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5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 24. 4. 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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Informace z radnice

VÁŽENÍ OBČANÉ,

považuji za svou povinnost informovat vás
o vážné situaci, týkající se zásahu Policie
ČR v Úřadu městské části Brno-střed ve
dnech 7.–9. března, kterou jste pravděpodobně zaznamenali z médií. Osobně mne
celá situaci velice mrzí, je velice nepříjemná, a to jak pro pracovníky úřadu, tak i pro
aktuální politické vedení radnice.
Policie ČR během tří dnů na úřadu sbírala
podklady a informace, které si následně
odvezla k prošetření. Jak je již veřejně známo,
podklady se týkaly investičního odboru

a správy nemovitostí. Policie se zajímala
o podklady z minulého volebního období,
tedy z let 2014–2018, kdy radnici vedla koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Zelených.
Na základě rozhodnutí soudce bylo v kauze vzato pět osob do vazby. Mezi zadrženými
jsou i člen Rady městské části Brno-střed Jiří
Švachula (ANO 2011) a Petr Liškutin, vedoucí
odboru investic a správy bytových domů.
Jsou stíháni kvůli trestným činům účast na
organizované trestné skupině a sjednání
výhody při zadávání veřejných zakázek.
Už během vyšetřování jsme byli s tajemníkem úřadu městské části Brno-střed Petrem
Štikou policii maximálně nápomocni a poskytli
jsme všechny informace, které policie požadovala. Je naprosto zásadní, aby se celá kauza co nejdříve vyšetřila, a pokud se prokáží
závažná obvinění jako opodstatněná, aby
byla podle zákona potrestána.
Od chvíle, kdy policie ukončila šetření na
úřadu, převzal vedení odboru investic a správy bytových domů tajemník úřadu. Dalším
krokem bylo pozastavení plateb za probíhající
investiční akce, které jsou nyní prošetřovány.
Všechny zakázky, u kterých nedošlo k podpisu smlouvy, budou znovu vypsány, tedy
přesoutěženy. Aktuálně tedy probíhají pouze
havarijní opravy, které musíme pro nájemce

zajistit. Prověřujeme i starší zakázky z minulého volebního období a radnice připravuje
další právní kroky. Pokud dojde k obvinění,
přihlásíme se jako poškození.
Další úrovní řešení situace je politické rozhodnutí o dalším pokračování koalice. V tomto
volebním období, 2018–2022, vede Brnostřed koalice ODS, ANO 2011 a KDU-ČSL. Členové rady městské části za ANO 2011 se
jednoznačně distancovali od podezřelého
chování svého kolegy, garantovali, že s organizovaným zločinem nemají nic společného,
ani netušili, že něco takového probíhá. Na
jednání zastupitelstva 13. března navrhli odvolání pana Švachuly z postu radního a také předali koaličním partnerům vedení sekce investic na radnici. Ty, po dohodě ODS a KDU-ČSL,
dostal na starosti člen rady za ODS, Ing. Ivo
Komárek. Ten se neprodleně po zastupitelstvu ujal své funkce a ihned činil kroky nutné
ke stabilizaci a obnovení provozu investičního
odboru. Na místo radní nominovalo hnutí ANO
2011 paní Ludmilu Oulehlovou.
Naším velkým úkolem do budoucna je
zamezit jakémukoliv protiprávnímu jednání
a přesvědčit vás, občany, že jsme udělali
všechna opatření, aby se podobná situace
nemohla opakovat.
Ing. arch. Vojtěch Mencl ■
starosta městské části Brno-střed
zvolen za ODS

OPRAVA KAŠNY PARNAS

Městská část Brno-střed zajišťuje v rámci
správy svěřeného majetku též provozování
kašen a fontán na území Brna-střed. Prav-

děpodobně nejznámější z nich je Parnas
na Zelném trhu.
Barokní kašna Parnas na Zelném trhu postavená koncem 17. století, je nemovitou
kulturní památkou. Uprostřed kašny je vysoká vápencová skála, v jejímž středu je malá
jeskyně otevřená do tří stran. Uvnitř je socha
Hérakla. Je oděn v kůži nemejského lva,
levé ruce drží nad hlavou kyj a v pravé ruce
na řetězu trojhlavého psa Kerbera, strážce
vchodu do podsvětí. Na vrcholu skály stojí
alegorie Evropy. V pravé ruce drží žezlo
a triumfálně stojí nad přemoženým drakem.
Pod vrcholem jsou dvě kamenné desky
s latinskými nápisy s chronogramy, připomínající rok výstavby a renovace. Poslední
periodickou úpravou, kterou kašna prošla,
byla v roce 2015 rekonzervace jejích
kamenných a kovových prvků. Ta zahrnovala opravu skaliska, sochařské výzdoby,
kterou tvoří pět figur s atributy a žezly, vnějších ploch nádrže, schodišťových stupňů,
čtyř soklů s chrliči, 15 patníků včetně nového zakotvení, předláždění okolní plochy

a povrchovou úpravu řetězů. V průběhu
loňského roku bylo zjištěno, že dochází
k nadměrnému úbytku vody z Parnasu.
Následně byl identifikován průsak vody ze
dna nádrže kašny zapříčiněný netěsnostmi
samotného dna i ve stěnách nádrže. Ve
spolupráci s Odborem památkové péče
Magistrátu města Brna a Národním památkovým ústavem městská část připravila
opravu izolací dna i stěn kašny. Předpokládané náklady na opravu jsou zhruba
400 000 korun a zahájení prací je plánováno v březnu, jakmile to venkovní teploty
dovolí. Kašna Parnas by pak měla být znovu
v provozu na konci května.
Městská část Brno-střed má ve správě
také kašny a fontány v parcích na Komenského náměstí, Moravském náměstí, Kolišti,
parku Rooseveltova, Obilním trhu a na
náměstí 28. října. Z vodních prvků dále
městská část provozuje deset pítek, jezírko
na Kraví hoře a dva zavlažovací systémy,
v parcích na Konečného náměstí a u Leto(kad) ■
hrádku Mitrovských.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Jubilejní narozeniny
Na konci února proběhlo první letošní
setkání u příležitosti jubilejních narozenin
občanů Brna-střed. V zastupitelském sále
jsme přivítali 12 jubilantek a jubilantů. Nejvíce
jubilantů s námi oslavilo 90 a více let, nejstaršímu oslavenci bylo 95 let a některé oslavence jsme s radostí na radnici přivítali už poněkolikáté. Tradiční hudební a recitační program
připravily herečky z divadla Polárka. Ještě
jednou všem srdečně gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

a to telefonicky na čísle +420 542 174 550
nebo na e-mailu: ﬁalova.ivana@brno.cz. Zde
se také můžete informovat na podmínky třídění právnické osoby.

úpravy a dosadby dřevin včetně pokryvných
keřů a trvalek. Úpravy si vyžádají náklady
z rozpočtu městské části Brno-střed ve výši
zhruba 800 000 korun a budou provedeny
v první polovině letošního roku.

Co se děje s odpadem?
Městská část Brno-střed zve na exkurzi do
spalovny společnosti SAKO Brno a.s. Exkurze
se bude konat v pondělí 27. května od 17.00
hodin v sídle svozové společnosti SAKO na
Jedovnické 2. Program tvoří úvodní promítnutí ﬁlmu s následnou diskuzí, na kterou naváže prohlídka provozu. Na exkurzi je nutné se
předem přihlásit. Zájemci o exkurzi se mohou
hlásit na e-mailu: jana.vytiskova@brnostred.cz. Z důvodu bezpečnosti není prohlídka přístupná pro děti předškolního věku.

Cvičení složek IZS
Na brněnském výstavišti v Pavilonu A-1
a jeho blízkém okolí se bude 2. dubna od
19.00 do 24.00 hodin konat taktické cvičení
složek Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje. Prověřena bude součinnost všech složek při zásahu u mimořádné
události typu rockový koncert. Především od
20.30 do 22.30 hodin při nácviku převozu
zraněných osob bude zvýšený počet sanitek
na trase od výstaviště k nemocnici u svaté
Anny. Provoz u vjezdové brány 5 výstaviště
a na křižovatce Mendlovo náměstí budou
řídit hlídky Městské policie Brno. (kad) ■

Třetí etapa úpravy
Helgolandu
Městská část Brno-střed v roce 2006
a následně v roce 2014 provedla první a druhou etapu parkové úpravy veřejného prostoru na Žlutém kopci v Brně v sousedství
Masarykova onkologického ústavu. K dnešnímu dni zbývá k úpravě už jen nevelká část
parku, která se nachází zhruba 50 metrů jižně
od významného krajinného prvku Helgoland.
Tato dosud neupravená část o rozloze cca
1.400 m² má podobu zarostlého skalnatého
návrší zčásti uměle zasypaného organickým
odpadem, jehož jádrem je z geologického
hlediska rovněž terestrický slepenec, stejně
jako v případě Helgolandu. Cílem úprav uměle zasypaného skaliska je po vyčištění území
od odpadů a ruderální vegetace ve formě
mladých výmladků a náletů vytvoření nových
přístupových parkových cest s povrchem ze
štěrkodrti včetně dvou přístupových schodišť,
vytvoření vyhlídky s jihovýchodním spádem
a umístění akátového mobiliáře, jako jsou
lavice a stůl, dvě informační tabule a odpadkové koše. Součástí prací budou i terénní

Kdy se sváží bioodpad?

ÚMČ Brno-střed hledá
pracovnici/pracovníka na pozici

Bioodpad bude od března společnost
SAKO Brno svážet, stejně jako v loňské sezoně, každou lichou středu v měsíci. První svoz
proběhne 13. března. Noví zájemci o dodání
nádoby do domu se mohou hlásit na e-mailu:
jana.vytiskova@brno-stred.cz nebo telefonním čísle +420 542 526 314. Nádoba je
k dodání zdarma, a to o objemu buď 120 l,
nebo 240 l. Podmínkou pro dodání je bydliště
v oblasti pilotního projektu svozu bioodpadu
ve Stránicích, umístění nádoby mimo veřejné
prostranství a ve dni svozu umožnění přístupu
pracovníků svozové společnosti, například
přistavením nádoby před dům. O nádoby na
plast a papír do domu je možné požádat na
Odboru životního prostředí Magistrátu města
Brna, kde žádosti přijímá Mgr. Ivana Fialová,

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2019

SPRÁVCE
OBČANSKÉHO KLUBU
STAROBRNĚNSKÁ 15,
HYBEŠOVA 65A
Pozice je vhodná pro aktivní seniory,
bude prováděna na dohodu
o pracovní činnosti.
Popis práce: otvírání a zavírání prostor,
vybírání hotovosti za pronájem,
úklid prostor, spolupráce s Úřadem
městské části Brno-střed.
Bližší informace:
Edita Korduliaková, tel.: 542 526 266

Informace z radnice

ROZTANČENÉ
MATEŘINKY

V Semilasse se 6. března konalo nesoutěžní vystoupení dětí z mateřských škol.
Na akci vystoupily děti z 11 brněnských
mateřských škol, Brno-střed zastoupily děti
z Vinařské 4, Vídeňské 39a a školky Na
kopečku u zvonečku na Horní 7.
Záštitu nad akcí převzala 2. místostarostka
městské části Brno-střed, JUDr. Michaela
Dumbrovská, která zhodnotila průběh slovy:
„Není jednoduché zorganizovat tak velkou
akci, děkuji všem, kteří se na ní podíleli.
Všechny děti byly úžasné, milé a veselé, jim
i jejich učitelkám patří veliký potlesk.“
Vystoupení uspořádal spolek Brněnský
(kad) ■
dráček.

VELIKONOČNÍ
SLAVNOSTI NA
NÁMĚSTÍ SVOBODY
Městská část Brno-střed pro vás i letos
chystá příjemné oslavy příchodu jara
na náměstí Svobody. Desátý ročník
Velikonočních slavností se koná od
12. do 21. dubna.
Přijďte se naladit na velikonoční notu
na náměstí Svobody. Na jarních trzích
najdete na čtyřicet stánků nejrozmanitějšího sortimentu především s velikonoční tématikou.
Těšit se můžete také na bohaté občerstvení i vinařské výrobky. Součástí letošního programu je opět bohatý doprovodný program plný tance a zpěvu. Zajistí
ho dětské i dospělé folklórní soubory
a cimbálové muziky, které k jarním svátkům neodmyslitelně patří.
Pro malé i velké nebudou chybět ani
oblíbené rukodělné dílny.
Organizaci akce tradičně zajišťuje příspěvková organizace městské části
(kad) ■
Brno-střed Kávéeska.

SRDEČNĚ
GRATULUJEME

V únoru oslavila krásné výročí 100 let
občanka městské části Brno-střed, paní
Antonie Večeřová.
Narodila se 21. února 1919 v Horních Dunajovicích, kde vyrůstala na statku společně se
sestrou a dvěma bratry. Poté odešla k příbuzným do Brna, kde se vyučila mechaničkou.
Vychovala dvě děti, syna a dceru. Pracovala
ve Zbrojovce jako mechanička psacích strojů.
Byla aktivní i v důchodu, chodila dlouhá léta na
brigády, pracovala jako pomocná kuchařka
v hotelu. Nyní žije v Medlánkách u dcery, která
o ni pečuje. Přejeme paní Večeřové mnoho
(kad) ■
zdraví, vitality a dobré nálady.

STAŇTE SE NÁHRADNÍ BABIČKOU

V dnešní době narůstá počet osamělých
seniorů, a naopak v rodinách často nefungují vazby mezi dětmi a prarodiči. Od roku
2012 proto nabízí Centrum pro rodinu
a sociální péči službu Trojlístek, sblížení tří
generací, která je zaměřena na zprostředkování náhradní babičky rodinám s dětmi.
„Městská část Brno-střed se k projektu přihlásila a podporuje ho jako jednu z aktivit
Family friendly auditu, který byl letos úspěšně
ukončen. Posilování vazeb a komunikace

mezi generacemi považujeme za důležitý
prvek spokojeného života jak rodin, tak
seniorů a seniorek,“ uvedla Mgr. Marie Jílková, radní pro sociální oblast, pod níž realizace
opatření Family friendly auditu spadá.
Jak projekt funguje, popisuje Kristina
Kohoutová z Centra pro rodinu a sociální péči:
„Náhradní babičky v rodině nepomáhají
s domácími pracemi. Věnují se hlavně dětem.
Tráví spolu čas hraním, na procházce v parku
nebo čtením pohádek. Z některých propojených partnerství vznikl krásný vztah, který
trvá i několik let. Mnoho náhradních babiček
již našlo rodinu, ve které mohou uplatnit své
životní zkušenosti, věnovat svou energii, lásku a zároveň být samy obdarovány sdílením
zážitků s malým dítětem, a to za symbolický
příspěvek 50 korun za hodinu.“
Trojlístek pořádá v průběhu roku několik
setkání pro náhradní babičky. Jedná se o různé vzdělávací akce, ale třeba i o neformální
setkání Kafe s Trojlístkem, kde si náhradní
babičky povídají u kávy a domácího moučníku o svých zkušenostech s vnoučaty a rodinami. Během roku probíhají i společné výlety,
které jsou velmi oblíbené mezi rodinami
i náhradními babičkami.

V současné době zájem rodin o službu
značně převyšuje počet přihlášených náhradních babiček. Rádi bychom touto cestou
povzbudili každou ženu, která by ráda trávila
čas v přítomnosti dětí, pomohla mladým rodinám a stala se tak spokojenou babičkou.
„Hlásím se vám se zpětnou vazbou na
výběr rodiny, ve které jsem se stala náhradní
babičkou. Váš odhad byl naprosto přesný
a z mé strany to byla láska na první pohled
nejen k Ondráškovi, ale i k jeho mamince.
Děkuji vám a přeji mnoho dalších spokojených babiček a dětí.“
-babičkaZájemkyně o roli náhradní babičky se
mohou hlásit pracovnicím služby Trojlístek
prostřednictvím e-mailu: trojlistek@crsp.cz,
nebo telefonicky: 605 234 509. Propojení
se vybírá na základě přání babičky, ale například i podle dojezdové dostupnosti. Jediné,
co budou náhradní babičky potřebovat pro
zapojení do služby, je platný výpis z rejstříku
trestů. Registrace ve službě Trojlístek je dobrovolná a je možné ji kdykoliv ukončit.
(kad)

■
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SENIORSKÁ OBÁLKA
POMÁHÁ

Městská část Brno-střed se připojila k Magistrátu města Brna v projektu Seniorská
obálka.
Město Brno se zapojilo do celorepublikového projektu Seniorská obálka, který má
být pomocníkem v krizových situacích. Ta je
určena především starším osobám, které žijí
osamoceně. Na Seniorské obálce spolupracovala řada odborníků z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, Záchranné služby Jihomoravského kraje a dalších.
Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři
vyplní podle důležitosti údaje o svém zdravotním stavu. Vyplňování se řídí principem
semaforu, nejdůležitější věci jsou červeně,

doporučené údaje žlutě a méně závazné
informace zeleně. Záleží na samotných seniorech, které údaje vyplní, ale čím víc informací
například o lécích, hospitalizaci nebo alergiích
bude vyplněno, tím obálka lépe poslouží.
Součástí formuláře je také seznam kontaktů
na blízké osoby.
Vyplněný tiskopis se doporučuje umístit
na viditelné místo, například na ledničku nebo
vnitřní stranu vchodových dveří. Obálka pak
poslouží ve chvíli, kdy by senior potřeboval
rychlou pomoc zdravotníků nebo policistů
a hasičů. Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického
In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze.
Pokud máte o obálku zájem, tiskopis je
k dispozici na www.seniorskapolitikajmk.cz,
případně si ji můžete vyzvednout osobně na
Odboru zdraví Magistrátu města Brna na
Dominikánském náměstí 3 nebo na Miniúřadě městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.
Lucie Tribulová

■

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Vzdělávací projekt pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, tercií a kvart víceletých gymnázií běží i ve školách městské
části Brno-střed.
Úkolem žáků a studentů je vyzpovídat
pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotograﬁe, prozkoumat archivy apod.
Finálním výstupem by měla být rozhlasová,
televizní nebo psaná reportáž či dokument.
Ve školním roce 2018/2019 se do projektu
v naší městské části zapojily základní školy
Úvoz, Kotlářská, Hroznová, náměstí Míru, Křídlovická, Horní a náměstí 28. října. Žáci na
svých prezentacích pracovali půl roku. Setkávali se s pamětníky, účastnili se workshopů
a procházeli technickým i odborným školením. Za podpory učitelů a koordinátorů se

naučili, jak pracovat s technikou a prošli si
kurzem rozhlasové a televizní tvorby. Zaznamenané vzpomínky vybraných pamětníků
pak dále zpracovávali. Informace ověřovali
v archivech a u historiků, digitalizovali fotograﬁe, které jim pamětníci zapůjčili a nakonec
ze všech materiálů sestavili výslednou reportáž. Své reportáže představili 14. března ve
společenském sále radnice Brno-střed.
Všechny si zaslouží veliké ocenění, protože
žáci zachytili naprosto unikátní historická fakta
a svědectví, spojená s historií významných
pamětníků z našeho okolí. Projekt Příběhy
našich sousedů koordinuje nezisková organizace Post Bellum. Příběhy budou zveřejněny na www.pribehynasichsousedu.cz.
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(kad)

■

CHCEME ZMĚNIT
SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ
BYTŮ
Rada městské části Brno-střed požádala
Magistrát města Brna o změnu pravidel
pronájmů bytů v majetku města. Chce
zavést možnost opravy bytu vlastním
nákladem, což městské části umožní
výrazně zrychlit proces obsazování volných bytů.
Zájmem městské části Brno-střed je do
pravidel opět zařadit možnost přidělovat byty
na opravu vlastním nákladem. Ve stávajícím
režimu městská část ročně opraví zhruba
80 bytových jednotek, zpět do bytového fondu se jich však vracívá kolem 170 a není v lidských ani ﬁnančních silách městské části proces oprav bytů více urychlit. Dlouhodobě tak
zbývá zhruba 270 bytů, které jsou aktuálně
volné, městská část je však nemůže uvolnit
k pronájmu, protože čekají na rekonstrukci.
Městská část Brno-střed aktuálně spravuje
291 domů a 4176 bytů.
„Pokud by došlo ke změně pravidel a městská část by mohla byty pronajmout s podmínkou provedení udržovacích prací nebo
větších investic, došlo by k výraznému zrychlení procesu pronajímání a v důsledku pak
i k vyšším příjmům z nájemného, které by se
opět využily do dalších rekonstrukcí bytů
a domů,“ uvedl Mgr. Jan Mandát, člen Rady
městské části Brno-střed, do jehož gesce
bytová politika spadá.
Do udržovacích prací se řadí například
opravy omítek, malby, nášlapné vrstvy podlah, doplnění interiérových dveří nebo výměna zařizovacích předmětů. Nájemník by je
provedl vlastním nákladem do určitého
smluvního termínu, a poté by mu byla prodloužena nájemní smlouva na dobu neurčitou
a náklady by se odečítaly z nájemného. V případě bytů s většími investicemi by byla oprava vlastním nákladem nájemce prováděna
podle projektu zpracovaného ze strany městské části.
Dále městská část Brno-střed navrhuje
možnost rozhodnout o pronájmu bytu mimo
pravidla v případě, že by se jednalo o uzavření smlouvy se zaměstnancem příspěvkové
organizace zřízené městskou částí nebo se
zaměstnancem radnice. „Chtěli bychom na
trhu práce zatraktivnit pracovní místa jak na
radnici, tak i třeba ve školství. Systém by tak
v odůvodněných případech pomohl zaplnit
některé složitě obsazované odborné pracovní pozice,“ dodal Jan Mandát.
(kad)

■
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INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
k předškolnímu vzdělávání také v jiné než
spádové školce, zde však bez výhody přednostního přijetí pro čtyřleté děti, tj. děti, které
dovrší věk minimálně 4 roky k 31. srpnu 2019.
V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena
možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců.
Více na https://zapisdoms.brno.cz/

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno
všem dětem, které dosáhnou pěti let do
měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské
škole je bezplatné.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy. To se týká
pouze obecních mateřských škol. Zákonní
zástupci však mohou i nadále zapsat své dítě

Proces zápisu dětí do
mateřských škol probíhá ve
třech fázích:
1. Vydávání přihlášek
V této fázi je třeba vytvořit žádosti o přijetí
(přihlášky) a nechat si je potvrdit od lékaře
dítěte.
– vydávání přihlášek proběhne v době
od 1. dubna do 1. května 2019
– místa vydávání přihlášek – stejně jako
v minulých letech:
– mateřská škola: ředitelka stanoví termín
a dobu vydávání přihlášek

– Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
MMB: Mgr. Hanáková, paní Hofbruckerová
– na stránkách https://zapisdoms.brno.cz
ke stažení
2. Sběr přihlášek
V průběhu sběru přihlášek je nutné se
dostavit do vybrané mateřské školy
s žádostí o přijetí a dalšími doklady.
Sběr přihlášek proběhne ve dnech 2.
a 3. května 2019 v době od 8.00 do 16.00
hodin v jednotlivých školkách. Konkrétní
hodiny v rámci tohoto období určí ředitelka
školy a zveřejní je obvyklým způsobem.
3. Přijímací řízení
Během této fáze můžete na webových
stránkách monitorovat průběh přijímacího
řízení a sledovat hranici pro přijetí/nepřijetí
dítěte do školy. Přijímací řízení do školek
bude zahájeno 9. května 2019.
Předškolák, který již navštěvuje mateřskou
školu zapsanou v rejstříku škol a školských
zařízení, nemusí jít znovu k zápisu. (kad) ■

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH
ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení
jeho právních povinností, resp. za přestupek
podle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který je možno uložit sankci. Při zápisu

do prvního ročníku základní škola informuje
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné
školní docházce, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Pro rodiče, kteří
odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko-psychologickou poradnu či speciální
pedagogické centrum měli s dítětem navštívit
co nejdříve.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu
povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž
pro pětileté děti až do zahájení povinné školní
docházky předškolní vzdělávání povinné.
Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informa-

ce k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků,
které je možné přijmout, popis formálních
a případných dalších částí zápisu a popřípadě
další údaje.

Užitečné odkazy:
– Podrobné informace o zápisu do ZŠ a termínech: https://zapisdozs.brno.cz/. Zde
najdete mimo jiné i Desatero předškoláka,
tedy vše, co by měl umět budoucí prvňáček, dále popis toho, jak zápis probíhá
a spádové obvody základních škol.
– Katalog škol najdete na www.brno.cz
v sekci odbor školství, mládeže a tělovýchovy
– Webové stránky jednotlivých škol: na nich
jsou uvedeny termíny zápisů, dny otevřených dveří a je zde možné se podrobněji
seznámit se systémem výuky a aktivitami,
které se na jednotlivých školách konají.
(kad)

■
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Právo hlasovat – občan
jiného členského státu EU

Volby se konají 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. Městská část
Brno-střed zajišťuje jejich přípravu a organizaci. Nyní přinášíme základní informace
k volbám, v příštím čísle zpravodaje najdete
seznam volebních místností.

Informace 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
Petra Kafková, tel.: 542 526 375, e-mail:
petra.kafkova@brno-stred.cz
Bc. Alois Linha, tel: 542 526 376, e-mail:
alois.linha@brno-stred.cz
Nebo je možné zeptat se osobně na Úřadu
městské části Brno-střed, Dominikánská 2,
kancelář č. 15 v přízemí, od vrátnice vlevo.
Pracovníci budou k dispozici:
v pondělí a středu: 8.00–17.00 hodin, úterý
a čtvrtek: 8.00–14.00 hodin a v pátek:
8.00–13.00 hodin.

Právo hlasovat – občan
České republiky
Právo hlasovat do Evropského parlamentu
má každý státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz. Překážkou ve

Právo hlasovat do Evropského parlamentu
má občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území
České republiky, tedy nejméně od 10. dubna
2019, nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a je zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Občan
jiného členského státu, který má právo volit
podle § 5 zákona 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a není veden
v dodatku stálého seznamu voličů, projeví
svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky tím,
že podá u obecního úřadu, v jehož správním
obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky,
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy
do 14. dubna 2019, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti přiloží kopii dokladu
osvědčující přihlášení žadatele k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní
příslušnost, místo pobytu, adresu volebního
obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci,
a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České
republiky.
Občan jiného členského státu, který je
veden v dodatku stálého seznamu voličů,
projeví svou vůli hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu na území České
republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden,
žádost o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti
přiloží čestné prohlášení žadatele, ve kterém
uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu,
adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro
volby do Evropského parlamentu veden ve
volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu pouze
na území České republiky.
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V případě, že tak volič učinil v minulých
volbách do Evropského parlamentu, je stále
zapsán v seznamu voličů do Evropského parlamentu. Těmto voličům doporučujeme, aby
si svůj zápis ověřili na příslušném obecním
úřadě.

Voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu je
možné podávat ode dne vyhlášení voleb
u toho obecního úřadu, u kterého je volič
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb,
což je do 9. května 2019, příslušnému obecnímu úřadu. Pozor, prvním dnem, kdy může
nejdříve úřad předat voličský průkaz, je
9. květen 2019.
Hlasovací lístky budou doručeny do schránek do 21. května 2019, budou také k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
nebo přímo ve volební místnosti.

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného
členského státu a že je na území ČR přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze
seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz.

Hlasování mimo volební
místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části
a v den voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v rámci volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
Podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.
(kad)

■
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ZNOVU UKLÍZÍME ČESKO

Zima skončila, je čas na jarní úklid, a to
nejen doma. V sobotu 6. dubna 2019 nastane hlavní termín úspěšné akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko, zaměřené na dobrovolnické úklidy černých skládek a drobného nepořádku z naší přírody, měst a obcí.
Jak to funguje? Na stránkách projektu
www.uklidmecesko.cz se již v těchto dnech
můžete přihlásit k libovolnému zaregistrovanému týmu. „Po celé republice jich bude
několik tisíc,“ řekl nám zakladatel akce Miroslav Kubásek z naší městské části, kterého
jsme požádali o další informace.

Všimli jsme si tematických zaměření jednotlivých ročníků. Na co se zaměříte letos?
V letošním roce budeme věnovat zvýšenou pozornost pneumatikám pohozeným
nejen v přírodě, ale i ve skrytých zákoutích
měst a obcí. Pneumatiky jsou pro nás totiž
evergreenem, na které narážíme již od prvního ročníku úklidů, a to mnohdy i na těžko
uvěřitelných místech. Je pro nás stěží pochopitelné, že se někomu chce táhnout pneumatiky do lesa, když je může bezplatně
odevzdat na jednom z několika stovek míst
zpětného odběru. Proto bychom chtěli letos

UKLIĎME ČERVENÝ KOPEC

Připojte se i letos v sobotu 6. dubna 2019
od 10.00 do 14.00 hodin k dobrovolnickému úklidu Červeného kopce, který je součástí celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Pojďte společně s námi uklidit národní přírodní památku Červený kopec a její okolí.
Místo, které považují za unikátní geologové
z celého světa, osídlili lidé už v době kamenné a dnes se tu můžete kochat jedinečným
výhledem na město. Pokud se chcete přidat, je třeba se zaregistrovat na stránkách
https://www.uklidmecesko.cz/event/20598/.
Podle počtu přihlášených zajistíme pracovní
rukavice a pytle na odpad.

Kde se sejdeme? V areálu bývalé LDN na
ulici Červený kopec, odkud se skupinky dobrovolníků rozejdou do okolí.
Co na sebe? Čeká nás společný úklid
odpadu kolem cest i v terénu, přijďte proto
v pevných botách a pracovním oděvu.
Co z toho? Kromě dobrého pocitu se můžete za odměnu v neděli 7. dubna vydat na
exkurzi do jeskyně, jejíž název je prozatím
tajný. Těšit se můžete i na další odměny.
Pojďte do toho s námi, těšíme se na vás. Úklid
pořádají pracovníci Oddělení strategického
plánování Magistrátu města Brna.
Mgr. Kateřina Pavlíková

■

problematiku pneumatik a jejich zpětného
odběru více zviditelnit a zmapovat při úklidech jejich množství. Pneumatiky budou letos
i novou kategorií ve velmi oblíbené fotosoutěži.
Jaký má akce ohlas?
Vysoká účast veřejnosti nás každý rok mile
překvapí. Z původních asi tří tisíc účastníků
před pěti lety jsme se dostali v roce 2018 již
na více než 130 tisíc. Jedná se tak o jednu
z největších ekologických akcí u nás. Organizace tak velké akce by však nebyla možná
bez vstřícnosti městských a obecních úřadů,
ﬁrem svážejících nasbíraný odpad a sponzorů, díky kterým můžeme pro většinu dobrovolníků zajistit pytle a rukavice.
Co když někdo 6. dubna nebude mít čas?
Hlavní jarní úklidový den je sice 6. dubna,
ale řada úklidů bude probíhat i v ostatní dny.
Lidem ochotným prospět svému okolí přece
nemůže nikdo diktovat, kdy mohou přiložit
ruku k dílu. Do úklidových akcí se tak můžou
občané zapojit na různých místech během
celého jara.
Přidáte se i vy? Vybrat si úklid, ke kterému
se přidáte, můžete v interaktivní mapě na
adrese www.uklidmecesko.cz/map/.
Miroslav Sedláček

■

NOVÁ PRAVIDLA
ODTAHŮ PŘI
BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ
Podle nově schválených pravidel nebudou
vozidla při čištění ulice odtahována jako
doposud, bude s nimi manipulováno pouze
na místě blokového čištění.
Úklid i manipulaci s vozidly zajišťují Brněnské komunikace a.s. Vozidla budou odtažena
a odstavena na jiné vhodné místo, například
do vedlejší ulice, a odtud vrácena zpět na
místo, ze kterého byla odstraněna. Druhou
variantou je naložení vozidla na odtahové
auto a po vyčištění ulice jeho vrácení zpět.
Odtahy a následné vracení vozidel zpět na
místo probíhá za asistence strážníků Městské
policie Brno, kteří špatné parkování budou
pokutovat jako přestupek podle platné legislativy. Poplatek za odtah vozidla na odstavné
parkoviště tak nově odpadá, platí se poplatek
1 500 korun za manipulaci s vozidlem. Policie
také na předmětné vozidlo umístí informaci
o manipulaci a je provedena foto a videodokumentace. Dopravní značení je umístěno
sedm dní před blokovým čištěním, městská
část jeho správné umístění kontroluje. Informace o blokovém čištění najdete i v aplikaci:
(kad) ■
https://cisteni.bkom.cz.

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2019 | 9

Informujeme

ZEMŘELA MARIE
ŠTROSOVÁ-STEINEROVÁ

V úctyhodných 96 letech zemřela 14. ledna
pěvkyně Marie Štrosová-Steinerová.
Narodila se 10. ledna 1923 v Mladé Boleslavi do umělecké rodiny. Absolvovala pražskou konzervatoř a v sezoně 1942/43 se stala
členkou Divadla Vlasty Buriana, po jehož
boku si zahrála hlavní ženskou roli ve ﬁlmu
pro pamětníky Ryba na suchu. Od roku 1948
až do odchodu do důchodu v roce 1981 působila jako sólistka v Janáčkově opeře v Brně,
kde ztvárnila mnoho významných rolí. Od
počátku šedesátých let se Marie Štrosová-Steinerová věnovala pedagogické činnosti
na brněnské konzervatoři a poté i na JAMU.
Za celoživotní mistrovství v oboru opera zís(kad) ■
kala v roce 2004 Cenu Thálie.

LOUČENÍ S HERCEM
JIŘÍM PECHOU

NA ŽELEZNIČNÍ
VZNIKNE UBYTOVNA
PRO RODINY S DĚTMI

Ve věku 74 let odešel 28. února do hereckého nebe herec Jiří Pecha.
Herec stál u zrodu brněnského Divadla
Husa na provázku a proslavil se po boku
kolegy a kamaráda Bolka Polívky. Svérázný
komik hrál například ve ﬁlmech Lotrando
a Zubejda, Nuda v Brně či Anděl Páně. Petr
Oslzlý, rektor JAMU, na herce zavzpomínal
slovy: „Vzpomínat na Pecu, tedy na Jirku
Pechu, ze dne na den v čase minulém bolí.
Znamená to vstoupit do nekonečné řeky
vzpomínek na jeho role počínající Kreontem
v absolventské inscenaci Brechtovy úpravy
Antigony a Uhdeho Výběrčím při vůbec
prvním představení Husy na provázku 15.
března 1968. Každá role byla pro něho zápasem vedeným s maximální energií. Jeho
herectví bylo doslova přírodním úkazem.
(kad)

■

HORKOVODY PŘINÁŠEJÍ
ÚSPORNĚJŠÍ TEPLO
Zajištění spolehlivé, efektivní a co nejúspornější dodávky tepla je cílem výměny
zastaralé parovodní sítě za horkovody.
Náročnou rekonstrukci zahájily Teplárny
Brno v roce 2010 a na přelomu dubna a května odstartuje její letošní etapa. Stavební práce, které skončí nejpozději v říjnu, se uskuteční v různých částech Brna a dotknou se
rovněž některých lokalit Brna-střed.
Výměna parovodní sítě je naplánována
v oblasti ulic Hvězdová a Spolková. Podle
předpokladu dojde k uzavírce části ulic Černopolní a Spolková, dále bude uzavřen pravý
jízdní pruh ulice Hvězdová (Hvězdová bude
jednosměrná směrem od ulice Bratislavská)
a pravý jízdní pruh ulice Milady Horákové
(směrem od ulice Černopolní v délce cca
10 m). Objízdné trasy budou vedeny přes
ulice Francouzská, Přadlácká a Bratislavská.

V této lokalitě dojde i k dočasnému zrušení
parkovacích míst a stání. Pracovat se bude
rovněž v oblasti Körnerovy. Podle předpokladu bude Körnerova uzavřena od Bratislavské po Cejl), částečně omezena bude
i křižovatka ulic Bratislavská – Körnerova.
Objízdné trasy povedou přes Bratislavskou
a Cejl. I v tomto případě dojde ke zrušení parkovacích stání. Bez objížděk se obejdou práce v oblasti Vodní – částečně bude uzavřen
pouze úsek ulice Jircháře. I zde je třeba počítat s dočasným zrušením parkovacích míst.
Podrobnosti se obyvatelé dotčených
oblastí dozvědí z letáků ve svých schránkách,
aktuální situaci bude možné sledovat také na stránkách www.teplarny.cz/projekty
a www.kopemezabrno.cz.
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Jiřina Veselá ■
Teplárny Brno, a. s.

Brněnští radní v březnu schválili investiční
záměr, v jehož rámci by měla na ulici Železniční vzniknout ubytovna pro sociálně
slabé.
Rekonstrukce objektu s číslem popisným
8–10 je naplánována ve spolupráci s městskými částmi Brno-střed a Brno-jih, na jejichž
pomezí leží. Městská ubytovna bude sloužit
lidem v akutní bytové nouzi. Upřednostněni
ale budou ti, kteří budou chtít svoji aktuální
nelehkou životní situaci aktivně řešit. Rekonstrukce vyjde zhruba na 31 milionů korun.
V současné době jde o nevyužívanou víceúčelovou stavbu ubytovny, prádelny a skladů. V minulosti tam bývali ubytováni především zahraniční dělníci. Vzniknout by mělo
12 pokojů s celkem 30 lůžky. Především
rodiny s dětmi tam budou mít zajištěnu
i sociální péči. V rámci plánované investice
by měla být jednopodlažní budova bez podsklepení kompletně rekonstruována. Vyměněny budou tepelná i hydroizolace a vnitřní
rozvody, opraveny budou podlahy i vnitřní
a vnější prostory budovy. Chystá se také
rekonstrukce střechy i vnějších zpevněných
ploch. V objektu už se navíc v současné
době nachází nově vybavená kotelna
s výkonem dostatečným pro budoucí záměry.
Jedním z důvodů vzniku městské ubytovny pro sociálně slabé je neustálá hrozba
uzavření jiných ubytoven, kterých je na území celého města asi 55. Město Brno však
zatím vlastní ubytovací prostory nemá. Zařízení, které by na přechodnou dobu poskytlo
ubytování osobám v akutní bytové nouzi,
chybí. Ubytování ve standardu ubytovny
na nezbytně nutnou dobu by přitom za bránilo mimo jiné i rozpadu rodin s dětmi,
propadu do stavu bezdomovectví a sociálního vyloučení, a dalších dopadů na rodinu
i město.
Vedení města Brna pro zajištění bezproblémového sousedského soužití v případě
plánované Městské ubytovny pro sociálně
slabé počítá se stálou přítomností personálu
ubytovny, asistentů prevence kriminality,
popřípadě i zvýšený dohled hlídek městské
policie. Samozřejmostí bude výkon činností
sociálních pracovníků, kteří se budou podílet s ubytovanými na řešení jejich situace a pracovat na jejich osamostatnění,
hledání jiných forem bydlení, zaměstnání
a podobně.
(kad)

■
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VIDEA POMÁHAJÍ
HANDICAPOVANÝM

VÝSTAVA DÁME NA VÁS
V URBAN CENTRU
Participativní rozpočet Dáme na vás letos
zahájil svůj 3. ročník. Od 18. dubna do
31. května 2019 bude k vidění v Urban centru na Mečové 5 výstava Dáme na vás. Její
vernisáž proběhne 17. dubna v 17.30 hodin.
„Návštěvníci na výstavě uvidí průřez dvěma předchozími ročníky, k nahlédnutí bude
například projektová dokumentace vítězného projektu z roku 2017 Propojení Žebětína
i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší
i cyklisty nebo projektové dokumentace dalších projektů, navíc se návštěvníci budou
moci podrobně seznámit s vítěznými projekty
roku 2018“, řekla koordinátorka participace
Klára Drápalová.
Od poloviny února mohou obyvatelé města
Brna podávat své návrhy na projekty pro lepší
Brno. Pokud získají na výstavě inspiraci,
mohou elektronicky podat projekt přímo
v Urban centru.
Ve středu 17. dubna proběhne od 18.00
hodin v rámci vernisáže výstavy veřejné
setkání, kde budou moci návštěvníci tvořit
projekty společně, zeptat se na cokoliv, co

je o participativním rozpočtu zajímá, nebo
diskutovat nad svými návrhy pro letošní rok
a nad vítěznými projekty z loňských ročníků.
„Na veřejném setkání budeme mluvit především o tom, jak podat projekt a na co si dát
pozor, aby projekt prošel sítem posuzování
proveditelnosti. Navíc s pomocí koordinátorek se rovnou na místě můžete pustit do
společné přípravy projektů,“ přiblížil program setkání vedoucí Kanceláře participace
Marco Banti.
Nezapomeňte, že do 15. května můžete
podávat projekty a do 31. května můžete vyjadřovat svou podporu kterémukoliv z podaných projektů na webu. Podrobnější informace najdete na www.damenavas.brno.cz.
„Dáme na vás je o vašich nápadech, nenechte je ležet v šuplíku,“ dodal Banti.
(kad)

■

(mav)

SENIOR V SILNIČNÍM
PROVOZU
Senioři představují významnou skupinu
účastníků silničního provozu. Jejich účast
je jak aktivní-řidič, tak pasivní-spolujezdec,
chodec, cyklista.
Ať už jsou v jakékoliv roli, vždy se společně
s ostatními podílejí na vytváření bezpečného
provozu. Silniční doprava neustále houstne,
a tím se zvyšuje pravděpodobnost nehod.
Věk s sebou bohužel přináší zhoršení zdravotního stavu, rychlejší únavu, případně
nervozitu, což se může projevit při řízení
vozidla. Naše předpisy stanovují povinnost
lékařských prohlídek u řidičů, kteří dovrší 60,
65 a 68 let. Poté už je pravidelná prohlídka
povinná každé dva roky. Vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu však může lékař
určit dřívější termín návštěvy, než je ten stanovený. Na základě prohlídky dostane řidič
od lékaře o své zdravotní způsobilosti doklad,
který musí vozit s sebou pro případ silniční
kontroly. Většina řidičů-seniorů také pravidelně užívá léky na různé nemoci související
s věkem. Protože některé léky, například proti
bolesti, antidepresiva nebo léky k tlumení
alergických reakcí, mohou otupovat pozor-

Díky videonávodům lidé s pohybovým handicapem lépe zvládnou cesty do města, na
úřady i za kulturou.
Především lidé s pohybovým handicapem,
ale i starší lidé nebo rodiče s kočárky, ocení
videa, která natáčí skupina HandMedia. Už
v minulém roce vznikl videonávod, který radí,
jak zdolat bariérové budovy radnice Brna-střed. Nově vznikla další videa, která ukazují,
jak si vyřídit vše potřebné v budově Magistrátu města Brna na Husově ulici. Díky podpoře města má letos přibýt ještě dalších
sedm spotů.
„Konkrétní místa vybíráme ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro
bezbariérové Brno. Při samotném natáčení
máme dva cíle, jednak ukázat, jak se na místa
lidé dostanou, a zároveň jim říct, proč by se
tam měli vydat. V neposlední řadě tím poskytujeme i zpětnou vazbu správcům nebo majitelům objektů, aby viděli, co mají nastaveno
dobře a co by mohli zlepšit,“ přiblížila za
HandMedia Alena Jankotová.
Všechna videa jsou umístěna na stránkách
www.handmedia.cz/bezbarierova-videa.

nost, je dobré jejich užívání při řízení konzultovat s ošetřujícím lékařem, nebo lékárníkem.
Tato léčiva bývají označena výstražným trojúhelníkem na obalu a varování před řízením
vozidla pod jejich vlivem je uvedeno i v příbalovém letáku.
Je na místě věnovat dostatečnou pozornost seřízení sedadla, volantu a zpětných
zrcátek, protože špatné držení těla při řízení
může uspíšit únavu. Užívání bezpečnostních
pásů by mělo být samozřejmostí, stejně tak
jako použití autosedačky pro dítě, jehož
hmotnost nepřevyšuje 36 kilogramů a výšku
150 centimetrů. I přeprava domácích mazlíčků
má svá pravidla. Zvíře volně umístěné v autě
může při nárazu zranit nebo i usmrtit člověka
a ublížit i sobě. Proto je důležité zvolit odpovídající způsob přepravy – speciální box
upevněný na sedadle nebo v zavazadlovém
prostoru, případně mřížku oddělující zavazadlový prostor od sedadel. Ve zverimexech
jsou k dostání i speciální bezpečnostní pásy
pro zvířata.
Na to, jak se bezpečně pohybovat v dopravě jako cyklista nebo chodec, se podíváme
v některém z následujících čísel zpravodaje.
Lucie Tribulová

■

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V HOSPICI
Hospic svaté Alžběty na Kamenné 36 zve
25. dubna na Den otevřených dveří.
Za doprovodu zaměstnanců a dobrovolníků si bude možné od 10.00 do 17.00 hodin
prohlédnout prostory hospice a také historickou kapli kláštera svaté Alžběty.
S primářkou domácího hospice Tabita
MUDr. Reginou Slámovou budou moci zájemci besedovat od 10.30 hodin. Po poledni je
na programu prezentace projektu Rekonstrukce a dostavby hospice, přednášet bude
ředitel Mgr. Karel Kosina a architekti.
Dále je připraveno promítání dokumentárních ﬁlmů s paliativní a hospicovou tematikou.
Ve 14.00 hodin začne ﬁlm Poslední sny
a v 16.00 hodin snímek Sedm písní.
Beseda s primářkou lůžkového hospice
MUDr. Evou Lienerthovou na posluchače
čeká od 15.00 hodin, nazvaná je Co vám
může nabídnout lůžkový hospic.
Veškeré informace o službách hospice lze
najít na www.hospicbrno.cz.
(mav)

■

■
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PŘÍBĚHY NAŠEHO OSVĚTLENÍ
V návaznosti na moji předchozí práci zastupitele bych rád čtenáře našeho zpravodaje
informoval o pár záležitostech týkajících
se veřejného osvětlení.
Asi před rokem jsem posílal podnět na
technické sítě Brno, aby bylo doplněno
osvětlení vedle chodníku u spojnice ulic
Leitnerova – Křídlovická na místě, kde, když
má člověk v noci cestu, tak má leckdy opravdu potíž nezakopnout, což není vůbec příjemné. Nedávno ke mně doputovala komplexní odpověď, která se týká doplnění
osvětlení pro městskou část Brno-střed.
V tomto roce se začne realizovat doplnění
osvětlení ulice Spálená, naváže Křídlovická
na jiném místě a poté zmíněný úsek Leitnerova-Křídlovická. Nejzazší možná realizace je ovšem až v roce 2022, což je ještě
velmi daleko a jedná se o dlouhodobý proces. Věřím, že naplánovaný termín je ale

lepší než vůbec žádný, a že se dříve či později setkáme na tomto místě s větším komfortem pro chodce.
Obecně k problematice veřejného osvětlení je potřeba doplnit pár informací. Jak
mne informovali z Technických sítí Brno,
nové veřejné osvětlení je vždy zejména
záležitost developerů a dalších stavebníků.
Ti by měli být nuceni prostřednictvím příslušných stavebních úřadů k tomu, aby se
osvětlení průběžně rozšiřovalo ve stejném
tempu, jako probíhá postupné rozšiřování
nebo modernizace jednotlivých částí města.
Technické sítě Brno by se měly zapojit až
v další fázi, pokud se někde pozapomene
na adekvátní rozšíření celé sítě. Do konce
března byly všechny brněnské městské části včetně Brno-střed vyzvány, aby případně
doplnily výčet požadavků o další místa.
Pokud byste měli nápad na nějaké vhodné

doplnění, určitě i nyní pošlete svůj podnět
lidem na radnici a nenechávejte si to jen
pro sebe, všichni máme možnost měnit svět
kolem nás k lepšímu. Věřím, že Technické
sítě Brno budou vstřícné i v budoucnu a společně se všichni postaráme o to, aby centrum města bylo přívětivější jak pro jeho
občany, tak návštěvníky.
Závěrem bych ještě rád poděkoval jiné
městské společnosti – Brněnským ko munikacím za vyslyšený podnět při nápravě
narovnání propadu chodníku na ulici Leitnerova hned vedle bočního traktu nemocnice u sv. Anny kousek od křižovatky s ulicí
Anenská, plocha chodníku je dnes již krásně rovná. Mám z toho radost a věřím, že
nejen já!
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. ■
občan městské části Brno-střed

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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NENÍ MALÉ POLITIKY
Ve středu města Brna zanedlouho vzniknou nové
podzemní garáže, což jistě
mnoho lidí uvítá.
Můžeme se bavit o tom,
že je lepší jezdit na kole než
autem, že zdravější je chodit
pěšky, ale faktem je, že auta mnoho lidí, ﬁrem
a institucí potřebuje a místa je málo. Proto
považuji za dané situace za pozitivní, že
mohou stát jinde než v ulicích. Tam pak zůstane více místa pro lidi a pro stromy. V tomto
případě až pro pětačtyřicet. Stromů, ne lidí.
Jenže v tomto případě také musíme zrušit
kus parku u Rooseveltovy ulice. A to nepochybně vyvolává otázku: potřebujeme víc
parkování nebo park? Bez obojího bychom
ve městě těžko přežívali. Na jedné straně
mobilita a zásobování, na straně druhé potřebujeme dýchat, zeleň nám pomáhá ve
vedrech a poskytuje prostor pro relaxaci
a bez nadsázky, kdyby měla klimatizace

zvládnout ochladit okolí tak, jak to dnes zvládá právě ta potřebná část parku se stromy,
musela by mít výkon nejméně všech těch aut,
co se schovají pod zem. Taková rozhodnutí
nejsou jednoduchá a je proto vhodné hledat
souvislosti v širším měřítku a dříve neviděné
možnosti řešení.
Zde takové řešení existuje. Co ubereme
na jedné straně, můžeme přidat na druhé.
Nedaleko od zmíněného parku je na Moravském náměstí velká vydlážděná plocha
kolem pomníku Vítězství Rudé armády nad
fašismem. A právě v tom se skrývá další rozměr, který nečekaně spojuje různé úrovně
politiky. To, že je památník památkově chráněný, ještě nejspíš nikoho nepřekvapí. Ale
k úpravám tohoto místa se už v minulosti opakovaně vyjadřoval také konzulát Ruské federace. Pomník je totiž současně kulturní i pietní
památka. Žádné ostatky zde neleží, padlí
vojáci z celého města byli exhumováni a uloženi v hromadných hrobech už v srpnu 1945.

V případě rudoarmějců do památníků v Králově Poli a na ústředním hřbitově. Ale přesto
je památník evidován v Centrální evidenci
válečných hrobů. A to s sebou nese nutnost
řešit věc na více úrovních. Musíme také znovu
rozhodovat, tentokrát mezi památkou zesnulých a zdravím žijících, a kromě toho navíc
doufat, že najdeme shodu nejen v Brně, ale
také v Moskvě. Možná bude záležet i na tom,
jestli se domluví Rusko s Českou republikou
či dokonce s Evropskou unií. Pokud se
nedomluví, bude záležet na tom, zda dokážeme pracovat hlavně pro Brňany. Není teď
možné předvídat, jak nastalá situace dopadne. Je také možné, že se jako nejlepší řešení
nakonec ukáže úplné zrušení křižovatky na
Moravském náměstí a nahrazení kolejemi
v zatravněném prostoru. Koneckonců, znovu
scelit, oživit a vůbec vylepšit by si zasloužil
celý prostor jednoho z nejznámějších a nejvytíženějších náměstí v Brně.
Bc. Patrik Doležal ■
zastupitel MČ Brno-střed
za Českou pirátskou stranu

Informace zژdƽní vژmƽstské Ʈásti Brno-stȺed najdete také na webových stránkách
www.brno-stred.czژnebo facebookovém profilu. Aktuální Ʈíslo i archiv zpravodajɫ mɫžete Ʈíst
elektronicky na webuژhttps://zpravodaj.brno-stred.cz/, kde si ho mɫžete stáhnout díky
jednoduché aplikaci také do mobilu nebo tabletu.
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NOČNÍ MŮRA STAVEBNÍKŮ:
PRODLUŽOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
V rámci vyřizování stavebního povolení je Česká
republika na 156. místě ze
sledovaných 190 zemí.
Toto hodnocení zpracovává Světová banka v projektu Doing Business.
Bohužel výsledkem se můžeme zařadit mezi skupinu zemí jako je Niger, Čad
a Venezuela.
Jedním z důvodů, tohoto ne příliš pozitivního umístění, je stavební zákon plný přibývajících vyjádření, které jsou nutné pro
stavební povolení.
Dalším významným důvodem prodlužování stavebního řízení jsou stížnosti spoluobčanů, které se často objevují po představení stavebního záměru.
Stížnosti a petice s odůvodněním, že po
realizaci stavby neuvidím to, co jsem viděl
před stavbou a tím bude snížena hodnota
mé nemovitosti, již vyřešil Nejvyšší správní

soud rozhodnutím ze dne 2. února 2006
zn. 2AS44/2005-116.
Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že snížení
hodnoty nemovitosti je irelevantní námitka,
neboť z žádného právního předpisu nevyplývá právo na trvalost, stálost a nepohnutelnost ceny nemovitosti související se stavbou.
Účastník řízení nemá právo si osobovat
právo na to, aby byla vyloučena jakákoliv
změna v okolí jeho nemovitosti.
Pokud by naši předkové postupovali stejně
jako dnes my, neměli bychom na náměstí
Svobody šestipatrové budovy, ale jen třípatrové, jelikož by z Katedrály svatého Petra
a Pavla (Petrov) nebyl stejně dobrý výhled
jako dřív. Problémy účastníků řízení poškozují
ve ﬁnále všechny tři strany.
Za prvé se jedná o úředníky, kterým hrozí
osočování a nálepkování v médiích a následné soudní spory. Další skupinou jsou stavebníci, kteří přicházejí o ﬁnanční prostředky

v rámci prodlužování termínů. Poslední skupinou postižených jsou petenti a stěžovatelé,
kteří v mnoha případech naskakují na nenávistnou vlnu některých politických stran, kterým jde jen o zviditelnění s vědomím, že v případných prohraných sporech budou náhradu
škody platit stěžovatelé. Je k zamyšlení postoj
některých spoluobčanů, kteří mají ke každé
stavební aktivitě negativní přístup, aby se bez
emocí zamysleli nad opodstatněností svých
stížností a případnou peticí.
Existuje totiž možnost tuto energii využít
pozitivním směrem. Takovou možností je vzájemný konstruktivní dialog všech účastníků
řízení, přičemž vzájemná domluva je vždy
win-win situací.
Lenka Blaštíková ■
zastupitelka MČ Brno-střed
za SPD

ŠTĚRKOVIŠTĚ V OBÝVÁKU
Ve vlastním bytě by si určitě nikdo neudělal volně pískoviště nebo štěrkoviště.
V našem společném „obývacím pokoji“ – veřejném
prostoru – to ale bohužel
tolerujeme, ostatně viz
nedávno pořízené foto z Lerchovy ulice. Mluvím o tom, jak na zelených plochách při výkopových pracích končí vykopaná hmota anebo
písek a štěrk pro zasypání.
Problém je, že málokdo ze stavebníků si
taková místa předem podloží, takže drobné
části, s nimiž by si pak poradili maximálně opeření Popelčini pomocníci, natrvalo zůstávají
v trávnících.
Místo pěkných záhonů tak míjíme jen
nevzhledné partie zanesené pískem, které
milostivě skryje tráva (pokud se přes nános
probojuje). Je to možná „prkotina“, ale když si
znásobíte, kolik výkopů se v Brně dělá, a že
po každém něco v trávníku zůstane, tak už to
taková maličkost být nemusí.
Na konci roku 2018 jsem odstartoval vlastní
iniciativu a vyzval odpovědné instituce, aby
na to více dohlížely. První reakcí byla odpověď z „našeho“ stavebního úřadu Brno-střed,

a to příjemně pozitivní: do svých rozhodnutí
od 1. ledna 2019 dává i povinnost podkládat
sypké materiály na nezpevněných plochách
tak, aby nedošlo k jejich znečištění.
Následně se přidaly i Brněnské komunikace a dané začaly dávat přímo do vyjádření
stavebníkům a nově převedly rovněž do tzv.
realizačních podmínek. Ty jsou závazné

nejen v městské části Brno-střed, ale i na
území Brna a mohou se tak přenést do dalších stavebních povolení.
V únoru jsem podal zásadní podnět brněnské samosprávě, aby tuto povinnost dala přímo do městské vyhlášky č. 15/2007 o ochraně
zeleně a ta pak byla opravdu obecně závazná
pro celou metropoli (tedy bez ohledu na
správce ploch). Magistrát zatím zaujal bohužel
rezervovaný postoj, a dokonce mne odkázal
zpět na správce – právě na ty, kteří mě na
„město“ poslali.
Ale vyčkejme, jak se k námětu postaví přímo
vedení a zda na ochranu zeleně jednoduchou
úpravu vyhlášky přijme.
Děkuji osloveným institucím za dosavadní
vstřícnost, doufám, že zvládnou ﬁrmy kontrolovat (v tom jim můžeme pomoci i my všichni
naší pozorností), a těším se na Brno zase
o něco pěknější.
JUDr. Michal Závodský ■
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
KAREL ELLINGER
V uplynulém měsíci jsme měli možnost
připomenout si 80 let od tragického data
15. března 1939. Toho dne se lidé probudili do zcela jiné země, než jakou znali.
Do českých zemí vpochodovali nacisté
a o den později byl vyhlášen Protektorát
Čechy a Morava. Kromě jiného zde tak
začaly platit Norimberské rasové zákony.
Přeživších holocaustu každoročně čím
dál více ubývá, a tak bychom v Brně našli
už jen několik osob, dovedli bychom je spočítat na prstech jedné ruky. Mezi nimi je
i devadesátiletý Karel Ellinger, který se narodil do smíšené česko-židovské rodiny
v Brně.
Svoje dětství ale prožil v jihomoravských
Pohořelicích. Jeho otec pocházel z vážené
židovské rodiny, která zde žila dlouhé generace. Dědeček z otcovy strany byl gymnaziálním spolužákem Tomáše Garrigua Masaryka a v Pohořelicích vykonával dokonce
funkci starosty. Křesťanská maminka byla
sirotek, pracovala jako písařka u soudu.
Otec vystudoval obchodní akademii ve
Vídni, několik let služebně pobýval v Itálii,
Belgii nebo Francii. V rodině kromě Karla
vyrůstal jeho o dva roky starší bratr Jan. Na
podzim roku 1938 došlo k záboru Sudet
a Pohořelice se ocitly v říši. Rodina Ellingerova se proto rozhodla z Pohořelic uprchnout. Odešli do Brna, kde našli jisté zázemí, ale po půl roce otec na jaře 1939 náhle
zemřel.
Starost o zajištění synů převzala matka.
První ročník primy ukončil Karel Ellinger ještě na gymnáziu v Křenové ulici, později zde
už Židé ani míšenci studovat nesměli, a tak
přestoupil na gymnázium v Hybešově ulici,
které bylo jediným židovským gymnáziem
v Protektorátu.
„Z dvaceti hochů jsem zůstal naživu jediný,
z osmnácti dívek se vrátily tři,“ vzpomíná
Karel Ellinger. V roce 1941 bylo židovské
gymnázium zrušeno a studenti nesměli
pokračovat ve výuce. Karel Ellinger a jeho
bratr zůstali doma s matkou. Ta se snažila
zabezpečit rodinu, našla si práci v Královopolské strojírně a všemožně se pokoušela
synům vynahradit všechna omezení.
„Bydleli jsme v Lidické ulici, v domě se
zahrádkou, kde jsme pěstovali i zeleninu.
Známí nám slíbili, že nám darují králíčka.
Hned jsme s bratrem stloukli králíkárnu
a nesli jsme ji na dvorek. Vtom na nás volala
maminka, ať jdeme okamžitě domů. Místo
králíčka jsme dostali předvolání do transpor-

tu.“ Druhý den odjeli oba bratři s maminkou
do Prahy, na shromaždiště v tehdejším
Radiopaláci.
Do Terezína pak pokračovali další den,
už sami. „Ubytovali mě v Hannoverských
kasárnách na půdě společně s další stovkou chlapců. Pracovat jsme chodili ven za
ghetto, planýrovali jsme tam kopečky.
Vedoucím naší skupiny asi dvaceti hochů
byl Pavel Rosenbaum, jehož manželka pracovala jako choreografka u Voskovce
a Wericha. Vykopali jsme tam takový pruh,
lehli si, někdo hlídkoval a Pavel nám vykládal o Osvobozeném divadle. My jsme znali
všechny jejich písničky.“
Po několika měsících fyzické práce
s krumpáčem se v lednu 1944 dostal do
ševcovské dílny, kde pracoval otec jeho
kamaráda Jirky Weisse, a nastoupil tam jako
ševcovský učeň. V dílně se vyráběly dětské
sandálky s dřevěnou podešví a další druhy
obuvi, dva z mistrů obuvníků šili esesákům
holínky na míru. „Hned druhý den jsem
dostal ševcovské nářadí darem od kamaráda a po práci jsem od tří do šesti ševcoval
a spravoval lidem boty. Za to jsem měl denně čtvrtku chleba a dvě deka margarínu
navíc. To jsem si dělil s bráchou, a i proto
jsem pak před doktorem Mengelem vypadal zachovale.“
Na konci září 1944 se terezínské ghetto
začínalo vylidňovat. Němci měli údajně
strach z možného povstání, proto odváželi
především muže a mladé lidi transporty na
východ. Transport se týkal i Karla Ellingera
a jeho bratra. Odjeli 28. září 1944 dobytčákem do Osvětimi.
„Cesta trvala asi osmačtyřicet hodin.
V kufříku jsem měl Remarqueovu knihu Tři
kamarádi.“ Po příjezdu do Osvětimi nastala
situace často popisovaná – zmatek, křik,
zděšení, pobíhající kápové, selekce…
„Vysoko na nebi ve tmě tam svítily plameny. Komíny nebyly vidět. Že to jsou plameny z pecí krematoria, nikdo nevěděl.“
Bratři Ellingerovi první selekcí prošli, pak je
nahnali do baráku pro nově příchozí, potom
do sprch: „Jim šel plyn, nám voda.“ Asi po
dvou dnech je vyhnali na apelplac k další
selekci, kde Mengele rozhodoval o životě,
nebo smrti.
„Když jsme už byli roztřídění, tak ta velká
skupina lidí viděla, že mají jít do plynu.
Sebrali se a utíkali zpět za námi. Celá selekce se musela provést znovu. Stál jsem tedy
před Mengelem třikrát.“
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Z Osvětimi putoval Karel Ellinger ještě do
dalších tří koncentračních táborů v Landsbergu, Landshutu a nakonec v Dachau.
V důsledku celkového vyčerpání se
v Dachau ocitl na marodce, kde se dočkal
osvobození tábora.
„A potom, 29. dubna 1945 v 17.00 hodin,
prošel špitálem americký voják. Na ten
okamžik nezapomenu nikdy v životě.“ Záhy
po osvobození se přes Plzeň a Prahu vrátil
Karel Ellinger do Brna. Po osvobození zde
chodila maminka každý den k vlaku a čekala, zda se vrátí starší syn Jan.
„Po válce jsem z dokumentů zjistil, že
Honza zemřel 8. února 1945 v Landshutu.
I v tamních strašných polních podmínkách
lágru Němci vedli pečlivou evidenci zemřelých.“ Se svým názorem se netajil ani po
roce 1948: „Když nás nabádali, abychom
jako třída vstoupili do Komunistického svazu mládeže, odmítli jsme. Pak jsem v roce
1950, když jsem se hlásil na vysokou školu,
dostal od komunistického ředitele špatný
kádrový posudek, kde stálo: ‚Nutno znovu
prověřit‘.“
Středoškolská studia Karlu Ellingerovi
zkomplikovali nacisté, komunisté se snažili
znemožnit mu studia vysokoškolská. Nepodařilo se to díky rodinnému známému, a tak
Karel Ellinger vystudoval ČVUT v Praze. Pracoval jako odborný pracovník v brněnském
Výzkumném ústavu pozemních staveb, je
autorem desítek patentů a ve svém oboru
se stal uznávaným profesionálem.
Rozhovor s Karlem Ellingerem vznikl
v rámci projektu Paměť národa. Celý příběh pamětníka naleznete na stránkách
www.pametnaroda.cz. Víte o nějaké osobě,
jejíž život je pozoruhodný a neměl by být
zapomenut? Dejte nám vědět na e-mail:
david.butula@postbellum.cz, nebo adrese
redakce@brno-stred.cz.
Michal Doležel

■

Rozhovor

JINDŘICH ELIÁŠ
I PO PADESÁTI LETECH MÁM CHUŤ
POKRAČOVAT!
Jindru Eliáše můžete slyšet každé úterý od
půl dvanácté v noci v živém celostátním
vysílání Českého rozhlasu. V každodenním
pořadu Noční proud je jediným borcem
z Moravy, z Brna, který se zařadil mezi
moderátorská esa, která tuto prestižní
hudební relaci uvádějí. V televizi jste ho
mohli vidět minulý měsíc, když byla odvysílána reportáž o historicky první diskotéce
v Brně, kterou uváděl. První otázka je tedy
nasnadě.

Vzpomínáte si na ten den?
Na tu první březnovou sobotu roku 1969 se
nedá zapomenout (úsměv). Předcházel tomu
ale inzerát, kterým jistý Miloslav Bernátek hledal pro nový klub mládeže konferenciéry
a diskžokeje. Přihlásil jsem se a moje zkouška
ohněm přišla již brzy. Začátkem února nepřiletěl do Brna kvůli sněhové vánici známý pražský diskžokej a já tehdy se dvěma LP deskami
Help od Beatles a Bee Gees First celý večer
zachraňoval. Tento hrdinský počin (smích) mě
vynesl následně do role prvního brněnského
diskžokeje a moje jméno se poprvé objevilo
na plakátech. Tehdy první brněnský diskotékový večer 1. března 1969 nazval Miloš Bernátek 5 hodin tance za 3 koruny a ze mě se
stal v ten den první oﬁciální brněnský jezdec
na deskách, disc-jockey, diskžokej.

Co tomu předcházelo?
Předcházeli tomu moji rodiče (úsměv).
Maminka, učitelka hudby, mě už odmala brala
na opery, balety, na koncerty, táta byl celý
týden na cestách, ze kterých nám vozil gramofonové desky s tehdejšími hity. Byly to ty
velké rozbitné šelakové desky, které jsem si
přehrával na tehdejším gramorádiu značky
Tábor (úsměv). Na něm jsem měl později už
naladěnou Svobodnou Evropu a Rádio Luxembourg a od čtrnácti let jsem už také navštěvoval
bigbeatové koncerty. To všechno se na mně
podepsalo (úsměv).

Jak jste sháněl gramofonové
desky?
Ty první skutečně vlastní, to byly ty už malé
vinylové desky s rychlostí přehrávání 45 otáček za minutu. Kupoval jsem si je za kapesné
od babičky. V roce 1967 jsem jako tehdejší
průvodce Cestovní kanceláře mládeže navštívil evropský mládežnický seminář v Dortmundu a dostal se tak na čtrnáct dní za železnou

oponu. Tam jsem také poprvé viděl skutečného diskžokeje, vzpomínám si, že se mu říkalo Plattenspieler Mike, a ve dvou mládežnických klubech jsem jako dárek obdržel pár
desítek singlů. Ty mě skvěle posloužily při
mých prvních diskotékách, na kterých jsem
hrál také desky, které mně přivezla maminka
z Ameriky, kde navštívila svoji židovskou přítelkyni, které za války hodně pomohla.

Kde se v Brně odehrávaly vaše
první diskotéky?

Jindřich Eliáš

Moje premiéry se uskutečnily v sále závodního klubu Mosilana v tehdejší ulici Gottwaldova, dnes je to Cejl. Byl to takový dlouhý úzký
sál, kterému jsme říkali Nudle. O současném
osudu tohoto, pro mně tak významného sálu,
bohužel nic nevím. Každopádně se stal
v prvních měsících roku 1969 mým startovacím
místem a vyhledávaným centrem mladých.

Byl jste také u zrodu legendárního
brněnského klubu Šelepka...
Historie Šelepky se začala psát 1. května
1969 a u jejího zrodu byl bohužel již zesnulý
Miloš Bernátek a můj spolužák Jirka Sedláček.
Na prvním plakátu je moje jméno společně
s brněnskými skupinami Progress Organization
a Atlantis, Petrem Sísem a dalšími třemi pražskými diskžokeji. Na Šelepce jsem také realizoval v polovině devadesátých let myšlenku
na prezentaci starých hitů. Nazval jsem to Oldies party. Myslel jsem si, že budou chodit hlavně
moji vrstevníci, tehdejší čtyřicátníci, pamětníci
(úsměv), ale začali chodit i daleko mladší
a z Oldies se stal celorepublikový fenomén.
Na Šelepce jsem zaznamenal návštěvnické
rekordy a jsem rád, že si to při koncertu Nebe
plné hvězd v parku před Šelepkou poslední
dubnový den připomenu společně se Zdeňkem Klukou, Pavlem Váněm z Progresů a s dalšími, kteří byli před padesáti lety u toho.

Jak žijete dnes?
Ani v důchodu nezahálím. Občas si s chutí
uvedu svoji Oldies party, pravidelně však už
jen poslední den v roce, letos už podvacáté
na jevišti Městského divadla Brno v rámci Silvestrparty. Od roku 2014 jsem součástí týmu
moderátorů, kteří uvádějí nejstarší hudební
pořad Českého rozhlasu Noční proud a pořád
mě těší dělat dobrou muzikou lidem radost.
I po padesáti letech mám chuť pokračovat!
Vladimíř Koudelka

Narodil se 29. května 1950 v Brně.
Po maturitě byl přijat ke studiu na právnickou fakultu v Brně, ale vzápětí byl
po účasti na demonstraci k 1. výročí
sovětské okupace internován na téměř
dva měsíce do bohunické věznice a po
obdržení soudního trestu byl vyloučen
z fakulty. Nestal se tak právníkem, ale
úspěšným producentem, dramaturgem
a zejména moderátorem hudebních
pořadů. Svoji cestu do síně slávy československých diskžokejů započal
před padesáti lety a k jejím vrcholům
patřil již rok 1972, kdy byl jako jediný
z Moravy pozván na historicky 1. festival
diskotéky do Karlových Varů. Po tomto
úspěchu začaly přicházet pozvánky na
přehlídky nejlepších československých
diskžokejů, první zkušenost s rozhlasovým mikrofonem, ale již v roce 1976
přišel další zásah režimu: pro „ideologicky zcela nevyhovující vystupování“
mu byla odebrána profesionální licence.
Po čase byl sice vzat na milost, ale plně
rozvinout svůj talent a schopnosti mohl
až po roce 1989. V roce 1991 začal vysílat Český rozhlas Brno jeho velmi oblíbené Disco na přání, které vystřídalo
Starobrněnské kolo, dodnes vzpomínaná oldies diskotéka s křížovkou uznávaného hádankáře Vítězslava Koudelky. V roce 2000 založil uměleckou
agenturu Elias Top Company a v roce
2008 se stal ředitelem Kulturního střediska OMEGA, kde setrval do důchodového věku. Seniorem je však velmi
aktivním, stále vystupuje a moderuje
pořad Českého rozhlasu Noční proud.
Kromě této práce mu dělají radost dobří
přátelé a dobrá suchá vína, chalupa na
Vysočině a vnučka Nelinka.

■
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Zasli ujte
si s Avionem
14. dubna |

13-16 hodin

• Autogramiáda youtuberky
a muserky Terysy
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Plavání hrou

v Plavecké škole Lavia
na ZŠ Horní (slaná voda,
%UQRVWĜHG±QDG9tGHĖVNRX 
a na ZŠ JasanováY-XQGURYČ
,QIRUPDFHRNXU]HFKLREVD]HQRVWL
na www.plavanilavia.cz
7HO
HPDLOLQIR#SODYDQLODYLDF]

Inzerce

www.pohrby.cz

Unikátní výstava
Palác šlechtičen, Brno

Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje!

www.tajemnaindonesie.cz

Oslavme 100 let Miroslava ZIKMUNDA
Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna
JUDr. Markéty Vaňkové a za podpory statutárního města Brna

Pořádá
Ruda Švaříček
& CK LIVINGSTONE

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2019 | 17

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 IH
IHN
IHNED !!!
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 !!!

KONČÍME STOLETÍ PÁRY! MODERNÍ DOBĚ SLUŠÍ HORKÁ VODA.

OBLAST UL. CEJL, TKALCOVSKÁ
12

Termín realizace: 03/2019–10/2019
Uzavírky: částečná uzavírka ulice Cejl (pravého jízdního pruhu) směrem od ul. Radlas po ul. Francouzská.
Částečná uzavírka ulice Tkalcovská (směrem od ul. Cejl) v délce 150 m. Úplná uzavírka ul. Barvířská

OBLAST UL. VODNÍ
12

Termín realizace: 05/2019–08/2019
Uzavírky: v průběhu stavby budou uzavřeny části ulice Jircháře (cca 50 m úsek mezi ul. Vodní a Jircháře)
Objízdné trasy: bez objízdné trasy

Objízdné trasy: po ulicích Radlas, Plynárenská, Špitálka, Tkalcovská

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte našeho investičního technika Petra Večeřu,
e-mail: vecera@teplarny.cz, mob.: 607 005 631.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte našeho investičního technika Bc. Tomáše Slámu,
e-mail: slama@teplarny.cz, mob.: 724 830 893.

Omlouváme se Vám za dočasné nepříjemnosti způsobené stavbou. Rekonstrukce je však nezbytná pro zajištění co nejkvalitnější dodávky tepla.

Aktuální informace o termínech stavby a případných omezeních dopravy najdete na www.teplarny.cz/projekty a www.kopemezabrno.cz
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Naše školy

JAROŠKA V NOVÉM KABÁTĚ
Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše se
pyšní bohatou publikační činností, která
zachycuje jeho více než stoletou historii.
Tyto publikace jsou v povědomí veřejnosti
zaﬁxovány v určité vizuální podobě. Proto
bychom rádi upozornili na změny, které v této
oblasti proběhly a měly by přispět k lepší
komunikaci mezi veřejností a školou.
Původní logo školy, červeno-zlaté G doplněné letopočtem založení, bylo nahrazeno
nápisem Jaroška, Gymnázium Brno třída
Kapitána Jaroše. Proměnou prošla též publikace Program gymnázia, která si až do svého stého padesátého vydání udržovala stejný
vnější vzhled i vnitřní strukturu obsahu. Nová

publikace, nyní s názvem Jaroška, je barevnější, barva není pouze na obálce, ale probíhá
celou knihou jako oživující prvek. Usnadněná
je též orientace v textech.
Autorem celého redesignu je Václav Peca,
student Ateliéru graﬁckého designu Fakulty
výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
Publikaci Jaroška i kalendář školy 2019 –
Tělesná výchova a sport na gymnáziu, v němž
se nachází medailonky absolventů i současných studentů z řad sportovců, je možné si
objednat nebo zakoupit na sekretariátu a na
vrátnici školy.
Alena Odehnalová

■

FLORBAL NA HORNÍ

Skvělých úspěchů dosáhli mladí ﬂorbalisté
ze základní školy Horní v krajských ﬁnálových kláních celostátního turnaje ČEPS
Cup, kde bojovali o dvě postupová místa
do národního ﬁnále.
Jako první se střetli se svými soupeři naši
chlapci, kteří suverénním způsobem ovládli
svou základní skupinu. V klíčovém semiﬁnálovém zápase však podlehli svému soupeři
ze ZŠ Ivančice, což je odsoudilo do utkání
o třetí místo v kraji. Chlapci úspěšně překonali
zklamání z nešťastné semiﬁnálové porážky
a díky vítězství se mohli radovat z bronzových
medailí.
O dvě postupová místa do národního ﬁnále
bojovala rovněž děvčata. Ve své základní
skupině obsadila druhé místo a v klíčovém
semiﬁnálovém zápase se utkala s vítězkami

druhé skupiny ZŠ Tasovice. Děvčata předvedla skvělý výkon a po závěrečném hvizdu
rozhodčího byl na ukazateli skóre výsledek
1:1. O postupujícím družstvu do národního
ﬁnále musely rozhodnout samostatné nájezdy. V těch byla naše děvčata úspěšnější
a radovala se z postupu. Následná ﬁnálová
porážka pro nás znamenala konečné druhé
místo v kraji a účast v národním ﬁnále v Olomouci.
Pro naši školu jsou medailová umístění
obou týmů obrovským úspěchem, za kterým
se skrývá dlouholetá spolupráce s ﬂorbalovým oddílem Hornets Brno.
Všem žákům a žákyním děkujeme za vynikající reprezentaci školy i města Brna.
Mgr. Petr Kolář

■

MEZINÁRODNÍ
SETKÁNÍ PEDAGOGŮ
A STUDENTŮ
Od 19. do 25. ledna probíhalo na ZŠ a MŠ
Brno, Křídlovická mezinárodní setkání
pedagogů a zároveň čtvrtý kurz projektu
Erasmus+: SMART – Science Meets Art
nazvaný „Tech Meets Art“. Erasmus+ je
vzdělávací program Evropské unie na
období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.
V naší škole jsme přivítali dvacet studentů
a dvanáct vyučujících z Islandu, Finska, Itálie,
Řecka, Španělska a Nizozemska. Velkou
pomocí tomuto projektu byla vstřícnost
našich žáků a jejich rodin, které zahraniční
studenty ubytovaly, za což jim děkujeme.
Program kurzu byl velmi pestrý; v neděli
jsme se poprvé sešli ve škole, jednotlivé týmy
se představily a poté následovalo vystoupení
divadla fyziky ÚDiF. Potrénovat angličtinu pak
každý mohl při seznamování na welcome
party.
Pondělí jsme věnovali Gregoru Johannovi
Mendelovi. Obdivovat jeho vědeckou systematičnost a genialitu jsme mohli při prohlídce
jeho rukopisu v muzeu. I naši studenti si
vyzkoušeli vědeckou práci při následných
workshopech ve škole.
V úterý jsme vyrazili na výlet do Prahy, protože toto město rozhodně propojuje umění
a vědu. Navštívili jsme spoustu zajímavých
míst, například unikátní technickou památku
– pražský orloj.
Ve středu jsme pak porovnávali krásu Brna
a našeho hlavního města. Pedagogové
absolvovali seminář ve vile Tugendhat zaměřený na historii a architekturu budovy a využití
dějinných souvislostí ve výuce.
Závěrečný den projektu patřil zábavnímu
vědeckému parku VIDA! Vyzkoušeli jsme si
exponáty, zhlédli vědeckou show, ale hlavně
jsme pracovali v mezinárodních týmech.
Ověřili jsme si různé působení fyzikálních sil.
Program byl inspirován principem „Rube
Goldberg machine“, tedy řetězením strojů,
které složitou cestou dospějí k vykonání
něčeho velmi jednoduchého.
V pátek už jsme se loučili a doufali, že naše
přátele zase brzy potkáme. Příležitost bude
již v květnu, kdy nás čeká předposlední kurz
projektu v řeckém městečku Pyrgos. Poslední
setkání je plánováno na září, kdy se sejdeme
ve ﬁnském Salu.
Mgr. Pavlína Trnková, Mgr. Jiří Stibor

■
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Naše školy

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Základní škola na náměstí Míru se přihlásila
do projektu Příběhy našich sousedů. Jedná
se o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum určený žákům základních
škol a gymnázií.
Pod vedením paní učitelky a organizátorů
z Post Bellum se naši žáci stali na několik
měsíců dokumentaristy. Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotograﬁe, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou nebo psanou
reportáž či dokument. Žáci 6. třídy vytvořili

prezentaci a žáci 9. třídy rozhlasovou reportáž.
14. března 2019 v 17.00 hodin jsme na radnici MČ Brno-střed představili výsledky své
práce veřejnosti a odborné porotě. Na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz se můžete podívat, jak se nám náš projekt povedl.
Žáci 6. ročníku zpracovali vzpomínky paní
Natalie Khutorskay, dcery ruského vojenského pilota, jež byl poslán do Československa
v rámci srpnové invaze v roce 1968. Autorský

tým se skládal z těchto žáků: Jamuna Hrnčířová, Eliška Purmenská, Julie Elia Rapantová,
Šárka Skřepská, Zuzana Svobodová a Alexandr Tokarev.
Žáci 9. ročníku zpracovali příběh paní Libuše Fialkové, ženy narozené na Den vítězství.
Autorský tým tvořili Miroslav Daněk, Petr
Wudia, Adam Hochman, Adam Juriga a Aram
Soghomonyan.
Díky těmto příběhům pomáháme tvořit unikátní sbírku svědectví veteránů, odbojářů,
přeživších holokaustu, bývalých politických
vězňů, disidentů, ale i těch, kteří spolupracovali se Státní bezpečností, komunistů, milicionářů, policistů a vojáků.
Mgr. Saša Hudečková

■

O ROVNOPRÁVNOSTI
PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Střední zdravotnická škola Brno na Jaselské zve na veřejnou diskuzi na téma Rovnoprávnost mužů a žen.
Akce se koná v úterý 9. dubna od 17.00 do
18.00 hodin v Úprkově dvoraně zdravotnické
školy. Cílem je podpořit rovnoprávnost mezi
muži a ženami nejen ve světě, ale i v České
republice a změnit nesprávné vzorce chování
u žáků školy i u veřejnosti. Diskuze je vyvrcholením celoroční snahy o obhájení titulu Světová škola.
Základní ﬁlozoﬁí tohoto projektu je vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Opírá se o jednoduchou

metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.
Po prostudování sedmnácti témat globálního
rozvojového vzdělávání proběhla na naší
škole debata o této problematice. Při hledání
společného tématu jsme zvolili právě gender,
protože anketním šetřením na naší škole jsme
došli k závěru, že povědomí žáků o genderu
ve světě i v ČR je nízké.
V letošním roce spolupracujeme nejen
s rodiči našich žáků, ale i s nevládními neziskovými organizacemi Nora, Drom a Nezávislé
sociální ekologické hnutí Nesehnutí.
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Žáci a pedagogové ■
Střední zdravotnické školy Jaselská

Začátkem února 2019 vstoupila v platnost
novela školského zákona, která umožní přijetí do přípravné třídy také dětem, které
mají odklad školní docházky kvůli věku.
Zjednodušeně řečeno dosáhnou šesti let
od září do prosince a zůstaly by ještě rok ve
školce. 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 jsou 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 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, procvičují
hrubou a jemnou motoriku i grafomotoriku
samotnou. Zápisy do přípravných tříd začínají
během druhého pololetí školního roku.
Mgr. Zdeňka Párová

■

Volný čas

BOTANKA ZVE
SENIORY NA VÝLET

WORKSHOPY
OŽIVÍ LEITNERKU

Centrum volného času Botanka na Botanické 13 zve v dubnu seniory na několik
procházek.
Nevšední zážitek slibuje 2. dubna návštěva
Kavárny neslyšících, 9. dubna exkurze do
vozovny trolejbusů, 23. dubna procházka
s průvodcem po židovském Brně. Na celodenní výlet na Pálavu se senioři vydají
26. dubna. Tento výšlap bude jistě plný květů
a jarních vůní. Chráněnou krajinnou oblastí
výletníky provede zkušený turista. Stačí jen
mít chuť se něco dozvědět, něco nového
poznat a přihlásit se buď přímo v Botance,
nebo na telefonním čísle 725 871 752.
V nabídce je řada dalších aktivit, zájemci si
je mohou přijít zdarma vyzkoušet.
Olga Chladilová

■

PROPLETENÝ DUBEN
Centrum volného času Botanka na
Botanické 13 zve malé i velké k jarnímu
pletení.
K dřívějším jarním řemeslům patřilo
pletení košíků z mladého proutí, pletení
pomlázek a výroba košťat. Vy si s námi
můžete uplést zajímavou ošatku nebo
košík na kurzu pletení košíků z pedigu,
který se pravidelně koná jedenkrát za
čtrnáct dní. Klub ručních prací pro seniory
v Botance je propleten i povídáním
a předáváním zkušeností, naučíte se zde
háčkovat a plést různé dekorace včetně
jarních kraslic. S batolaty a malými dětmi
k nám mohou rodiče zajít každou středu
a pátek do cvičení v Klubíčku. Děti se za
doprovodu říkanek, písniček a her vyřádí
a nebudou se jim již plést slova, protože
písničky a říkanky se pro velkou oblibu
často opakují. Během Velikonočních
slavností na náměstí Svobody si pak pod
vedením našich lektorek můžete vyzkoušet uplést pomlázku z bužírek a věnečky
z trav a květin v odpolední výtvarné dílně.
Více na stránce www.botanka.cz a telefonu 725 871 752. Olga Chladilová ■

Kulturní program Klubu Leitnerova pravidelně rozšiřují rukodělné a vzdělávací
workshopy.
Na Leitnerce mají svoje místo zpravidla
o víkendu, určeny jsou pro děti i pro dospělé.
Nejen pro výtvarně založené je 27. dubna
od 11.00 do 17.00 hodin určená výuka asijské
tušové malby neboli sumi-e. Kořeny má v Číně
a klade důraz na náznak, jednoduchost a harmonii.
Dovednostem z oblasti veřejné prezentace
se přiučí účastníci Rétoriky s herečkou Lucií
Ingrovou, a to v neděli 12. května od 14.00
hodin.
Do oblasti módy zavedou rukodělné dílny,
které se konají v rámci Slow fashion víkendu,
který Leitnerku oživí od 6. do 7. dubna. Připravený je Upcycling workshop: Textilní šperk
a Upcycling vyšívací workshop se Zašívárnou.
Z připravovaných akcí stojí dále za zmínku
workshop Studia Scala, který bude zaměřený
na animovaný ﬁlm, případně workshop
s optickými hračkami.
Další dílny pro malé i velké pro vás připravujeme, informace o nich budou zveřejněny
Tomáš Pokorný ■
na www.leitnerka.cz.

TEMATICKÉ
PROCHÁZKY
JARNÍM BRNEM

VELIKONOČNÍ
CIMBÁL NA RADNICI

Posezení u cimbálu v zastupitelském
sále radnice městské části Brno-střed
je připraveno na 2. dubna od 18.30
hodin.
Posluchači se mohou těšit na lidové
písně v podání sólistů BROLNu, jejichž
hlasy mimořádně doplní zpěvačka, navíc
zatancuje a zazpívá dětský soubor Valášek.
Vstupné na akci je 180 korun, předprodej vstupenek bude pouze 2. dubna
v Centru volného času Botanka na Botanické 13. Informace lze získat na telefonním čísle recepce: 541 238 664.
(mav)

■

KŘÍŽOVÁ CESTA

TIC Brno připravil na duben řadu
komentovaných procházek.
Ústřední hřbitov je cílem procházky
6. dubna, následující den průvodci představí Brno Židů a Romů a vydají se také
na místa slavných brněnských soubojů.
Po stopách brněnských pivovarů se
můžete pustit 18. dubna. Meziválečné
Brno přiblíží komentovaná procházka
20. dubna, následující den se pak zájemci vydají hned na dvě výpravy. Jedna je
zavede do středověku a druhá křížem
krážem jarním městem. Brněnské pověsti
pro pokročilé představí 28. dubna pověst
O krásné hraběnce z Paláce šlechtičen,
povypráví, jak se ve Schrattenbachově
paláci zjevovali tři bezhlaví muži a jak na
Petrově zazdili bídu.
Vstupenky jsou k dostání v infocentrech na Radnické 8, Panenské 1 a hlavním nádraží. Detailní program a trasy jsou
uvedeny na stránkách www.ticbrno.cz.
(mav)

■

Diecézní muzeum Brno zve na výstavu
Zastavení. Křížová cesta v díle Milivoje
Husáka.
Výstava je k vidění v salonku Diecézního muzea na Petrově 1 až do 18. května.
Milivoj Husák, malíř, všestranný výtvarník a scénograf žijící v Lelekovicích, patří
mezi nejvýraznější soudobé křesťanské
umělce. Zabývá se kresbou, malbou,
utvářením sakrálních prostor, interiérů
i exteriérů. Mezi jeho brněnské realizace
patří například kaple Ducha svatého
a kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na
Biskupství brněnském, kaple Biskupského gymnázia, nemocniční kaple
v Masarykově onkologickém ústavu
a v nemocnici u sv. Anny či výtvarné řešení kamenného vstupu do kostnice
u sv. Jakuba.
Výstava představí křížové cesty z osmdesátých a devadetátých let minulého
století a také studie k exteriérové křížové
cestě, instalované v roce 2015 u kaple
sv. Urbana ve Slavkově u Brna.
Anna Žáková

■
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Volný čas

LETOŠNÍ PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI
UŽ BEZ JIŘÍHO PECHY

Příhraniční slavnosti opět připomenou
poslední dubnový den v sadech Národního
odboje, tedy v parku před klubem Šelepka,
umučené a popravené, po kterých jsou
pojmenovány ulice Brna.

JAK DORUČIT ZPRÁVU
Nová hravá výstava Haló ve VIDA! science
centru na Křížkovského 12 vás vezme na
vzrušující cestu, při které objevíte různé
způsoby, jak doručit vzkazy.
Posílání dopisů poštou už je nuda. Naučte
se nové způsoby, jak předat tajnou zprávu
nebo milostné psaní. Odvysílejte své jméno
nebo šifrovaný vzkaz kamarádovi nejslavnějším kódem na světě – morseovkou. Dorozumívejte se pomocí akustických zrcadel
nebo barevných vlajkových kódů. Využijte
také jednoduchý systém lan mezi jednotlivými stanovišti a předávejte si zprávy jako děti
z Bullerbynu. Zahrajte si na špiony a odposlouchávejte cizí rozhovory. Nebo zkuste
překazit vysílání rádia či důležitý telefonní
hovor. Zjistěte, kolik kilometrů musí překonat
informace, než se dostane z vašeho počítače
či mobilu třeba až do Austrálie. Tipnete si,
jestli by byla vzdálenost kratší, než kdybyste
letěli letadlem? Podívejte se také, jak vypadá
váš hlas, nebo se zaposlouchejte do vibrací
na kolejnici po úderu kovovým kladivem.
Nová dočasná výstava Haló vznikla v Polsku
před dvěma lety a užijí si ji dospělí i děti od
5 let. Hravá výstava se otevírá na začátku
dubna a je přístupná v rámci vstupného do
Ema Zezulová ■
expozice centra.

Jakýmsi lidským kontrapunktem k uctění
jejich památky je tradičně hudba a zpěv
v podání těch, kteří se v roce úmrtí zmiňovaných odbojářů narodili. Na pódium jsou pravidelně zvány i další osobnosti, které se naro-

dily během druhé světové války a do historie
Brna se nesmazatelně zapsaly.
Takovou významnou osobností a stálým
účastníkem setkání a koncertu před Šelepkou byl i pan Jiří Pecha. Skromný a pokorný
člověk byl známý především jako vynikající
herec, ale byl také velkým příznivcem sportu,
kterému se v mládí docela aktivně věnoval.
Jeho cyklistické historky rozesmály před pěti
lety, když jsme si připomínali jeho sedmdesátiny, celý park i Jiřího Dalera a Jana Smolíka,
kteří s ním stáli na pódiu. Obě cyklistické
legendy získaly svá největší vítězství přesně
dvacet let po Jirkově narození (olympiáda
Tokio a Závod míru 1964), a tak byli všichni
tři k připomenutí svých výročí pozváni i letos.
Přijdou ale už jenom dva, nezapomenutelný
Jiří Pecha šlape do pedálů už někde nahoře.
Letošní vzpomínání bude ale jistě opět
úsměvné. Tak by si to Jirka Pecha určitě přál.
A všichni účinkující od Evy Pilarové až po
moderátory Barboru Černoškovou a Borka
Kapitančika už mají příslušné instrukce.
Vladimír Koudelka

■

SLOW FASHION
VÍKEND

ČARODĚJNÉ
ODPOLEDNE

Kávéeska připravila na víkend od 6. do
7. dubna Slow fashion víkend v Klubu
Leitnerova.
Program víkendu bude plný módy
a přednášek od skvělých stylistek a blogerek. Návštěvníci si užijí pořádnou party
a v neděli upcycling workshopy. Charitativní bazar oblečení a dobrovolné
vstupné podpoří Azylový dům sv. Markéty pro matky s dětmi.
Program po oba dva dny začíná ve
14.00 hodin.
Více informací na www.kaveeska.cz,
telefonním čísle 777 198 400, nebo
e-mailu: kocmankova@kaveeska.cz.

V Björnsonově sadu je 30. dubna připraveno setkání všech čarodějných
bytostí.
Příspěvková organizace radnice Kávéeska připravila od 16.00 do 19.00
hodin Čarodějnice v Björnsoňáku, odpoledne plné zábavy a soutěží v tom pravém ježibabím duchu. Čarodějky, kouzelníci, ježibaby, nasedněte na košťata
a doleťte, vstup je zdarma. V případě velmi špatného počasí se akce nekoná.
Více informací podá Barbora Kocmánková na telefonním čísle 777 198 400
nebo e-mailu:
kocmankova@kaveeska.cz.
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Barbora Kocmánková

■

(mav)

■

Volný čas

BALETNÍ SOUTĚŽ NA
ŠPIČKÁCH

MLADÍ LADÍ JAZZ

Na brněnském výstavišti budou od 27. do
28. dubna soutěžit amatérští i profesionální
tanečníci.
Mezinárodní baletní soutěž pro děti a mládež Na špičkách je určena neprofesionálním
tanečníkům v klasickém tanci i moderně,
a také studentům tanečních konzervatoří
a tanečních škol. Soutěží se ve třech věkových kategoriích. Organizátorem je spolek
Filiánek, podrobnější informace uvádějí
webové stránky www.naspickach.cz, případně je lze získat na telefonním čísle
(mav) ■
607 679 415.

Festival Mladí ladí jazz chystá 2. dubna
v 17.00 hodin v Klubu Leitnerova hudební
workshop pro děti od 3 do 10 let pod vedením držitele Grammy, izraelsko-amerického
jazzmana Orana Etkina.
Workshop nazvaný podle unikátní výukové
metody Timbalooloo vede děti k vnímání
hudby skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných
her, příběhů a písní Etkin ukazuje, že hudba
je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Děti se do představení aktivně zapojují a nemusejí znát hudební teorii ani hrát na
jakýkoliv nástroj.

V RYTMU FLAMENCA

NAHLÉDNUTÍ
ZA ZAVŘENÉ DVEŘE

Oslavte Mezinárodní den tance a 29. dubna
se od 15.30 hodin přijďte podívat na Moravské náměstí před Moravskou galerii.
Na akci Flamenco pro všechny si tanec
vyzkoušíme a vychutnáme si jeho krásu, eleganci a temperament. Poznáme jeho univerzálnost, která překonává všechny bariéry
mezi lidmi. V letošním čtvrtém ročníku se
během jednotlivých vystoupení představí
brněnská taneční studia, amatérské taneční
skupiny a sóloví tanečníci. Okouzlující ﬂamenco doplněné jinými tanečními styly, které
předvedou děti, aktivní senioři i tanečníci
s hendikepem. Mezinárodní den tance se
slaví od roku 1982 vždy 29. dubna a vyhlašuje jej Mezinárodní divadelní ústav na připomínku výročí narození velkého francouzského tanečního reformátora Jeana-GeorMarcela Drkošová ■
gese Noverrea.

Anna Vašátková

■

BRNĚNSKÝ MAJÁLES

Festival Open House 2019 otvírá na dva
dny budovy a místa, kolem kterých chodíme, ale nemůžeme se do nich podívat.
Návštěvníkům dává 13. a 14. dubna zdarma
nahlédnout, jak vypadají zevnitř architektonicky zajímavé stavby, jak fungují administrativní a technické budovy či co zbylo
z industriálních staveb. Letos bude možné
nahlédnout třeba do Mendlova muzea Masarykovy univerzity a její bohatě zdobené
barokní knihovny, která je součástí Augustiniánského opatství. K vidění bude také
moderní otevřený prostor kanceláří v budově
Rozmarýn, kde návštěvníci uvidí místnost
oceněnou jako Zasedačku roku 2018 a také
výhled do okolí. Anatomické muzeum profesora Karla Žlábka slouží především výuce
anatomie studentům Lékařské fakulty
a odborníkům z klinické praxe. V rámci festivalu nabídne unikátní možnost zhlédnout
anatomické preparáty přehledně řazené do
orgánových systémů. Na některá z míst je
třeba se do 8. dubna registrovat. Kompletní
seznam všech 68 objektů je zveřejněný na
www.openhousebrno.cz.
(mav)

Klarinetista a saxofonista se do Česka vrací
už pošesté. Se svojí metodou úspěšně působí také v USA i mnohých evropských zemích.
„Do projektu se dlouhodobě snažíme
zapojit i děti z vyloučených lokalit, dětských
domovů či minorit,“ uvedla koordinátorka
festivalu Klára Břeňová. Na workshopech
spolupracuje festival s řadou neziskových
organizací, například IQ Roma servis, Člověk v tísni či Armáda spásy.
Více na www.mladiladijazz.cz.

■

Už za pár dní startuje studentský
měsíc, který s sebou přináší jaro, oslavy
a zajímavý program.
Toto období zahájí studenti všech
brněnských univerzit tradiční stavbou
májky na náměstí Svobody. Oslavy
vyvrcholí oblíbeným hudebním festivalem pod širým nebem v sobotu 4. května
na brněnském výstavišti. 16. ročník festivalu oživí hned několik hudebních
hvězd, ovšem zahraje na něm i vítězná
studentská kapela. Zájemci o sobotní
festival mají nyní unikátní možnost koupit
si vstupenky za nejvýhodnější cenu, a to
jen do 22. dubna. Stejně jako v minulých
letech se mohou Brňané těšit po celý
měsíc na nejrůznější doprovodný program. Poprvé například studenti organizují akci s názvem Běžím se srdcem. Charitativní běh se odehraje 13. dubna na
Kraví hoře. Součástí širšího programu je
i tradiční soutěž mezi studentskými kapelami či oblíbený studentský průvod centrem Brna. Více informací najdete
na www.brno.majales.cz.
Tomáš Viktořík

■
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Volný čas

JARO PROVONÍ
OTEVŘENOU ZAHRADU

V Otevřené zahradě na Údolní 33 labužníky
potěší degustace francouzských specialit,
voňavé zde bude i vítání jara.
Stůl plný tradičních francouzských jídel,
sýrů, dezertů a francouzského vína láká
k návštěvě 13. dubna od 15.00 do 18.00 hodiny všechny vytříbené jazýčky. V rámci akce
Bonjour Brno zde pro vás připravili pod taktovkou šéfkuchaře Françoise francouzské
čtyřchodové menu.
Jarní slavnost 28. dubna od 11.00 do 18.00
hodin zaostří na včely. Přichystané budou dílny pro malé i velké, šifrovací hra nebo jarní
jarmark. Zahradu provoní léčivé bylinky spolu
s medovými specialitami.
Martina Joachim

■

ZASTEPUJTE SI
V ULICÍCH

LÉTO S LUŽÁNKAMI

Ve Středisku volného času Lužánky je připraveno přes dvě sta pobytových a příměstských táborů se spoustou novinek.
Rodiče mohou vybírat podle termínu, aktivit
nebo tématu tábora. Na své si přijdou divadelníci, kutilové, také sportovci, hudebníci,
výletníci nebo parádnice. O velkých prázdninách se budou poznávat zvířata, rostliny
a moderní technika, třeba programování
robotů nebo létání s drony. Hitem jsou každoročně tábory Lanového centra Proud nebo
Cirkusu Legrando, kde děti zkoušejí artistické
dovednosti v cirkusovém šapitó.

Oblíbené jsou taky klasické tábory pod
stanem nebo v chatkách, kterým vévodí
atraktivní témata jako Harry Potter, piráti nebo
seriál Futurama. Novinkou je v lužánecké
nabídce tábořiště na Vysočině poblíž zříceniny hradu Mitrov. „Děti si na našem sportovním táboře vyzkoušejí lakros, slézt skálu
nebo netradiční historické disciplíny jako hod
dřevěným oštěpem,“ popsal jeden z pobytových táborů v chatkách na Vysočině organizátor a pedagog volného času Libor Pokorný. Více na www.luzanky.cz.
Kristýna Kolibová

■

VODA NAD ZLATO

Mezinárodní stepařský festival bude zahájený 4. dubna v 17.00 hodin na Moravském
náměstí u sochy Jošta.
Tanečníci předvedou svoje stepařské umění, odpoledne uzavřou hromadným vystoupením. Kdo by si rád step zdarma vyzkoušel,
může 11. dubna od 18.30 hodin přijít do tanečního studia No feet na Vaňkově náměstí 1.
Festivalový stepařský jam je připravený na
13. dubna od 19.00 hodin. Vystoupí zde hlavní
hosté festivalu, Costel a Dorel Surbeck, Alexandr Ostanin a bratři Leonardo a Emanuele
D´Angelo, Ruben Sanchez, Daniel Borak
a stepaři z pořádajího tanečního studia. Jejich
improvizaci doprovodí swingová kapela. Více
na www.stepfestival.cz nebo telefonu tanečního studia No feet 775 140 013.
(mav)

■

Voda je základním předpokladem života.
Jak s ní hospodařit, aby se jí dařilo, se dozvíte 27. dubna na oslavě Dne Země na Kraví
hoře, kterou pro malé i velké připravuje
Lipka spolu s dvacítkou dalších organizací.
Od 10.00 hodiny najdete v parku na Kraví
hoře více než dvacet stanovišť, které nabídnou tipy, jak šetřit vodou doma i ve svém
okolí, ale také hravé úkoly – vyzkoušíte si
zasakování vody do různých materiálů, prozkoumáte, jak se vodní toky vlní krajinou i to,
jak se voda čistí. A na závěr si každý vyrobí
svoji semínkovou bombu. Pro dospělé
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návštěvníky je naplánována řada přednášek
o významu vodních nádrží v krajině, zadržování dešťové vody ve městě i o důležitosti
vodních prvků v zahradách. Přednášky proběhnou v sálu hvězdárny i v areálu Nadačního fondu Lerchova, kde rovněž nainstalujeme pítko pro ptáčky. Součástí akce bude
i EKOtrh, který nabídne ekologické a lokální
výrobky, stejně jako stánky s nejrůznějším
občerstvením. Na pódiu, které bude součástí
areálu, poběží po celý den kulturní program.
Více na www.lipka.cz/denzeme.
Amálka Čípková

■

Volný čas

VESMÍRNÉ VEJCE

Vesmírné velikonoce nastanou na hvězdárně 13. dubna od 14.00 do 17.00 hodin.
Všechny děti si za symbolickou cenu
50 korun vytvoří a odnesou domů skutečné
vesmírné vejce. Základ na výrobu bude připraven, ale kdo chce, může si přinést vlastní
vyfouknutá vajíčka. Vesmírné černi, hvězdného prachu i měsíčních úlomků máme dost,
stačí dojít. Svoji návštěvu spojte s některým

SKAUTSKÁ DVOJKA
SLAVÍ STO LET

z pořadů v digitáriu, které umí promítat
i ve 3D.
A když to o Velikonocích nestihnete, žádná
tragédie. Zajímavé věci se na Kraví hoře odehrávají od rána do večera, stačí kliknout na
www.hvezdarna.cz, kde jsou uvedeny všechny starty kosmických raket z Hvězdárny a planetária Brno až na konec vesmíru.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

■

PRINCEZNY
A HRDINOVÉ

Jen chvíli poté, co vzniklo Československo,
vznikla v Brně i skautská Dvojka. Výstava
oslavující sté výročí organizace je do konce
května k vidění v krytu 10-Z na Husově.
Jak na svá skautská léta vzpomínají pamětníci? Jaké to bylo, když nacisté a poté komunisté zakázali skauting a kamarádi z oddílu
věděli, že se scházejí na poslední povolené
akci? Co je psáno v kronikách starých desítky
let? A jak se liší skautování dnešních dětí od
zážitků jejich vrstevníků před mnoha lety?
Odpovědi na všechny tyto otázky najdou
návštěvníci na výstavě.
Oddíl se rozrostl na celé skautské středisko
a funguje dodnes: v městské části Brno-střed
nabízí dětem program 2. dívčí oddíl Nezmaři
s klubovnou na Pivovarské, další oddíly fungují v Králově Poli, Židenicích a Soběšicích.
Dvojkou prošly tisíce brněnských dětí, které
na schůzkách a výletech zažily bezpočet
dobrodružství a poznaly kamarádství na celý
život.
Pokud jste chodili do Dvojky, ozvěte se na
e-mail: 100let@dvojkabrno.cz a pojďte s námi
vzpomínat a navázat na dávná přátelství.
Zuzana Šrámková

ATMOSFÉRA
PRVNÍ REPUBLIKY
VE VILE STIASSNI

■

Výstava originálních kostýmů z devíti
nejznámějších ﬁlmových pohádek je
do 28. dubna k vidění v Letohrádku
Mitrovských.
Na výstavě nazvané Princezny a hrdinové se kromě 50 kostýmů a rekvizit
návštěvníci dozvědí mnoho zajímavostí
a perliček z natáčení pohádek, děti si
vyzkoušejí pekelnou váhu hříšníků nebo
kouzelné zrcadlo, připraveny jsou i další
interakce. Otevřeno je denně kromě
pondělí od 10.00 do 16.00 hodin.
Mgr. Petr Lukas

■

Vila Stiassni na Hroznové 14 připravila
pravidelné oživené prohlídky, které
návštěvníky přenesou zpět v čase.
Noblesa a vytříbený styl první republiky zahalený v hávu nonšalance – to jsou
ingredience, které návštěvníkům nabídnou jedinečné prohlídky vily Stiassni, příznačně nazvané Jen pro ten dnešní den.
Prohlídku přepychových interiérů doplní
originální divadelní a hudební performance v podání profesionálních umělců
z divadelní společnosti Exulis. Termíny
prohlídek jsou 17. dubna, 15. května,
19. června, 17. července a 21. srpna.
Do 5. května jsou navíc prohlídkové
trasy ve vile doplněny výjimečným
výstavním souborem, který představuje
ﬁlmové a divadelní hvězdy první republiky a protektorátu prostřednictvím
osobních věcí přímo z jejich šatníku.
K vidění zde jsou památky osobní povahy
vztahující se k hereckým osobnostem,
jakými byli třeba Nataša Gollová, Adina
Mandlová, Věra Ferbasová, Zita Kabátová, Soňa Červená, Svatopluk Beneš či
Oldřich Nový.
Zhlédnout je možné také originály
i reprinty ﬁlmových plakátů a dobových
karikatur. Atmosféru pak dokresluje
herecká šatna či tehdejší oděvy a doplňky, které návštěvníkům přiblíží, v čem
se chodilo do kina. Expozice je součástí
prohlídkové trasy vily a přístupná je
pouze s průvodcem.
Výstava bude mít rovněž doprovodný
program, jehož součástí bude mimo jiné
i promítání ﬁlmu pro pamětníky přímo
v interiérech vily Stiassni, a to 4. května
od 18.00 hodiny.
Rezervace míst na prohlídky je nutná.
Více na telefonním čísle 778 545 993
nebo www.vila-stiassni.cz.
Kateřina Konečná

■
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Volný čas

TAJEMNÁ INDONÉSIE

Bonusem je pak horský kmen Dani s vyuzenou mumií. Výstavu pořádá Livingstone ve
spolupráci s Moravským zemským muzeem
a je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Indonéský večer v Redutě
Součástí bohatého doprovodného programu, který výstavu obohacuje, je také Indonéský večer v divadle Reduta. Koná se
15. dubna od 19.00 hodin a mimo jiné připomene stoleté životní jubileum Miroslava Zikmunda, na kterého zavzpomíná Miroslav Stingl. Diváci uvidí krásné tanečnice ze spolku
Kintari, ukázku bojového umění Pencak silat
a atmosféru doladí bambusový orchestr
Anklung. Večerem provede Rudolf Švaříček.
(mav)

Unikátní výstava Tajemná Indonésie – Tamtamy času – Nová Guinea je k vidění v Paláci šlechtičen. Indonéský večer 15. dubna
v divadle Reduta vzdá hold stoletému Miroslavu Zikmundovi.
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 mohou obdivovat obrovské rituální totemy, štíty, iniciační masky,
čelenky, dechberoucí fotograﬁe. Dominantou
je autentická stromová chýše kmene Kombai.

LAPKA PORADÍ,
KAM ZA ZÁBAVOU

TŘIKRÁT PIVNÍ ČTVRTEK

Brno skýtá zajímavá a pro mnohé dosud
neobjevená zákoutí, na která vás zavede
mobilní a hravá aplikace LApka.
Vznikla k sedmdesátému výročí Střediska
volného času Lužánky a kromě poznávání
města nabízí také možnost podílet se na jeho
zvelebování.
Hra po Brně neboli lužánecká LApka využívá principu GPS podobně jako geocaching. Děti i dospělí si mohou s chytrými telefony projít několik tras a plnit úkoly či šifry
týkající se Brna a SVČ Lužánky, nebo si jen
udělat zajímavou procházku.
Nepotřebují ani mobilní data, ani orientační
smysl. Navíc lze vybírat trasy podle délky,
náročnosti nebo třeba dostupnosti s kočárkem nebo na kole.
Na konci každé trasy čeká účastníky jeden
speciální bonus. Získají hlas na investiční projekty, které navrhli zaměstnanci Lužánek, aby
zlepšili využití volného času v okolí lužáneckých pracovišť. Všechny projekty jsou přehledně zveřejněny na webových stránkách
projekty.luzanky.cz.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

Po suchém únoru a detoxikačním březnu
přichází duben, který s sebou do Tržnice
Brno přináší hned tři čtvrtky s pivní akcí.
Hořkou nálož pro vás chystá Craftbeer bottleshop&bar v prvním patře Tržnice.
Začneme 11. dubna, kdy v Craftbeeru obsadí deset píp minipivovar Zichovec, jeden
z nejúspěšnějších českých pivovarů poslední
doby a specialista na kyselá piva. Na akci
budou mít návštěvníci možnost potkat se
a dát si jedno přímo se zástupcem z pivovaru.
Hned za týden, 18. dubna, bude už tradičně
v Tržnici patřit velikonočním oslavám a zelenému pivu. A poslední čtvrtek v měsíci pak
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■

pohostíme pivovar Weihenstephaner, obsadí
asi osm píp. „Zichovec je jedním z nejprogresivnějších pivovarů dneška, je to špička
v produkci piv typu Sour. Do kontrastu jsme
pak na konec měsíce zařadili tap takeover,
tedy převzetí všech píp baru jedním pivovarem, pivovaru Weihenstephaner, což je nejstarší pivovar na světě a drží se výroby tradičních německých pivních stylů,“ láká majitel
Craftbeeru Petr Holeš.
Pokud pivu zrovna neholdujete, určitě pak
oceníte dubnové trhy Virunga se sladkým
ugandským ovocem. Ty do Tržnice míří už
Martina Langhammerová ■
13. dubna.

Kultura

ČTRNÁCT PESTRÝCH
BAREV VÁNOC

PROUSTOVO HLEDÁNÍ
ZTRACENÉHO ČASU

Čtrnáct barev Vánoc s podtitulem Jiný
obraz svátků očima etnologa je název nové
publikace PhDr. Jany Polákové, Ph.D., kurátorky Etnograﬁckého ústavu Moravského
zemského muzea.
V Jihomoravském kraji žijí zástupci všech
čtrnácti národnostních menšin. Čtrnáct kapitol
popisuje způsob trávení Vánoc a zimních
svátků, jak o něm hovořilo téměř 80 respondentů, u každé skupiny jsou uvedeny přepisy
dvou vybraných rozhovorů, vždy s ženou
a mužem. To vše doplňují fotograﬁe.
„Musela jsem znát alespoň stručně informace o způsobu oslav u každé skupiny,
nejen národnostní, ale třeba i náboženské.
Setkala jsem se například nejprve s uzavřeností ruské menšiny. Když jsem ale výpovědi
získala, byly velmi upřímné a rozsáhlé,“
zavzpomínala Jana Poláková.
Během výzkumu nepotkala nikoho, kdo by
český způsob oslav Vánoc zcela ignoroval.
„Výhrady byly spíše obecného charakteru
vůči komercionalizaci, malé provázanosti
s duchovním podtextem. Na druhou stranu
se respondentům líbila právě skutečnost, že
Vánoce u nás slaví i lidé nevěřící, což v mnohých zemích nefunguje.“
Jednoznačnou oblíbenost mělo naše
cukroví, jde o skutečné speciﬁkum. „České
hospodyňky za velké množství druhů drobného, krásného a dobrého cukroví sklidily
velký obdiv,“ dodala etnoložka.
Kniha je k zakoupení třeba v e-shopu
Moravského zemského muzea.
Mgr. Pavel Gejdoš

■

DUBEN 2019
ČTVRTEK 4. DUBNA / 19:30
LONGITAL
Svěží závan slovenského písničkářství

Česká premiéra inscenace Hledání ztraceného času bude k vidění 12. dubna v Mahenově divadle.
Jednou z literárních klasik naší doby je
sedmisvazkový román francouzského spisovatele Marcela Prousta s názvem Hledání
ztraceného času. Vznikal s přestávkami
čtrnáct let, dokončen nebyl nikdy. Autor se
v něm pokusil zobrazit proměny francouzské společnosti na přelomu 19. a 20. století
i její životní styl, pořídit velkolepou literární
momentku jedné epochy složenou z množství každodenních příběhů těch, kdo ji žili
a často bezděky tvořili.
Této knižní předlohy se ujal režisér Jan
Antonín Pitínský, který přenese objemné dílo
na divadelní prkna znamenající svět.
Adaptace vychází z londýnského provedení Harolda Pintera a Di Trevi. V hlavní roli
diváci uvidí Viktora Zavadila, který se proslavil
postavou Jana Palacha ve stejnojmenném
Gabriela Kodysová ■
ﬁlmu.

NEDĚLE 14. DUBNA / 17:00
WHO AM I? – Divadlo Aldente
Nesrozumitelný svět v podání herců s Downovým
syndromem

KOŠILE V GALERII
Moravská galerie vystavuje v Pražákově
paláci na Husově 18 panelákové košile
Kateřiny Šedé.
Košile s motivem líšeňských paneláků jsou
součástí projektu Kateřiny Šedé Každej pes
jiná ves z roku 2007. Košile tenkrát rozeslala
na adresy brněnského sídliště, aby vyprovokovala jejich obyvatele k účasti na vernisáži
v Moravské galerii.
Šedá se prostřednictvím svého výzkumu
pokouší o nápravu jedinců, komunit i lokalit
s narušenými mezilidskými vztahy, jak ukazuje i úspěšný projekt UNES-CO, kterým prezentovala Českou republiku na architektonickém bienále v Benátkách. Zakoupení
výstavní verze projektu Každej pes jiná ves
patřilo mezi nejdůležitější akvizice Moravské
galerie za loňský rok.
Do výstavní dramaturgie galerie se projekt
vrátil prostřednictvím výstavy Paneland: Největší československý experiment, který se
mimo jiné věnoval i umělecké reﬂexi panelových sídlišť. Posléze galerie výstavní soubor
zakoupila a nyní se dočkal vystavení v rámci
dlouhodobé expozice nového umění Art is
here.
„Po třech letech od otevření expozice
dochází k jejímu plánovanému posunu směrem k současnosti – prezentaci neo-avantgardních principů konfrontujeme s aktuálními
uměleckými pozicemi. Zmiňované dílo Kateřiny Šedé bude v blízké době následovat
například projekt Barbory Klímové Replaced
z roku 2006,“ dodal šéfkurátor Moravské
galerie Ondřej Chrobák.
Michaela Paučo

■

SOBOTA 27. DUBNA / 11:00 – 17:00
WORKSHOP ASIJSKÉ TUŠOVÉ MALBY
Naučte se pracovat s tuší v asijském stylu
NEDĚLE 28. DUBNA / 15:00
O PRINCI Z KNÍŽKY – Dřevěné divadlo
Nedělní pohádka

SOBOTA 6. DUBNA – NEDĚLE 7. DUBNA
SLOW FASHION VÍKEND
Dobročinný víkend plný módy

ÚTERÝ 16. DUBNA / 19:30
IMAGO – The Randoms
Improvizační představení o měnících se obrazech
a dospělých krocích

ÚTERÝ 9. DUBNA / 19:30
ROCKY IX – Buchty a loutky
Příběh smutného boxera, jeho přátel i nepřátel.
O pustém zoufalství a nemožnosti se postavit

ČTVRTEK 17. DUBNA / 19:30
HARD TO FRAME
Pětičlenná formace s náklonností k elektrickým
tanečním stylům

STŘEDA 10. DUBNA / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Speciální host: Miroslav Macek

ÚTERÝ 23. DUBNA / 19:30
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
Buddy Guy – největší žijící hvězda afroamerického blues,
která ani v 83 letech nezapadá

Každé pondělí pravidelné kurzy cvičení:

ČTVRTEK 11. DUBNA / 19:30
JAN HRUBÝ TRIO
Matador českého bigbítu a průřez jeho
bohatou kariérou

STŘEDA 24. DUBNA / 19:30
SHE OWL
Hudba přetékající přírodou

Předprodej v síti GoOut, Indies, TIC Brno

PÁTEK 12. DUBNA / 19:30
VEES
Naprosto nevykalkulovaná retro kapela

PÁTEK 26. DUBNA / 19:30
ISABELIN POKLAD – Divadlo Facka
Nová komedie dell´arte brněnského divadla

ÚTERÝ 30. DUBNA / 19:30
BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA
Koncert pro zlobivé děti
V dubnu pro vás bude kavárna otevřena
od pondělí do pátku od 16 do 22 hod.

17:00 – 18:30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga s Naďou Ruckou

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

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2019 | 27

Kultura

POZEMŠŤAN
I SHYLOCK U BOLKA

Pohled na lidské chování z mnoha různých,
i zcela nečekaných, úhlů nabízí dubnový
program Divadla Bolka Polívky.
Jsou podivnější, než čekal. Mimozemšťan
pohybující se po Zemi chce být jako lidé, ale
je zaskočen. Podaří se mu zapadnout do společnosti? Ve své nejnovější autorské inscenaci Pozemšťan, která bude mít premiéru
v pátek 5. dubna v Divadle Bolka Polívky, mladý herec a komik Pavol Seriš satiricky pohlíží
na chaotický svět, který dnešní člověk přijímá
jako normu.
Jeho Pozemšťan je divadelní zprávou
o lidech 21. století, kteří se dívají všude kolem
sebe, jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up
a komediální pantomima o tom, jak se chováme a jací jsme. A pozor: v ceně vstupenky
na premiéru je i pozvánka na raut.
O týden později, v pátek 12. dubna, předstoupí před diváky Milan Kňažko jako herec
Jon v masce žida Shylocka z Kupce benátského.
Když ale náhle přejde do civilního projevu,
pochopíme, že jsme na bouřlivé besedě
s diváky na divadelním festivalu, kde se Shakespearovo drama mělo hrát ještě čtrnáct
dní.
Vedení festivalu hru však po vášnivých protestech, které inscenátory a hlavně Jona obviňovaly z antisemitismu, ze strachu náhle stáhlo z repertoáru a její uvádění předčasně
ukončilo. Mistrně napsaná hra a Milan Kňažko
oceněný za svůj výkon Cenou Thálie ukazují
to horší z lidské povahy na tématu, které
bohužel zůstává stále aktuální.
Více včetně případných aktuálních změn
na www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá ■
Foto: Archív DBP

MORAVIA BRASS BAND

Gábor Tarkövi je sólotrumpetista Berlínských ﬁlharmoniků a společně s Moravia
Brass Band na podzim vystoupí na třech
koncertech.
Na tomto Galakoncertě zazní také světová
premiéra Koncertu pro trubku a brass band
od dvorního aranžéra a skladatele orchestru
Ondřeje Moťky, kterou poprvé zahraje právě
Gábor Tarkövi za doprovodu Moravia Brass
Bandu. Pro úvodní skladbu zvolili Fanfáry ze

LOUTKA

Kristýna Ratajová

■

MNE BLESK
SE DOTEKL

Hrou chorvatského dramatika Miro Gavrana Loutka otevřelo Dvorní divadlo Zdeňka
Černína novou sezonu.
Režisérem inscenace je sám principál,
v titulní roli se představila mladá brněnská
herečka Michaela Baladová.
Gavran není českému publiku neznámý,
provedení jeho hry Vše o ženách je evergreenem komediálního žánru. Hra Loutka
však zůstává českými inscenátory opomíjena,
ač od jejího prvního uvedení v New Yorku
uplynulo již sedm let. Jde o komediální sitcom
o soužití nedokonalého muže s dokonalou
ženou naprogramovanou jím samotným tak,
aby mu vyhovovala.
Dvorní divadlo zve diváky nejen na kvalitní
kumšt, hraní divákovi takřka na dotek, jedinečné prostředí renesančního sklepení
domu U Tří knížat a skleničku vína v ceně
vstupenky, kterou je potřeba rezervovat na
www.dvornidivadlo.cz.
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Sinfonietty Leoše Janáčka, ale posluchači
si vychutnají i skladby Bohuslava Martinů
a Bedřicha Smetany, nebo také současných
anglických brass bandových skladatelů.
Jediný typický brass band v České republice vystoupí v pražském Rudolﬁnu, zlínském
kongresovém centru a samozřejmě v Besedním domě v Brně v říjnu. Vstupenky jsou již
k dispozici na www.moraviabrassband.cz.

Petra Černínová

■

Polozapomenuté osudy muže, jehož
život bolel. Divadlo Reduta uvádí inscenaci mapující životní cestu Rudolfa Těsnohlídka v rámci volného cyklu Spílání
Brnu.
Kdo by neznal Lišku Bystroušku. Ale
co víme o jejím autorovi, od jehož smrti
uplynulo loni devadesát let? Málokdo
tuší, že jeho životní příběh je plný tajemství a osobních tragédií.
Celý život trpěl pocitem společenské
vyděděnosti, co by rasův syn. Bojoval
s depresemi a profesním nedoceněním.
Jeho první žena zemřela za nevyjasněných okolností na jejich svatební cestě
v Norsku.
Druhé manželství skončilo krachem.
Psal básně, prózu i dramata, pro děti
i dospělé. Překládal z norštiny.
Svými soudničkami pro Lidové noviny
povýšil novinařinu na svého druhu umění. Byl vášnivým Sokolem, speleologem
a znalcem argotu brněnského podsvětí.
Založil tradici vánočních stromů na
náměstí Svobody, dětský domov Dagmar, objevil pro Čechy Eskymo Welzla.
Petr Novák

■

Kultura

JAK SE POLÁRKA ROZZÁŘILA: 2. DÍL
S příchodem Jaroslava Tučka, tehdejšího
šéfa a agilního přebudovatele jamáckého
Studia Marta, vkročila Polárka do další etapy, spojené s již zmíněnou součinností tehdy začínajících a dnes již dávno významných osobností českého divadelnictví.
Zdatný manažer, možná osudově vnímající
její polohu právě na Tučkově ulici, zprostředkoval propojení s respektovanými hosty a zejména s hereckými i jinými debutujícími absolventy, režiséry, výtvarníky, dirigenty, divadelní,
resp. i hudební fakulty JAMU, kde ovšem loutkářský ateliér již předtím zanikl. Podnikal důležité kroky k programovému vymezení, solidní
profesionalizaci i všestrannému zviditelňování nepočetného souboru, který se podle
potřeby ujímal rolí scenáristů či režisérů
a zásluhou dosud zde spolupracujícího skladatele, ale též autora nebo hereckého protagonisty, Davida Smečky, také naživo muzicírujících hudebníků. V listopadu 1999 převzal
dosavadní tajemník Tuček post uměleckého
šéfa a počátkem následující sezony se tu stal
ředitelem.
Z dosti improvizované prehistorie Polárky
na přelomu let 1998–1999, kdy bojovala
o zájem dětského obecenstva a musela se
obejít bez publicistické, natožpak soustavně
kritické pozornosti, připomeneme pouze
základní fakta. Ještě v klubu Vlněny proběhla
6. 12. 1998 její první premiéra – pohádka reži-

SETKÁNÍ MLADÝCH
DIVADELNÍKŮ
Mezinárodního festivalu divadelních škol
Setkání/Encounter se od 2. do 6. dubna
zúčastní příznivci divadla z Lotyšska, Bosny
a Hercegoviny, Ruska a Filipín.
Divadelní představení si diváci vychutnají
v Divadle na Orlí a Studiu Marta, a dále
v Divadle Husa na provázku a v HaDivadle.
Ambasadorem festivalu je herec, mim, dramatik, zakladatel Divadla Bolka Polívky
a především absolvent Divadelní fakulty
JAMU, Boleslav Polívka.
Letošní ročník festivalu nově obohatí pětidenní tvořivý workshop pro studenty divadelních fakult z České republiky, Slovenska,
Maďarska a Polska. Odborným lektorem
bude maďarský divadelní a ﬁlmový režisér,
skladatel a autor Attila Antal.
Kromě hlavního programu se návštěvníci
mohou těšit na Open Air Stage, která 2. dubna rozezní Moravské náměstí. Více na
www.encounter.cz. Kamila Hladíková ■

séra Jaroslava Dvořáka O Honzíkovi a Andulce, po níž nabídl i hříčku O Smolíčkovi (27. 3.
1999). Téměř souběžně (16. 1. 1999) pokusil
se stálý „guru“ Jitřenky i Polárky, dlouholetý
člen brněnské Radosti Mirko Matoušek,
o antiiluzivní pojetí Princezny na hrášku od
Miloše Blahy. Na závěr nekonsolidovaného
období, zaměřeného na ty nejmladší, snažil
se rovněž oživit slabý text Pavla Poláka Hraní
o Červené karkulce klaunskou hravostí s průběžnou aktivizací drobotiny (22. 5. 1999).
První takříkajíc regulérní sezonu Polárky,
získávající sebevědomí i pozornost tisku,
šťastně odstartoval Smečkův původní, stylisticky vynalézavý titul Krása nesmírná a Kostěj Nesmrtelný (23. 10. 1999), ruská lidová
báchorka o careviči Ivanovi, který při putování
za vězněnou Krásou překonává překážky
i úklady čarodějníka a Baby Jagy. Čerstvý
absolvent JAMU, nadaný režisér Martin

Čičvák, zanedlouho vyhlášený Talentem
roku, s využitím různých typů loutek balancoval na pomezí naivistické vážnosti a parodického nadhledu. Následující rok zahájila
další původní premiéra Kouzelný nos (22. 1.
2000), na níž se podíleli členové experimentálního HaDivadla a Divadla v 7 a půl: dramatik
Luboš Balák jako scenárista i režisér a herec
Tomáš Matonoha coby skladatel písniček.
Zatím nevyzkoušený žánr kabaretu v provedení komediantské party ustrnul u dryáčnickými trivialitami vyplněného varietního slepence. Již zde vystrčil růžky, a poté se
vícekrát zesiloval, vleklejší problém malého
souboru – rychlé nasazování nehotových
novinek bez přísnějšího dramaturgického
korektivu, a tedy časté pokulhávání kvality
inscenací za upřednostněnou kvantitou.
PhDr. Vít Závodský ■
Pokračování příště

04/2019
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Prezidenti: Cesta tam a zase vvěk
17.30
MALÁ SCÉNA
věk
ěk 1
13+
3+
čt Vnitřní nepřítel věk
19.00
DERNIÉRA
věk
ěk 7+
so Bratři Lví srdce věk
15.30
věk
v
ěk
k
1
15+
út Naše třída
19.00
MALÁ SCÉNA
věk
ěk 3+
čt Od maličkých k velikým věk
17.30
MALÁ SCÉNA
DERNIÉRA
věk
v
ěk
ě
k
3+
so Od maličkých k velikým
10.30
věk
v
ěk
ě
k
6+
Vinnetou
15.30
MALÁ SCÉNA
věk
ěk 2+
ne Tančírna věk
14.00 & 15.30
MALÁ SCÉNA
věk
ěk 3+
út František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk
17.30
MALÁ SCÉNA
věk3+
ěk 3+
čt František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk
17.30
MALÁ SCÉNA
věk
v
ěk
ě
k
5+
so Malá čarodějnice
10.30
věk
v
ěk
ě
k
9+
15.30
Siddhártha
MALÁ SCÉNA
DERNIÉRA
věk
ěk 5+
út Malá čarodějnice věk
17.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.

út

Celý program najdete na našem webu. Změna programu vyhrazena.

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

RODINNÝ DEN

TYFLOCENTRUM
POMÁHÁ NEVIDOMÝM

Asistenční služby pro nevidomé mají volná
místa pro nové klienty.
Potřebujete zajistit doprovody k lékaři, na
nákup nebo na poštu? Chcete si přečíst místní
zpravodaj, ale už na něj nevidíte? Přivítáte
pomoc s roztříděním věcí v domácnosti nebo
asistenci při nákupu? Neváhejte se obrátit
na Asistenční služby nevidomým TyﬂoCentra
Brno.
Pomoc je určena lidem od šestnácti let,
kteří mají zrakové postižení, případně kombinované postižení, z nichž primární je zrakové. Službu poskytujeme také seniorům.
Výše úhrady činí 120 korun za hodinu, platí

SLUŽBY PRO
NEDOSLÝCHAVÉ
Audiohelp se nachází na Běhounské ulici
a pomáhá lidem se sluchovým postižením.
Ve středisku poradí, jak postupovat při
vyšetření sluchu, předají kontakty na lékařská
pracoviště, poradí, jak získat a používat sluchadlo nebo jiné kompenzační pomůcky, třeba bezdrátové zařízení na poslech televize,
zesílený telefon, vibrační budík či signalizace
bytového zvonku nebo telefonu. Některé
z nich je zde možné zapůjčit k osobnímu
vyzkoušení. Dále poskytují podporu při používání sluchadla, tedy trénink poslechu.
Veškeré poradenství je bezplatné. Provádí
zde také základní servis závěsného sluchadla – vyčištění tvarovky, výměnu hadičky
a v nabídce mají kvalitní baterie do všech
typů sluchadel a další příslušenství. Pro klienty
těžko pohyblivé a imobilní poskytují službu
přímo v domácím prostředí. Více na telefonním čísle 541 240 381 nebo e-mailu:
cknh.audiocentrum@seznam.cz. Otevírací
doba střediska je v pondělí, úterý a středu
od 8.00 do 15.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00
do 12.00 hodin. Na středu a čtvrtek je nutné
se telefonicky objednat, jedná se o dny výjezMgr. Zuzana Kisely ■
dů za klienty.

se podle skutečného času, tedy 2 koruny
za minutu. V případě, že potřebujete občas
zajistit například vyzvednutí léků v lékárně
nebo někam zavézt autem, nabízíme i možnost fakultativních služeb.
Asistenční služby neposkytujeme osobám,
které kromě těžké zrakové vady vyžadují
speciﬁcký způsob komunikace. Doprovody
nemohou být poskytnuty osobám, které kromě těžké zrakové vady používají k pohybu
invalidní vozík. Více informací e-mailem:
dispecink@tyﬂocentrumbrno.cz nebo na telefonu 774 715 088.
Mgr. Martina Smrčková

■

APLIKACE ČÁRA
Společnosti Podané ruce se ve spolupráci s experty dobrovolnické iniciativy
společnosti Oracle podařilo vytvořit
novou mobilní aplikaci, která pomůže
drogově závislým a lidem bez domova.
Uživatelé, kteří si aplikaci Čára stáhnou
do mobilu, zde snadno najdou sociální
služby a místa, kde se mohou zdarma
nebo levně najíst, přenocovat, kde je
přístup k bezplatné Wi-Fi či možnost
dobití telefonu, kde najdou toalety nebo
pitnou vodu.
Aplikace bude nabízet zprostředkování informací a kontaktu s odborně školeným sociálním pracovníkem, případně
také s peer pracovníkem, což je člověk,
který má zažitou zkušenost s tímto životním stylem.
Důležitým prvkem aplikace jsou oznámení na hlavní obrazovce, díky kterým
je možné rychle sdílet důležité informace
třeba o aktuálně hrozícím riziku v podobě
nové nebezpečné drogy. Aplikace Čára
je volně ke stažení na Google Play.
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Martin Boxan

Na bývalém stadionu Zbrojovky je připravený 27. dubna Rodinný den se Slezskou
diakonií.
Od 11.00 do 18.00 hodin je pro rodiny
připravená řada zábavných soutěží, her, ukázek práce hasičů, policistů, přistaven bude
také popelářský vůz svozové společnosti
SAKO Brno. Příznivce kopané potěší autogramiáda fotbalistů Zbrojovky. Chybět nebude ani dobré jídlo a pití.
Akci pořádá brněnský úsek Slezské diakonie. Jeho středisko Eliada poskytuje osobní
asistenci dětem a mladým dospělým. Dále
pod jeho hlavičkou funguje poradna rané
péče Dorea, která poskytuje ranou péči
dětem od narození do šesti let.
Lea Vrtílková

■

SVÍTÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ
A POZŮSTALÉ
Diakonie Českobratrské církve evangelické
na Hrnčířské 27 nově nabízí bezplatnou
poradnu Svítání. Určená je pro pečující
a pozůstalé.
Každý člověk se v průběhu života dostane
do situace, kdy čelí ztrátě někoho blízkého.
Mnozí se o nemohoucího nebo umírajícího
dlouhodobě starají. Patří to k bolestnějším
stránkám lidského bytí a je obtížné takovou
situaci zvládnout. Myslíme si, že sdílení pomáhá takové zkoušky ustát. Otevíráme proto
poradnu pro ty, kteří na takto těžké období
nechtějí být sami, potřebují pomoc odbornou
i praktickou. Pomůžeme získat informace, jak
žádat o sociální pomoc při péči o nemocného, jak pro něj efektivně upravit byt, ale také
jak při tom všem nezapomenout sami na
sebe.
Pozůstalým pak poradna poskytuje klidné,
bezpečné místo, kde ve vzájemné důvěře
a blízkosti mohou mluvit o své bolesti, ztrátě.
Pomoc v poradně je poskytována bezplatně,
je však třeba se objednat na e-mailu:
poradna@diakoniebrno.cz nebo telefonu:
731 642 068.
Pro informace o službách Centra denních
služeb navštivte www.brno.diakonie.cz nebo
přímo kontaktujte na telefonu: 541 248 401.
V letošním roce slaví Diakonie Českobratrské církve evangelické třicáté výročí svého
působení v Česku. Z toho téměř 26 let má
zastoupení i v Brně. Zaměřuje se na péči
o osoby, které potřebují dohled, a to především z důvodu příznaků demence.

■
Jana Tesařová Dlabková

■

Sport

BĚH PRO PAMĚŤ
NÁRODA

PRO DÍVKY I ZRALÉ ŽENY

Běh pro Paměť národa odstartuje 18. května v parku Anthropos, závodníci se mohou
registrovat už nyní.
Zúčastnit se může každý, pro sportovce
budou připraveny profesionálně měřené
trasy na pět a deset kilometrů, ostatní si
zaběhnou symbolický jeden kilometr. Registrace je již otevřená, veškeré informace
zájemci najdou na internetových stránkách
www.behpropametnaroda.cz/brno/.
Každý, kdo zaplatí startovné, přispěje
darem na další rozšiřování sbírky Paměť národa, díky které budou natočené a uchované
další stovky pohnutých příběhů pamětníků,
politických vězňů, válečných veteránů, obětí
holocaustu a disidentů.
Každý z účastníků běhu si může vybrat
jeden konkrétní příběh nebo skupinu lidí,
kteří ve 20. století bojovali za svobodu
a demokracii.
Běžet může za JUDr. Miladu Horákovou,
Tři krále, dědečka, který byl v legiích, nebo
tetu – disidentku, která podepsala Chartu 77
a myla kvůli tomu mnoho let schody.

Mažoretky Lassies otevírají přípravku Cancy a skupinu Granny (Babičky). Zvány jsou
dívky i zralé ženy, které se chtějí věnovat
mažoretkovému sportu a třeba si i splnit
dávný sen.
Pokud jste jen zvědaví, co všechno dnešní
mažoretka umí, přijďte se podívat na VI. ročník
soutěže O brněnskou dračici, kterou Lassies
pořádají 12. května v Sokole na Kounicově
ulici. Po celý den budete mít příležitost zhlédnout více jak 800 mažoretek z České a Slovenské republiky. Pokud se chcete zapojit,
napište na e-mail: veronika.vaska@email.cz.
Tréninky se konají v tanečním sále na Strán-

ského 28. Jedním z největších úspěchů, kterého Lassies prozatím dosáhly, bylo získání
titulu II. Vicemistryně Evropy a I. Vicemistryně
světa pro rok 2018, a ty se budou snažit děvčata letos obhájit, ne-li trumfnout.
Čerstvě mají za sebou soutěže v Hlučíně
a Říčanech u Brna, ze kterých si odvezly krásné medailové pozice. Nyní je čekají kvaliﬁkace na mistrovství republiky a chvíle očekávání, zda postoupí do ﬁnále a opět vyjedou
za hranice na mistrovství Evropy či světa.
Více na www.mazoretky-brno.cz.

BRNĚNSKÝ
PŮLMARATON

MINIDESÍTKA
PODPOŘÍ RANOU PÉČI

Už posedmé rozběhá 14. dubna centrum
města tisíce závodníků, kteří změří síly na
půlmaratonu a desítikilometrové trati.
Letos se start a cíl Brněnského půlmaratonu opět po roce vrací na náměstí Svobody.
„Věřím, že je to dobrá zpráva nejen pro pořadatelský tým, závodníky, ale také pro fanoušky, kteří přijdou povzbudit své známé,“ řekl
ředitel závodu Aleš Čtvrtníček.
Děti si své běžecké výkony změří na tratích
minipůlmaratonu a minidesítce v 9.30 hodin.
„Tentokrát si můžou atmosféru velkého závodu vyzkoušet i méně zkušení běžci v rámci
Městského běhu na vzdálenost 2,1 kilometru,“
doplnil Čtvrtníček.
Zájemci všech věkových a výkonnostních
kategorií se můžou registrovat on-line
na www.behejbrno.com až do 11. dubna. Poté
je registrace možná jen přímo na místě výdeje
startovních čísel, s platbou v hotovosti.
Kromě běžců si v centru města přijdou na
své také fanoušci. Prohlédnou si a otestují
sportovní vybavení a pro děti bude k dispozici
skákací hrad, malování na obličej a další atrakce.
Ing. Marta Čtvrtníčková

■

Mgr. Veronika Váská

■
(mav)

Na Jakubském náměstí odstartuje 14. dubna v 10.00 hodin Minidesítka pro ranou
péči, symbolický charitativní běh v rámci
Brněnského půlmaratonu.
Akce chce upozornit na ranou péči, bezplatnou službu pro rodiny vychovávající
doma děti s postižením. Závod svojí účastí
podpoří i primátorka statutárního města Brna
JUDr. Markéta Vaňková.
Závod je vhodný pro sportovce i méně
zdatné běžce. Bezbariérová trasa přes
náměstí Svobody na ulici Masarykovu zpět
do cíle na Jakubském náměstí je dlouhá 1 055
metrů a zvládnou ji i rodiny s dětmi či vozíčkáři. Na místě si vyzkoušejí pomůcky pro sti-

■

mulaci zraku i ostatních smyslů, děti potěší
malování na obličej. Startovné je dobrovolné
a bude se vybírat na místě. Ranou péči mohou
podpořit i účastníci závodních běhů Brněnského půlmaratonu, pokud při registraci
věnují dobrovolný příspěvek v rámci startovného. Výtěžek získá Středisko rané péče
Brno, které peníze využije na ﬁnancování
víkendového pobytu pro rodiny se vzdělávacím a terapeutickým programem.
Minidesítka je nesoutěžní, avšak každý,
kdo se do 10. dubna přihlásí e-mailem na:
brno@ranapece.cz, získá malý dárek. Více
na www.ranapece.cz/brno.
Mgr. Irena Jelínková, MSc.

■
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Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

