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Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
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Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed
Ulice Havlíčkova může
být částečně jednosměrka
Rada městské části Brno-střed na svém
únorovém zasedání schválila záměr o zjednosměrnění části ulice Havlíčkova. Jedná se
o jedinou část ulice, která byla průjezdná
v obou směrech, což způsobovalo množství
dopravních komplikací. Městská část požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna
o přípravu a realizaci dopravního značení,
do jehož kompetence ﬁnální rozhodnutí i realizace spadá.

Krmítka plníme
dvakrát týdně
Krmítka pro ptáky, která jsme umístili v parcích Brna-střed, vás velmi zajímají. Na Obilním
trhu jsme na základě vašich dalších požadavků doplnili ještě jedno, které je umístěno
tak, aby jej mohly plnit i děti s rodiči. A protože
se nás často ptáte, jestli a jak doplňujeme
zob do krmítek, do kterých nelze dosáhnout
ze země, přinášíme fotodokumentaci. Všechna krmítka jsou plněna dvakrát týdně.

Šetření Českého
statistického úřadu
v domácnostech
Český statistický úřad každoročně organizuje výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice. Letos bude
pod názvem: Životní podmínky 2019 probíhat
v termínu od 2. února do 26. května v 11 452
domácnostech, které náhodně vybral počítač,
přičemž 6 702 bylo dotazováno již v předchozích letech.
Šetření proběhne prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů a budou do něj
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Spolupráce občanů je nesmírně důležitá, protože umožní statistickému úřadu získat spoustu cenných
informací o sociální situaci domácností ČR,
které nelze žádným jiným způsobem získat.
Pracovníci, jež budou do šetření zapojeni,
se prokáží průkazem tazatele, případně průkazem zaměstnance ČSÚ, a příslušným pověřením, jenž je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření.
Všechny získané informace budou anonymní a důsledně chráněné, Český statistický
úřad plně respektuje evropský právní rámec
ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Jak tazatelé, tak další pracovníci
ČSÚ, jsou podle zákona o statistické službě
vázáni mlčenlivostí.

Zavěste vstupenku
v Polárce
Již druhým rokem v Divadle Polárka, jejímž
zřizovatelem je městská část Brno-střed,
úspěšně probíhá projekt Zavěšená vstupenka. Diváci mohou v rámci něj koupit o jednu
vstupenku navíc a nechat ji zavěšenou ve
foyer divadla. Díky každé z nich se potom
může přijít na představení do Polárky podívat
jedno dítě ze sociálně komplikovaných
poměrů, které by se jinak do divadla nedostalo. Od října 2017, kdy byl projekt zahájen,
již diváci Polárky nakoupili více než 90 vstupenek, další pak věnovalo přímo divadlo.
„Kromě zábavy může divadelní představení
přispět k osobnímu rozvoji malého diváka.

Může pozitivně ovlivnit jeho vkus a hodnoty,
podpořit fantazii, tematizovat důležité otázky,
mezi nimiž nemalou roli hraje otázka svobodné lidské existence ve společnosti,“ uvádí
dramaturgyně Polárky a koordinátorka projektu Karolina Ondrová.
Pro děti, které se svými rodiči vstupenku
zavěsí, může být tento projekt prvním setkáním s principy charity a anonymního obdarovávání potřebných. Do projektu se zatím
zapojily neziskové organizace AGAPO, Armáda spásy, HoSt Home-Start ČR, Magdalenium,
Paspoint, Ratolest Brno a Sdružení Petrov.
Divadlo je připraveno navazovat spolupráci
i s dalšími organizacemi.

Dětské hřiště
s nejkrásnějším
výhledem na Brno
Pokud počasí dovolí, bude od března otevřen veřejný park s dětským hřištěm, pískovištěm a spoustou zeleně v areálu koupaliště
na Kraví hoře.
Najdete jej ve východní části areálu. Tato
část parku je veřejně přístupná zdarma mimo
hlavní sezonu, tedy od června do poloviny
září, kdy je prostor využíván jako součást
areálu venkovního koupaliště.
Doba provozu mimo sezonu bude přizpůsobována roční době a klimatickým podmínkám. Předpokládaná otevírací doba veřejného parku bude v březnu až květnu od 8.00
do 19.00 hodin a v druhé polovině září až do
listopadu od 8.00 do 18.00 hodin.
(kad)
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DOTACE MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRO ROK 2019
Městská část Brno-střed i v roce 2019 podporuje sportovní, kulturní a volnočasové
akce, sociální projekty a také aktivity
v oblasti životního prostředí. Pro žadatele
o dotaci jsou aktuálně vypsány tři výzvy.
Dotace jsou poskytovány na akce nekomerční, tedy takové, z nichž po vyúčtování
neplyne přímý zisk pro pořadatele. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.
V rámci jednoho kola dotačního programu
může žadatel předložit pouze jednu žádost.
Souběh podpory z dotačního programu
městské části Brno-střed s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů
se nevylučuje. Všechny potřebné informace
včetně žádosti jsou dostupné na www.brnostred.cz v sekci Dotace, záštity.

Kultura, sport, vzdělávací
a volnočasové aktivity

KONTROLNÍ VÝBOR
JE TU PRO VÁS

 Celková částka, která bude rozdělena:
300 000 korun

Podpora aktivit v oblasti
sociální, zdravotní
a občanských záležitostí
Podporovány budou zejména projekty
zaměřené na spolkový život, občanské a svépomocné aktivity, jako jsou například kluby
seniorů či mateřská centra, a projekty aktivního stárnutí a zapojení seniorů, například
formou dobrovolnické činnosti. Žádoucí je
rovněž podpora projektů, které vhodně
doplňují nabídku služeb profesionální zdravotní a sociální péče pro obyvatele městské
části Brno-střed.
 Termín konání akce: 1. ledna–31. prosince
2019
 Termín podání žádosti: 1. prosince 2018 až
30. června 2019
 Celková částka, která bude rozdělena:
500 000 korun

Podpora aktivit v oblasti
životního prostředí a péče
o zeleň

Podporu mohou získat projekty se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotograﬁckou a ﬁlmovou tvorbu, taneční
umění, koncertní činnost a další estetické
aktivity. Také na amatérské sportovní a další
volnočasové akce pro veřejnost, zejména
s důrazem na mládež. Finanční podpora je
určena především na akce místního významu.
 Termín konání akce: 1. července–31. srpna
2019
 Termín podání žádosti: 1. února–30. dubna
2019

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. I
předsedkyně Kontrolního výboru

PŘEDNÁŠKY
O EVROPSKÉ UNII

Podpora bude sloužit pro projekty zlepšující životní prostředí a péči o zeleň na veřejných prostranstvích, ve vnitroblocích či výsadbu květinových truhlíků v oknech směřujících
do veřejných prostranství. Žádoucí je rovněž
podpora projektů, které vhodně doplňují
veřejnou péči o zeleň ve spolupráci se správcem zeleně.
 Termín konání akce: 1. června–31. října 2019
 Termín podání žádosti: 1. ledna–30. března
2019
 Celková částka, která bude rozdělena:
200 000 korun
(kad)

Milí spoluobčané, jako předsedkyně Kontrolního výboru naší městské části vás na
tomto místě budu informovat o tom, čím
jsme se s kolegy zabývali a co se nám podařilo vyřešit.
Kontrolní výbor hlídá dodržování právních
předpisů komisemi, ﬁnančním výborem
i samotným úřadem městské části na úseku
samostatné působnosti nebo třeba plnění
usnesení zastupitelstva.
Velmi důležitou částí jeho činnosti je ale
také projednávání připomínek a stížností
občanů. Proto vás chci vyzvat, abyste se na
nás, nebo přímo na mne, s důvěrou obrátili,
pokud řešíte nějaké problémy a komplikace
ve vztahu k městské části nebo jejímu úřadu.
Podat podnět můžete klasicky přes podatelnu, případně na stránkách MČ najdete také
přímý kontakt na mne. Neváhejte se mi ozvat,
ráda si na vás udělám čas. Těším se na spolupráci.

I

Centrum volného času Botanka v březnu připravilo sérii přednášek, které blíže seznámí s fungováním Evropské
unie.
Všechny tři přednášky se konají ve
Společenském sále radnice městské
části Brno-střed na Dominikánské 2.
5. března v 10.00 hodin
Evropská unie letem světem
Co je Evropská unie, proč vznikla, kdo
ji tvoří a jak funguje?
19. března v 10.00 hodin
Aktuální dění v Evropské unii
Jakým výzvám dnes v Evropě čelíme
a jak na ně EU reaguje?
26. března v 10.00 hodin
Evropské dotace v souvislostech
Proč existují dotace a jak ovlivňují ekonomiku ČR? Odkud se na ně berou peníze? Jak si Česká republika a její regiony
stojí v rámci Evropské unie?
Vstup na přednášky je volný, více informací je k dispozici na www.botanka.cz,
či telefonech 541 238 664 a 725 871 752.
(mav)
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SRDEČNÁ GRATULACE
V únoru oslavila krásné výročí sta let paní
Marie Kalinová.
Paní Kalinová se narodila v Kloboučkách
u Bučovic, od svých 10 let vyrůstala a celý
život žije v městské části Brno-střed. Zde také
absolvovala rodinnou školu Vesna, vdala se
a měla dvě děti, syna a dceru. Pracovala většinou manuálně, její prioritou byla vždy rodina, péče o děti a později i o vnoučata. Celý
život byla nesmírně skromná a obětavá. Dnes
má kromě vnoučat i pra a prapravnoučata.
Žije u své dcery, je obklopena láskou a péčí
celé rodiny.
Květinu a dar paní Kalinové jménem starosty městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla osobně předala pracovnice
radnice v místě bydliště. Ke gratulaci a přání
zdraví, radosti a lásky se přidává i redakce
zpravodaje.
(kad)

I

BEZPLATNÝ KURZ
PODNIKÁNÍ
Brno-střed ve spolupráci s projektem Podnikni to! zve maminky a tatínky na rodičovské dovolené 9. dubna v 9.30 hodin na
úvodní workshop v rámci podnikatelského
kurzu, na kterém se naučí, jak prakticky
rozjet podnikatelský projekt bez rizika, zkušeností a s minimem peněz. Přihlásit se na
kurz je možné zcela zdarma e-mailem.
Nezáleží ani na tom, zda už nápad máte,
nebo ne. Během osmi workshopů se totiž
naučíte, jak jej vůbec najít a přetvořit v ucelený záměr, jak systematicky otestovat jeho
potenciál i finanční udržitelnost a jak jej rozvinout ve funkční podnikatelský projekt, na
kterém budete moci pracovat i po kurzu.
Kromě ověřených postupů a metod se
budeme soustředit na vzájemnou diskuzi,
rozebírání obav a překážek, i na autentické
podnikatelské příběhy plné úspěchů
a neúspěchů. Přitom všem budete získávat

průběžnou zpětnou vazbu na vaši práci od
podnikatelky z praxe, která celý kurz povede, ale i od dalších podnikatelů, kteří jej
postupně navštíví.
Vedoucí kurzu bude zkušená podnikatelka, která již léta sbírá zkušenosti napříč republikou a dokáže je přátelskou a otevřenou
formou předat právě rodičům, kteří o podnikání uvažují.
Nezáleží tedy na tom, zda jste s vlastním
podnikáním již začali, nebo nad ním teprve
přemýšlíte. Kurz vám pomůže rozvinout podnikavý přístup k řešení problémů, což se
nakonec hodí nejen do vlastního podnikání,
ale i do případného zaměstnání.
Přihlásit do kurzu se můžete zasláním
e-mailu na: duzek@podniknito.cz. Po obdržení e-mailu potvrdíme vaši registraci.
Čas konání: 9. dubna, 9.30–12.00 hodin
Místo: Úřad městské části Brno-střed, společenský sál, Dominikánská 2.
(kad)
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BLAHOPŘEJEME
K NOMINACI
NA CZECH GRAND
DESIGN

Kdo ovládne svět designu? Nominace
na třináctý ročník prestižních cen za
design byly odhaleny. Šanci získat trofej má 88 tvůrců, studií a ﬁrem za inovativní přístup i produktové novinky.
Mezi nominovanými je i graﬁčka Veronika Rút Nováková s manuálem pro
Brno-střed.
Letošní nominace zahrnují zdravotní
nábytek, zlaté koruny královen, gigantickou prolézačku nebo recyklované
kapsle na kávu. Akademie designu České republiky nominovala v devíti kategoriích napříč obory produktový a módní
design, šperk, fotograﬁe, graﬁcký design
a ilustrace. Slavnostní vyhlášení vítězů
se uskuteční 20. března ve Stavovském divadle v přímém přenosu České
televize.
V kategorii Graﬁcký designér roku získala nominaci brněnská graﬁčka Veronika Rút Nováková za koncept a vizuální
identity Manuálu dobré praxe reklamy
a označování provozoven v městské části Brno-střed. Společně s ní byli nominováni například Studio Najbrt za vizuální
identitu Národní galerie Praha a Ondřej
Zámiš a Roman Černohous za vizuální
identitu pro Městská divadla pražská.
Vítěze tradičně vybírá Akademie
designu ČR. Pro rok 2018 přijalo členství
61 významných osobností z řad českých
i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu.
Nejlepší projekty se volí v tříkolovém hlasování s účastí porot v odborných kategoriích. Absolutním vítězem je pak Grand
Designér roku, zvolený napříč všemi
kategoriemi.
(kad)
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CO SE BUDE DÍT S HLAVNÍM NÁDRAŽÍM

Vzhledem k velkému množství dotazů
občanů přinášíme informace o tom, co se
bude dít s hlavním nádražím. Městská část
Brno-střed nemá k budově vlastnická ani
dispoziční práva a nemá tedy žádný vliv na
její rekonstrukci. Vlastníkem budovy jsou
České dráhy a.s., které ji pronajaly soukromému subjektu.

Během více než roční vlakové výluky na
hlavním nádraží by měla být dostavěna nová
výpravní budova a začít rekonstrukce budovy
hlavní. O revitalizaci areálu brněnského hlavního nádraží se stará společnost Brno new
station development a.s., která za tímto účelem uzavřela s Českými drahami smlouvu
o pronájmu na 40 let.
Protože nové nádraží bude postaveno až
v řádu desítek let, je nutné současné objekty
revitalizovat a zmodernizovat tak, aby do té
doby hlavní nádraží v centru plnilo svou funkci
a dobře fungovalo. Podle vedení společnosti
je vše pro kompletní rekonstrukci budovy připraveno, čeká se jen na stavební povolení.
Opravy budou probíhat ve třech etapách
a potrvají zhruba rok a půl, přičemž prioritou
je oprava odjezdové haly. Ta bude obnášet
výměnu osvětlení, mramorové obložení nebo
nové pokladny a měla by být dokončena ještě letos. V druhé etapě, kdy bude opraveno
levé křídlo budovy, se znovu otevře kavárna
Secese. Jelikož se jedná o velký prostor, pra-

cuje nájemce budovy s variantami jednoho
i více pronajímatelů. Jako poslední přijde na
řadu pravé křídlo budovy, které nyní slouží
železničářům. Ti se přesunou do nové budovy u šestého nástupiště a v uvolněném prostoru vznikne VIP čekárna a nepotravinové
služby jako drogerie, směnárna nebo banka.
Po dobu trvání výluky aktuálně slouží cestujícím takzvané Dolní nádraží, které pro ně
upravilo město Brno. Nachází se za autobusovým nádražím Zvonařka. Zatím zde fungují
jednoduché čekárny a několik stánků
s občerstvením, od dubna přibyde osm mobilních kontejnerů s dalším vybavením a čekárnami pro cestující. Brněnské komunikace,
jakožto vlastník pozemku, nainstalují lavičky,
stolky a toalety. Cestující zde budou mít možnost nabít si telefon a připojit se na Wi-Fi.
Městská část Brno-střed má na starosti
úklid v přednádražním prostoru, které je čištěno a uklízeno sedm dní v týdnu 24 hodin
denně.
(kad)

I

CO JSOU TO ZÁKOSY A JAK SE ČISTÍ?
Kromě klasického blokového čištění probíhá v městské části Brno-střed čištění
základního komunikačního systému, neboli takzvaného zákosu. Jedná se o hlavní
tahy vozovek a přilehlých chodníků, po kterých zpravidla jezdí vozy městské hromadné dopravy.
V městské části Brno-střed máme těchto
hlavních vozovek poměrně mnoho, jejich čištění pro nás zajišťují Brněnské komunikace a. s. a je závislé na aktuálním počasí a také
na mnoha dalších faktorech, jako jsou veletrhy, svátky, akce pro veřejnost na prostranstvích v Brně-střed a podobně. I vzhledem
ke zmíněným skutečnostem nemá úklid
těchto komunikací zatím pro letošní rok určen
přesný harmonogram. Všechny termíny
budeme postupně doplňovat na webu
www.brno-stred.cz do sekce blokové čištění.
Zimní údržba probíhá:
Listopad, prosinec, leden, únor, březen:
 Čištění komunikací: 2x měsíčně
 Čištění přilehlých chodníků: 1x měsíčně
Letní údržba probíhá:
Duben, květen, červen, červenec, srpen,
září, říjen:
 Čištění komunikací: 4x měsíčně
 Čištění přilehlých chodníků: 2x měsíčně

 Výjimku tvoří ulice Hlinky, Křížkovského,
Lipová, Žabovřeská, Barvičova, náměstí
Míru, Preslova, Tvrdého, Údolní od Úvozu
po náměstí Míru, Vaňkovo náměstí, kde
probíhá čištění komunikací 2x měsíčně
i během letní údržby.
Do komunikací, kterých se týká tento režim
úklidu, spadají tyto ulice:
Zákos 1, 2: Bauerova, Opuštěná, Pisárecká,
Poříčí, Heršpická, Jihlavská, Renneská,
Vídeňská
Zákos 3: Dornych, Hladíkova, Nové Sady,
Plotní, Zvonařka, Cejl, Křenová, Koliště, Trnitá,
Uhelná, Úzká
Zákos 4: Hybešova, Křížová, Václavská,
Veletržní, Kotlářská, Lidická, Štefánikova,
Konečného náměstí, Mendlovo náměstí,
Pekařská, Úvoz, Údolní od Husovy po Úvoz
Zákos 5: Bratislavská, Drobného, Kounicova, M. Horákové, náměstí 28. října, Příkop,
Botanická, Nerudova, Slovákova, Šumavská,
Veveří, Zahradníkova
Zákos 6: Hlinky, Křížkovského, Lipová,
Žabovřeská, Barvičova, náměstí Míru, Preslova, Tvrdého, Údolní od Úvozu po náměstí
Míru, Vaňkovo náměstí
Dále jsou ve zvláštním režimu uklízena parkoviště:
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Björnsonův sad, Bulínova, Kounicova u Billy, Zahradníkova, Šumavská, Pod Kaštany,
Bratislavská (úsek Koliště–Příkop), 2x Dornych, Mlýnská u MP, Příkop, Uhelná, Ústřední
hřbitov – Heršpická, Veletržní, Renneská
úsek pod viaduktem k Vídeňské, Renneská
vč. parkovišť u Lidlu vč. podchodu, Mendlovo
náměstí – u kostela, Hlinky, Barvičova.
A cyklostezky:
Svratka I, Svratka II, Anthropos, Krematorní.
Mezi komunikace, které nejsou uklízeny
ve standardním harmonogramu blokového
čištění, patří také některé místní komunikace.
Jedná se o kratší úseky, které zpravidla tvoří
spojnice mezi tzv. zákosy nebo z nich odbočují. Spadá sem například i komunikace před
hlavním vstupem na výstaviště. (kad) I

Informujeme

100 LET MASARYKOVY UNIVERZITY
Oslavy 100. výročí Masarykovy univerzity
sice začaly už 28. ledna, tedy v den, kdy
byl v roce 1919 schválen zákon o zřízení
druhé české univerzity, ale pokračují
během celého letošního roku a vyvrcholí
srazem absolventů 15. června.
Program je sjednocen motivem: Díky
MUNI, který má nejen absolventům připomínat, co díky univerzitě dokázali a získali,
a zároveň poděkovat všem, kteří se na rozvoji vzdělání a poznání podíleli.
Příležitost seznámit se s historií a současností univerzity mají Brňané i turisté
v tramvaji MUNI 100, která jezdí na linkách
1, 2, 5 a 11. Výročí připomenou i speciální
modré kuličky s logem MUNI, které budou
vypadávat z časostroje na náměstí Svobody ve dnech 5. až 7. března a 15. června od
11.00 do 23.00 hodin. Na své si přijdou také
filatelisté. Česká pošta vydává v počtu
milion kusů příležitostnou známku s motivem rektorského žezla v nominální hodnotě
A: 19 korun, a spolu s ní vychází také tzv.

obálka prvního dne vydání v počtu 4300
kusů, na níž je znázorněn pohled na bohunický kampus. Autorem obou cenin je
výtvarník Josef Dudek. Připraveno je i speciální výroční razítko.
Pro studenty, zaměstnance i veřejnost
budou nachystány koncerty, filmový festival, vědecké klání Science slam a mnoho
dalšího. Oslavy vyvrcholí 15. června na
brněnském výstavišti Festivalem MUNI 100,
který by měl být mimo jiné i historicky největším srazem absolventů Masarykovy univerzity. Budou se zde prezentovat jednotlivé fakulty a vybraní absolventi obdrží
během slavnostního aktu bronzové medaile. Návštěvníci si budou moci pochutnat
na tradičních českých pokrmech v retro
menze, odpoledne vystoupí Vojtěch Dyk
s B-side bandem, Ukulele Orchestra jako
Brno nebo studentské ProFIdivadlo.
Kompletní program oslav, historii i pří běhy MUNI a mnoho dalšího najdete také
na www.muni100.cz. Lucie Tribulová I

CENY MĚSTA BRNA ZA ROK 2018

Sněmovní sál Nové radnice uvítal 5. února
laureáty Ceny města Brna za rok 2018.
Cenu získalo 17 osobností, které se zasloužily a přispěly výrazným způsobem k tomu,
že je život v moravské metropoli kvalitnější
a přínosnější.
Už čtvrt století vybírá brněnská odborná
i laická veřejnost mezi vědci, odborníky,
umělci, ﬁlantropy, bojovníky za svobodu
či sportovci, jejichž celoživotní úspěšné
působení je spjato s Brnem, kandidáty
na Cenu města Brna. Letos bylo na její udě-

lení ve všech 15 oblastech podáno celkem
56 návrhů, a to 41 osobnostem, dvěma dvojicím a jednomu kolektivu. Mezi těmi, kteří
cenu z rukou primátorky města Brna JUDr.
Markéty Vaňkové převzali, nechyběla například spisovatelka Kateřina Tučková, lékař
Miroslav Souček, klavírista Igor Ardašev
či zástupci nakladatelství Větrné mlýny.
V kategorii in memoriam cenu získal pěvec
Jaroslav Jaroš, který ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí jako sólista opery Národního divadla v Brně.

Kompletní seznam oceněných:
 v oblasti technické vědy: doc. Dr. Ing. Janu
Černockému
 v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Josefu
Jančářovi, CSc.
 v oblasti lékařské vědy a farmacie:
prof. MUDr. Miroslavu Součkovi, CSc.
 v oblasti společenské vědy: prof. PhDr.
Dušanu Šlosarovi, CSc.
 v oblasti architektura a urbanismus:
Ing. arch. Aleši Burianovi
 v oblasti výtvarné umění a design:
doc. Dr. Jiřímu Hynku Kocmanovi
 v oblasti hudba: MgA. Igoru Ardaševovi
 v oblasti literární činnost: Kateřině Tučkové
 v oblasti žurnalistika a publicistika: Ing. Luďku Navarovi
 v oblasti dramatické umění: prof. MgA. Ivu
Krobotovi
 v oblasti sport: Ing. Františku Konvičkovi
 v oblasti mezinárodní spolupráce města
Brna: nakladatelství Větrné mlýny (Petr
Minařík a Pavel Řehořík)
 v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii:
Janu a Sabině Kratochvilovým
 v oblasti mimořádný přínos městu Brnu:
Ing. Vladimíru Filipovi
 v oblasti in memoriam: opernímu pěvci
Jaroslavu Jarošovi.
(kad)

I
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UŽ BRZY ZAČNOU PRÁCE NA OŽIVENÍ
NÁBŘEŽÍ SVRATKY

Rozsáhlý projekt oživení nábřeží Svratky,
který realizuje Magistrát města Brna, vstupuje do další fáze. Vítězný návrh profesora Rullera čeká na územní rozhodnutí, už
nyní se však začíná s přípravou stavby.
Startuje úprava ploch budoucího nábřeží
v prostoru od koupaliště Riviéra po viadukt
na ulici Uhelné.
Primárním cílem projektu Nábřeží řeky
Svratky – realizace protipovodňových opatření města Brna, etapa VII a VIII je především řešení protipovodňové ochrany města
Brna, které bylo definováno před deseti

lety Generelem odvodnění města Brna.
Díky úpravám nábřeží bude město ochráněno proti stoleté vodě a zároveň vznikne
místo pro rekreaci, sport i společenský
a kulturní život.
S návrhem na oživení nábřeží Svratky
uspěl v mezinárodní soutěži tým profesora Rullera. Vítězný návrh byl přepracován
pro potřeby právě probíhajícího územního
řízení. Projekt počítá s vybudováním odsazených protipovodňových zdí, povětšinou
dosypaných zeminou a zatravněných, které
umožní zpřístupnění břehů a vybudování

sítě stezek pro pěší i cyklisty. Na levém břehu řeky vznikne kolonáda se zázemím pro
rekreaci a přístupem k vodě. Protipovodňová ochrana bude realizována přírodě
blízkým způsobem, který zajistí zvýšení biodiverzity v okolí. Dojde také k rozšíření
zatravněných ploch podél vodního toku.
V rámci stavby bude nutné provést kácení
dřevin v nezbytném rozsahu. Z kácení
na obou březích v délce okolo 3,5 kilometru
budou vynechány staré doupné stromy,
k zemi tak půjdou především nepůvodní
a invazivní dřeviny, například javor jasanolistý
a pajasan žláznatý, které brání údržbě koryta
řeky. Za vykácené stromy budou vysázeny
jak v okolí řeky, tak i na náhradních místech,
stromy nové. Bude jim také zajištěna následná pětiletá údržbová péče, kterou bude zajišťovat Veřejná zeleň města Brna.
Projekt celkové revitalizace nábřeží řeky
Svratky vyjde přibližně na 340 milionů
korun a bude částečně financován z rozpočtu města Brna a z dotačních prostředků
Operačního programu Životní prostředí.
Kompletní informace o strategickém projektu Voda v Brně, včetně vizualizací,
najdete na webu https://voda.brno.cz/.
(kad)
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NAVRHUJTE, PODPORUJTE, DÁME NA VÁS!
Dáme na vás
Participativní rozpočet

Zapište se
ƴƉųĹèƉÚŅƉÚèģĜĹţƉ
Dáme na vás
damenavas.brno.cz

Máte nápad, který by pomohl oživit naše
město? Zapište se v Brně do dějin Dáme
na vás. Až do 15. května můžete podávat
své nápady pomocí online formuláře na
www.damenavas.brno.cz. Čím dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vaz-

bu ohledně jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého listopadového finále.
Letošní Výzva již 3. ročníku Dáme na vás
přináší několik zásadních změn, ale i stálá
pravidla:
 celková částka pro realizaci projektů je
35 000 000 korun
 maximální částka na jeden projekt je
3 000 000 korun
 termín pro podávání projektů od 15. února
do 15. května
 termín pro sběr podpory od 15. února do
31. května
 pořadí vítězných projektů bude určovat
pouze počet dosažených kladných hlasů,
projekty, pro které bude hlasovat více
občanů záporně než kladně, nebudou
zahrnuty
 finálové hlasování o projektech bude
prodlouženo o týden od 1. do 29. listopadu
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 projekty lze podávat pouze elektronicky,
případně přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem,
jehož osnova je ke stažení na webových
stránkách projektu.
Před samotným vyplňováním formuláře
si prostudujte Zásady participativního rozpočtu nebo alespoň krátké devatero
a seznamte se podrobněji s výzvou. Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář
participace. Vše najdete na webových
stránkách www.damenavas.brno.cz.
Důležitá je i vaše podpora navrženým
projektům prostřednictvím tlačítka: líbí se
mi. Pouze projekty, které získají dostatečnou podporu 300 x líbí se mi nebo 30 podpisů na podpisovém archu jsou posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti a mají
šanci postoupit do závěrečného finále.
Pro nejčerstvější informace nás sledujte
na facebooku Dáme na vás. Těšíme se na
vaše nápady pro lepší Brno.
Ing. Klára Drápalová

I
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ZEMŘELA SOCHAŘKA
SYLVA LACINOVÁ

NA CEJLU BUDE
BYTOVÝ DŮM
PRO SENIORY

Ve věku 95 let zemřela 20. ledna akademická sochařka Sylva Lacinová-Jílková,
držitelka Ceny města Brna pro rok 1996.
Brněnská rodačka a občanka městské
části Brno-střed absolvovala Reálné gymnázium v Brně. Poté následovaly večerní
kurzy kreslení a modelování na Škole uměleckých řemesel v Brně, studium na Škole
umění ve Zlíně a také na Akademii výtvarných umění v Praze.
Sylva Lacinová působila většinou na Moravě, kde vytvořila exteriérová díla pro architekturu a veřejná prostranství a plastiky
do veřejných interiérů.
V ulicích Brna se s díly Sylvy Lacinové
můžeme setkat například na ulici Údolní,
kde je pomník Viktora Kaplana, v Husově
ulici u hotelu International, kde se nachází
sousoší Pohostinnost.
Její díla najdeme také ve Znojmě, Valašském Meziříčí, Ostravě nebo Šumperku.
Čest její památce.
(kad)

I

Celková rekonstrukce dvou starších pavlačových bytových domů na Cejlu dá vzniknout novému domovu pro seniory. Investorem stavby je Magistrát města Brna.
Brněnští radní na stavbu za zhruba 90
milionů korun schválili zadání výběrového
řízení. Domy určené k rekonstrukci jsou nyní
pavlačové a jsou spojeny společným dvorem. Oba objekty mají tvar písmene L, kratší
část je orientovaná do ulice, delší tvoří pavlačové křídlo. Aktuálně jsou domy čtyřpodlažní, při rekonstrukci se počítá s nastavením
uličních budov o jedno patro. Po rekonstrukci vznikne komplex 36 bytových jednotek
o velikosti 1+kk a 2+kk. Šest bytů bude kompletně bezbariérových a další tři budou mít
bezbariérovou koupelnu. Domy budou mít
nově vybudovaný výtah a schodiště a ve
společném vnitrobloku vznikne oddechová
zóna s posezením a zelení. Pokud se podaří
zahájit stavbu v první polovině letošního
roku, mohli by se první nájemníci do domu
nastěhovat už v roce 2021.
(kad)

I

UDĚLENÍ CENY JANA VÁCLAVA STAMICE

V letošním roce byla udělena hudební cena
J. V. Stamice Petru Kolařovi z Brna.
Mgr. Petr Kolař je významným varhaníkem,
pedagogem a chrámovým hudebníkem.
Jeho hlavní činností je funkce ředitele kůru
a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně a pedagoga Konzervatoře Brno.
Petr Kolař se tak stal druhým česko-moravským hudebníkem, který obdržel Cenu

J. V. Stamice. Cenu umělci předal 17. ledna
v katedrále sv. Petra a Pavla spolkový předseda KünstlerGilde, Hanjürgen Gartner
a předseda poroty pro hudbu, Dr. Dietmar
Gräf. Přítomni byli představitelé kulturní
veřejnosti, politického a duchovního života
v Brně.
J. V. Stamic byl významný český skladatel
a hudebník, který odešel do Německa a stal

se spoluzakladatelem takzvané Mannheimské školy, která se stala inspirací i pro
W. A. Mozarta. V Mozartově době měl Mannheim nejlepší orchestrální těleso Evropy.
Cenu J. V. Stamice uděluje každý rok
německá společnost Die KünstlerGilde se
spolkovým sídlem v Esslingenu (BádenskoWürtenbersko). KünstelerGilde je sdružení
umělců z řad hudebníků, výtvarníků a spisovatelů založené v roce 1948. Tehdy se
v KünstlerGilde sdružili umělci, kteří byli
vyhnáni ze svých domovů ve východní
a střední Evropě po druhé světové válce,
aby vytvořili svépomocný spolek.
Dnes má sdružení členy ze všech koutů
Evropy. Každý z uměleckých oborů uděluje
jednou ročně příslušnou cenu významnému
představiteli svého oboru. Ve výtvarnictví je
to Cena Lovis Corintha, v literatuře Cena
Andreas Gryphiuse. Básníkům je udělována
samostatná cena Nikolase Lehnaue. Cena
J. V. Stamice je udělována od roku 1960
a dosud ji kromě jiných obdrželi Günter Bialas ze Slezska, Violeta Dinescu z Rumunska
a Petr Eben z Prahy.
(kad)

I
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NÁBYTKOVÁ BANKA V BRNĚ

Brněnská nábytková banka zahájila svůj
provoz na jaře roku 2016. Na počátku stála
myšlenka podpořit ty, kteří si po úspěšném
sociálně terapeutickém procesu zařizují
nové bydlení.
Lidé, kteří vstupují do bydlení například
z azylových domů, ubytoven nebo dokonce
z ulice, nedisponují žádným nebo téměř
žádným majetkem. Nábytek a základní
vybavení bytu tak pochopitelně patří mezi
to, co jim nejvíce chybí k tomu, aby mohli
důstojně bydlet, protože pořízení jakéhokoliv vybavení je pro ně ekonomicky velmi
náročné.
Od samého počátku tak Nábytková banka orientuje svoji pomoc na lidi, kteří vyčer-

pali jiné možnosti pořízení vybavení svého
bydlení a je potřeba jim pomoci. Dalším
cílem nábytkové banky je dát druhou šanci
nábytku a jinému vybavení domácností, které by jinak skončilo na skládce, protože je
jejich stávající majitelé už nepotřebují. To,
co už někdo nepotřebuje, tak může ještě
prokázat dobrou službu někomu dalšímu.
Nábytkovou banku zřídilo město Brno
a provozuje ji městská firma SAKO Brno.
Stávající systém funguje na bázi darů občanů města. To je možné učinit přivezením
nábytku a ostatních věcí do vybraných sběrných dvorů. Zde se zkontroluje použitelnost
darovaného nábytku. Vybraný nábytek
a vybavení pak putuje do centrálního skladu
a čeká na své nové majitele. Vše je řádně
zaevidováno a online zpřístupněno sociálním pracovníkům. Zde totiž začíná jejich
role a úkol zajistit, aby darované věci putovaly skutečně tam, kam mají. Mezi nejvíce
žádané vybavení patří především postele
a stoly se židlemi.
Poptávka po službách nábytkové banky
je výrazně vyšší než nabídka. Veškerý
po užitelný nábytek, včetně zahradního,
mohou obyvatelé Brna odevzdat ve čtyřech
sběrných střediscích: na ulici Veveří, Hapalova, Okružní a Jana Svobody.
(kad)

VÝSTAVA
SEDM PODOB BRNA
POKRAČUJE
Ještě do 22. března můžete navštívit výstavu výsledků sedmi architektonických soutěží, které se týkají známých lokalit Brna.
Výstavu najdete v Urban centru na ulici
Mečová 5 a otevřená je od pondělí do pátku
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin.
Vstup je zdarma.
Více než sedmdesát vizualizací a desítky
fotografií vám ukáží výsledky sedmi architektonicko-urbanistických soutěží, které za
dva roky působení uspořádala Kancelář
architekta města Brna.
V Urban centru se tak seznámíte s návrhy
na Centrum volného času nová Bystrouška
v Bystrci, Kreativní centrum v ulici Bratislavská a sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Výstava ukazuje i výsledky
soutěže na návrh nové obytné čtvrti Na
Kaménkách v Černovicích, mezinárodní
ideové soutěže na proměnu areálu brněnského výstaviště a ideové soutěže na proměnu Mendlova náměstí.
Součástí výstavy jsou informace o historii
a současnosti areálu Tepláren v ulici Špitálka, na jehož proměnu právě probíhá mezinárodní ideová soutěž.
(kad)

I

V ZÁBĚRU VINOHRADY

Pečovatelská služba
MČ Brno-střed
nabízí volná pracovní místa
pro pracovníky v soc. službách
pečovatel/ka
pro terénní péči.
Vhodné je absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu
Výstava fotograﬁí Vinohrady je k vidění ve
vinotéce RockWine na Vídeňské 18. Autory
fotograﬁí jsou členové Klubu seniorských
aktivit Brno-střed.
Od 1. března do 24. dubna vystavují svoje
snímky amatérští fotografové, kteří se sdružují ve fotografické skupině nazvané Fotografovo pozdní odpoledne. Na snímcích

návštěvníci mohou obdivovat kouzlo jihomoravských vinohradů v jednotlivých ročních obdobích a v různorodých úhlech
záběrů. Fotografický kroužek pracuje při
Klubu seniorských aktivit na ulici Václavská 3, jehož zřizovatelem je městská část
(mav) I
Brno-střed.
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Foto: František Zoubek

pracovníka v sociálních službách
(do půl roku od nástupu).
Bližší informace
na tel. 542 526 335,
e-mail:
katerina.jilkova@brno-stred.cz
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VÝMĚNA PAROVODŮ ZAČNE NA CEJLU
Více kopat, když už se kope. Aby se pak
mohlo kopat co nejmíň. Trochu s nadsázkou
tak lze shrnout snahu městských ﬁrem, které se snaží při plánování co nejvíce propojovat a koordinovat nezbytné investice nutné proto, aby dokázaly i nadále nabízet
v Brně své služby bezpečně a v co nejvyšší
kvalitě.
Současný výrazně slabší provoz na Cejlu,
který je dán navazujícími uzavírkami kvůli
rekonstrukci Zábrdovického mostu, usnadní
Dopravnímu podniku města Brna další část
nutné rekonstrukce tramvajové trati na ulici
Cejl v úseku Soudní-Francouzská plánované
na letošní léto. V koordinaci s Teplárnami
Brno ale na Cejlu začnou práce již pravděpodobně koncem března nebo počátkem
dubna. Teplárny zde totiž plánují v předstihu
vyměnit zastaralé parovody za moderní horkovody. Samotné přepojení zákazníků se pak
uskuteční na konci prázdnin.
Přechod z páry na horkou vodu při distribuci tepla odstartovaly teplárny už v roce
2010. Letos se tak uskuteční devátá etapa.
Čistě horkovodní síť by mělo Brno získat
v roce 2022, což bude znamenat nejen výrazné úspory pro teplárny a jejich odběratele,
ale také značný přínos pro životní prostředí.
Moderní dodávka tepla v horké vodě zna-

mená nižší spotřebu tepla při zachování stejné tepelné pohody, což se ročně projeví pro
přepojenou domácnost úsporou kolem 1500
až 2000 korun v nákladech na teplo. A po
kompletní přestavbě rozvodů za tři roky to
bude stejné, jako by z Brna zmizelo na deset
tisíc automobilů.
Práce tepláren na rekonstrukci parovodu
v oblasti Cejlu omezí provoz pouze částečně.
Zůstane zachována hromadná doprava, pro
automobily bude ulice průjezdná. Dojde však
k omezení některých parkovacích míst. Občané dotčených lokalit se ale budou moci
domlouvat přímo se stavbyvedoucími daných
úseků na možnosti vjezdu nebo parkování,
vždy podle aktuální potřeby. Nutné informace

a kontakty najdou během března na letácích
ve svých schránkách.
Zásadní část prací na náhradě parovodů
dokončí Teplárny Brno v daném úseku, tj.
v ulici Cejl, do konce června. Pak budou jejich
pracovníci pokračovat na trase směrem
k hypermarketu Albert, v jednotlivých odběrných místech v prostoru vnitřních vedení
v objektech a na úpravách výměníkových
stanic. Do výměny kolejí a dalších prací se
od počátku prázdnin na Cejlu pustí Dopravní
podnik města Brna, který plánuje výluku na
tramvajové trati na červenec a srpen. Dokončovací práce na venkovních trasách potrubí
by měly být hotovy v průběhu září a října.
Jiřina Veselá

I

KURZY PRVNÍ POMOCI
PRO VEŘEJNOST
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje pravidelně pořádá kurzy
první pomoci pro veřejnost. Pokud máte
zájem, můžete se naučit poskytnout první
pomoc od profesionálů.
Bojíte se, že se někdo z vašeho okolí dostane do stavu akutního ohrožení zdraví a vy
mu nebudete umět pomoci? Máte na starosti
děti a chcete být připraveni jim poskytnout
odpovídající zdravotní péči, pokud to bude
třeba? Jezdíte často autem a chcete umět
zasáhnout v případě dopravní nehody?
Pokud jste si na některou z otázek odpověděli ano, jsou kurzy brněnské záchranky určeny právě pro vás. Ta nabízí na výběr kurz
základní resuscitace, kurz základní první
pomoci, kurz první pomoci u dětí a kurz první
pomoci u dopravní nehody. Záchranná služba
také připravuje kurzy na míru. Akce se konají
v přednáškovém sále ZZS Jmk v Bohunicích,
Kamenice 798/1d a je potřeba se předem přihlásit. Bližší informace získáte na stránkách
(kad) I
www.zzsjmk.cz.
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PREVENCE CHŘIPKY A JARNÍ ÚNAVY

Nastává období, kdy je tělo vyčerpané ze
zimy a nedostatečného příjmu vitamínů
obsažených v čerstvé a kvalitní zelenině
a ovoci.
Oslabený organismus je tím pádem náchylnější k virózám nebo chřipce. Ačkoliv chřipkou
může onemocnět každý, nejvíce ohroženou
skupinou jsou senioři starší 65 let a chronicky
nemocní lidé, například s cukrovkou, srdečními a cévními chorobami, nemocemi dýchacích cest a ledvin nebo sníženou imunitou.

Chřipka je rizikem také pro děti, které ještě
nemají vyvinutý imunitní systém nebo těhotné
ženy. Stejně tak jako s chřipkou se občas každý z nás potýká i s jarní únavou. Ta se projevuje výrazným úbytkem energie, únavou a sníženou schopností koncentrace. Má negativní
vliv na obranyschopnost, což vede k větší
náchylnosti organismu k nemocem a v krajním
případě může vést až k depresím.
Jak se tedy těmto neduhům bránit? Nejjednodušším způsobem prevence je zdravý

životní styl, dostatek spánku, vyvážená strava
s bohatým obsahem vitamínů nebo otužování. Starší lidé často vyřazují určité druhy
potravin, mnohdy právě ovoce a zeleninu či
maso, kvůli špatnému stavu chrupu nebo
zažívání. Přitom stačí pokrmy jen vhodně
upravit – krájet, mixovat, nebo déle povařit.
V jídelníčku by neměly chybět bílkoviny, které
napomáhají obranyschopnosti, sacharidy
jako zdroj energie a vláknina pro správné trávení. Neméně významné jsou tuky, které slouží nejen jako zdroj energie, ale jsou potřebné
pro vstřebávání vitamínů. Důležité je také
dodržovat pitný režim, vhodnými nápoji jsou
kromě vody čaj, ovocné a zeleninové šťávy
nebo naředěné džusy.
Nezapomínejte na pohyb na čerstvém
vzduchu a fyzickou aktivitu, kterou přizpůsobíte svému zdravotnímu stavu. Na podporu
imunity jsou účinné i doplňky stravy, zejména
vitamín A, B komplex, vitamín C a antioxidanty,
avšak užívání těchto přípravků má svá pravidla a vždy je dobré je konzultovat s lékařem
nebo lékárníkem.
Lucie Tribulová

I
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O HYPOTEČNÍ BUBLINĚ V CENTRU BRNA
Rád bych se zde zmínil o tématu, které se
dotýká a trápí mnoho obyvatel městské části
Brno-střed.
V momentě, kdy uvažujete o pořízení vlastního bydlení či o nájemním bydlení v centru,
narážíte na jen velmi těžko překonatelnou
bariéru přemrštěných cen. Pokud někdo
nemá to štěstí, že ho zajistily předchozí generace nebo nemá skutečně nadstandardně
honorovanou práci, tak prakticky nemá šanci
pořídit si slušný byt.
Je opravdu nešťastné, kam jsme se na
tomto poli dostali. Vždyť cena třípokojového
bytu, který je pro mladé páry uvažující o založení rodiny téměř nutností, se pohybuje běžně nad hranicí čtyř milionů korun. To už je
částka, která člověka velmi výrazně zatíží na
mnoho desítek let dopředu, u některých
dokonce nad únosnou mez, zvláště pokud
je potkají zdravotní, vztahové či jiné osobní
problémy.

Následkem této situace se centra velkých
měst vylidňují, což je v mnoha ohledech velmi
negativní jev a každá politická reprezentace
by měla chápat nutnost s tím něco dělat.
Z pozice městské části, byť tak velké jako je
Brno-střed, jsou možnosti omezené.
V naší městské části se dostavuje v areálu
Vojtovy ulice komplex, kde bude k dispozici
116 bytů zejména pro mladé rodiny a seniory.
Je to rozhodně dobrý počin, v budoucnu by
měly navázat další ambicióznější, přidat by
se měl i soukromý sektor, jen skutečně masivní výstavbou se dá hypoteční trh zase dostat
do nějakých rozumných relací.
Z pozice státu je připravován zákon
o dostupném bydlení, který by mohl pomoci
i na Brno-střed a bude také více akcentovat
nájemní bydlení, bez kterého se také rozhodně neobejdeme. Čím dříve se najdou
peníze na další výstavbu, tím rychleji se může
tento problém zmírnit.

Příklad nám kulturně blízké a geograﬁcky
nedaleké Vídně nám ukazuje, že to může
fungovat! I proto je dlouhodobě hodnocená
jako jedno z nejlepších míst pro život na světě.
Jde jen o to, aby při rozhodování o směřování
země byly na svých místech zastoupeni
i vizionáři, nejen lidé uvažující v cyklu jednoho
volebního období.
A již jen dovětek k drobnému komunálnímu
dění. Na ulici Leitnerova hned vedle areálu
nemocnice u sv. Anny je poměrně výrazný
a nepřirozený pokles chodníku, upozornil
jsem na tuto záležitost Brněnské komunikace
a věřím, že se jí budou co nejdříve zabývat.
Pojďme společně naše město měnit k lepšímu, vyplatí se to nám všem.
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. I
občan městské části Brno-střed

Tyto rubriky obsahují názory zastupitelů a čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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Názory zastupitelů

DALŠÍ KROK K OTEVŘENÉ RADNICI
V současné době jsou
zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed
přenášena v reálném čase
na webových stránkách
městské části.
Možnost sledovat přenos
v pohodlí domova je jistě pro mnoho z vás
příjemnější, než kdybyste museli být fyzicky
přítomni na zasedání. Ovšem přenos je vysílán pouze v reálném čase, není archivován
a poté zveřejněn. Což znamená, že ti, kteří
chtějí sledovat jednání, jsou vázáni konkrétním časem. To může být pro řadu z vás problematické, už z toho důvodu, že zasedání
začínají v 16 hodin, kdy jsou občané často
ještě v práci. A je také nemožné, aby se sledující mohl vrátit k určité části přenosu, pokud
ji přeslechl nebo promeškal. Mimo tento přenos naše městská část zveřejňuje na svých
webových stránkách zápis ze zasedání zastupitelstva, kde si můžete dohledat, co bylo
projednáváno a případně schváleno. Součástí takového zápisu je i zaznamenání průběhu projednávání jednotlivých bodů.
Ovšem jak podrobný a široký by takový zápis

měl být, je otázkou interpretace, protože každý může mít zcela jinou představu. Zastupitel,
který je přesvědčen, že zápis neodpovídá
skutečnosti, proti němu může podat námitku.
Tento postup ale neřeší samotnou podstatu
věci, proto se domnívám, že situace vyžaduje
systémový postup. Požadovat v rámci zápisu
doslovný přepis všech výstupů k jednotlivým
bodům ale není řešení. Jednak by tento
postup byl vcelku náročný pro zapisovatele
a vyznat se v tak obsáhlém dokumentu by
bylo nekomfortní pro občany i zastupitele.
Jediným logickým řešením proto zůstává kombinace přehledného a stručného zápisu
a archivace záznamů ze zasedání, kde si zainteresovaný občan nebo zastupitel v klidu
znovu pustí důležité pasáže s možností se
k nim libovolně vracet. V ideálním případě by
šlo o formu audiovizuálního záznamu, který
má tu výhodu, že je z něj patrný i obrazový
a zvukový souvis projevu. V souladu s předpisy
upravujícími ochranu osobních údajů je nutné
záznam ze zasedání před jeho zveřejněním
anonymizovat. V tomto případě by bylo vhodné
inspirovat se praxí prováděnou při zveřejňování
záznamů ze zasedání Zastupitelstva města

Brna – zapisovatelé při pořizování zápisu
poznačí místa, na kterých zazněly osobní údaje,
a není tak třeba, aby si zaměstnanec, který
záznam zveřejňuje, tento znovu přehrával
v plné délce ahledal v něm inkriminovaná místa.
Roční náklady těchto služeb pak s největší pravděpodobností budou srovnatelné s náklady
na práci zaměstnanců, kteří by měli doslovně
přepisovat všechny projevy přednesené na
zasedání zastupitelstva. Jsem ráda, že na zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2019 bylo téměř
jednohlasně schváleno mnou předložené
usnesení, které ukládá panu tajemníkovi připravit na příští zasedání podklady s návrhy
možných technických řešení. Na začátku
března se tak budeme zabývat konkrétními
možnostmi a vybírat nejlepší variantu. Chci
poděkovat kolegům zastupitelům, že tuto
ideu podpořili a těším se, že se nám podaří
projekt dotáhnout do konce tak, aby mohli
občané co nejdříve využívat jeho výhod a radnice Brna-střed se jim o něco více otevřela.
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph. D. I
zastupitelka MČ Brno-střed
za Českou pirátskou stranu

KOALICE PO 100 DNECH VLÁDNUTÍ?
VÍC PENĚZ PRO SEBE A MÍŇ HUDBY
Sto dní, to je obvyklá doba,
po které je možné vidět
nějaké výsledky. Nové
vedení radnice bylo zvoleno 21. listopadu 2018. Stodenní lhůta „hájení“ tedy
končí na počátku března.
Kromě výrazného navýšení odměn pro uvolněné zastupitele, které rozpočet městské části
zatíží částkou 2,5 milionu korun ročně, toho
na radnici zatím není příliš vidět. I když jedna
věc přece jen stojí za pozornost. Tou je způsob,
jakým se vedení radnice rozhodlo řešit problémy s klubem Bajkazyl. Klub sídlí pod hlavním
vlakovým nádražím v těsném sousedství frekventované ulice Dornych. Kromě kulturního
programu nabízí i služby cyklodílny. Klub přes
všechnu snahu není bez chyby. Stěžují si na
něj někteří sousedé, a to zejména na hluk.
Provozovatelé se ovšem problémy snaží řešit.
Zatím poslední vyjádření zastupitelstva ze září
2018 bylo v tom duchu, že klub zajistil odhlučnění a dále by vše mělo být v pořádku. O to

větší překvapení přišlo na lednovém zastupitelstvu. Robert Kerndl z ODS přímo na místě
převzal návrh jednoho ze stěžovatelů a navrhl,
aby město po půlnoci zakázalo hudební produkci uvnitř provozoven na ulici Dornych v místech, kde sídlí Bajkazyl. Než řešit podezření
na případné přestupky raději navrhl rovnou
vše zakázat. Koalice s podporou SPD návrh
schválila. Vedení radnice tak fakticky přiznalo,
že neumí řešit konkrétní možná pochybení
a raději volí drakonická opatření. Ta, pokud
vstoupí v platnost, nejen že dost možná povedou k likvidaci unikátního společenského prostoru, který oživuje jinak zanedbaný prostor
okolo vlakového nádraží, ale do budoucna
v tom místě zamezí i vzniku jakékoliv další
hudební iniciativy. Řešit problémy s hlukem
tím, že v celé lokalitě celkově zakážete hrát
hudbu v klubech, diskotékách a hospodách
není systémové řešení. Jinde na Brně-střed
se taková opatření neuplatňují, přestože si
tam lidé také stěžují. Navíc, pokud opravdu
projde, zakládá naději obyvatelům ostatních

ulic v Brně, že se mohou problému s hlučným
podnikem zbavit zákazem hudby. To se ale
samozřejmě nestane, protože ti samí zastupitelé, kteří hlasovali pro zákaz hudby na
Dornychu, nepodpořili podobnou žádost obyvatel ulice Kozí. I ti si přitom také dlouhodobě
stěžují na hluk z přilehlých restaurací. Jde o jasné použití dvojího metru – to samé, vadí některým zastupitelům na Dornychu, už na Kozí
nevadí. V celé bídě téhle „účelovky“ mě ale
potěšila jedna věc. Ač byl návrh předložen
přímo na jednání zastupitelstva a nikdo ze
zastupitelů se neměl možnost s ním předem
pořádně seznámit, tak tři zastupitelské kluby
ho nezávisle na sobě nepodpořily. Kromě klubu Zelených tak učinili i kolegové a kolegyně
z klubů Žít Brno a Pirátů. Do budoucna to dává
příslib, že v tak podstatných věcech, jako křivení rovné soutěže a nestandardní postup při
rozhodování, se opozice dokáže spojit.
Naopak koalici se úvod vládnutí příliš nepoMgr. David Oplatek I
dařil.
zastupitel MČ Brno-střed za Zelené

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

PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
VLASTA ČERNÁ

Paní Černá je tichá, skromná a nenápadná
dáma. Jakmile se však rozhovoří o svém
životě, posloucháte ji napjatě a s otevřenou
pusou.
Přesně tak tomu bylo, když jsem ji doprovázel na besedu se studenty do jedné
z brněnských středních škol. Besedu začala
energicky. Studentům se představila a řekla,
že se narodila v roce 1933 v obci Horní Štěpánov na Drahanské vrchovině: „Dětství
bylo radostné a šťastné, ale ne zrovna jednoduché. Přišla jsem ze školy a na stole
jsem měla napsané práce, které mám udělat,“ vzpomínala Vlasta Černá.
Poté ovšem začala vzpomínat na druhou
světovou válku, vlastně na její závěr, kdy se
v okolí její rodné obce skrývalo několik partyzánů. Čtyři kilometry za vesnicí už začínala
říše a sídlila tam posádka SS. Mezi partyzány
a esesáky došlo k přestřelce, kterou partyzáni vyhráli. Následně zadržovali v hospodě
dva chlapce. Jeden pocházel ze smíšeného
manželství Němky a Čecha. Vesnici za to
hrozila perzekuce, matka dětí vyhrožovala,
že za to nechá všechny postřílet. Partyzáni
tedy oba chlapce pustili. „Tatínek se bál,
protože ti kluci viděli, že tam byl s těmi partyzány, tak utekl do lesů. Maminka byla
informovaná od hajného, tak mu nosila do
lesa jídlo a prádlo. Naštěstí to bylo před
koncem války, takže to netrvalo dlouho.“
Takové štěstí ovšem neměli partyzáni.
Němka tuto událost ohlásila příslušníkům
SS, kteří pak na partyzány uskutečnili hon
a v tamějším lese je popravili. O několik týdnů později však válka definitivně skončila
a obyvatelé vesnice se začali mstít. „Dodnes
vidím, jak lidi z vesnice tu Němku a její děti
vyhnali z domu do toho lesa, kde pak museli
rukama vyhrabat ty zabité partyzány. Lidi
pak tu Němku a její dva syny zapřáhli za
vůz a museli těla partyzánů dovézt do vesnice. Po cestě na ně lidi házeli kamení.“
Obecnou školu dokončila v roce 1948.
V té době již třetím rokem v Horním Štěpánově působil mladý kněz Felix Maria Davídek. Ten si všiml jejího studijního nadání
a začal ji doučovat z latiny, aby mohla
nastoupit na gymnázium. Kněz také v Horním Štěpánově zřídil katolickou školu Athenium. Bylo po únoru 1948, kdy moc ve státě
převzala komunistická strana, a F. M. Davídek chtěl mladým lidem zajistit vzdělání
neovlivněné marxisticko-leninskou ideologií. V roce 1950 se mu dokonce s pomocí
olomouckých dominikánů podařilo založit

katolickou univerzitu. Studenti fakulty byli
oficiálně zapsáni na Komenského univerzitě, ale ve skutečnosti se jejich vzdělání odehrávalo v Horním Štěpánově. Kněz Davídek
také kritizoval režim během kázání i při
výuce, rozšiřoval protikomunistické tiskoviny a veřejně četl pastýřské listy. Tyto aktivity nezůstaly bez povšimnutí a 22. dubna
1950 kněze F. M. Davídka zatkli a internovali
v Boskovicích. F. M. Davídkovi se však podařilo uniknout a vrátit se do Horního Štěpánova. „Znal mě z přípravy na latinu a věděl,
že nikomu nic neprozradím, a požádal mě
o nějaký úkryt. Já jsem mu pak zajišťovala
úkryty. V jednom úkrytu nebyl víc než na
měsíc, protože jsme měli obavy z prozrazení. Takové věci byly velmi nebezpečné.
Trvalo to téměř půl roku. Pak jsme dostali
avízo, že jsou nám estébáci na stopě.
Domluvili jsme se, že asi budeme muset
utéct,“ vzpomínala Vlasta Černá.
F. M. Davídek a pět jeho studentů se rozhodlo utéct za hranice do Rakouska. Mezi
nimi byla i Vlasta Černá. Na přechod hranic
se rozdělili na dvě skupiny. Vlasta Černá
šla ve skupině s F. M. Davídkem. Učitel
a sympatizant Ignác Bilík se této skupině
snažil zajistit přechod přes hranice, nevědomky ale navázal spojení s příslušníky
KS-MV Gottwaldov provádějící fingované
přechody přes hranice v rámci Akce Kameny. Aniž by to kdokoliv z nich tušil, k hranicím
je přivedl nastrčený příslušník StB.
„Ten člověk nás zavedl k hranicím u řeky
Dyje a řekl, abychom dávali pozor, že u břehu řeky projde stráž, a potom abychom potichu přešli k řece. Tam bude připravená
lodička a my přeplaveme na druhou stranu,
kde už nás budou čekat naši známí
z Rakouska. Všechno bylo tak, jak řekl. Skutečně stráž přešla. Byli to dva vojáci. Pořád
si vybavuju, jak měli flinty s bajonetama.
Pak jsme plouživě přišli k řece. Jenže jak
jsme k ní přišli, tak se začalo střílet, světlice
a byl zmatek. Já jsem v tom zmatku skočila
do křoviska, kde jsem se ukryla. Jak ty světlice pořád osvětlovaly břeh, tak jsem viděla,
že mé dva spolucestující zatkli a odvádí je.
Nevěděla jsem, jak se mám zachovat. Pak
jsem si řekla, že jestli zůstanu schovaná,
že nevím, kde jsem a kam půjdu. I kdyby
se mi nějak podařilo dostat domů, tak mě
stejně zatknou, protože budou vědět, že
jsme byli tři. Rozhodla jsem se vystoupit ze
křoví, jenže oni na mě začali střílet. Opravdu
nevím, jak jsem to přežila. Představte si, že
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se mi vůbec nic nestalo. Když pak viděli, že
jsem žena, tak přiskočili, dali mi taky pouta
a už jsem jela.“ Nejprve členy skupiny
odvezli do budovy StB v Uherském Hradišti.
Vlastě Černé tehdy ještě nebylo ani osmnáct let. V úplné izolaci pak ve sklepní cele
strávila tři měsíce, mezi lidi se dostala jen
na výslechy. K dispozici měla pouze pryčnu
na spaní, vojenskou deku a plechový
„žánek“ na potřebu. Po celou dobu se
nemohla pořádně umýt ani převléct a vypráví, že v nevětrané cele byl nesnesitelný
zápach. Nikdo přitom nevěděl o jejím uvěznění, aby se neprozradilo, že přes hranice
převádějí nastrčení příslušníci StB. „Z věznice jsem musela domů napsat pozdrav
z německého Řezna, aby se potvrdilo, že
přechod je bezpečný, a mohli pochytat další
lidi.“
Po třech měsících ji převezli do nechvalně
proslulé věznice v Uherském Hradišti, kde
bylo běžnou součástí výslechů mučení.
„Musím říct, že mě celou dobu nebili. Jenom
při jednom vyšetřování byly otevřené dveře
do sousední místnosti, tam seděl na židli
nějaký muž. Odhadla bych, že mohl mít
něco přes čtyřicet let. Vyšetřovali ho dva
vyšetřovatelé a ještě tam byl přítomen soudruh Grebeníček, ale ten jenom dohlížel.
Oni toho člověka tak krutě mlátili, že omdlel
a spadl ze židle. Jak ležel na zemi, tak ho
polili vodou a třepali s ním a vtom ty dveře
zavřeli. Tak nevím, jak to dopadlo, jestli ho
umlátili, nebo se vzpamatoval,“ vzpomínala
na otřesný zážitek Vlasta Černá.
Celý příběh Vlasty Černé najdete na
stránkách Paměti národa. Znáte i vy osoby,
jejichž osudy by měly být zaznamenány do
Paměti národa? Napište nám na e-mail:
david.butula@postbellum.cz nebo do redakce zpravodaje.
Michal Doležel

I

Rozhovor

RAED KAHWAJI:

MÁM RÁD ATMOSFÉRU ZELNÉHO TRHU,
V SEZONĚ TAM NAKUPUJI KAŽDÝ DEN.

Klub Šelepova zná určitě každý Brňan. Znovuzrozenou kavárnu Podobrazy na Zelném
trhu zatím ještě ne. Za oběma podniky stojí
Brňan, kterému není lhostejné, co se kolem
něj děje. Snaží se přinášet něco navíc pro
návštěvníky i obyvatele v okolí. Ať už pořádáním nedělních programů pro děti, sportovních i kulturních klání v parku u Šelepky
nebo na nádvoří Staré radnice u kavárny.
Jak sám říká, nechce, aby se lidé o víkendu
sbalili a jeli do Olympie, ale aby šli s dětmi
do parku, aby si zašli na autorské čtení
nebo jazzový koncert. A nejlépe zdarma.

Šelepka je legenda, jak se vám
s ní pracuje?
Šelepka má dva provozy, restauraci a klub.
S klubem je to ale těžké, protože je sice hrozně
legendární, letos slaví 50 let, ale na druhou
stranu je v bytové zástavbě, tudíž koncerty
a akce, které by jinde prošly a fungovaly jednoduše, jsou tady hodně složité. Neustále
musíme lavírovat jazýček vah, aby se nenaštvali obyvatelé okolo. A ty naštvat nemůžeme,
nechci, aby se na nás dívali přes prsty a nepřišli
s dětmi na akci v parku, na divadlo, na kvalitní
svíčkovou, nebo jen tak na pivo a limonádu.

Byl jste jedním z prvních, kdo
zavedl vratné kelímky, proč?
Ano, hned ze začátku jsme řešili problém,
že jsou tam dětská hřiště, a my dáváme limo
a pivo ve skle a můžou tam být střepy a někomu
se může něco stát. A zrovna v té době začínali
kluci tady v Brně s takzvanými Nicknacky, což
jsou omyvatelné zálohované kelímky. Tak jsme
to zkusili. Kdo neseděl u stolu, dostal prostě
zálohovaný kelímek. Mělo to výborný efekt,
nikde žádné střepy a městská část ušetřila za
úklid, protože po venkovních akcích býval park
vždy plný povalujících se kelímků.

Jaké plány máte se Šelepkou?
Kromě nutné opravy střechy mám také
jeden velký sen. Mám představu dlouhého
stolu skrz park, u toho hraje balkánská dechovka, lidé se tam potkávají. Mám to hodně spojené se seniory, chtěl bych pozvat babičky,
dědečky, říct jim, pojďte napéct buchty a uděláme si soutěž o nejlepší povidlovou buchtu
podle tradičního receptu. Zorganizovat potkávání starší generace s tou mladší a nějakým
způsobem je zapojit, protože spousta jich sedí
jen doma a kouká na ulici a je to škoda. Moje

babička dělala švestkové knedlíky v odpalovaném těstě s náplní máku a povidel a bylo
to tak dobrý, od té doby jsem je nejedl. A přesně tyhle zkušenosti a znalosti by se měly
mezi generacemi přenášet. A určitě budeme
pokračovat s akcemi pro děti.

Kam směřujete s Podobrazy?
Původní Podobrazy byly trochu punkový
podnik, byli jsme mladí, studovali jsme. Nové
Podobrazy, které jsme otevřeli v polovině roku
2017, už vidím jinak. Dlouho jsem hledal ten
správný prostor, který by měl i možnost využití
nádvoří nebo dvorku pro koncerty a měl také
architektonickou hodnotu. Přesně tohle splňuje tržnice na Zelném trhu. Byla postavená jako
dozvuk brněnského funkcionalismu v roce
1951, takže jsme do interiéru hledali věci z té
doby. Máme některé stolky od dua Koželka
Kropáček z roku 1950, světla Napako, repasovaná křesla od Halabaly. A co se týče propojení se Zelňákem, tak to je úplně jednoznačné, už se těším, až tam budou trhovci,
nakoupím rajčata, nepůjdu do supermarketu.
Snažíme se i tady držet kulturní přidanou hodnotu, pořádáme jazzové večery, nedělní autorská čtení, pořádali jsme procházku Brnem
s naší štamgastkou, bývalou učitelkou dějin
umění, a různé další. A zase tady mám takový
sen, že bychom chtěli hlavně v létě pořádat
spoustu hudebních vystoupení na nádvoří Staré radnice, je to ideální prostor pro komorní
koncerty, besedy a třeba i autorská čtení.

Jak vnímáte centrum města?
Mám Brno moc rád, centrum neuvěřitelně
žije. Baví mě, že radnice Brno-střed není místo
za mříží, že je tam letní kino, hodně mě baví
Bruslák pod Joštem v kombinaci s Koňafou.
Lidé si tam dělají fotky a jsou spokojení. Moc
hezké jsou už teď ulice tak, jak vypadají,
a vánoční trhy jsou pecka, mám nacestováno
a můžu srovnávat, Brno je na Vánoce prostě
nádherné. Speciálně letošní novinka. Když
jsem šel ze Svoboďáku a svítilo slunko a stálo
tam to bílé, čisté, neoreklamované kolo, bralo
mi to dech. Mám rád atmosféru Zelného trhu,
v sezoně tam nakupuji každý den. A nemám
rád řeči o tom, že je to špatný, že tam už není
50 stánků zemědělců, že tam už Líšňačky
neprodávají kačeny… To už prostě nejde,
zemědělskou malovýrobou už se neživí každý,
kdo bydlí za Brnem, navíc máme hygienické
Kateřina Dobešová I
normy.

Raed Kahwaji
Narodil se 28. června 1977 v Brně.
Jak sám říká, je rodilý Řečkovičák. Jeho
netypické jméno pochází od tatínka,
vysokoškolského profesora ekonomie
původem z Palestiny, žijícího v Česku.
Maminka pochází z Břeclavi. V průběhu
studií společně se třemi spolužáky
založil známou studentskou kavárnu
Podobrazy v budově Moravské galerie
na Moravském náměstí. Ta se stala velmi specifickým a kultovním místem
setkávání, kde se scházeli muzikanti,
divadelníci, malíři, sochaři a mnozí další.
Konaly se zde spontánní studentské
koncerty, promítání filmů, diskuse
i autorská čtení, která v té době ještě
nebyla běžná. Ke kavárně v roce 2006
přidal provozování restaurace v centru
města. Ve stejné době také s kamarádem založil e-shop s golfovým vybavením. E-shop po roce a půl prodal
a díky vydělaným penězům si mohl pronajmout a zrekonstruovat legendární
klub a restauraci Šelepka, který letos
oslaví 50 let provozu. Na jejím pódiu
se psala historie Divadla Husy na provázku i brněnského bigbítu. Šelepka
se pod jeho vedením zaměřuje také na
rodinné programy. Spolupracuje
s organizací Mezigenerace, která má
mimo jiné za cíl propojovat nejmladší
generace s těmi nejstaršími a zapojovat
starší obyvatele do veřejného dění.
V roce 2013 ukončila provoz jeho
kavárna Podobrazy v Moravské galerii.
Myšlenku kultovní kavárny však nezahodil a hledal vhodné prostory pro
její znovuotevření. Ty se mu naskytly v Tržnici Brno, kde od roku 2017
provozuje znovuzrozené Podobrazy
a opět zde pořádá jazzové koncerty,
autorská čtení a další zajímavý program. Ve volném čase rád lyžuje, chodí
po horách, plave nebo si čte.
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Inzerce

EUQRDYLRQF]
• Kulinářské workshopy
s ochutnávkou steaků
• Kryoterapie a masáže
• Diagnostika pleti a InBody
• Plank battle
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KONČÍME STOLETÍ PÁRY.
MODERNÍ DOBĚ SLUŠÍ HORKÁ VODA.
PŘIPRAVUJEME DALŠÍ ETAPU MODERNIZACE ROZVODŮ TEPLA

?

PROČ HORKÁ VODA?

Úspory. Horká voda šetří peněženku našich zákazníků. Pro
zajištění své obvyklé tepelné pohody spotřebují o 10 až
15 procent tepla méně, což znamená roční úsporu zhruba
1500-2000 korun.

S horkou
vodou
v potrubí
spotřebují
Brňané
o 10-15 %
tepla méně

Po dokončení rekonstrukce emise oxidu
uhličitého klesnou,
jako by z Brna
zmizelo
deset tisíc
automobilů.

Proto měníme všechny
parovody v Brně na horkovody. Šetříme přírodu
i peněženky našich
zákazníků.

Komfort. Horká voda méně zatěžuje rozvody a vybavení
předávacích stanic. Snadnější je i jejich obsluha, regulace
a měření.
Bez obav. Některé části horkovodních sítí jsou umístěny pod
zemí v kolektorech, což znamená méně výkopů v budoucnosti.

Nejvýhodnější je teplo bez starostí. Teplárny Brno, a.s.

Čistější životní prostředí. Každý nahrazený kilometr parovodu
horkovodem znamená ročně o 336 tun CO2 v ovzduší méně.

Aktuální informace o termínech stavby a případných omezeních dopravy najdete na

Veřejný prostor. Rekonstrukční práce přinesou v závěru všem
oblastem, kterých se dotkly, nově opravené povrchy, ulice
a chodníky.

www.teplarny.cz/projekty
a www.kopemezabrno.cz
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Inzerce

RAŠINO a.s.
www.ford-rasino.cz

PRO DOBROU JÍZDU
Zkontrolujeme vám
stav podvozku
a ochranného nátěru,
a zároveň otestujeme
brzdy Vašeho vozidla,
za zvýhodněnou cenu
299,- Kč včetně DPH.

Objednejte se u našich přijímacích techniků.
Brno, Vídeňská 98, tel: 543 214 090

Půjčíme vám až

800 888 120
Tel.:

773 611 294

3ěLY¼dÚlek
u FDLUCUedLt

dřív, než řeknete švec!
www.privydelek.cz | www.faircredit.cz

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TEPLÁREN BRNO

NAHLÉDNĚTE DO KUCHYNĚ
PROVOZŮ ČERVENÝ MLÝN
A ŠPITÁLKA

.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

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

www.podlahyslezak.cz

Kdy: Pá 29. 3. 2019, 14–18 hod.
So 30. 3. 2019, 9–14 hod.
Zahájení prohlídek probíhá cca každých dvacet minut

Kde: Provoz Červený mlýn, Brno, Cimburkova 2
Provoz Špitálka, Brno, Špitálka 6
Ukážeme vám naše provozy zblízka, vysvětlíme,
jak fungují nejmodernější technologie a představíme novinky.
Kromě komentovaných prohlídek jsme si pro vás připravili
i soutěže o ceny, tak vezměte celou rodinu a přijďte se podívat, jak se vaří teplo.
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Inzerce

VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE 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 !!!

0tVWRSUR9DãL
QHPRYLWRVW

9]GÝO£YHMWHVHVQ£PL
=YHPH9£VQDQDW\WR]DM¯PDY«VHPLQ£ĖH

21. 3.
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ZÁKONA

DaĂa^ůƵŶşēŬŽͲDŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ŶĂďşǌşǀŽůŶĄŵşƐƚĂǀDaŶĂƉŽďŽēŬĄĐŚ
EĄŵĢƐơϮϴ͘ƎşũŶĂ;ƌŶŽͲƐƚƎĞĚͿ
ĂǌĞŶĞĐŬĄϮϯ;ƌŶŽͲsŝŶŽŚƌĂĚǇͿ
ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂ^ůƵŶşēŬŽͲDŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͕
ĞƌŶŽƉŽůŶşϯϳĂ͕ǌǀĞ͗ϮϮ͘ƷŶŽƌĂ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş͕ϴ͘ϯϬʹϭϮŚŽĚŝŶ
W/^Kϭ͘ƚƎşĚǇ
ϴ͘ϯ͘ϮϬϭϵϭϱ͘ϬϬʹϭϳ͘ϬϬŚͬ͘ϵ͘ϯ͘ϮϬϭϵϵ͘ϬϬʹϭϮ͘ϬϬŚ͘
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ǁǁǁ͘ƐůƵŶŝĐŬŽͲŵŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͘Đǌ
„Pomoz mi, abych to dokázalo samo.“ M. Montessori
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Naše školy

CHAMELEON NEPROŠEL

Městská část Brno-střed dala žákům
Základní školy na náměstí Míru už dvakrát
možnost vylepšit si a zpříjemnit školu.
V naší škole to probíhalo tak, že každá třída
udělá návrh, co by se mohlo koupit. Ve třídě
jsme dlouho přemýšleli a nakonec nás
napadlo pořídit nové žíněnky, míče a pomůcky do tělocviku. Udělali jsme plakáty a letáky,
které jsme vyvěsili po chodbách. Tohle udělaly skoro všechny třídy. O pár dní později si
třídy vybraly asi dva zástupce a ti šli do jídelny,
kde zástupce z každé třídy přednesl svůj
návrh. Potom šla každá třída do ateliéru, kde

si na počítači každý žák odhlasoval věc, kterou chtěl koupit. V prvním kole se odhlasovaly
hrací stoly a nové žíněnky. Ve druhém kole
vyhrály gauče, pytle a tablety. Dokonce tam
byl návrh koupit do třídy chameleona, ale ten
se nakonec neodhlasoval. Hrací stoly máme
na chodbách a o přestávce a o volných hodinách na nich hrajeme. Tablety se používají
v chemii. A gauče a pytle mají některé třídy.
Naše třída má gauč – byla celkem sranda ho
stavět. Můžeme si ho otočit a dívat se na tabuli. Moc děkujeme za peníze, které nám
Žákyně 7. třídy I
radnice poslala.

Výuka německého jazyka od první třídy je
ojedinělým projektem, který nabízí velký
proﬁt.
V současné době je ve většině škol standardem, že žáci začínají s výukou angličtiny.
Vzhledem k situaci na trhu práce si dovolujeme tvrdit, že znalost dvou cizích jazyků
na vysoké úrovni je základem pro úspěch
v profesním životě. Žák, který se domluví
anglicky, není v současné době nic neobvyklého.
Žák, který se domluví anglicky a německy, zvyšuje svoji schopnost se uplatnit. Jen
na takové škole, jako je ta naše, může žák
skládat v deváté třídě současně mezi národní zkoušku z anglického a německého jazyka.
Z tohoto důvodu nabídku německého
jazyka od první třídy vidíme jako velmi
potřebnou. Výuka němčiny od první třídy
na Základní škole Antonínská má již svoji
tradici, je dobře nastavena, vedena a organizována, přináší kvalitní výsledky. Tento
nadstandard a odlišnost je důležité si
Tomáš Černý I
udržet.
Goethe-Institut

RODIČOVSKÉ KAVÁRNY

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA OSMECU
Základní a mateřská škola na náměstí
28. října srdečně zve všechny rodiče,
přátele školy a širokou veřejnost na
Den otevřených dveří.
Osmec otevře svoje dveře 28. března
od 8.00 do 12.00 hodin. V budově školy
na ulici Stará mohou zájemci navštívit
žáky přímo ve výuce a společně zavzpomínat na svá léta ve školní lavici. V budově na náměstí 28. října každou návštěvu
přivítají žáci školního parlamentu s pedagogy. Všechny čeká malé občerstvení,
dále ukázky výuky v odborných učebnách a ve školní knihovně. Bude možné
si prohlédnout nové učebny pátých ročníků a prostory školy. Vedení školy a pracovníci školního poradenského pracoviště budou připraveni zodpovědět
dotazy návštěvníků.
Doprovodný kulturní program připravili
žáci hudebního a dramatického kroužku
a celou akci doplní videoprojekce
z hudebního festivalu Amari kereka.
Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá

VÝUKA NĚMČINY
NA ZŠ ANTONÍNSKÁ

I

Základní škola Antonínská a její Spolek
rodičů a přátel pořádají pravidelně setkání
nad různými tématy s rodiči žáků.
Tentokrát jsme připravili besedu s kpt.
Mgr. Zdeňkou Procházkovou na téma Kyberšikana a počítačová kriminalita. Děti jsou
v dnešní době aktivními uživateli internetu
a internetových služeb od poměrně nízkého
věku. Ne vždy se však v online prostředí chovají bezpečně a ne vždy jsme si my, dospělí,
vědomi všech rizikových situací, se kterými

se mohou setkat. O rizicích kyberprostoru
debatovali účastníci setkání v příjemném prostředí školy více než dvě hodiny.
Další rodičovské kavárny budou následovat. Z ankety mezi rodiči vyplynulo, že k tématům, která táhnou, patří např. výuka žáků
s potřebou podpůrných opatření a žáků nadaných, výuka jazyků, digitální gramotnost,
párová výuka, metody aktivní výuky, šikana
a kyberšikana, stravování nebo volný čas
Mgr. Libor Tománek I
dětí.

Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2019 | 19

Volný čas

POZVÁNÍ NA VEGANFEST

NA PONÁVCE
OTEVŘELI
NOVOU SAUNU
V Bazénu Ponávka je od února v provozu parní sauna.
Na Ponávku 3a mohou návštěvníci od
února přijít nejen za plaváním, ale také
do sauny. Parní kabina má kapacitu deset
osob a rozlohu deset metrů čtverečních.
„Teplota v sauně může dosahovat maximálně 47 stupňů Celsia, lavice jsou po
celé délce vyhřívané. Pobyt zpříjemňuje
meditační a relaxační hudba, atmosféru
dotvářejí bodová světla měnící barvu
v patnácti programech,“ nastínil vedoucí
bazénu Jan Solčány.
Kabina i dvě sprchy s teplou a studenou vodou před saunou jsou bezbariérové, s protiskluzovou dlažbou.
Otevřeno je po celý den od 6.00 do
22.00 hodin, vstupné je součástí ceny
základního vstupu do bazénu.
Více na www.bazen-ponavka.cz.

Osmý ročník brněnského festivalu VeganFest se koná od 2. do 10. března.
Festival představí veganský životní styl jako
ohleduplný vůči zvířatům a životnímu prostředí, ale také zdraví prospěšný a jednoduše
praktikovatelný. Připravena je řada přednášek či workshopů s veganskou tématikou
a také zahajovací beneﬁční koncert.
Program VeganFestu je rozdělený na
víkendové bloky přednášek a doprovodný
program v pracovní dny. Víkendový program
bude probíhat v prostorách Café Práh. Téma-

ta reﬂektují přesah veganství do všech aspektů lidského života. Přednášku na téma Mazlíčci jako forma domácího násilí přednese
prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., připravena
je přednáška o permakultuře nebo o aktivním
přístupu mladých lidí k ochraně přírody.
Součástí doprovodného programu jsou
workshopy výroby kosmetiky či vaření, ale
také společenský večer, kam návštěvníci přinesou doma připravené veganské jídlo
a vyměňují si zkušenosti a recepty. Více na
Anna Kupcová I
www.veganfest.cz.

KALENDÁŘ ROKU

BŘEZEN V TRŽNICI

Nejhezčí kalendáře roku jsou do 31. března
k vidění v Café Práh ve Vaňkovce.
Hvězdou letošního ročníku soutěže Kalendář roku se stal kalendář Sokol věrná Garda
fotografa Romana France, který vznikl k příležitosti 100. výročí založení Československé
republiky. Černobílé fotograﬁe zobrazují příběhy lidí, kteří se hrdě hlásí k takzvané sokolské Věrné gardě a potvrzují, že i ve stáří
je možné mít radost ze života. Kalendář ovládl
hned tři kategorie soutěže a získal hlavní
cenu Grand Prix.
Inovativní přístup ke kalendáři představil
další brněnský počin. Porotu zaujal svým
demokratickým pojetím kalendář Adolf Rossi.
Pořadí jednotlivých měsíců si určuje až
sám majitel pomocí samolepek kalendária.
K dispozici má také samolepky emotikonů,
kterými lze vyjádřit citový vztah k jednotlivým
událostem.
Cílem soutěže Kalendář roku je podpořit
kreativitu, tiskovou a graﬁckou úroveň kalendářů a upozornit na novátorské počiny v této
oblasti. Členy poroty jsou odborníci z oblasti
polygraﬁe, fotograﬁe, graﬁckého designu,
typograﬁe a marketingu.
Jana Hloušková

I

V Tržnici Brno oslaví masopust, svátek svatého Patricka a nezapomenou na oblíbenou Dobrou karmu.
Jako každou první sobotu v měsíci pohostíme Dobrou karmu – bleší trhy a pondělky
budou patřit lekcím jógy ve 4. patře budovy,
s úžasným výhledem na Zelný trh a Petrov.
Každé druhé úterý proběhne swingová tančírna s minilekcemi swingu pod vedením
tanečního klubu RugCutters. Středy zase
budou patřit latinskoamerickým tancům
a středa 20. března navíc Inspirativnímu ránu,
což je série přednášek se zajímavými tématy.
Tři pivní čtvrtky a oslavy svátku svatého Patric-
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Mgr. Michaela Radimská

I

ka potěší pivaře. A v sobotu 16. března přivítáme jaro s prvním letošním Mint fashion marketem. Poprvé v tržnici oslavíme 5. března
fašank, a to pod taktovkou slováckého souboru Šafrán Brno. Průvod začne obchůzkou
po náměstí Svobody a program se postupně
přesune do tržnice. Mezi zúčastněnými soubory se představí FS Lučina, který předvede
pochování basy a doprovodí večerní zábavu
cimbálovou muzikou. Těšit se můžete také
na FS Brněnský Valášek, Mužský sbor Slováckého krúžku Brno, FS Májek, Krojovanou
skupinu z Komína a FS Jánošíček.
Martina Langhammerová

I

Volný čas

CESTOVATELSKÉ ČTVRTKY

Divadlo Husa na provázku na Zelném trhu
hostí v Kongresovém sále cestovatelské
přednášky.
Malíř Jan Dungel pozve 7. března na přednášku Amazonie – barvy pralesa. Přírodovědec, malíř a ilustrátor maluje divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí od roku
1992. Následně návštěvníky zavede psychoterapeutka Jitka Vodňanská do Barmy.
Cestovatelka Monika Benešová vylíčí
21. března svoje zážitky z putování po jedné
z nejtěžších pěších tras světa, Pacifické hřebenovky. Fotograf Stanislav Krupař doku-

(mav)

O víkendu 6. až 7. dubna pořádá Kávéeska
charitativní akci zaměřenou na slow
v oblasti módy.
Návštěvníky čekají přednášky od blogerek
a stylistek, módní přehlídka, bazar oblečení,
upcycling workshopy a spousta dalšího.
Celá akce není zaměřena jen na pomalý
styl v oblékání, ale také na pomoc Azylovému
domu sv. Markéty pro matky s dětmi. Domov
poskytuje sociální a pobytové služby na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám
s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení, a které
jsou rozhodnuty svou situaci aktivně řešit.
Mohou to být ženy zneužívané, ohrožované
na životě a žijící v prostředí ohrožujícím výchovu a vývoj dětí.
Oblečení je možné do Klubu Leitnerova
donést 4., 11. a 18. března.
Více o celé akci na www.kaveeska.cz
a e-mailu: kocmankova@kaveeska.cz.

I

Barbora Kocmánková

I

BRNO SPACE DAYS

CESTA ZA
DOBRODRUŽSTVÍM
VIDA! park zve na dobrodružnou cestu,
na jejímž konci čeká ukrytý poklad.
Napínavou hru Pevnost VIDArd si užijí
všichni školáci, kteří rádi řeší úkoly
a hádanky. Objeví zde věci, které zůstávají běžnému návštěvníkovi skryté. Vyřeší spoustu zábavných i zapeklitých úkolů
a získají poklad. K němu je třeba projít
několika úrovněmi. Pro vstup do další
úrovně stačí na webové stránce postupně zadávat správná hesla, ke kterým
vedou úkoly u vybraných exponátů. Děti
si po cestě vyzkoušejí moderovat počasí,
využijí čárové kódy a rozpohybují kontinenty. Jakmile splní všechny potřebné
úkoly, poklad už bude na dosah ruky.
Stačí jen objevit v expozici mapu a správně ji použít. Pátrací hra zabere dvě hodiny
dobré zábavy a pustit se do ní mohou
malí i větší dobrodruzi v čase otevírací
doby vědecko-zábavního centra.
Nově návštěvníky potěší další z výjimečných 3D ﬁlmů z produkce věhlasné
BBC, který se jmenuje Oceány: Naše
modrá planeta.
Ema Zezulová

mentuje od roku 2003 obnovu šamanismu
v sibiřské Tuvě, se svými zážitky se podělí
v přednášce nazvané Šamani.
Cestovatelé Peter Ondrejovič a Peter
Kuric ukáží 28. března stále se měnící přírodu Vezenuely. Večer pokračuje výletem
do Teheránu, vysokých hřebenů hor, pouštních oáz, to vše v přednášce Michaela
Pokorného nazvané Hory Íránu.
Večery začínají vždy v 19.00 hodin, moderuje je Rudolf Švaříček.
Více na www.livingstone.cz.

SLOW FASHION ANEB
DOBROČINNÝ VÍKEND

I

Hvězdárna a planetárium na Kraví hoře zve
na Brno Space Days – Dny jihomoravské
kosmonautiky.
Připravena je kombinace akcí pro veřejnost, nadšence, odborníky i businessmany. Od 1. do 10. března se můžete těšit na
hackatony, přednášky, happeningy, polootevřené i úplně otevřené dveře, stejně jako
nejrůznější taškařice, například festival sci-ﬁ
ﬁlmů. Stačí kliknout na www.hvezdarna.cz
nebo www.brnospacedays.cz a dozvíte se
vše podstatné.

Připomeneme si fakt, že náš moderní svět
nemůže existovat bez umělých družic. S jejich
neviditelnou pomocnou rukou se potkáváme
od rána do večera. A v noci? V noci hlídají
náš pohodlný a bezpečný spánek. Elektronika nebo noviny, které čtete, auto, které řídíte, letadlo či vlak, kterými cestujete, jídlo,
které jíte, a šaty, které oblékáte, jsou dostupné díky tomu, že jsme vyřešili, jak cestovat
po oceánech bez vyznačených tras, nezmapovaných kontinentech, nekonečném vesMgr. Jiří Dušek, Ph.D. I
míru.
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Volný čas

HUDBA A PROCHÁZKY
PRO SENIORY

VĚDA A VODA

Centrum volného času Botanka zve seniory
na poznávací procházky a koncerty klasické hudby.
S teplejším počasím se vrací oblíbené
páteční dopolední procházky s výkladem
architektky, která přiblíží další historicky a stavebně zajímavá zákoutí Brna.
Cyklus Mládí seniorům rozezní Společenský sál radnice městské části Brno-střed na
Dominikánské 2 klasickou hudbou v podání
studentů konzervatoře.
Koncerty jsou připraveny na 6. a 27. března
a 10. dubna. Zazní díla hudebních velikánů
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, Johannese Brahmse,
Ludwiga van Beethovena a dalších.
Začátek je vždy v 16.00 hodin, vstupné 30
korun.
Více na www. botanka.cz nebo telefonicky
na číslech 541 238 664 a 725 871 752.

Botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty MU zve na panelovou výstavu
Věda a voda.
Výstava vznikla v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a bude
v průběhu března umístěna v galerii na
schodišti děkanátu PřF MU na Kotlářské 2, a to v pracovních dnech od 9.00
do 16.00 hodin.
Současně bude ve sklenících botanické zahrady probíhat panelová výstava
Voda v krajině a Řeky a povodně, kterou
připravil spolek Arnika. Přístupná bude
denně od 9.00 do 15.00 hodin.
Všechny zájemce srdečně zveme.
Magdaléna Chytrá

Olga Chladilová

I

FILIÁNEK ZVE NA LYŽE
I TRÉNINK PAMĚTI

Filiánek připravuje řadu aktivit pro děti,
rodiče i prarodiče a umožňuje aktivní trávení volného času.
Lyžařský pobyt pro rodiny s dětmi je připravený od 3. do 8. března v Javorníkách,
tématem doprovodné hry je Dobytí jižního
pólu.
Trénink paměti pro seniory se bude konat
11. března od 10.00 do 11.30 hodin v rámci
Národního týdne trénování paměti, a to
v budově Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3. Určený je pro ty, kteří si
chtějí pohrát se svou pamětí, naučit se kalen-

SWINGOVÉ VEČERY

dář roku 2019, znamení zvěrokruhu a některé
paměťové techniky. Vzhledem k velkému
zájmu a omezenému počtu míst je nutné se
předem přihlásit.
Od 14. do 18. dubna pak pro seniory připravuje pětidenní pobyt na Milovech.
Státní profesní zkoušky na pozici Chůva
jsou nachystané na 22. března. Filiánek za
pět let připravil k výkonu povolání více než
230 budoucích chův. Protože je naší snahou
se chůvám věnovat i v rámci jejich praxe ve
státních školkách i dětských skupinách, bude
se 26. března konat již třetí vzdělávací seminář v rámci dalšího vzdělávání chův, tentokrát
zaměřený na práci s dětmi s poruchami chování a případnou spolupráci s pedagogickopsychologickými poradnami.
Na Ples Filiánku, tentokráte v duchu Dalekého západu, zvou organizátoři 5. dubna.
Více informací je k dispozici na stránkách
www.ﬁlianek.cz, na telefonu 728 652 335,
nebo v sídle organizace na Antonínské 18.
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Jana Benešová
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Všechny posluchače, tanečníky a příznivce swingové hudby zve Big Band
Mr. Swing na svoje vystoupení.
Big Band Mr. Swing Brno zahraje
15. března od 18.00 hodin v Kulturním
centru na Odbojářské 2, 20. března od
18.00 hodin ve swingové kavárně Pohoštění u Šroubka na Táborské 224
a 30. března od 18.00 hodin v krásném
prostředí hotelu Slavia na Solniční 17.
Více informací nejen o orchestru, jeho
programu, hraní či možnosti rezervace míst na jednotlivá vystoupení, je
zveřejněno na webových stránkách
www.mrswingbrno.com.
Pavel Kuneš

I

Volný čas

O ELEKTRONOVÉ
MIKROSKOPII
Dny elektronové mikroskopie od 6. do
10. března přinesou poznání i zábavu.
Víte, že elektronový mikroskop váží až
několik tun? Že třetina celosvětové produkce
mikroskopů se vyrábí v Brně? A že kdybyste
jej prodali, tak do konce života nemusíte pracovat? A také že díky poznatkům z elektronové mikroskopie fungují čipy v mobilních
telefonech, úspěšně bojujeme se smrtelnými
nemocemi nebo odhalujeme zločiny? Právě
přínosy a využití elektronové mikroskopie
chtějí letos návštěvníkům přiblížit Dny elektronové mikroskopie. Během pěti dnů je zvou
k návštěvě laboratoře významných výzkumných ústavů či světově proslulých výrobců
elektronových mikroskopů. Zahájení letošního ročníku je naplánované na 6. března,
odstartuje ho Večer s elektronovou mikroskopií na Dominikánském náměstí. Těšit se
můžete na jedinečný videomapping o elektronové mikroskopii a nanotechnologiích z dílny skupiny Visualove. Dále se představí
brněnští výrobci mikroskopů nebo výzkumné
ústavy. Pro děti budou nachystány doprovodné aktivity a podívají se na vzorky skrze
elektronový mikroskop. Celý program na
Ema Zezulová I
https://dem.brno.cz/.

KAVÁRNA S DUŠÍ
Café Práh je tréninková kavárna, která
zaměstnává lidi s duševním onemocněním
a pomáhá jim v návratu do života. Pro veřejnost navíc připravuje širokou škálu kulturních akcí.
V březnu na návštěvníky čekají koncerty,
cestovatelské přednášky, divadelní i improvizační vystoupení. Zájemci o folkovou muziku
uvítají 8. března koncerty skupiny Pocity,
14. března písničkáře Ivo Cicvárka a 15. března
kapelu Devítka. Tradičně je připravena také
řada povídání o cestách do všech koutů planety, která pomůžou všem, kteří se vydávají
do daleka i blízka. Na Nový Zéland zavedou
1. března, do Irska 19. března a následující den
na Island. Pondělní představení nabízejí převážně odpočinek, ale izamyšlení. Diváky potěší
Limonádový Joe a Ostře sledované vlaky
v podání Divadelního spolku Dialog nebo hra
Mezi nebem a zemí divadla Prkno. Netradiční
zážitek slibuje 19. března společné bubnování,
kterého se může zúčastnit každý. Kavárna
v březnu hostí také prestižní přehlídku dokumentárních ﬁlmů Jeden svět. Kompletní program je zveřejněný na www.cafeprah.cz. Kavárna je bezbariérová, veškerých aktivit se mohou
účastnit i lidé s pohybovým omezením.
Michal Šimíček

JARNÍ PROGRAMY
OŽIVÍ KÁZNICI
V objektu bývalé káznice na Cejlu se v březnu uskuteční dvě akce, jedna duchovní
a jedna lidová, obě souvisejí s očistou člověka a přírody.
Stejně jako každý druhý čtvrtek v měsíci
zahájí v kapli káznice 14. března od 18.00
hodin mši svatou kněz Jan Hanák.
Vítání jara s výrobou Morany je připraveno na 23. března. Za zvuků řehtaček a hudby se rozloučíme se zimou vhozením Morany do Svitavy. Součástí bude i očista přírody
v podobě sbírání odpadků a čištění břehu
Svitavy. Více podrobností na facebooku
Barvy brněnského Bronxu.
Na jaře se také rozběhne další cyklus
dílen, které nabízejí výtvarné, mediální,
hudební a divadelní možnosti zapojení. Dílny jsou bezplatné a kromě stávajících kurzů
se obyvatelé lokality mohou těšit na nový
kroužek grafiky či kreativního psaní.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: barvybrnenskehobronxu@gmail.com.
Martina Čichoňová

I

I

OVOCNÁŘSKÝ KURZ

V Otevřené zahradě na Údolní 33 naučí
pěstitele 22. března od 9.00 do 16.00
hodin pečovat o ovocné stromy.
Kurz seznámí s různými druhy řezů na
ovocných stromech a keřích, poradí
s jejich ošetřováním a mlazením.
Šperkařská dílna nazvaná Zkamenělé
jaro je určena všem, kteří si chtějí vyrobit
šperk ze zlomků minerálů, perleti, korálků
z přírodních materiálů i skla. Koná se
3. dubna od 16.30 do 19.30 hodin a tématem bude modelování stromů, květin
a listů.
Více na www.otevrenazahrada.cz.
Martina Joachim

I

Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2019 | 23
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LÉTO S BOTANKOU

RELAXAČNÍ DEN

Středisko volného času Lužánky zve
16. března na Relaxační den, konat se bude
na Lidické od 9.00 do 18.30 hodin.
Už jste slyšeli o kombinaci ušlechtilého
skla s betonem nebo o upcyklaci textilu?
Chtěli byste si vyrobit náramek z polodrahokamů, barefoot sandály nebo nahřívací polštářek pro ničím nerušený spánek? Zkušení
lektoři nabídnou klasické i trendové aktivity,
u kterých si dopřejete dokonalý relax. Těšit
se můžete také na protažení a meditaci v lekcích jógy, tance a gongové lázni. Akce je
určená pro dospělé a dospívající od 15 let,
účast na jednotlivých aktivitách je třeba rezervovat na https://relaxacniden.luzanky.cz/.

Centrum volného času Botanka nabízí řadu
letních táborů.
Dobrodružná paleta je tábor určený pro
děti od 4 do 8 let. Od 15. do 19. července
seznámí s děním za našimi humny prostřednictvím krátkých vyprávění z cest, které zažili
jiní i děti samy. Dopolední Táborníček pro
nejmenší od 3 do 5 let bude fungovat jako
dopolední školka, a to v termínu od 29. července do 2. srpna. Novinkou je pobytový
tábor pro děti od 6 do 11 let, na kterém se
děti od 4. do 9. srpna seznámí s jógou v krásném prostředí údolí Bílého potoka v Hálově

mlýně. Příměstský tábor Od počátku světa
pro děti od 8 do 12 let bude v termínu od 19.
do 23. srpna velkou dobrodružnou cestou
za poznáním. Probádáme a nahlédneme do
vědeckých poznatků a fungování světa
kolem nás. Prázdniny uzavře příměstský tábor
Práce všeho druhu v termínu od 26. do
30. srpna, který je určený dětem od 5 do 12
let. Poznají na něm různé profese a seznámí
se s tím, jak se věci kolem nás vyrábějí.
Rezervace a přihlášky na tábory pište na
e-mail: recepce@botanka.cz nebo telefonicOlga Chladilová I
ky 725 871 752.

LIPKA VÍTÁ JARO

POŠLETE DĚTI K VODĚ

Na jarní měsíce připravila Lipka na svých
pobočkách zajímavé akce a workshopy.
Rozmarýnek láká příznivce zahradničení
a permakultury na praktický workshop, na
kterém si každý účastník navrhne proměnu
vlastního pozemku podle principů permakulturního designu. Originální jmenovky, díky
nimž se žádná cibulovina ani bylinka neztratí,
si zájemci vyrobí na Keramické sobotě
9. března.
Nádobí, které už není úplně ve formě, naučí
na Lipové vyspravit drátováním 15. března.
O den později se pustí do výroby bosonohých sandálů, přesně na míru pro každou
nožku. Komu by v březnu byla ještě zima,
může se na Lipovou 22. března přijít zahřát
tvořením z ovčí vlny.
K začátku jara neodmyslitelně patří Otvírání
studánek na Jezírku u Soběšic. Studánková
slavnost je připravena na 6. dubna.
Na Velikonoce už myslí na pracovišti Lipová, 5. dubna se zde budou tvořit drátovaná
vajíčka. A na Zelený čtvrtek zde pro menší
i větší děti připravují spoustu tvoření, hraní
a tradic v přírodní zahradě. Podrobné informace a přihlášky na chystané akce najdete
na stránce www.lipka.cz/kalendar-akci.
Amálie Čípková

I

Pro rodiče je složité najít dětem zajímavý
program na celé prázdniny. Využít mohou
nabídky sportovního Klubu policie Kometa
Brno, který připravil plavecké příměstské
tábory.
Tábory se budou konat po celou dobu letních prázdnin na koupališti na Kraví hoře a na
Riviéře. Zaměřené budou na výuku plavání,
sportovní aktivity nebo angličtinu hrou. „Trenéři Komety se postarají o to, aby si děti nejen
užily spoustu legrace, ale nebály se třeba
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Mgr. Kristýna Kolibová
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rozběhnout, bez potíží přeplavaly bazén
a nezadýchaly se při výstupu do svahu.
Zaměříme se hlavně na plavání. Je to totiž
sport, který můžeme provozovat od útlého
dětství až do pozdního věku,“ uvedla vedoucí
táborů Kateřina Hašková.
Přihlášky najdou zájemci na odkazu
www.kometaplavani.cz/Primestske_tabory.htm.
Více informací podá Kateřina Hašková na
telefonním čísle 777 645 517 nebo e-mailové
(mav) I
adrese: plakaha@seznam.cz.

Volný čas

POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY
V KOMINÍČKU

Kominíček chystá na prázdniny pobytové,
cestovatelské i příměstské tábory.
Na dva srpnové turnusy připravuje DDM
Helceletka na své pobočce Kominíček tanečně-výtvarný příměstský tábor pro děti od 7
do 12 let. Děti si užijí nedaleké přírody či místní
sokolovny a secvičí pohádkové choreograﬁe.
Dále chystá tradiční cestovatelský tábor
Vlaky. Na výlety vlakem, hádanky, hry v přírodě i vyrábění se děti budou vydávat od
22. do 26. července a od 5. do 9. srpna.
Letošní novinkou bude příměstský tábor
Prázdninové vaření, na kterém se od 29. čer-

PRINCEZNY
A HRDINOVÉ

vence do 2. srpna děti ponoří do tajů tradičních i méně typických receptů a namíchají si
vlastní koření. Ve stejném termínu budou trénovat i mažoretky.
Zájemci se mohou přihlásit také na taneční
tábory, které se budou konat v termínech od
12. do 16. srpna a od 19. do 23. srpna.
Dotazy zodpoví a rezervace vyřídí Šárka
Lokajová na telefonním čísle 606 110 970.
Více informací je zveřejněno na webových
stránkách pobočky http://www.helceletka.cz.
Zuzana Jeřábková

I

BALET ROMEO A JULIE

V Letohrádku Mitrovských je do 28. dubna
k vidění barevná a hravá výstava Princezny
a hrdinové.
Návštěvníky čeká padesát legendárních
kostýmů princezen, princů i padouchů z nejznámějších českých ﬁlmových pohádek z ﬁlmových ateliérů na Barrandově. Dozvědí se
zajímavosti a perličky z natáčení, ale také informace o leckdy pohnutých osudech hlavních
představitelů. Pro děti je připraveno hravé
Ladovské peklo s váhou hříšníků nebo mluvící
zrcadlo.
Na výstavu byly vybrány nejznámější pohádky druhé poloviny 20. století od Pyšné princezny, přes nezapomenutelné Hrátky s čertem, veršovanou Princeznu se zlatou hvězdou,
hudební Šíleně smutnou princeznu, po divácky
nejoblíbenější pohádku S čerty nejsou žerty
nebo na výstavě nejmladší O princezně Jasněnce a létajícím ševci a další.
Více na www.letohradekbrno.cz.
Petr Lukas

I

MALÝ MUZIKANT

Osmdesát let od světové premiéry baletu
se Romeo a Julie vrací do Brna.
Prokofjevovo baletní drama Romeo a Julie
mělo světovou premiéru v Národním divadle
Brno v roce 1938. Málokterý baletní soubor
se může pochlubit skutečností, že uvedl ve
své historii ve světové premiéře dílo, které
se stalo jedním z nejhranějších baletů na
světě.

Balet NdB oslaví toto jubileum novou premiérou. A jaká bude? Bude příběhem mládí,
prvního vzplanutí a vášně. Příběh o nebezpečí slepých ideálů, o souboji snu a reality,
o tíze společenských konvencí a nesmrtelnosti touhy a lásky.
Premiéra se koná 8. března v Janáčkově
divadle, více na www.romeoajulie80.cz.
Barbora Hniličková

I

Pro nejmenší děti ve věku od 1,5 do 4 let
byla otevřena první česká hudební škola
Malý muzikant.
Působí na několika místech Brna-střed:
v Montessori školce Mateřinka na Jeřábkově
ulici, ve Středisku volného času v Lužánkách
a v Mateřském centru Loučka na Hlinkách.
Hudební kurz pro nejmenší děti je plný her,
veselých písniček a tanečků. Děti doprovázejí
do hodin rodiče. Metodiku kurzů sestavila
Veronika Diamantová, absolventka Státní
konzervatoře v Praze v oboru zpěv u profesorky Evy Svobodové. Během každého pololetí mají děti k dispozici pracovní sešit a CD
obsahující autorskou tvorbu a originální texty
i melodie, které si snadno zapamatují.
Autorka školy chce děti učit tak, aby se jednou v dospělosti nemusely bát zpívat.
Více informací a přihlašování na ukázkové
lekce na www.malymuzikant.cz.
Kateřina Hejcmanová

I
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DIVADLO HRAJE PRO ŽENY
I ODVÁŽNÉ MUŽE

Karaﬁáty a kazety s mýdlem už se na
„emdéžet“ nenosí. Originálním dárkem
mohou v březnu být vstupenky na festival.
Radost udělá vstupenka nebo dokonce
permanentka na festival Ženy ženám a odvážným mužům. Záměrem přehlídky, která
kromě vybraných špičkových představení
zahrnuje i besedy u kulatých stolů se zajíma-

FESTIVAL JEDEN SVĚT
Festival Jeden svět se vrací do Brna, dokumentární ﬁlmy o lidských právech budou
k vidění od 21. do 29. března.
Tématem letošního ročníku je Bezpečná
blízkost a věnuje se začlenění každého z nás
do společnosti. Kdo jsme a kam patříme? Kde
je náš domov, kde se potkáváme a míjíme
a jakou bezpečnou blízkost mezi sebou musíme udržovat, abychom rozuměli těm, jejichž
identita je jiná než ta naše?
Diváci budou mít možnost zhlédnout celkem
45 dokumentárních snímků od českých
i zahraničních tvůrců na čtyřech různých projekčních místech. Filmy se i v letošním roce
věnují příběhům lidí ze všech koutů světa
a otvírají témata, která jsou nám jinak vzdálená.
V programu se objeví speciální projekce
pro seniory, relaxované projekce pro lidi
s duševním onemocněním, speciální projekce pro lidi se sluchovým postižením a nevidomé. Všechny projekční sály budou uzpůsobeny tak, aby byly alespoň částečně
bezbariérové a vhodné i pro diváky s pohybovým omezením.
Součástí festivalu budou od 18. března také
dopolední projekce pro školy. Více o festivalu
na www.jedensvet.cz/2019/brno.
Anna Kupcová
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vými osobnostmi a ﬁlmové projekce, je oslavit
ženství, krásu, tvořivost, odvahu a inteligenci.
Letos se bude přehlídka konat od 1. do
31. března v prostorách Divadla Bolka Polívky
na Jakubském náměstí a v Univerzitním kině
Scala.
Návštěvnice a návštěvníci si mohou vybírat
z divadelních představení z repertoáru pořádajícího Divadla Bolka Polívky a jeho stálých
partnerů, z ﬁlmových příběhů se silnými ženskými hrdinkami či ze série debat věnovaných zajímavým ženám, podnikavosti,
ambicím a životnímu stylu. Potěší Scény
z manželského života s Michaelou Badinkovou a Michalem Dlouhým, monodrama
v podání Elišky Balzerové Můj báječný rozvod, či nedávná novinka Divadla Kalich, jedna
z nejúspěšnějších současných londýnských
komedií Kočka v oreganu s Barborou Hrzánovou a Radkem Holubem.
Více včetně případných aktuálních změn
na www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá
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HUDBA POSLUCHAČE
PŘENESE DO PAŘÍŽE
Filharmonie Brno připravila v Besedním
domě na 14. a 15. března koncerty, jejichž
dramaturgickým pojítkem je Paříž.
V pestrém programu pod taktovkou Jiřího
Rožně zazní na úvod Mozartova Pařížská
symfonie následovaná skladbou Kryštofa
Mařatky, autora usazeného v Paříži. Připraven
je jeho klarinetový koncert Luminárium, jakýsi
kaleidoskop harmonií a zvuků z celého světa,
zkomponovaný pro Michela Lethieca, který
jej přednese brněnským posluchačům.
V druhé půli večera zazní Symfonie č. 3.
pařížského pozdně romantického autora
Charlese-Marii Widora v podání Christiana
Schmitta, jednoho z nejlepších současných
varhaníků a spolupracovníka Magdaleny
Kožené. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji nebo na webu www.ﬁlharmonie-brno.cz.
Před koncertem je připraveno neformální
setkání s Kryštofem Mařatkou, který zájemcům
představí svoje dílo a mezi posluchače zavítá
i dirigent Jiří Rožeň. Setkání se koná od 18.15
do 19.00 v ředitelském salonku Besedního
domu. Na e-mailu: info@ﬁlharmonie-brno.cz
je potřeba přihlásit se kvůli omezené kapaKateřina Konečná I
citě.

BLEDĚMODRÉ MĚSTO

Brněnská hudební skupina Nevermore &
Kosmonaut vloni vydala album Bleděmodré město, které je inspirováno Brnem.
Album představí 25. března na koncertě
v planetáriu na Kraví hoře, doprovodí ho unikátní projekce v obří kupoli hvězdárny. Záběry pro tento projekt byly natáčeny drony i speciálními kamerami. Kromě nových písní zazní
i část předchozí desky Mezi planetami. Na
albu Bleděmodré město posluchači najdou
utajené příběhy, osobní vzpomínky, zmínky
o historických událostech i přiblížení zvláštních míst. Součástí desky je výpravný booklet
se stylizovanými fotograﬁemi herců Divadla

26 | Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2019

Husa na provázku v krásných lokacích, které
rozvíjejí děj písní. Hudba protínající více žánrů
je doplněná o autentické zvuky města. Texty
vznikaly přímo v ulicích. Najdete zde také
GPS souřadnice, které vedou k místům popisovaných v písních. Cílem bylo vytvořit uměleckou poctu městu a zprostředkovat jiný
pohled na Brno.
Deska je aktuálně nominována na hudební
Ceny Anděl v žánrové kategorii. Prestižní
ceny uděluje Česká hudební akademie
a kapela je jediným zástupcem z Brna. Více
na www.nevermore.cz.
Michal Šimíček
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PROVÁZEK MÁ NOVÉ
VEDENÍ

V lednu se stala uměleckou šéfkou Divadla
Husa na provázku mladá a oceňovaná česká režisérka Anna Davidová.
Davidová přináší na Provázek nejen svěží
vítr vlastní režijní poetiky, ale i řadu nových
spolupracovníků a odvážných dramaturgických vizí. Právě její osobnost v kombinaci se
silným, pověstně pracovitým a hravým souborem, zlákala do Brna přední české a slovenské režiséry. Ti by měli v následujících
sezonách rozvíjet unikátní tradici společensky angažované, tzv. nepravidelné dramaturgie současných témat a neotřelých předloh. Novopečená umělecká šéfka slibuje, že
sezona 2019/2020 bude pro divadlo plná
nových impulzů a změn. Klíčová je pro ni silná
dramaturgie a otevřenost rozmanitým estetikám a přístupům. I proto si s sebou na Provázek přivádí hned dva výrazné dramaturgy
své generace. Spolu s ní přichází z pražského
Švandova divadla na Smíchově Martin Sládeček a od září 2019 pak tvůrčí trojlístek
doplní dramaturgyně ostravského Divadla
Petra Bezruče Kateřina Menclerová.
Společně oslovili režiséry zvučných jmen
a vyhraněné obrazivosti a připravili sezonu,
která ponese název 10 000 donkichotů!
Alžběta Nagyová

SETKÁNÍ
DIVADELNÍCH ŠKOL

Z TREVISA
DO BRTNICE

I

BŘEZEN 2019
PÁTEK 1. BŘEZNA / 19:30
Jan Zajíc, Ivan Blatný – Básníci svobody - ProART
Dvoudílný večer současného tanečního divadla
věnovaný dvěma osobnostem 20. století.
SOBOTA 2. BŘEZNA / 9:30 / 11:15 / 13:30
ProART WORKSHOPY
Ranní jóga, Současný tanec, Tanec hrou
(současná taneční dílna pro rodiče s dětmi)
Nutná rezervace na: info@leitnerka.cz
ÚTERÝ 5. BŘEZNA / 19:30
HŘÍŠNÍCI – The Randoms
Improvizační představení pod taktovkou
brněnského uskupení
STŘEDA 6. BŘEZNA / 19:30
ABSOLUTELY, O HUMORU – Squadra Sua
Novinky z dílny pražského divadelního souboru,
dvě představení v jednom
NEDĚLE 10. BŘEZNA / 17:00
WHO AM I? – Divadlo Aldente
Hrají herci s Downovým syndromem i bez něj
ÚTERÝ 12. BŘEZNA / 19:30
PROMĚNA – Divadlo Facka
Mimicky a pohybově ztvárněná povídka Franze Kafky

Příběhy šlechtického rodu Collalto
ukryté v českých archivech přináší
výstava nazvaná Z Trevisa do Brtnice.
K vidění je do 9. března ve velkém sále
Moravského zemského archivu na Palachově nám. 1 a vstup na ni je zdarma.
V rámci doprovodného programu si
účastníci vyzkoušejí 1. března psaní středověkými písmy. Hrabata z Trevisu, páni
na hradech Collalto a San Salvatore,
mecenáši umění, ale také válečníci na
bojištích celé Evropy: tím vším byli členové starobylého italského rodu Collalto,
kteří po porážce stavovského povstání
koupili brtnické panství na Moravě. Výstava přibližuje dějiny rodu od prvních generací od 10. do 17. století. Jeho listiny uchované v českých a moravských archivech
představují unikátní soubor dokumentů,
který dosud nebyl vystaven. Návštěvníci
se mohou těšit na originální listiny a dopisy římských císařů a císařoven včetně
Karla IV. a Elišky Pomořanské, papežů
a kardinálů, francouzských a španělských králů nebo benátských dóžat, ale
také na dobové genealogie a rodokmeny.
Výstavu připravil Moravský zemský
archiv v Brně ve spolupráci s Filozoﬁckou
fakultou Masarykovy univerzity. Podrobnosti a další připravované semináře
a aktivity jsou zveřejněny na http://archivnictvi.phil.muni.cz.
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
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Mezinárodní festival divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER se uskuteční od
2. do 6. dubna. Fotograﬁe z minulých ročníků budou vystaveny v Kabinetu Múz.
Festival pořádá Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění a setkají
se na něm divadelní školy z deseti zemí světa,
a to z Lotyšska, Bulharska, Německa, Chorvatska, Rakouska, Ruska, Polska, Slovenska,
Bosny a Hercegoviny a Filipín. Přijedou prezentovat svou tvorbu a sdílet vášeň k divadlu.
Inscenace diváci uvidí v Divadle na Orlí, ve
Studiu Marta, v Divadle Husa na provázku
a HaDivadle.
Ambasadorem letošního ročníku se stal
herec, mim, dramatik a absolvent JAMU Boleslav Polívka.
Open Air stage zahájí 2. dubna festival na
Moravském náměstí, headlinerem bude slovenská zpěvačka Katarzia. Vystoupí také
kapela Acute Dose a studenti JAMU.
Výstavu fotograﬁí z minulých let festivalu
bude možné zhlédnout od 11. března do
6. dubna v Kabinetu Múz. Více informací je
k dispozici na www.encounter.cz nebo facebooku akce. Festival podpořil Mezinárodní
Kamila Hladíková I
Visegrádský fond.

STŘEDA 13. BŘEZNA / 19:30
DOBROBĚŽKA
Přednáška Marka Jelínka o cestě Asií na koloběžce

PÁTEK 22. BŘEZNA / 19:30
MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO
Nezaškatulkovatelný druh hip hopu na Leitnerce

ČTVRTEK 14. BŘEZNA / 19:30
LUCIE REDLOVÁ
Česká kytaristka a mandolinistka, písničkářka a stálice
české folkové scény

SOBOTA 23. BŘEZNA – ČTVRTEK 28. BŘEZNA
JEDEN SVĚT
Festival dokumentárních filmů o lidských právech

SOBOTA 16. BŘEZNA / 15:00
HELLO KAKTUS
Workshop akvarelu na téma „Květiny známé i neznámé“

NEDĚLE 31. BŘEZNA / 17:00
ZEĎ – Divadlo Aldente
Hudebně-pohybový projekt herců
s Downovým syndromem

NEDĚLE 17. BŘEZNA / 15:00
KÁŤA A ŠKUBÁNEK – Divadlo Věž
Poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi
a jeho roztomilé paničce

Café Leitnerka pro vás bude otevřena
pouze v době akcí.

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

Každé pondělí pravidelné kurzy cvičení:

STŘEDA 20. BŘEZNA / 19:30
SHUM DAVAR
Jedinečné pojetí fúze romské, balkánské, slovanské
a kavkazské lidové hudby, kořeněné prvky jazzu
ČTVRTEK 21. BŘEZNA / 18:00 - 21:00
RÉTORIKA PRO VŠECHNY GENERACE
Workshop s Lucií Ingrovou
Nutná rezervace na: info@leitnerka.cz

PÁTEK 29. BŘEZNA / 19:30
Dorota Barová Trio
Zpívající violoncellistka z Třince s kapelou

17:00 – 18:30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga s Naďou Ruckou
Předprodej v síti GoOut / Indies / TIC Brno
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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JAZZFESTBRNO ZAVÍTÁ
I DO JANÁČKOVA DIVADLA
Legendy i mladá krev, jazzrock fusion
i avantgarda. Na JazzFestBrno zavítají od
13. do 30. dubna kromě Johna McLaughlina a Dianne Reeves také Stanley Clarke,
Theo Croker nebo Avishai Cohen.

Osou letošního Mezinárodního jazzového
festivalu JazzFestBrno jsou koncerty Dianne
Reeves, Johna McLaughlina, Branforda Marsalise, Billyho Cobhama a již téměř vyprodaný
koncert britského tria GoGo Penguin.

ŽESTĚ ZAHRAJÍ
FILMOVÉ HITY

KONCERT OSLAVÍ VÝROČÍ
KONZERVATOŘE

Varhanní koncert ke stému výročí Konzervatoře v Brně zazní 18. března od 19.00
hodin v Besedním domě na Komenského
náměstí 8.
Vytrvalá snaha Leoše Janáčka, zakladatele
a ředitele Varhanické školy v Brně, umožnila

mnoha do té doby neškoleným varhaníkům,
vedoucím kůrů a všem, kteří provozovali církevní hudbu, získat odborné vzdělání. Pravidelné vyučování bylo zahájeno 15. srpna
1882, a byla tak naplněna představa velkého
moravského skladatele, který pro svůj záměr
dokázal získat mnoho osobností z okruhů
duchovenstva a šlechty. Škola se po letech
úspěšné existence stala organizačním a ideovým základem vzniku brněnské konzervatoře
a Janáček byl 29. září 1919 zvolen jejím prvním
ředitelem.
Ustavení nového a významného hudebního institutu ve městě Brně logicky vedlo
k postupnému rozšíření vyučovaných předmětů v oborech hudebních i nehudebních.
Absolventům se tak dostalo vzdělání potřebného nejen pro praktické provozování hudby,
ale i pro výuku. Za sto let dosáhla brněnská
konzervatoř vysoké umělecké úrovně a vybudovala si renomé nejen vynikajícími instrumentalisty a pedagogy, ale také v oboru skladatelském a dirigentském.
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Petr Kolař

Pětici hvězd doplňují jména, která rozhodně nejsou druholigová. Na 18. ročník festivalu
zavítá třeba jeden z nejvlivnějších basistů
historie a trojnásobný držitel Grammy Stanley
Clarke, progresivní trumpetisté z nastupující
generace Theo Croker, Avishai Cohen
a Peter Evans, jejich vrstevník kytarista Julian
Lage nebo jihoafrická zpěvačka Melanie
Scholtz.
Festival vzdá poctu legendám české scény
Contrabandu Milana Svobody a Luboši
Andrštovi, k jehož Blues Bandu se připojí
i zpěvák Peter Lipa.
Festival letos zavítá do Sono centra, Divadla Husa na provázku, Divadla na Orlí a klubu
Alterna. „Pro koncerty Dianne Reeves a Johna McLaughlina jsme zvolili Janáčkovo
divadlo, které po nedávné rekonstrukci získalo nejen vylepšený interiér, ale nabízí i vyšší
posluchačský komfort díky nové zvukové
aparatuře,“ uvedl výkonný ředitel festivalu
Vlastimil Trllo.
Další informace o festivalu a vstupenky
jsou k dispozici na webu www.jazzfestbrno.cz
Radek Babička I
a v síti Ticketmaster.
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Film Music Tour 2019 nabízí jedinečnou hudební show s původním aranžmá ﬁlmové hudby a mohutným zvukem Moravia Brass Bandu. V Sono
centru zahrají 27. března.
Tour slibuje hudební zážitek umocněný vizualizací ﬁlmových ukázek a live
záběry hudebníků na obří LED obrazovce. Hlavním aktérem celého projektu je
unikátní žesťový orchestr Moravia Brass
Band, který se posluchačům vloni představil pod vedením Chuheie Iwasakiho
při dvanácti koncertech.
Band na turné doplní sólisté Anna Julie
Slováčková a Milan Peroutka. Návštěvníky potěší melodie ze známých ﬁlmů,
jakými jsou třeba Superman, Úžasňákovi,
Gladiátor, Pán prstenů, Armageddon a na
přání posluchačů budou zařazeny také
písně z oblíbených pohádek od Disneyho i nejznámnějších českých.
Nebude chybět ani Bohemian Rhapsody, největší ﬁlmový hit současnosti.
Vstupenky a více informací na webu
www.ﬁlmmusictour.cz.
Kristýna Ratajová

I

Kultura

JAK SE POLÁRKA ROZZÁŘILA

Počátkem letošního roku připomnělo si
Divadlo Polárka, profesionální brněnská
scéna pro děti a mládež, spravovaná MČ
Brno-střed, dvacet let existence.
Pod vedením Jana Cimra a Natálie Pelcové
proběhly dvoudenní oslavy, které veřejnosti
všech věkových kategorií připomněly jak její
současné pestré aktivity při orientaci na autorské divadlo i vytváření kulturního centra, tak
bohatou historii. Na ní se podílela, zpravidla
ve svých uměleckých začátcích, řada dnešních výrazných osobností české Thálie a zejména v poslední době přinesla nejen
návštěvnickou oblibu, ale i zasloužené uznání
odborných kruhů.
Při této příležitosti neuškodí pohled do
vzdálenější minulosti – tím spíše, že nynější
mladé polárkovské vedení s ní osobní zkušenost mít nemůže a stárnoucí otcové zakladatelé, s výjimkou vytrvalého Jaroslava Tučka,
jsou rozptýleni do mnoha destinací jiných.
Pokusme se tedy, s ohledem na Cimrův
souhrnný článek ve lednovém zpravodaji
a především na úvodní studii knižního vydání sedmi textů Pohádky z Polárky (2001),
v dokumentárně chronologickém průřezu
podrobněji vrátit k prvním dvěma rokům jejích
nesnadných počátků.
Na ulici pojmenované po politikovi konce
19. století, Josefu Tučkovi, volným amatérským předchůdcem Polárky byla, pomineme-li Loutkové divadlo Sokol Brno I, založené
roku 1930 Vojtěchem Jestřábem, proslulá Jitřenka ZK ROH Zbrojovky. V sedmdesátých
a osmdesátých letech se 13krát (!) probojovala
na vrcholnou celostátní soutěž Loutkářská
Chrudim. Už tenkrát měla k dispozici někdejší
armádní kulturní dům s typicky stalinskou
architekturou a reliéfní sorelovou výzdobou.
Pod pevným vedením principála Františka
Píska chtěla se v moravské metropoli vyrovnat profesionální Radosti. Koncem devadesátých let se Jitřenka s Pískovou dcerou
Pavlou Foralovou coby ředitelkou dostala do
ekonomických, organizačních i jiných interních obtíží, ústících až do stávky. Někteří čle-

nové, například odchovanec liberálnějších
postupů Morávkova provázkovského Dětského studia David Smečka, s nelibostí nesli
tvrdou ruku osmdesátiletého režiséra, dramaturga i uměleckého šéfa Píska, který je
sice naučil rozličným loutkohereckým technikám, ale vyžadoval přísnou disciplínu
a podle jejich mínění jim bránil v kumštýřském
rozletu.

V atmosféře handrkujících peripetií rozkladu staré Jitřenky a nástupu nové divadelní
party vznikla pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti za ředitelování pedagoga
VUT Zdeňka Honse alternativní scéna nového názvu, možná inspirovaného blízkou restaurací Severka, oﬁciálně potvrzená v březnu
1999. Protože zástupci z nájmu vypovězené
Jitřenky odvezli z hlediště i zákulisí celý dosavadní inventář, hrála obětavá poloamatérská
skupina zprvu v provizorních podmínkách,
např. v klubu Vlněny na Přízově ulici. Pod
novým logem, usmívající se hvězdičkou s rolničkami, se pustila do oprav zdevastované
budovy. K funkci tajemníka byl záhy přizván
tehdejší šéf i zkušený renovátor školního Studia Marta JAMU Jaroslav Tuček, bývalý předlistopadový vedoucí Provázku.
PhDr. Vít Závodský
Pokračování příště
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Březen, do
Polárky vlezem.
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MALÁ SCÉNA
Škola Malého stromu věk 5+
10.30
Naše třída věk 15+
19.00
MALÁ SCÉNA
čt Malá čarodějnice věk 5+
17.30
věk
5+
so Alenka za zrcadlem
15.30
MALÁ SCÉNA
GALAPOLÁRKA
ne Tančírna věk 2+
14.30 & 16.00
MALÁ SCÉNA
út Pohádky 1000+1 noci věk 3+
17.30
MALÁ SCÉNA
věk
3+
čt František z kaštanu, Anežka ze slunečnic
17.30
so Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
10.30
út Siddhártha věk 9+
17.30
čt Homo zabijens: Konec lovců mamutů věk 9+
17.30
MALÁ SCÉNA
PREMIÉRA
so Co šeptají stromy? věk 0+
14.00 & 15.30
MALÁ SCÉNA
po Co šeptají stromy? věk 0+
14.00 & 15.30
věk
9+
út Homo zabijens: Konec lovců mamutů
17.30
MALÁ SCÉNA
Co šeptají stromy? věk 0+
14.00
MALÁ SCÉNA
čt Tamtadarova dobrodružství věk 5+
17.30
věk
6+
so Vinnetou
10.30 & 15.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.

so

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

PALUBA ZVE DĚTI
A HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

Nezisková organizace Domov pro mne zrekonstruovala klubovnu Paluba v Pekárenské ulici. Poslouží dětem a mladistvým
s různými druhy postižení.
Bezpečný prostor pro děti a mladistvé
s různým druhem postižení, kde by se mohli
scházet a trávit smysluplně svůj volný čas,
ještě donedávna v centru Brna chyběl. Děti
ale i osoby, které o ně pečují, tam tak nyní
najdou komfortní prostředí uzpůsobené jejich
speciﬁckým požadavkům. Ve všední dny
mohou navíc zájemci navštěvovat volnočasové kroužky, v době školních prázdnin zase
příměstské tábory.

SAVORE DŽENE
Na Bratislavské 7 bylo otevřeno komunitní
centrum, které vzniklo za podpory neziskové organizace IQ Roma servis.
Systém poskytování sociálních služeb není
nastaven na kolektivní řešení, proto založil
IQ Roma servis samostatné komunitní centrum nazvané Savore Džene, které svou činností podporuje společensky prospěšné
počiny Romů a zájmových skupin.
Podařilo se zorganizovat setkávání nájemníků, kteří společně zrealizovali několik úklidů
domu a okolí. Dále se podařilo rozsvítit strom
na Bratislavské ulici a přinést tak vánoční
atmosféru do sociálně vyloučené lokality.
Jednáme i o dalších aktivitách, které souvisejí
s rozvojem lokality ulice Bratislavské, Vranovské, Cejlu a okolí.
Mezi další aktivity romské komunity bylo
například vyrobení a položení pietních věnců
k památníku obětem holocaustu v Hodoníně
u Kunštátu a Osvětimi, výroba adventních
věnců pro Dětský domov Dagmar a Dům
s pečovatelskou službou na Rotalově ulici
nebo vlastní aktivizace komunity v protestech
proti násilí na Ukrajině či Itálii, ale také zapojení romských maminek do aktivit na podporu
kvalitního vzdělávání.
Veronika Štiglerová

I

BĚH PRO HOSPIC

Rekonstrukce staré budovy na Pekárenské
ulici začala vloni v únoru. Do náročného procesu se muselo zapojit velké množství lidí
z organizace i mimo ni. „Jsme vděční nejen
donátorům za poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci, ale i dobrovolníkům, kteří
se zapojili do stavebních prací, montování
nábytku a finálních úprav. Jednoduché to
totiž rozhodně nebylo,“ zavzpomínala ředitelka Domova pro mne Jarmila Vokálová.
Výsledkem několikaměsíční snahy je prostor nabízející relaxační část, zbrusu novou
kuchyň i bezbariérové sociální zařízení.
Nechybí ani společné místo pro setkávání.
Hudební, poznávací, relaxační, výtvarný
a pohybový kroužek jsou zde připraveny pro
děti a mladistvé od 7 do 25 let bez ohledu
na jejich postižení. Cílem je rozvíjet jejich
dovednosti a umět se zapojit a spolupracovat
v kolektivu. Organizace přivítá pro aktivity
v Palubě dobrovolníky pro práci v druhém
pololetí, více informací získají na e-mailu:
spoluprace@domovpromne.cz.
Mgr. Lenka Romportlová

I

Zájemci se mohou registrovat na druhý
ročník beneﬁční běžecké akce a podpořit Hospic sv. Alžběty v Brně.
Registrace je možná na webové stránce behyprohospice.cz. Závodníky čeká
8. června v 10.00 hodin start přímo
z hospice na Kamenné 36 a pak necelých šest kilometrů po asfaltovém chodníku a lesních cestách s nepříliš náročným převýšením. Trať je vhodná pro
sportovce všech výkonnostních a věkových kategorií, pro jednotlivce, ﬁremní
štafety i rodiny s dětmi.
Svou účastí a zaplacením startovného
podpoří závodníci brněnský hospic, který
poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou a duchovní podporu lidem na
konci životní cesty. Registrace probíhá
formou daru, na který organizátoři vystaví
potvrzení pro daňové účely. Doporučená
výše daru je minimálně 500 korun pro
jednotlivce a 5 000 korun pro tříčlenné
ﬁremní štafety. Veškerý výnos bude
použitý na projekt rekonstrukce a dostav(mav) I
by hospice.

DÍLNY PRO PEČUJÍCÍ

Pokud pečujete o někoho ze svých blízkých
a rádi byste si popovídali, sdíleli svoje zkušenosti nebo načerpali užitečné rady od
ostatních, zveme vás do bezbariérového
Café Práh ve Vaňkovce.
V prostoru kavárny se konají pravidelná
setkávání Unie pečujících, to nejbližší je připraveno na 8. března od 9.15 do 12.15 hodin.
Ve stejnou dobu se na tomto místě sejdeme
také 12. dubna, 10. května a 14. června.
Nově unie připravila pro své členy také
kreativní kroužek. Pod vedením zkušené lektorky si každý v dílně Prahu jižní Morava na
Tuřanské 12 vytvoří pěkný výrobek. První dílna
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je připravená na 6. března, sraz bude v 8.50
hodin na prvním nástupišti tramvaje na hlavním nádraží u autobusu č. 40 směr Tuřany.
Pro přihlášení na setkání i do dílny využijte
telefonní číslo 776 217 214 nebo e-mail:
marie.calkovska@uniepecujicich.cz.
Unie byla založená samotnými pečujícími,
jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se
ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě
a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Více o činnosti a připravovaných
aktivitách najdete na www.uniepecujicich.cz.
Marie Čalkovská

I

Sport

FAVORIT BRNO JEDE

Tělovýchovná jednota Favorit Brno patří
k výstavní skříni úspěchů brněnského
cyklistického sportu.
Kromě oddílu rychlostní cyklistiky Favorit
sdružuje oddíl sálové cyklistiky, bmx a oddíl
cykloturistiky. Pro nejmenší děti je určená přípravka, mladší žáci již zkoušejí závody MTB,
na dráze i na silnici a od starších žáků, tedy
od 13 let, začínají děti plnohodnotně závodit.
Do oddílu se mohou hlásit děti, které cyklis-

tika baví, a jsou ochotné na sobě pracovat. Zájemci se více dozvědí na telefonním čísle 774 939 000 nebo na e-mailu:
lukas_petr@seznam.cz.
Tréninky se konají třikrát týdně, každoročně
oddíl připravuje tři soustředění a letní příměstský tábor. „Výchova mladých sportovců
se nám daří, vloni jsme měli tři juniory a jednu
juniorku na mistrovství světa v dráhové a silniční cyklistice. Vyhráli jsme mistrovství České
republiky v časovce družstev juniorů i juniorek a celkově Český pohár ve družstvech
juniorů. Za tyto výsledky jsme si vysloužili
druhé místo za mládežnický kolektiv při
vyhlášení nejlepších sportovců města Brna,“
pochlubil se vedoucí sportovního centra mládeže Lukáš Petr.
Více na www.favoritbrno.cz.
(mav)

BRUSLÍM, BRUSLÍŠ,
BRUSLÍME
Na počest otevření historicky prvního
veřejného kluziště v lužáneckém parku
se konala 17. ledna akce Bruslím, bruslíš,
bruslíme.
Pětasedmdesát brněnských legend,
osobností společenského a kulturního života a mladých sportovních nadějí se setkalo
na volejbalových kurtech v Lužánkách, aby
vytvořili nejpočetnější skupinu, která se kdy
vyfotografovala s bruslemi a dostala se tak
na stránky České knihy rekordů.

ŠERM PRO KAŽDÝ VĚK

I

Pozvání organizátora setkání Vladimíra
Koudelky mimo jiné přijali bývalý hokejista
Josef Černý nebo úspěšný krasobruslař Karol
Divín a mnohé další osobnosti.
Akci doplnila autogramiáda hokejových
a kraslobruslařských legend a návštěvníky
potěšila vystoupení dětských rychlobruslařů,
krasobruslařů i hokejistů.
Setkání otevřelo letošní Brněnský rok sportu, který si klade za cíl motivovat děti a mládež
k většímu zapojení do sportovních aktivit.
Více o projektu na webových stránkách
(mav) I
www.brnenskyroksportu.cz.

Oddíl šermu TJ Sokol na Kounicově 20
dlouhodobě pracuje s mládeží a má
vytvořený systém od přípravek malých
dětí až po veterány. Fanoušky zve
23. března do haly sokolovny na
šermířský mezinárodní turnaj Sokol
Cup.
Do šermu se mohou přihlásit děti od
první do třetí třídy základní školy, informace o trénincích poskytne vedoucí oddílu Jarka Pikhartová na telefonním čísle 605 728 195 nebo e-mailu:
jpikhartova@seznam.cz.
Šermíři po celý tréninkový rok jezdí na
výcvikové srazy, domácí i mezinárodní
turnaje. Jedná se především o ty závodníky, kteří se systémově připravují na
vrcholné soutěže.
„V minulém roce navštívili trenéři se
svými mladými svěřenci mimo množství
domácích turnajů také turnaje v Polsku,
Maďarsku, Německu, Rakousku, Anglii,
Francii. Nejlepší výsledek olympionika
Alexandera Choupenitche v roce 2018
je 3. místo na ME ve městě Novi Sad. Na
MČR 2018 vybojovali šermíři celkem třicet tři medailí: šest zlatých, deset stříbrných a sedmnáct bronzových v disciplíně
fleret a šavle v jednotlivcích i v družstvech a všech věkových kategoriích,“
vypočetla Jarka Pikhartová.
Oddíl tradičně pořádá ročně také
několik domácích i mezinárodních
šermířských turnajů.
Více informací o oddílu najdete na
www.serm-brno.cz.
(mav)

I
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Inzerce

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

VÍNO-KLUB BRNO VÁM VE
SPOLUPRÁCI S YACHT CAFÉ NABÍZÍ
N E O B Y§ EJNÝ PROSTOR, KRÁSN Á
VÍNA A DELIKÁTNÍ OB§ ERSTVEN Í.
TO VŠE NA MÍRU VAŠIM POTĘ EBÁM.
KOMPLETNÍ SERVIS V CENTRU BRNA
S M O ÖNOSTÍ POHODLNÉHO
PARKOVÁNÍ .

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt
DQWLGHNXELWQtPDWUDFH
DGDOãt«
UR]YR]DPRQWiå
SRQGČOtDåSiWHN±KRG

NEOBYÎEJNÁ
ATMOSFÉRA VAŠICH
NEOBYÎEJNÝCH
MOMENTİ

ZAVOLEJTE NÁM NEBO NAPIŠTE,
ABYCHOM SPOLE¤ NÚ PĘIPRAVILI VŠE
PRO VAŠI FIREMNÍ N E BO RODINNOU
A K C I.
W E B : W W W . V I N OK LU BBRN O. CZ
F B : @ V I NOK LU BBRN O
T E L : + 4 20 606 671 8 8 1


DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]
ZZZDQSRUDF]

BŘEZEN

MĚSÍC VÝHODNÝCH CEN
KUCHYNÍ
...................................................

Rustikální kuchyně
AIDA se slevou

35%

.................................................

Ostatní modelové
řady kuchyní
s březnovou slevou

30%

....................................................

Rustikální spotřebiče
gorenje Classico
a moderní spotřebiče
gorenje Simplicity

10%

AKCE JSOU PLATNÉ 3.-31. BŘEZNA 2019
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....................................................

SOHO -INTERIÉROVÉ CENTRUM
Svratecká 989, Brno
OTEVŘENO DENNĚ 10:00 - 20:00
Dominikánské náměstí 4, Brno
OTEVŘENO PO-PÁ 9:00 - 18:30
SO 9:00 - 13:00
WWW.MOJENOVAKUCHYNE.CZ

