chvályhodnému záměru
oslavit fantazii a pohlédnout na svět očima
bláznů nepostačily; kritika právem volala po

včasných zásazích náročného dramaturga.
Nabité období 1999–2000 zakončila Velká
doktorská pohádka (17. června 2000), jejíž scénář na podkladě prózy Karla Čapka vytvořil
a režíroval osvědčený Mirko Matoušek. Do
měnícího se souboru opět dodal profesionální
zkušenost, do scénických složek s kombinací
živých herců a invenčních loutek Jiřího a Ildy
Pitrových vnesl úměrnost a řád. Vložená,
z úspěšného ﬁlmu Lotrando a Zubejda známá,
story o princezně solimánské se odehrála
s viditelně voděnými masivními marionetami.
Hlavní postavy a uzlové body příběhu Matoušek uvážlivě ponechal, avšak reáliemi přenesl
do Brna a okolí. Novou sezonou na přelomu
tisíciletí chytila Polárka po dalších rekonstrukcích, kapacita sálku byla upravena na 120 míst,
druhý dech. Do funkce uměleckého šéfa,
a současně do činohry NdB, nastoupil, a své
umělecké krédo zveřejnil odchovanec rektora
JAMU Aloise Hajdy, režisér Martin Čičvák; dramaturgického postu se ujal čerstvý absolvent
Miroslav Oščatka, jako interní výtvarník přišel
z bratislavské VŠMU Tom Ciller. Repertoárová
nabídka se postupně rozšiřovala na starší děti
a studenty, v projektu Bílé noci dokonce i na
diváka dospělého. Ustavilo se amatérské Studio dětí, pod vedením absolventky dramatické
výchovy JAMU Petry Slámové azlínského Petra
Krále, vyučujícího základy jevištní tvorby.
PhDr. Vít Závodský ■
Pokračování příště

HLEDAJÍ SE HERCI
Konkurz Brněnského Dětského Divadla se
uskuteční 26. května od 9.00 do 16.00
hodin v prostorách auly Gymnázia Matyáše
Lercha na Žižkově 55.
Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými
zájmy ve věku od osmi do patnácti let, respektive mládež do osmnácti let. Divadlo od svého
založení v roce 2009 uvedlo převážně v prostorách sklepní scény Divadla Husa na provázku inscenace Baron Trenck, Letní láska,
Rozhádaná abeceda a další. Soubor se ve
všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení
dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace.
Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se
mohou již zúčastnit Letního soustředění v termínu od 10. do 24. srpna. Přihlásit se k účasti
na konkurzu a další informace lze získat na
e-mailu: detskedivadlo-brno@seznam.cz, případně na telefonu: 603 584 610. Více na
Jiří Ryšánek ■
www.brdd.cz.
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Neziskové organizace

POMOZME POSTAVIT DŮM PRO JULII

Když odchází blízký člověk, je těžké se s tím
smířit. Když odchází dítě, je to téměř
nemožné.
Ztráta Julinky byla rána pro všechny blízké.
Přesto měli její rodiče dost síly na to, aby sou-

ALKOHOL JDE
ZVLÁDNOUT
Česká společnost je velmi nakloněná alkoholu. Většina oslav se bez něj neobejde,
pije se na různých akcích.
Hranice, za kterou začíná být pití alkoholu
problémem, je tenká. U každého člověka je
individuální. Sám často nepozná, že jeho pití
začíná negativně zasahovat do různých
oblastí jeho života. Ať už jde o práci, koníčky,
ﬁnanční situaci, zdraví, rodinný život či vztahy.
Potíže často nejdříve pociťují jeho blízcí.
Začíná-li váš partner, příbuzný nebo přítel
mít problémy s alkoholem, co nejdřív s ním
proberte situaci a dejte mu najevo vaši starost. Možná se nejdříve setkáte s odmítnutím.
Přesto ho povzbuďte, aby vyhledal odbornou
pomoc. Nevíte-li, jak na to, rádi vám poradíme.
Renadi pomáhá zdarma lidem i celým rodinám zvládat potíže související s pitím alkoholu
nebo užíváním návykových léků a gamblingem. Pro někoho je řešením abstinence, pro
někoho kontrolované pití bez vedlejších
škod. Pokud si chcete promluvit o možnostech pomoci nebo se jen poradit, i anonymně,
kontaktujte nás na telefonu 605 329 892,
e-mailu: renadi@renadi.cz nebo nás navštivte
na Bratislavské 2.
Více na www.renadi.cz.
Petra Kališová

■

hlasili s transplantací Julinčina srdce a dali
tím jinému dítěti naději. Jméno Julie se tak
stalo inspirací při zakládání dětského lůžkového hospice.
V dubnu roku 2018 založila skupina Brňanů
Dům pro Julii. Projekt, jehož cílem je vybudování dětského lůžkového hospice. „Od
začátku nám jde hlavně o to, nabídnout komplexní služby v oblasti paliativní péče. Snažíme se vytvořit místo, které nabídne pečujícím rodičům odpočinek a zároveň péči
psychologickou, zdravotní, sociální i duchovní. Ruku v ruce s tím však také místo, které
umožní prožít společné chvíle opravdu spolu,“ řekla ředitelka projektu Radka Vernerová.
Projekt má velkou podporu města Brna, které
pro výstavbu hospice poskytlo pozemek.
Nyní se organizace snaží pomocí veřejné
ﬁnanční sbírky a portálu darujme.cz získat
potřebné ﬁnance nejen na stavbu hospice,
ale také na další služby, které by ráda nabízela. „Kromě výstavby hospice bychom chtěli
nabídnout také terénní odlehčovací službu,
psychologickou péči pro rodiče i děti, podporu pozůstalým, či mobilní tým odborníků,

kteří budou schopni navštěvovat rodiny
v jejich domovech,“ dodala ředitelka Vernerová.
Podpořit výstavbu Domu pro Julii můžete
několika způsoby. Stačí vyplnit darovací formulář na stránkách www.dumprojulii.com.
Zároveň je možné zaslat dárcovskou SMS,
navštívit benefiční akci nebo nakoupit
v nadačním obchůdku Dobrý obchod pro
Julii v OC Max na Kubíčkově 8 v Bystrci.
Ondřej Banovský

■

MĚSÍC BEZ DIET

SÍŤOVÁNÍ PRO RODINY

Centrum Anabell pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy.
Měsíc bez diet připravilo centrum na květen. Součástí bude velké odpolední setkání
k destigmatizaci tématu poruch příjmu potravy. Účast přislíbila také patronka centra Vlastina Svátková, která se představí autorským
čtením své nové knihy Prostor pro duši. „V každé z našich poboček proběhne Den otevřených dveří, v Brně chystáme akreditovaný
kurz o sociální práci s lidmi s poruchou příjmu
potravy nebo veřejnou besedu s naší peerkonzultantkou,“ prozradila vedoucí Kontaktního centra Anabell Brno Mgr. Eva Slezáková.
Anabell dále realizuje Rodinnou terapii,
díky které poskytuje rodině pomoc sociální
pracovnice, psychoterapeutka a nutriční terapeutka, všechny tři společně. V léčbě poruch
příjmu potravy u dětí je práce s celou rodinou
důležitá, a tak se pracovníci Centra Anabell
snaží vysvětlit, že účast obou rodičů na setkání je velmi vhodná. Zároveň však hájí zájmy
dítěte a respektují vztahy v rodině.
Pokud rodiny chtějí, mohou navázat kontakt s dalšími rodinami, které zažívají něco
podobného, protože Anabell také organizuje
společná setkání více rodin pod vedením
psycholožky. Více na www.anabell.cz.

Dvouletý projekt neziskové organizace
Ratolest Brno Síťování pro rodiny byl
zakončen a jeho výstupem je metodický
postup pro nové pracovníky v sociálních
službách na www.situjeme.cz.
Nekončící dialog, férové jednání, cesta,
respekt, ale také někdy až sisyfovské úsilí
– to vše je spolupráce, jak ji vidí aktéři
brněnského systému péče o ohrožené děti
a jejich rodiny, kteří se v březnu zúčastnili
závěrečné konference projektu Síťování
pro rodiny.
Právě prohloubení spolupráce mezi
sociálně aktivizačními službami pro rodiny
s dětmi, oddělením sociálně právní ochrany
dětí a nízkoprahovými zařízeními pro děti
a mládež, bylo ústřední téma projektu realizovaného v letech 2017–2019 neziskovou
organizací Ratolest Brno.
Do projektových aktivit se zapojilo přes
sto pracovníků, a to umožnilo navázat nové
kontakty a prohloubit vzájemnou spolupráci.
Vzniklo také zázemí pro pilotní odzkoušení
nové metody multidisciplinární spolupráce,
a to supervizi sítě.
Více o projektu i organizaci na stránkách
www.ratolest.cz.

Jana Sladká

■

Bc. Anna Kupcová

■
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AMERIČTÍ FOTBALISTÉ
PODPOŘÍ DOMOV PRO MNE

MILČOVO KOLEČKO

Brněnský rok sportu je celoroční projekt, který připomíná významná sportovní výročí i osobní jubilea brněnských sportovních osobností.
Všechny připravené akce jsou motivací ke sportování dětí a mládeže pod
heslem Berme z minulosti oheň, nikoliv
popel. V duchu tohoto tvrzení pokračuje
Brněnský rok sportu v květnu a červnu.
Cyklistická beneﬁce Milčovo kolečko se
uskuteční 8. května v Bosonohách.
V úvodu se vzdává tradičně hold mnohonásobnému mistru republiky a kapitánu československé reprezentace
Miloši Hrazdírovi, po kterém je akce
pojmenována. Letos vzpomeneme také
devadesátiny legendárního trenéra Miroslava Černohlávka, nedožitou sedmdesátku vítěze Závodu míru z roku 1972
Vlastimila Moravce, šedesát má přímo
v den konání akce mistr světa na dráze
Igor Sláma a stálými účastníky Milčova
kolečka jsou olympijský vítěz z Tokia 1964
a vítěz Závodu míru ze stejného roku Jan
Smolík. Bude se samozřejmě i závodit.
Prvních 150 přihlášených obdrží startovní
číslo a pamětní list, na vítěze seniorských
kategorií čekají ještě medaile a další ceny
a děti se už těší na čokoládové medaile,
které jim tradičně předává Jiří Daler.
Prezence k závodění je v areálu FK SK
Bosonohy ve 13.00 hodin, doprovodný
program začíná o půl hodiny později.
Vstup je volný.
Více na www.brnenskyroksportu.cz.
Vladimír Koudelka

■

Sezona amerického fotbalu v Brně je
v plném proudu. Místní týmy první ligy
mohou fanoušci podpořit na bystrckém
hřišti. Brno Sígrs navíc podpoří aktivity pro
lidi se zdravotním handicapem.
Během domácích zápasů podpoří neziskovou organizaci Domov pro mne, která už
patnáct let pomáhá lidem s postižením žít
běžným způsobem života.
V letošní sezoně se představí prvoligoví
Sígrs domácím fanouškům celkem pětkrát.
Největším lákadlem při tom bude závěrečné
derby domácích družstev, které se uskuteční
22. června. Domácí zápasy hráčů amerického
fotbalu však kromě sportovního zážitku
nabídnou fanouškům i další program. Pro
letošní sezonu spojil tým síly s brněnskou
neziskovou organizací, která pomáhá handicapovaným. „Uvědomujeme si, že zdraví
je to nejcennější, co nejen sportovci mají.

NEVIDÍM A BĚHÁM
Nadšenci pomáhají lidem se zrakovým
postižením sportovat. Pro rozšíření své činnosti hledají podporu.
Běhat jsme začínali na jaře 2014 na zahradě
slepeckého ústavu v Chrlicích. Z první pětice
vydržel s běháním jen Tomáš. Od prvních týdnů jsou s trasérkou Monikou Strašákovou
naprosto stabilní dvojice, která vyráží trénovat
skoro každé pondělí. Přidávali se další, počet
se měnil, ale běháme stále. Už dávno nepomáháme nevidomým jen v Chrlicích. Baví nás
to a ani po pěti letech nekončíme. Nejčastěji
můžete vidět dvojice běžce a traséra na cyklostezce za Olympií, kolem Anthroposu, v Soběšicích, pod Špilberkem, pod hotelem Myslivna
a samozřejmě v Chrlicích. Jezdíme i na závody. V letošním roce jsme se zúčastnili WinterRunu v Brně, Olomouci a Praze a již tradičně
Běhu Lužánkami. Ve štafetě jsme uběhli v loňském i předloňském roce půlmaraton ve Velkých Bílovicích. Rekordním během bylo 28
kilometrů na závodě Sedm kuřimských
kopečků s velkým převýšením. Protože ne
všichni nevidomí chtějí nebo mohou běhat,
chceme jim nabídnout cvičení a vycházky.
Vrátíme se s nimi na zahradu, kde jsme před
pěti lety začínali. Chceme pořídit hole na Nordic Walking a Nordic Running. Přivítáme každou pomoc, díky níž bychom tento plán mohli
realizovat. Informace o možnostech podpory
naleznete na www.facebook.com/nevidimaMiluše Jurošková ■
beham.
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Zároveň jsme zvyklí nic nevzdávat a obdivujeme všechny, kteří navzdory postižení žijí
naplno. I proto jsme se rozhodli podpořit
Domov pro mne, který svým klientům v této
misi pomáhá,“ vysvětlil hlavní trenér týmu
Petr Švanda.
Návštěvníci si během utkání vyzkoušejí
své dovednosti při ovládání invalidního vozíku nebo se dozvědí o možnostech dobrovolnictví. „Dlouhodobě se snažíme zajišťovat
klientům nejen nezbytnou péči, ale také
zájmové kroužky, tábory a pobyty. Za podporu od sportovců, kteří se své vášni věnují
právě ve volném čase, jsme proto moc vděční,“ komentovala ředitelka Domova pro mne
Jarmila Vokálová. Finanční prostředky získané během zápasů brněnských Sígrs poputují
na organizaci volnočasových aktivit pro děti
a dospělé.
Mgr. Lenka Romportlová

■

MISTŘI
ZA LUŽÁNKAMI

Na 130 závodníků z našich i zahraničních klubů změří 18. května síly na
Mistrovství České republiky 2019
v para plavání.
Druhý letošní závod československého poháru v para plavání se koná v bazénu za Lužánkami od 8.00 do 17.00 hodin
a uvidíme zde soutěžit také brněnské
plavce, kteří celoročně trénují v bazénu
na Kraví hoře. Zaplave zde nejen domácí Dominika Míčková, která přivezla
z mistrovství Evropy stříbro za 50 metrů
prsa, ale i paralympijský vítěz a mistr světa na 50 metrů znak, Arnošt Petráček.
Závod je uspořádaný z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců
a organizuje ho SK Kontakt Brno.
(mav)

■

Sport

BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA

Lidé v Brně poběží 18. května za své hrdiny.
Běh pro Paměť národa odstartuje v 10.30
hodin Na Střeláku v parku u Anthroposu.
Patronem brněnského běhu je herec Michal Isteník, který také celý den moderuje.
Běh doprovodí koncert The 6 Fireballs – 50s
Rock’n’Roll Band, děti okouzlí divadlo Anička
a letadýlko, vše uzavře Tom Holič – live elektronika. Součástí akce je exteriérová výstava
Příběhy 20. století.
Účastníci závodu mohou i letos symbolicky
svůj běh někomu věnovat. V minulých letech
si vyráběli odznáčky s heslem „běžím za…“,
letos budou mít tuto větu také na startovních

POPOJEDEME, DĚCKA

Zveme všechny školačky a školáky a jejich
mladší sourozence na velkou dětskou
cyklojízdu.
Vezmi, cokoliv, co má kola, odrážedlo, koloběžku, kolo, a přijeď 1. června ve 13.00 hodin
do parku na Moravském náměstí. Čekají na
tebe soutěže třeba ve stání na kole nebo
závod odrážedel. Povozíme tě na nákladním
kole, ukážeme ti kolo vyšší, než je tvůj táta.
Když ti bude něco na tvém vozidle skřípat,
tak ti to na místě opravíme. Ve 14.00 hodin
vyrazí za doprovodu policie cyklojízda kolem
Lužánek. Nezapomeň si vzít zvonky, píšťalky,
trubky a všechno, co dělá pořádný zvuk,
vytvoříme cykloorchestr.
Akce chce poukázat na potřeby našich
nejmenších. I oni jsou součástí veřejného
prostoru a dopravy. Akci pořádá spolek
Brno na kole. Více informací na webu
Kristýna Hrubanová ■
brnonakole.cz.

číslech. Každý si pak může doplnit jméno
osobnosti, které si váží. Ať už to bude Milada
Horáková, letci v RAF, odbojáři nebo třeba
vlastní teta, která neuhnula nátlaku StB.
Pokračuje také neobvyklá kategorie „běžím kdekoli“, kterou pořádající Post Bellum
zavedlo v předešlém roce. K běhu se tak
mohou připojit i ti, kteří to na ostatní místa
mají daleko, žijí v zahraničí nebo zkrátka rádi
běhají sami.
Od prvního ročníku je běh charitativní. Každý, kdo zaplatí startovné, přispěje na další
nahrávání vzpomínek na 20. století a rozšiřování sbírky Paměť národa. Startovné je na
každém místě jiné, pohybuje se od 200 korun
pro žáky a studenty až po 2000 korun. Tato
maximální částka odpovídá sto minutám kompletního zaznamenání příběhu pro Paměť
národa.
Běh nabízí návštěvníkům jak profesionální
časomírou měřené trasy na pět a deset kilometrů, tak symbolický krátký běh a dětské
trasy.
Více informací na internetových stránkách
www.behpropametnaroda.cz.
Jana Holcová

■

RIVIÉRA SLAVÍ BĚHEM
Letos s Riviéra během oslaví Starez – Sport
patnácté narozeniny.
Riviéra běh již tradičně zahajuje letní sezonu přírodního areálu Koupaliště Riviéra. Letošní sedmý ročník proběhne 25. května podle
osvědčeného harmonogramu a na stejných
trasách.
Závod je určen běžcům všech věkových
kategorií a od 11.00 hodin nabídne bohatý
program také divákům. Účastníci závodu
se mohou registrovat do 23. května na
www.rivierabeh.cz, kde se dozvědí konkrétní
podobu programu. Prvních dvě stě závodníků
obdrží sportovní tričko zdarma.
Letos slaví společnost Starez – Sport
patnácté výročí svého vzniku, a proto pro
návštěvníky koupaliště připravila pestrou
zábavu. Hlavním bodem programu bude
koncert Adama Mišíka, biketrialová show
a vystoupení taneční skupiny B-Fresh. Na
děti čeká kromě vodních atrakcí skákací hrad,
aquazorbing, paddleboardy, malování na
obličej, opičí dráha, basketbalové koše
a beachvolejbalové kurty.
Návštěvníci mají v den konání závodu
na koupaliště i na všechny atrakce vstup
zdarma.
Michaela Radimská

■

LEZTE JAKO
ADAM ONDRA

Moderní lezecké centrum Hangar climbing playground by Adam Ondra na
Pražákově 53 láká začátečníky i pokročilé na stěnu.
Centrum je zaměřené výhradně na
bouldering, což je zábavná forma lezení
do čtyř metrů výšky nad žíněnkou, bez
použití lan a ostatních lezeckých pomůcek. Společníkem projektu, jeho mediální
tváří a podporovatelem je brněnský
rodák, v současné době nejlepší lezec
světa Adam Ondra. Lezecká plocha má
kvalitní a bezpečné dopadiště o rozměrech více než 900 metrů čtverečních.
Lezecké proﬁly jsou podle zahraničního
vzoru řešeny tak, aby poskytovaly možnost maximálního množství tréninkových
výstupů pro úplné začátečníky, pokročilé
i profesionály. Vzhledem k tomu, že
v roce 2020 je toto sportovní odvětví
zařazeno mezi olympijské sporty na letní
olympiádě v Tokiu, bude brněnská hala
sloužit nejen široké veřejnosti, ale také
jako tréninkové centrum Adama Ondry
a celé naší reprezentace. Sportoviště
nabízí také možnosti lezecké zábavy pro
rodiče s malými dětmi, kavárnu s kvalitním občerstvením, výukové programy
lezení s instruktory a řadu kulturních akcí.
V letních měsících navíc připravuje dětské příměstské tábory se zajímavým programem. Veškeré informace o centru
a nabízených službách lze nalézt na
stránkách www.hangarbrno.cz.
Ing. Pavel Labounek

■
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Inzerce
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Parkujte najisto!
Dlouhodobé parkování
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