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AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed

elektronicky na www.brno-stred.cz/zpravodaj-mc, nebo si do mobilu či tabletu stáhněte aplikaci, kterou najdete na stránkách
https://zpravodaj.brno-stred.cz/.

Betlémské dary
na Zelném trhu

Nové krmítko
na Obilním trhu
Děkujeme všímavému obyvateli okolí Obilního trhu, který nám po přečtení lednového
čísla zpravodaje zavolal a ptal se, zda by
mohlo být doplněno krmítko i do parku na
Obilní trh. Krmítko jsme obratem doplnili
a věříme, že nezůstává prázdné. Další krmítka
jsme už v prosinci umístili v parcích na Moravském náměstí, Komenského náměstí, při ulici
Rooseveltově, na Kolišti u Janáčkova divadla,
v Björnsonově sadu, v parku na náměstí
28. října a na Kraví hoře. O jejich údržbu
a doplňování se stará úřad, přisypat zob do
krmítek, která jsou zavěšena níže nad zemí,
však můžete i vy. Pokud byste si nebyli jistí,
co do krmítek patří a co ne, připravili jsme
malou nápovědu. A pokud máte nápad,
připomínku, ozvěte se nám do redakce telefonicky na číslo: 542 526 341 nebo e-mailem:
redakce@brno-stred.cz.

K Vánocům se váže mnoho lidových tradic
a zvyků. Zdobíme stromečky, zapalujeme
adventní svíce, obdarováváme své blízké. Na
závěr vánočních svátků přicházejí Tři králové,
kteří přinášejí betlémské dary. Tradici jsme
i letos zachovali a první páteční odpoledne
se Betlémské dary rozdávaly na Zelném trhu.
Dobročinná akce je každoročně určena pro
všechny potřebné, znevýhodněné, osamělé
a sociálně slabé. Každý zájemce dostal výbornou bramborovou polévku s houbami a chlebem a vánoční cukroví, které dodala Správa
kolejí a menz Masarykovy univerzity. Do nalévání polévky se zapojila i Mgr. Marie Jílková,
členka Rady městské části Brno-střed, do jejíž
gesce sociální oblast spadá. Na stáncích organizací Retro-Use, Knihovny Jiřího Mahena
a Nadace Veronica si příchozí mohli vybrat
knihy, nejrůznější potřebné předměty a teplé
oblečení. Na stánku s Dobrokávou si za přislíbený dobrý skutek mohli dát výbornou kávu.
O příjemnou atmosféru se postarali Gospel
Friends, Joyful Noise a mladí hudebníci z umělecké školy Radmily Chmelové.

Oprava bazénu ZŠ Horní
Městská část Brno-střed, která je zřizovatelem Základní a mateřské školy Horní 16, připravuje pro letošní rok opravu školního bazénu. Nutná oprava se bude týkat nosných
sloupů a technologie a městská část na ni
získala dotaci ve výši pět milionů korun od
Magistrátu města Brna. Aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace, následovat
bude výběrové řízení na zhotovitele. Vlastní
oprava by měla proběhnout během letních
prázdnin. Bazén při ZŠ Horní má rozměr
17,5 x 12,5 metru a hloubku 90 až 160 centimetrů. Během dne slouží dětem a žákům
mateřské i základní školy a v odpoledních
hodinách se zde konají kurzy plavání
a aquaerobic pro děti i dospělé. (kad) I

ÚMČ Brno-střed hledá
pracovníka/ci na pozici

Distribuci kontrolujeme
každý měsíc

UKLÍZEČ/KA

V lednu jsme opět zkontrolovali distribuci
Zpravodaje městské části Brno-střed. Tentokrát jsme se zaměřili na okolí ulic Vídeňská
a Úvoz. Ve všech domech nám oslovení obyvatelé potvrdili, že v minulém týdnu našli lednové číslo v domovní schránce, z čehož
máme velkou radost. Pokud v té vaší nebyl,
napište na e-mail: redakce@brno-stred.cz
a prozatím využijte možnost číst zpravodaj

Jedná se o zástup
za dovolenou, případně nemoc,
na pracovišti ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2,
formou dohody.
Nástup ihned.
Bližší informace:
Jana Zemanová, tel.: 542 526 322
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ROZPOČET BRNA-STŘED
NA ROK 2019

Rozpočet městské části Brno-střed na rok
2019 počítá s výdaji ve výši 591 milionů
korun. Bude se investovat do školek i škol,
oprav domů a bytů, pokračovat v rozpracovaných projektech, například rekonstrukci Moravského náměstí, a přípravě
dalších úprav veřejných prostranství.
Brno-střed na rok 2019 počítá s celkovými
příjmy ve výši 570 milionů korun. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji, jenž činí 21 milionů korun,
představuje zůstatek ﬁnančních prostředků
z roku 2018, který je zapojován do rozpočtu
2019.

„Rozpočet, který jsme schválili na prosincovém jednání zastupitelstva, nám zajišťuje
úhradu všech nezbytných výdajů, což je důležité. Velkou část výdajů tvoří finance na
rekonstrukce bytových domů, na které máme
vyčleněno 127 milionů korun. Věřím, že se
nám také podaří výrazně posunout nebo
dokončit rozběhnuté investiční projekty,
například rekonstrukci Moravského náměstí,
a nastartovat nové,“ zhodnotil rozpočet
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
Výši rozpočtu příznivě ovlivnil výkon české
ekonomiky v minulém roce, díky kterému se
navýšil i rozpočet statutárního města Brna,
které postupuje část svých daňových příjmů
do rozpočtů městských částí. Zastupitelstvo
města Brna dále v roce 2018 schválilo úpravu
statutu města Brna, která zaručuje více prostředků pro městské části ze sdílených daní,
které inkasuje město Brno.
„Pro rok 2019 byla pro naši městskou část
schválena neúčelová dotace od města ve
výši 188 milionů korun, což představuje nárůst
o 24,5 milionu korun oproti roku 2018. Tato
částka je nejvýznamnějším zdrojem našich
příjmů,“ komentoval rozpočet Ing. Tomáš
Matejov, vedoucí ekonomického odboru.
Na údržbu zeleně jsme pro letošek vyčlenili 27,1 milionu korun. Téměř 69 milionů
korun nás bude stát údržba chodníků, místních komunikací a také úklid veřejných
ploch. Budeme však i budovat, 4,3 milionu
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půjde na rekonstrukci parku Dvorského
a zahájíme projekční práce na realizaci
Dětského centra při ulici Pivovarská,“ řekl
1. místostarosta Bc. Martin Landa, který zodpovídá za životní prostředí.
„Zásadní investicí v oblasti školství bude
letos 8,5 milionu korun do kompletní rekonstrukce školky Kamenná 21, ale budeme
investovat i do dalších školek a škol v naší
správě. Z rozpočtu města Brna obdržíme další účelové dotace na opravy a rekonstrukce
školských zařízení ve výši 25 milionů korun,
z čehož půjdou například 3 miliony korun na
zateplení školky Na kopečku u zvonečku na
ulici Horní a 2,5 milionu korun na rekonstrukci
zahrady školky na Nádvorní ulici,“ uvedla
2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství spadá.
Zcela samostatně je vedeno účetnictví takzvané vedlejší hospodářské činnosti, kam
spadá bytové hospodářství, jako jsou nájmy
bytů, nebytových prostor nebo opravy bytových domů.
„Pro rok 2019 počítáme s výnosy a náklady
ve výši 331 milionů korun, přičemž na opravy
bytových domů a bytů je schválena částka
237 milionů korun,“ doplnil informace
Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta, zodpovědný za rozpočet a financování.
„V neposlední řadě budeme investovat do
sportování dětí i dospělých. Budeme chystat
nová veřejná sportoviště a všem školám, které ještě nemají, pořídíme cvičební sady na
dětskou gymnastiku, které budou moci využívat i děti z mateřských škol,“ dodal 4. místostarosta Ing. Martin Schwab.
(kad)

I
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GRATULUJEME
K JUBILEU
V lednu oslavila krásné výročí sta let obyvatelka městské části Brno-střed, paní
Marie Klouparová.
Marie Klouparová se narodila 6. ledna 1919
v Brně-Líšni. Řadu let byla zaměstnaná jako
tkadlena ve Vlněně. Před tím, než se odstěhovala do Domu pokojného stáří, žila s dcerou a jejím manželem několik let v Brně-střed na ulici Preslova. Dcera o ní mluví jako
o skromné a pracovité ženě a především
mamince, která vychovala dvě děti a vždy se
věnovala své rodině. Největším koníčkem
paní Klouparové bylo zahradničení. S pobytem v domově je paní Klouparová spokojená,
je zde zajištěna celodenní péče zdravotních
sester i pečovatelek a senioři zde mají spoustu možností, jak trávit volný čas. K významnému životnímu jubileu poblahopřál paní
Klouparové Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
městské části Brno-střed. A s přáním zdraví,

SENIOŘI
A POČÍTAČE SI
ROZUMĚLI

vitality a spokojenosti se přidává i redakce
Lucie Tribulová I
zpravodaje.

NOVĚ PEČUJEME
TAKÉ O VÍKENDECH
Od 21. ledna došlo k zásadní změně
v poskytování pečovatelské služby občanům městské části Brno-střed. Základní
činnosti terénní pečovatelské služby v domácnosti uživatele mohou být vykonávány
podle potřeby až do 20.00 hodin od pondělí do neděle, včetně svátků.
Pečovatelská služba městské části Brno-střed prostřednictvím svých služeb pomáhá
seniorům a zdravotně postiženým setrvávat
ve svých domovech, umožňuje zachovat
v maximální míře jejich dosavadní způsob
života, kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat
vazby na příbuzné a blízké.
Podpora a pomoc vychází z individuálních
potřeb uživatelů, respektuje a zachovává
důstojný život. Pracovnice pečovatelské služby zajišťují pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti a také zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.

„Brno-střed postupně naplňuje krajskou
vizi péče o seniory, která mimo jiné zahrnuje
rozšíření dostupnosti terénní pečovatelské
služby. Cílem terénní činnosti je především
přinášet potřebné služby našim seniorům do
jejich domácností tak, aby se co nejvíce snižovala nutnost jejich pobytu v ústavních zařízeních. Díky rozšíření pracovní doby se bude
pečovatelská služba moci věnovat potřebným o víkendech a v pozdních odpoledních
hodinách. Seniorům tak chceme umožnit
kvalitní trávení času mezi svými blízkými
a v jejich přirozeném prostředí, na které jsou
zvyklí,“ dodává Mgr. Marie Jílková, členka
Rady městské části Brno-střed, do jejíž gesce
sociální oblast spadá.
Doposud byla terénní služba poskytována
od 7.00 do 17.00 hodin v pracovní dny
a v sobotu byl zajištěn rozvoz obědů. Bližší
informace ke službám, které pečovatelská
služba poskytuje, vám podá Bc. Kateřina Jílková, e-mail: katerina.jilkova@brno-stred.cz,
tel.: 542 526 335.
(kad)

Nechtějí ztrácet krok s dobou a být
odkázaní na děti či vnoučata. Potřebují
komunikovat s rodinou a přáteli, najít
si důležité informace nebo se jen pobavit. Právě pro takové seniory byl určen
náš kurz práce na počítači.
Počítačový kurz, který probíhal přímo
v budově radnice na Dominikánské 2,
absolvovalo dvacet seniorů. Nezáleželo
na věku ani na stupni pokročilosti. Některý ze seniorů si už měl možnost práci
s počítačem osahat, někdo bral myš do
ruky poprvé a s obavami. Již po úvodních
lekcích byl znát pokrok a hlavně neutuchající nadšení, které rostlo s každou
novou dovedností. Během měsíce a půl,
po které kurz trval, se senioři naučili pracovat s klávesnicí, myší, poznali, co vlastně znamená ono magické slovo internet.
Osvojili si schopnost komunikovat
moderními cestami. Po absolvování
kurzu si senioři dokázali založit e-mailovou schránku, vyhledat dopravní spojení,
přečíst novinky a zajímavosti nebo třeba
vyhledat oblíbené recepty na vaření.
Počítačové kurzy pomáhají dostat se
ze sociální izolace a lépe se zapojit do
společnosti. Do budoucna se plánuje na
radnici v těchto kurzech pokračovat
a stejně jako dosud budou lekce zdarma,
protože jsou i samotnými seniory velmi
dobře hodnoceny. „V prosinci jsme
absolvovaly základní počítačový kurz
pro důchodce, který byl pro nás velkým
přínosem. Rády bychom v něm pokračovaly, a to konkrétně se způsoby práce
s fotografií,“ ocenily kurz jeho účastnice.
Iveta Fišerová

I
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ROCE 2019
Společnost Brněnské komunikace, a. s. pro
městskou část Brno-střed každoročně
zajišťuje blokové čištění.
Blokové čištění komunikací je spojeno,
stejně jako v minulém období, s dalšími úkony,
jako je například čištění kanalizačních vpustí,
ořez stromů nebo úklid listí. Blokové čištění
je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně sedmi dní.
V městské části Brno-střed je začátek stanoven na 8.00 hodinu, přičemž je každý blok

rozdělen do dvou časových úseků:
8.00–11.00 a 10.00–14.30 hodin. V rozpisu
níže je najdete barevně rozlišeny. Efektivnost
čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to
ukládá § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Termíny blokového čištění lze také sledovat na webu v aplikaci: cisteni.bkom.cz
a dostávat elektronická upozornění před jeho
zahájením. Aplikaci vytvořily a spravují Brněnské komunikace a. s.
(kad)

I

Harmonogram blokového čištění Brna-střed v roce 2019
s rozvržením ulic do dvou časových úseků 8.00–11.00 hodin a 10.00–14.30 hodin.
blok č. 1
blok č. 2
blok č. 3
blok č. 4
blok č. 5
blok č. 6
blok č. 7
blok č. 8
blok č. 9
blok č. 10
blok č. 11
blok č. 12
blok č. 13
blok č. 14
blok č. 15
blok č. 16
blok č. 17
blok č. 18
blok č. 19
blok č. 20
blok č. 21
blok č. 22
blok č. 23
blok č. 24
blok č. 25

Björnsonův sad – spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova, Burešova, Dřevařská
termín: 1. 4., 10. 6., 23. 9., 13. 11.
Bayerova, Cihlářská + parkoviště, Hoppova, Tučkova, Sokolská
termín: 2. 4., 11. 6., 24. 9., 14. 11.
tř. Kpt. Jaroše – lichá str. + slepá, Drobného v úseku č. orient. 18–30 (záliv), Smetanova
termín: 3. 4., 12. 6., 26. 9., 15. 11.
tř. Kpt. Jaroše – sudá strana, Hilleho, Jeřábkova, Botanická v úseku Antonínská–Zahradníkova, Pekárenská
termín: 4. 4., 14. 6., 27. 9., 18. 11.
Bartošova, Kudelova, Lužánecká, nám. 28 října mimo MHD, Vrchlického sad, Mášova, Mezírka
termín: 5. 4., 18. 6., 30. 9., 19. 11.
Bratislavská v úseku Příkop–Soudní, Körnerova, Příční, Stará, Skořepka, Vlhká
termín: 8. 4., 21. 6., 1. 10., 21. 11.
Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park – slepá, Valcha, Plynárenská, Podnásepní, Stavební
termín: 10. 4., 24. 6., 2. 10., 22. 11.
Čechyňská, Mlýnská v úseku Dornych–Štěpánská, Řeznická, Antonínská, Janáčkovo nám., Masná, Zderadova termín: 11. 4., 26. 6., 4. 10., 26. 11.
Cyrilská, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská, Kolískova, Mlýnská v úseku Štěpánská–Masná, Šujanovo nám., parkoviště na ul. Zderadova, Koželužská, Křenová – slepá
termín: 16. 4., 27. 6., 7. 10., 28. 11.
Bakalovo nábřeží, Kamenná, Ludmily Konečné, Táborského nábřeží, Červený kopec
termín: 10. 4., 17. 6., 26. 9., 28. 11.
Celní, Jílová+slepá, Rovná, Vídeňská–slepá, Vinohrady
termín: 16. 4., 20. 6., 30. 9., 29. 11.
Horní, Strž, Hluboká, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Vysoká
termín: 18. 4., 21. 6., 1. 10., 18. 11.
Gallašova, Havlenova, Polní v úseku Vídeňská–Polní č. orient. 13, Grmelova, Sobotkova, Vojtova
termín: 23. 4., 24. 6., 2. 10., 22. 11.
Dvorského, Opavská, Polní v úseku č. orient. 13–Opavská, Renneská–slepá, Strážní, Vsetínská
termín: 24. 4., 26. 6., 3. 10., 26. 11.
Hybešova–slepá, Křídlovická v úseku Křížová–Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Poříčí–záliv u Ypsilantiho, Ypsilantiho, Jircháře, Leitnerova v
úseku Hybešova–Křídlovická, Soukenická
termín: 4. 4., 12. 6., 24. 9., 12. 11.
Poříčí v úseku Křížkovského–Bauerova, Rybářská, Zedníkova, Bělidla, Výstavní
termín: 9. 4., 14. 6., 25. 9., 13. 11.
Anenská, Kopečná, Leitnerova v úseku Pekařská–Hybešova, Bezručova, Křídlovická v úseku Nové Sady–viadukt, Vodní
termín: 1. 4., 10. 6., 23. 9., 11. 11.
Hroznová v úseku Neumannova–Kalvodova, Hroznová slepá, Kalvodova, Marie Pujmanové, Neumannova, Hroznová v úseku Neumannova–
Hlinky, Vinařská v úseku Lipová–Neumannova č. orient. 12–44
termín: 15. 4., 25. 6., 1. 8., 25. 11.
Bohuslava Martinů +obslužná komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova, Květná
termín: 17. 4., 28. 6., 2. 8., 27. 11.
Havlíčkova v úseku Wurmova–Klácelova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Klácelova, Lerchova v úseku nám. Míru–
Klácelova, Rudišova
termín: 5. 4., 20. 6., 31. 7., 21. 11.
Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova, bratří Čapků, Grohova v úseku Úvoz–Údolní
termín: 11. 4., 18. 6., 29. 7., 19. 11.
Lerchova v úseku Klácelova–Vaňkovo nám., Mahenova, Kampelíkova úsek Havlíčkova–Údolní, Roubalova, Bílého, Havlíčkova v úseku Klácelova–Roubalova, Františky Stránecké, Kampelíkova úsek Barvičova–Havlíčkova
termín: 12. 4., 19. 6., 30. 7., 20. 11.
Čápkova, Gorkého, Stojanova, Jaselská, Marešova
termín: 3. 4., 11. 6., 3. 9., 11. 11.
Resslova, Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova–garáže proti č. orient. 16, Arne Nováka, Grohova v úseku Veveří–Úvoz, Jana Uhra
termín: 8. 4., 13. 6., 4. 9., 12. 11.
Pellicova, Sladová, Jiráskova, Gorazdova, Trýbova
termín: 9. 4., 17. 6., 5. 9., 15. 11.

UPOZORNĚNÍ:
Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění či upřesnění
zveřejněných informací.
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MÁME ZA SEBOU
DRUHÝ ROČNÍK

Městská část Brno-střed připravila druhý
ročník projektu Participativní rozpočet do
škol. Opět se zapojilo všech 11 základních
škol, které městská část zřizuje. Částka,
která byla vyčleněna každé škole na realizaci vítězných projektů, činila 35 000
korun. Brno-střed je stále jedinou městskou
částí, která dává žákům možnost vybrat si
způsob, jak svou školu vylepšit.
Pojďme si připomenout, jak celý projekt
funguje. Žáky od začátku až do konce provází
koordinátor, který zároveň spolupracuje
s radnicí městské části. Proces Participativního rozpočtu má několik fází. Od počáteční
přípravy, přes navrhování a propagování projektů, po hlasování a realizaci.
Kromě toho, že si žáci mohou sami rozhodnout, co ve své škole chtějí, přináší participativní rozpočet i další výhody. Žáci si
osvojí principy demokratického systému,
posílí schopnost rozhodovat se, naučí se pracovat v týmu a komunikovat nejen mezi
sebou, ale i veřejně vystupovat před ostatními.
„Tento projekt je obecně pro žáky velkou
příležitostí nejen vymyslet nápad, ale i se
naučit vystupovat před ostatními žáky
a zvládnout argumentovat,“ okomentovala
participativní rozpočet Mgr. Petra Franková,
koordinátorka ze ZŠ Hroznová. Kromě toho
dostává prostor při propagaci projektů i jejich
fantazie. Jak na svůj nápad upozorní je jen
v jejich režii, mohou vylepovat plakáty, do
tříd roznést letáčky, fotografovat, natáčet
videa a podobně. Celý projekt vrcholí hlasováním a realizací vítězného nápadu.
A jaké projekty měly největší úspěch? Na
ZŠ Antonínská si žáci odhlasovali rekonstrukci toalet, stejně tak na ZŠ Hroznová a Husova.

ŽEHLING OPEN
2019 NA BRUSLÁKU
POD JOŠTEM

Na ZŠ Bakalovo nábřeží měl největší úspěch
nápad vytvořit relaxační místnost a pořídit
florbalový set a volejbalovou síť. Pořídit lepší
židle do učeben informatiky, podsedáky na
židle na druhém stupni a soupravu pro pokusy se světlem si přáli žáci ze ZŠ Křídlovická.
„Na naší škole jsme postavili parametry
projektů tak, že mohl vyhrát jen jeden. Nakonec z pěti projektů, které všechny postoupily
do hlasování, zvítězil projekt s názvem Stolní
fotbaly a pingpongy-hravá třída, který spočíval v nákupu stolních fotbalů, pingpongových stolů a vybavení na hru do budovy našeho prvního stupně. Vybavení mohou nyní
žáci využívat o přestávkách a zároveň
i v hodinách tělesné výchovy. Celkem se hlasování zúčastnilo 147 ze 180 dětí z 1. až 4. tříd,“
představil vítězný projekt ze ZŠ náměstí
28. října koordinátor Mgr. Pírko. Věříme, že
realizované nápady dětem školu zpříjemní
a přinesou jim radost. Všichni zvládli projekt
Participativní rozpočet do škol na výbornou,
zejména zásluhou koordinátorů, kterým patří
velký dík za to, že projektu věnovali svůj čas
a energii. Zajímají vás vítězné projekty ze
všech 11 základních škol? Najdete je na stránce http://paro.brno-stred.cz/.
Lucie Tribulová

I

Pro opravdové sportovce je 24. února
od 11.00 hodin na brusláku nachystán
druhý ročník závodu: Žehling open
2019. Tato ryze moravská sportovní
libůstka je určena pro amatéry i profesionály bez rozdílu věku, schopností
a zkušeností.
Pokud máte zájem zúčastnit se, stačí svůj tým nebo sebe do 18.00 hodin
20. února přihlásit na e-mailové adrese:
bestr@bestr.cz a 24. února si donést
třeba starou, nefunkční žehličku, pokud
máte.
V jakých disciplínách se bude soutěžit? V žehlení na přesnost se mezi sebou
utkají soutěžní družstva. Ta mohou být
smíšená, věkem i pohlavím, počet členů
není rozhodující a nemusí být nutně
u všech družstev stejný. Každý člen družstva žehlí žehličkou na cíl. Žehličky jsou
družstvu přiděleny pořadatelem. Postupně žehlí všichni členové družstva. Družstvo, které má méně členů, než je počet
soutěžních žehliček, může určit libovolného svého člena k doplňkovému žehlení. Turnaj může být prováděn systémem
každý s každým nebo K. O. (vyřazovacím)
systémem nebo kombinací obou.
Jednotlivci budou mezi sebou soutěžit
v žehlení na dálku. Jedná se o královskou
disciplínu a je potřeba se řádně připravit.
Soutěž je vypsána na časový úsek, zpravidla na 47 minut, pořadatel ale může
tuto dobu prodloužit nebo zkrátit podle
povětrnostních podmínek nebo podle
zájmu soutěžících.
Soutěž rozhoduje hlavní rozhodčí
a cílem klání je pobavit se, zasoutěžit,
zasmát se a být chvíli na čerstvém vzduchu. Zúčastnit se můžete, i když nevlast(kad) I
níte starou žehličku.
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DVACET LET POLÁRKY

Divadlo Polárka oslavilo 13. ledna dvacet
let své existence, během níž bylo uvedeno
sto dvacet devět inscenací, které navštívilo
na tisíce dětí i dospělých. A oslava to byla
opravdu veliká.
Pro všechny byl připraven bohatý program,
který probíhal od půl třetí až do půlnoci.
Návštěvníci si mohli během odpoledne několikrát prohlédnout budovu divadla a odhalit
tajná zákoutí, kam se běžný divák nedostane,
a to od zákulisí přes jeviště, šatny a kuchyňku,
až po ředitelnu.
Pro děti od pěti let bylo připraveno představení Malá čarodějnice, jež vypráví o jedné
malé čarodějnici, která chtěla být velká, a spo-

lečně s kamarádem havranem zažívá nejedno dobrodružství.
V celém divadle panovala přátelská atmosféra, foyer zdobily kostýmy z představení
a k nahlédnutí byly připraveny i scénáře
některých inscenací.
Oslavu završilo vystoupení kapely Polaris,
happeningového uskupení, které tvoří herci
i technici divadla. Po skončení koncertu se
na velké scéně promítaly záznamy z inscenací divadla.
Celé odpoledne byly připraveny ve foyer
a na jeho balkoně divadelní workshopy, kde
si mohli malí návštěvníci vyzkoušet, jaké je
to být hercem, loutkohercem, osvětlovačem,

nebo tvůrcem divadelních příběhů. Program
ukončila afterparty DJ’s of Kulišárna.
Zřizovatelem divadla je městská část Brno-střed.
Lucie Tribulová

I

JUBILEJNÍ NAROZENINY
A SVATBY
Také v letošním roce vás rádi přivítáme ve
společenském sále radnice, abychom vám
mohli poblahopřát k významnému životnímu jubileu, nebo vám pomůžeme s oslavou
stříbrné, zlaté nebo diamantové svatby.
Pokud máte zájem oslavit svoje kulaté
narozeniny v příjemném prostředí společně
s dalšími jubilanty, kteří narozeniny slaví ve
stejném měsíci jako vy, jste srdečně zvaní.
Čeká na vás nejen gratulace zástupců samosprávy, ale také malý kulturní program
a občerstvení.
Přihlásit se může každý, kdo dovrší 80, 85,
90 let a dále pak již každoročně. Svůj zájem
o tuto akci můžete vyslovit kdykoliv, i předem,
a to osobně nebo poštou. Přihlášky přijímá
Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed
písemně na adrese Malinovského nám. 4,
602 00 Brno, nebo telefonicky na čísle
542 526 211 u paní Bronislavy Makaryszynové. Využít můžete také e-mailovou adresu:
podatelna@brno-stred.cz.

Jubilejní svatby
Na radnici se také mohou obracet zájemci
se žádostí o uspořádání oslavy kulatého
výročí svatby. Slavnostní obřad se odehraje
v obřadní síni Nové radnice na Dominikánském náměstí 1. Vyřízení svatby je bezplatné,
zajištěna je květinová výzdoba a hudební
doprovod. Stačí, aby se manželé ke slavnostnímu obřadu přihlásili na odboru matriky
ÚMČ Brno-střed a podepsali informační list.
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Ten je k dostání buď na matrice, nebo ke
stažení na webových stránkách radnice
www.brno-stred.cz v oddílu pro životní situace, vítané je však osobní jednání. Domluvit
se můžete na odboru matriky na adrese
Dominikánská 2, telefonicky na číslech
542 526 237 a 542 526 238, k dispozici
je také e-mail: podatelna@brno-stred.cz.
S sebou je třeba vzít oddací list manželů.
(kad)

I

Informujeme

SEDM NOVÝCH
PODOB BRNA
Jak mají Brno proměnit výsledky architektonických soutěží? Co pro stejná místa
navrhovali různí architekti? To vám prozradí
výstava v Urban centru, kterou připravila
Kancelář architekta města Brna.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu
13. února od 18.00 hodin a výstava bude přístupná do 24. března. Na více než sedmdesáti vizualizacích a desítkách fotograﬁí se
seznámíte s výsledky sedmi architektonických a urbanistických soutěží, které za svou
více než dvouletou činnost připravila pro
město Brno kancelář architekta. V Urban centru se tak můžete seznámit s návrhy na Centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci,
Kreativní centrum v ulici Bratislavská a sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci.
Dále s výsledky urbanistické soutěže na

OTOČ KELÍMEK

návrh nové obytné čtvrti Na Kaménkách
v Černovicích, mezinárodní ideové soutěže
na proměnu areálu brněnského výstaviště
a ideové soutěže na proměnu Mendlova
náměstí. Nejvíce účastníků měla mezinárodní
ideová soutěž na podobu areálu brněnského
výstaviště, celkem jich odborná porota hodnotila dvacet, mezi nimi i účastníky z Itálie,
Polska nebo Japonska. Součástí výstavy jsou
také informace o historii a současnosti areálu
tepláren v ulici Špitálka, na proměnu jejíž části
právě probíhá mezinárodní ideová soutěž.
Urban centrum najdete na ulici Mečová 5,
otevřeno je od pondělí do pátku od 10.00 do
12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin. Vstup na
výstavu je volný. Soutěží se zúčastnilo na
55 architektonických kanceláří a ateliérů
i zpoza hranic České republiky. (kad) I

Každý rok se v České republice spotřebuje
kolem 350 milionů jednorázových kelímků
na nápoje. Otoč kelímek se snaží toto
množství minimalizovat a šetřit tak životní
prostředí.
Projekt vznikl v Olomouci, odkud se
postupně rozšířil do dalších měst včetně Brna.
Pokud si kupujete kávu s sebou, můžete si
ji ve vybraných podnicích nechat připravit do
zálohovaného kelímku, který se dá použít
500 až 600krát. Modré kelímky, za které
zaplatíte poplatek 50 korun, jsou vyrobeny
z polypropylenu, který je jedním z nejlépe
recyklovatelných materiálů. Po použití je možné kelímek vrátit a nechat si zálohu vyplatit
zpět, nebo si vzít nový. K vracení není potřeba
mít účtenku a lze vrátit i více kusů najednou.
Kavárny, které jsou do projektu zapojeny,
budou na dveřích označeny nálepkou. Jelikož provozy neustále přibývají, na stránkách
www.otockelimek.cz je k vidění aktuální
seznam. Konkrétně v Brně je zapojených na
Lucie Tribulová I
patnáct kaváren.

APLIKACE BRŇÁCI PRO BRNO

Narazili jste na poškozenou vozovku, chodník, dopravní značení, nebo závady na
veřejném osvětlení? Díky aplikaci Brňáci
pro Brno můžete problém nahlásit a technici z Brněnských komunikací a Technických sítí Brno se postarají o nápravu.
Jak se můžete zapojit? Brňáci pro Brno
fungují buď jako webové rozhraní nebo
mobilní aplikace, která je ke stažení zdarma.
Stačí vyfotografovat závadu chytrým telefonem a na stránkách www.brnaciprobrno.cz ji

lokalizovat pomocí označení místa na mapě
nebo uvedením adresy. Stručně popíšete,
co je špatně, a potvrdíte odeslání. Stejně
postupujete i v případě, že máte aplikaci staženou v telefonu. Závada je pak podle druhu
přidělena technikovi, který se postará o její
odstranění. Nahlásit můžete závady nejen
na dopravním značení, chodnících, vozovkách a osvětlení, ale i na zábradlích a svodidlech, rozvaděčích, mostech a lávkách,
zeleni, odvodnění a reklamách na sloupcích.

Web i aplikace se dá používat s registrací
i bez. Zaregistrovaný uživatel má výhodu
v tom, že má možnost zobrazit si nahlášené
závady a sledovat průběh jejich odstraňování,
případně, zda nebyla zamítnuta. To se stává,
pokud už stejný problém nahlásil někdo jiný,
nebo řešení není v kompetenci Brněnských
komunikací.
Správci aplikace také upozorňují, že neprovádějí správu, tedy nezajišťují opravy, všech
veřejně přístupných komunikačních ploch na
území města Brna, například vnitrobloků
a dvorních traktů na pozemcích města Brna,
účelových a soukromých komunikací a podobně. Dále není v kompetenci společností
řešit změnu dopravního značení, to řeší
Odbor dopravy Magistrátu města Brna, údržbu tramvajových tratí, ty spravuje Dopravní
podnik města Brna, a. s., parků a stromořadí,
které spravuje Veřejná zeleň města Brna,
a čistotu komunikací, údržbu městského
mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše
a podobně, které mívá ve správě zpravidla
městská část. Aplikace také není určena
k řešení aktuálního stavu sjízdnosti komunikačních ploch v souvislosti s povětrnostními
podmínkami v rámci zimní údržby. Více informací můžete nalézt na www.brnaciprobrno.cz
(kad) I
nebo vylepsujibrno.cz.
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REVIZE KATASTRU
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35
odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
bude v katastrálním území Město Brno
a Veveří provedena revize souladu údajů
katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu.
Revize potrvá v období od 15. března do
konce roku. Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu
revidovat soulad údajů katastru se skutečným
stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných
oprávněných není při revizi katastru nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu
budou vlastníci zváni k jeho projednání se
zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti katastrální úřad upozorňuje vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti,
vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, a to zejména povinnost:

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu
jednání nebo na toto jednání vyslat svého
zástupce
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů
katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do
30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány
přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě
příslušné listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný
na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří
odstranit do ukončení revize, bude informace
o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace
Nahlížení do katastru nemovitostí. Bližší informace získáte u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, Moravské nám. 1/1, tel.: 542 521 111.
(kad)

I

POUŽÍVÁTE ÚČET
NA BRNO iD?
Už dva roky mohou Brňané využívat pro
různé platby aplikaci Brno iD. Svůj účet má
více než 86 tisíc lidí. Kromě placení odpadu
a nákupu elektronických jízdenek si skrze
ni mohou lidé koupit turistickou kartu Brnopas, zážitkový program v Zoo Brno i nabít
čipové hodinky na brněnská sportoviště.
Navíc město připravuje další rozšíření.
Nově si mohou uživatelé Brno iD kromě
koupě elektronické předplatní jízdenky
na MHD a platby za komunální odpad online
pořídit zážitkové balíčky v Zoo Brno nebo
získat přístup k nabídce sportovních služeb
společnosti STAREZ-SPORT.
Kromě zakoupení předplatní jízdenky je
možné přes e-shop Brno iD zaplatit také
pokuty Dopravnímu podniku města Brna, případně vyřešit i poplatek 50 korun za zapomenutí nosiče elektronické nepřenosné
šalinkarty.
V modulu zoo si občané mohou aktuálně
pořídit pět různých zážitkových programů
v několika variantách. Zájemci si mohou
vyzkoušet roli ošetřovatele šelem či kopyt-

níků, setkat se s oblíbenými zvířaty nebo třeba
uspořádat narozeninovou party. V příštím
roce se plánuje zavedení možnosti nákupu
běžných vstupenek do zoo.
Modul Sport umožňuje pořízení čipových
hodinek se zvoleným kreditem, a tím zařízení
účtu u společnosti STAREZ-SPORT. Čipové
hodinky slouží k úhradě vstupného a dalších
služeb na všech brněnských sportovištích
spravovaných touto společností. Dále je zde
možné sledovat online stav kreditu na čipových hodinkách a také jej dobíjet.
Nedávno v systému přibyla také možnost
ověřování statusu studenta pro Masarykovu univerzitu, Mendelovu univerzitu a Vysoké učení technické v Brně. Ve spolupráci
s brněnskými vysokými školami došlo k ulehčení života studentů, kteří už nemusejí řešit
potvrzení o studiu osobně. Tuto službu již
využívá přes 8000 studentů a město dále
jedná o zapojení dalších vysokých škol.
Do budoucna se řeší také možnost nákupu
vstupenek do divadel zřizovaných městem
(kad) I
Brnem.
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PŘECHOD
PŘES KOLIŠTĚ
JE OTEVŘEN

Přechod přes ulici Koliště v místech
křižovatky s Bratislavskou už mohou
znovu využívat pěší. Dopravní značení
na křižovatce pod bývalou Zemanovou kavárnou blíže k Malinovského
náměstí bylo dočasně zrušeno v době
velké rekonstrukce Koliště. Ta trvala
déle než rok a skončila v polovině loňského prosince.
„Důvodem pro dočasné zrušení přechodu byla snaha o zvýšení propustnosti
křižovatky ve směru výjezdu z ulice
Bratislavské po dobu rekonstrukce,“ říká
vedoucí oddělení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích brněnského magistrátu Jan
Kaucký. Při ukončení rekonstrukce Koliště v polovině prosince loňského roku
bylo přechodné dopravní značení
odstraněno a přechod přes Koliště je
u křížení s Bratislavskou znovu funkční
po obou stranách křižovatky.
Úplné zrušení části přechodu již několikrát iniciovali policisté, podle nichž uzavření přechodu dlouhodobě přispívá
ke zlepšení průjezdnosti obou ulic.
I z toho důvodu zatím není jisté, zda přechod na místě zůstane i do budoucna.
Magistrát města Brna

I
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VELKÝ ÚSPĚCH OBCHODKY
NA KOTLÁŘSKÉ

Projekt Studium bez hranic, který již pět
let běží na Obchodní akademii, Střední
odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole Brno, Kotlářská 9, získal významné
prestižní ocenění. Umístil se jako druhý
nejlepší z celkem 300 hodnocených projektů v programu Erasmus+ a získal cenu
Domu zahraničních služeb v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.
Žáci Obchodní a Střední odborné školy
knihovnické a Vyšší odborné školy Brno, Kotlářská 9, už pět let pravidelně vyjíždějí na

odborné stáže do světa, aby si vyzkoušeli
práci v zahraničních ﬁrmách a zdokonalili se
v cizím jazyku. Celkem už stáž absolvovalo
na 150 studentů.
V prosinci vyjela další skupina 19 žáků a studentů Obchodní akademie, Střední odborné
školy knihovnické a Vyšší odborné školy Brno,
Kotlářská 9 na odbornou stáž do Londýna.
V rámci programu Erasmus+ žáci pracovali
dva týdny ve ﬁrmách a institucích, přičemž
veškeré náklady byly hrazeny Evropskou unií.
Cílem bylo rozšířit profesionální kompetence žáků a studentů v oblasti jejich studia,
poznat rozdíly v práci v českých a anglických
ﬁrmách či institucích, spojit teoretické znalosti
s praktickými zkušenostmi a zdokonalit znalost jazyka. Naučili se také svou práci vhodně
odprezentovat spolupracovníkům a zákazníkům ﬁrmy či odborné instituce, což přispělo
k rozvoji jejich soft-skills. Navíc si rozšířili svou

CO VLONI PÁLILO
SPOTŘEBITELE?
Právní poradci a poradkyně dTestu vyřešili
v roce 2018 více než 47 tisíc dotazů a stížností, což je téměř 200 telefonických či
e-mailových případů každý pracovní den.
Poradenství je všem spotřebitelům přístupné zdarma, ať už je rada jednoduchá,
či věc vyžaduje hlubší právní posouzení.
Co české spotřebitele v uplynulém roce
trápilo nejvíce?
Poradenská linka dTestu na telefonních
číslech 299 149 009 či 222 767 221 je v provozu každý pracovní den od 9.00 do 17.00
hodin. Lidé na ní mohou konzultovat nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu
běžného tarifu volání. Kdo preferuje písemnou komunikaci, může svůj dotaz vložit prostřednictvím elektronického formuláře na
www.dtest.cz/e-poradna.
Spotřebitelé se v roce 2018 nejčastěji ptali
na vracení zboží v kamenných obchodech,
odstupování od smluv uzavřených přes internet a mimo obchodní prostory, uplatňování
reklamací nebo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

„Cílem poradenství je také osvěta. Považujeme za důležité, aby lidé věděli, jak hájit
svá práva. Zároveň se snažíme vyvracet
mýty. Jedním z nejčastějších omylů spotřebitelů bylo v loňském roce to, že ztráta důvěry
ve výrobek je právním důvodem ke zrušení
smlouvy,“ uvedl vedoucí právního oddělení
dTestu Lukáš Zelený.
Konkrétní stížnosti zpravidla směřovaly
na zamítnuté reklamace, podomní prodej
energií, automatické strhávání peněz internetovými seznamkami, doručování neobjednaného zboží, zvyšování cen za volání,
koupi vozidel z autobazaru či na problémy
se zhotovením díla. „Některé problémy
jsme řešili opakovaně, což nám pomohlo
odhalit závažné prohřešky obchodníků
i poskytovatelů služeb a mohli jsme proti
tomuto jednání podniknout další kroky,“
podotkl Zelený.
Některé případy se vymykají z dlouhé
řady ostatních, ať už neobvyklostí řešeného
problému nebo výší finanční částky, o kterou se jedná. Kvůli nestandardně vysokému

znalost odborné terminologie v anglickém
jazyce. Stážisté byli nadšeni pozitivním a aktivním přístupem zaměstnanců ve ﬁrmách, individuálním přístupem ke klientům, trpělivostí
a ohleduplností spolupracovníků i vzájemným
respektem mezi lidmi z tolika odlišných kultur.
Hlavně oceňovali pozitivitu lidí, dobrou náladu, srdečnost a řešení všech komplikací v klidu. Všichni účastníci se shodli, že na tuto stáž
budou rádi vzpomínat a byla velkým přínosem
pro jejich osobní, odborný i jazykový rozvoj.
Studenti zvládli veškerou práci bez problémů a zaměstnavatelé vysoce hodnotili jejich
komunikační dovednosti, odborné znalosti
i pracovní morálku. Skvěle reprezentovali naši
školu v zahraničí a tímto jim ještě jednou děkujeme. Děkujeme i kolegyním Mgr. Martině Lojdové a Ing. Olze Koudelkové, které studenty
na stáži doprovázely a také všem vyučujícím
naší školy, jež se zasloužili o výbornou odbornou a jazykovou úroveň našich žáků. Těšíme
se, že projekt bude pokračovat i nadále.
Ing. Mgr. Jiří Haičman

I

vyúčtování za telefon se na poradnu obrátila
paní Andrea. Operátor po ní požadoval částku 190 000 korun za pouhých 200 MB dat
čerpaných v České republice. Paní Andrea
zachovala chladnou hlavu a vyúčtování
reklamovala podle instrukcí od spotřebitelské poradny dTestu. Ukázalo se, že jí byla
původní částka chybně počítána podle nejvyšších sazeb, a tak nakonec zaplatila
pouze 500 korun.
Nepříjemnou dohru navazování známosti
prostřednictvím internetových seznamek řeší
řada jejich uživatelů. Internetové seznamky
často lákají nové zákazníky, aby vyzkoušeli
jejich služby na měsíc za snížený poplatek.
Že je ale potřeba se po zkušebním měsíci
aktivně odregistrovat, zjistí uživatelé většinou
až ve chvíli, kdy jim z účtu odputují nemalé
peníze za další členské období.
„Pokud stojíte před nějakým právním problémem, je rozhodně na místě řešit jej raději
dříve, než později. Správné informace ohledně vašich spotřebitelských práv vám mohou
pomoci ušetřit mnoho potíží i peněz. A pokud
už bude na řešení vašeho konkrétního problému pozdě, možná se díky znalosti svých
práv a povinností v budoucnu do podobné
situace už nedostanete,“ poradil Zelený.
Kristýna Kuncová

I
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BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ DOMA

Domov je pro většinu lidí místem, kde se
cítí dobře, ke kterému se vážou nejen jejich
životy a vzpomínky, ale také majetek.
Ten je, ať už chceme nebo ne, nedílnou
součástí života každého člověka bez ohledu
na jeho účetní, historickou či uměleckou hodnotu. Nejčastěji bývají majetkovou kriminalitou ohroženi senioři, obzvláště pokud žijí osaměle. Proto je důležité osvojit si několik
základních pravidel, které jsou účinnou prevencí. Ať už jsou vaše majetkové poměry
jakékoliv, pamatujte, že se jedná o osobní
informaci, která není pro každého. Proto se

před cizími lidmi nezmiňujte o tom, kolik máte
naspořeno, nebo jaké cennosti vlastníte. Větší
obnosy peněz neuchovávejte doma, ale uložte je v bance.
Když budete odcházet z bytu nebo domu,
vždy zavírejte okna a zamykejte dveře. A to
i v případě, že jdete jen na návštěvu k sousedům nebo na zahradu. Důležité je také nikdy nenechávat klíče pod rohožkou, v květináči apod. Pokud se z domova vzdalujete
na delší dobu, např. dovolenou, požádejte
přátele nebo sousedy, aby vám pravidelně
kontrolovali a vybírali poštovní schránku
a o svém odjezdu informujte jen nejbližší
okruh lidí, kterým důvěřujete.
Cizím lidem neotvírejte automaticky, vždy
se podívejte přes kukátko a na dveře si pořiďte bezpečnostní řetízek. Nenechte se zmást
tvrzením, že jde o pracovníka plynárny či
elektrárny, který vám nese přeplatek za energie. Žádná z ﬁrem neposílá zaměstnance
k zákazníkům s hotovostí, přeplatky se vždy
vracejí na bankovní účet nebo složenkou.

Stejně tak si do bytu nepouštějte podomní
obchodníky. Pokud už nastane situace, že
přijdete domů a najdete otevřené dveře,
snažte se zachovat klid. Nevstupujte dovnitř,
protože pachatel ještě může být na místě,
zavolejte Policii ČR a vyčkejte jejich příjezdu.
Stejně tak, kdykoliv se dostanete do situace, se kterou si nebudete umět sami poradit,
volejte ihned Policii ČR, tedy telefonní číslo
158, nebo Městskou policii Brno na telefonním
čísle 156. Obě tato čísla jsou zdarma i z mobilLucie Tribulová I
ního telefonu.

Názory zastupitelů

NOVÁ KOALICE NÁS PŘIJDE
NAVÍC O 2,5 MILIONU ROČNĚ
Ano, čtete správně: vinou
odměn nových placených
funkcionářů současné koalice bude rozpočet městské
části Brno-střed KAŽDOROČNĚ o dva a půl milionu
chudší. Koalice ODS, ANO
a KDU-ČSL tak za tři roky nenávratně „projí“
třeba náklady na demolici nevzhledné vyhořelé jídelny na Žižkově ulici, na kterou (i přes
mou snahu) se nedokázaly zatím peníze
najít. O kolik méně komunikací či bytů tak
bude opraveno nebo vysazeno méně stromů, radši ani nepočítat.
Na Brno-střed se hned na prvním zastupitelstvu ukázala pozoruhodná věc – v platech
přestala platit přímá úměra: čím méně vládnoucích stran, tím více placených postů.
Zatímco předtím si čtyři strany vystačily

s 9 uvolněnými členy, tak současné koaliční
tři jich najednou potřebují 12, aniž by právní
či samosprávná agenda jakkoliv znatelněji
vzrostla.
Když se zvyšují důchody či pomoc lidem
v nouzi, hořekuje ODS, že peníze projídat
nelze, v rámci naší městské části se utrácet
ale mohou. Navíc předchozí koalici sama
vehementně kritizovala – doporučuji si přečíst na internetu zápis tehdejšího zastupitelstva z 19. 11. 2014 nebo nazlobené webovky
L. Šťástky z 11. 12. 2014, že byl „schválen nejvyšší počet placených vládnoucích politiků
v historii Brna-střed“. Nyní ani nehlesla
a poslušně zvedala ruku pro desítky tisíc
pro sebe a své kolegy.
Zatímco v minulém období zvládl jeden
člověk jak školství, tak bytovou oblast nebo
vedle starostování i správu majetku – nově

už ne, aniž bychom od dotyčných za poslední
čtyři roky slyšeli, že nestíhají nebo se jim to
nedaří zvládat. Čtyři roky coby předseda kontrolního výboru hlídal koalici Ing. B. Straka za
běžnou nevelkou odměnu, nynější předsedkyně z řad Pirátů za stejné měsíčně obdrží
přes 50 tisíc korun.
V září 2018 DPMB po rekonstrukci za 800
tis. Kč otevíral „smart“ zastávky na Moravském
náměstí, kde si mi lidé stěžovali, že tam nejsou koše na odpadky. DPMB však (světe, div
se) koše nezajišťuje: nechává to na MČ a z té
naší jsem se dozvěděl, že roční rozpočet na
ně už byl vyčerpán. Takže si asi zvykejme,
že podobné věty uslyšíme častěji, ale bude
nám je říkat někdo za 65 tis. měsíčně...
JUDr. Michal Závodský I
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

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

KE KONTROLNÍMU VÝBORU
DISKUTUJME ODPOVĚDNĚJI
Rád čtu náš Zpravodaj, již roky.
V lednovém čísle mne na s. 13 upoutal
článek: Kdo si nepřeje skutečnou kontrolu
na Brně-střed? K předmětnému textu mám
několik výhrad, pakliže pomineme, že článek není standardně podepsán – chybí jméno konkrétního autora/ů, je zde jen jakési
povšechné a alibistické Klub zastupitelů za
Stranu zelených, tak mé oko zaujala hned
v úvodu věta – …Slušností v demokratické
společnosti bývá předat předsednictví kontrolního výboru (KV) opozici... Pro pět ran
do Špilberku, kdo stojí nyní v čele tohoto
výboru? Opoziční zastupitelka Mgr. Monika
Lukášová Spilková (Piráti). Piráti jsou v naší
krásné městské části opoziční stranou,
nepřekrucujme fakta.

Klubový článek se dovolává toho, aby
předsedkyní byla zkušená zastupitelka
Mgr. Jasna Flamiková (SZ) – jelikož ji prý podporují Zelení a Žít Brno, a to je opozice. No
jasně, takže část opozice je „opozicovitější“
než část druhá nebo třetí. V demokratické
společnosti, abych použil terminologii oponovaného článku, naštěstí rozhoduje demokratická většina, prostě paní Mgr. Monika
Lukášová Spilková získala více hlasů zastupitelů, kteří vzešli ze svobodných demokratických voleb.
Údiv ve mne v citovaném článku vyvolává
mimo jiné opakované dovolávání se zkušeností kandidátky za stranu Zelených a potutelné poukazování na údajnou nezkušenost
nové předsedkyně Moniky Lukášové Spil-

kové. Pole tohoto algoritmu by nikdo nový
nemohl zasednout do žádné veřejné funkce,
tato perﬁdní argumentace „nezkušeností“
mne u jinak revolučních Zelených do značné
míry udivuje. Panta rhei – největšími konzervativci na Brno-středu budou nyní Zelení?
Drobnost na závěr: Klubový SZ článek
navíc u své kandidátky uvádí akademický
titul, u kandidátky za Piráty jej však vypouští,
doufejme, že šlo u SZ jen o nedbalost, ne
o promyšlenou PR taktiku, jak poškodit politického konkurenta.
Poučení: možná by pro příště bylo lepší,
pakliže by články psali konkrétní autoři a ne
„Zelená klubovna“ dodávám v laskavé nadJUDr. Petr Kolman, Ph.D. I
sázce.
občan městské části Brno-střed

I OBČANÉ MOHOU OVLIVNIT
BRNO-STŘED
Opětovně zdravím občany městské části
Brno-střed formou tohoto zpravodaje.
Nyní však již jen z pozice občana, nikoliv
zastupitele. I tak bych chtěl moc poděkovat
za všechny vaše preferenční hlasy v komunálních volbách, velice mne to potěšilo
a vážím si toho, je to především povzbuzení
pro další práci, protože měnit naši městskou
část k lepšímu prostě dává smysl. Řada z vás
se na mne dále obrací a věřím, že se dá mnohé ovlivnit, mechanismy a kontakty k tomu
rozhodně jsou. Chtěl bych tedy nyní hlavně
poděkovat za hned několik pozitivních
momentů. S nynějším místostarostou Martinem Landou a ve spolupráci s Českosloven-

skou obcí legionářskou jsme k výročí 100 let
čs. státnosti vysadili památeční lípu v parku
mezi ulicemi Vodní, Leitnerova a Hybešova.
Je krásná a věřím, že se jí bude dařit. Dále
bych chtěl poděkovat za uklizení skládky
včetně hromady poházených pneumatik, která hyzdila bok komplexu IBC při ulici Milady
Horákové. Byla odstraněna i zřejmě nelegální
reklama, která na tomto pozemku rovněž
byla. To vše na základě upozornění vás, občanů, a následně v kooperaci s odborem životního prostředí Brno-střed a vlastníkem
pozemku. Mám z toho velkou radost. Jistě si
mnozí z vás také všimli, že byly vykáceny
stromy vedle budovy hlavního nádraží. Pan

vedoucí příslušného odboru mi odpověděl,
že ty původně náletové porosty tam nikdy
ani neměly být, že to bylo dlouhodobé zanedbání ze železniční správy a že v brzké době
proběhne masivní výsadba ve vedlejší ulici
Benešova. Ještě bych vám chtěl připomenout jednu záležitost, po čtyřech letech je na
radnici pozice předsedy kontrolního výboru
opět uvolněnou, tedy na plný úvazek. Ta pozice je tam zřízena právě z důvodu, abyste se
jako občané mohli obracet se svými dotazy,
připomínkami a stížnostmi a váš hlas byl vyslyšen. Pojďme dál bojovat za naše lepší měsMgr. Tomáš Řepa, Ph.D. I
to.
občan městské části Brno-střed

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

Informace zژdƽní vژmƽstské Ʈásti Brno-stȺed najdete také na webových stránkách
www.brno-stred.czژnebo facebookovém profilu. Aktuální Ʈíslo i archiv zpravodajɫ mɫžete Ʈíst
elektronicky na webuژhttps://zpravodaj.brno-stred.cz/, kde si ho mɫžete stáhnout díky
jednoduché aplikaci také do mobilu nebo tabletu.

Pište nám, vaše názory i pozvánky na akce nás zajímají, rádi je zveȺejníme v rubrice Názory obƮanɫ
nebo tȺeba ve Volném Ʈase. Zasílat je mɫžete na e-mail: redakce@brno-stred.cz.
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Historie

PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
JIŘÍ BRADY

V lednu letošního roku nás zaskočila zpráva o úmrtí jednoho z pamětníků holocaustu, o kterém donedávna Češi vlastně moc
nevěděli. V sobotu 12. ledna zemřel v Kanadě český rodák Jiří Brady.
Jiří Brady se narodil v únoru 1928 v Novém
Městě na Moravě do rodiny místního židovského obchodníka s koloniálním zbožím:
„Pamatuji si, jak jsem balil koření, vážil do
pytlíku přivezené okurky. To byl můj svět.
Šplhali jsme po ovocných stromech. Měli
jsme velkou zahradu, kde tekl potok. Tatínek
postavil hráz a my se v tůni koupali. Měli jsme
necky a hráli jsme si na piráty,“ vzpomínal Jiří
Brady na své dětství. Vybavují se mu také
krásné chvíle se sestřičkou a rodiči. „Moje
mládí byla pohádka. V neděli jsme si vlezli
s maminkou a sestrou dycky do postele,
vyprávěli si, a pak jsme jeli na piknik.“
Harmonické dětství Jiřímu skončilo se zánikem Československa a zřízením protektorátu.
Maminku Jiřího zatklo gestapo hned na začátku války. Jednoho dne na dveře jejich bytu
zaklepal muž, který tvrdil, že je z belgického
odboje, a žádal ﬁnanční pomoc. Do Belgie
totiž ještě před vznikem protektorátu uprchl
bratr Jiřího maminky. Od paní Bradyové dostal
tento odbojář menší obnos peněz, avšak v Belgii ho dopadlo gestapo a našlo u něj seznam,
v němž se nacházelo i jméno Markéty Bradyové. Za pomoc odboji ji uvěznili v severoněmeckém koncentračním táboře Ravensbrück. Za dobré chování mohla poslat své
rodině pozdravy. „Matka rozžvýkala chleba
a udělala z toho srdíčka s naším monogramem. To nám bylo velmi vzácné. Je to zázrak!
Po pětasedmdesáti letech ty ornamenty vypadají stále jako nové,“ popisoval pro Paměť
národa Jiří Brady několik drobných předmětů,
které se po jeho mamince zachovaly.
Tatínka Karla Bradyho odvlekli gestapáci
kvůli jedné drobné události z Nového Města.
Žily tam snad jen dvě čistě židovské rodiny.
Jeden starší Žid si z protestu proti norimberským zákonům nevystřihl Davidovu hvězdu.
Na kabátě nosil připnutý žlutý hadr, což
pobouřilo jednoho místního fanatického
nacistu, který trval na tom, že toto město musí
být judenfrei. Gestapo zatklo všechny dospělé Židy včetně tatínka, třináctiletého Jiřího
a desetileté Hany.
Děti zůstaly samy několik měsíců, dokud
nenastoupily na nucený transport do Terezína. Staral se o ně jejich strýček, pan Hájek.

Jiří měl mimo jiné díky tomu několik týdnů na
to, aby odstěhoval z jejich bytu ke strýci vzácné rodinné fotograﬁe, ﬁlmy, ale i dopisy, ve
kterých jim dlužníci spílají a odmítají splácet,
protože prý Židy pohrdají.
Jiřího a Haničku v ghettu Terezín rozdělili.
Jiří spal v objektu bývalé školy – L 417, mezi
stejně starými, literárně výjimečně nadanými
kluky, jako byl Petr Ginz, Jiří Kurt Kotouč,
Hanuš Hachenburg a Zdeněk Ornest, kteří
právě zde založili dnes legendární terezínský
časopis Vedem. V jedné cimře tam spalo
40 chlapců. Osazenstvo ubikace se měnilo
podle transportů na východ, které většinou
znamenaly smrt v osvětimské plynové komoře. Celkem pokojem prošlo přes sto chlapců,
přežilo asi patnáct. Jen jeden z nich, Zdeněk
Taussig, zůstal celou válku v Terezíně. Sedm
set stran dnes literárně ceněného časopisu
zachránil. „Schoval ho v maštali,“ popisoval
Jiří Brady, který v Terezíně chodil do práce.
Dělal instalatéra, učil se rusky a anglicky. Na
podzim 1944 musel Jiří Brady opustit svou
třináctiletou sestru Haničku, která ještě několik týdnů v ghettu zůstala. Našel své jméno
v seznamech transportovaných na práci. Protože vězni slýchali hřmot spojeneckých letounů, mylně se domnívali, že konec války je
otázkou dnů či maximálně týdnů. Jiří nastoupil
do dobytčího vagonu. Za den a půl únavné
cesty dorazily stovky terezínských vězňů na
pověstnou rampu Osvětim-Birkenau. „To byl
šok. Vzadu jsme viděli ohně z komínů, cítili
zápach pálení lidského masa. Štěkající psi.
Vězni v mundúrech. Taková hrůza! Nevěděli
jsme, co dělat. Já měl štěstí. Jeden, který mě
vyhazoval ven, mi řekl, že až přijdu před Mengeleho, mám říct, že jsem zdravý. Jestli to
pomohlo, že jsem šel na stranu těch silnějších, nevím. Faktem je, že Petr Ginz a Hanuš
Beck šli na stranu slabších, které pak zplynovali,“ takto popisoval Jiří Brady hrůzu
prvních hodin v Osvětimi.
Protože předstíral, že je mu osmnáct let
a umí řemeslo, vybrali ho do čety zámečníků
a transportovali do pobočného tábora
Auschwitz-Gleiwitz. To ho zachránilo. Sice
trpěl hlady, sebemenší prohřešek se trestal
smrtí, ale jednalo se o pracovní, nikoliv vyhlazovací tábor. Tam Jiří onemocněl bakteriální
ﬂegmónou v noze. Hnisavou ránu si nechal
ošetřit na marodce. Když si německý doktor
během chirurgického zákroku odskočil, prošel kolem něj starší slovenský vězeň Farber:
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„To jsou svině, co!“ Brady odpověděl: „Jsou,
ale my to vydržíme!“ Tento pozoruhodný muž,
tzv. poslíček, který byl v lágrové hierarchii
považován za veterána, zachránil pamětníkovi život. Za týden se Jiřímu onemocnění
natolik zhoršilo, že ho ostatní vězni museli
na marodku donést. Ulehl na lůžko a Farber
za ním chodil. Jednou ho varoval, že musí
ráno barák bezpodmínečně opustit, protože
všechny nemocné chtějí dozorci toho dne
zavraždit. A to se také stalo. Brady, i když
trpěl bolestmi a horečkou, před lékařem prohlásil, že je vyléčený a může na práci. Vyhnul
se jisté smrti.
Po válce zkoušel několik týdnů udržet
rodinný krámek. Po letních měsících nastoupil
na ekonomickou školu. Nelíbilo se mu, co se
kolem něj děje. Komunismus odmítal. Nic ho
doma nedrželo: „Nechtěl jsem do Izraele,
kam se organizovaly transporty Židů. Jedním
jsem vyrazil, ale ve Vídni jsem z vlaku vyskočil,“ popisuje svou cestu do zahraničí. V Kanadě založil úspěšnou instalatérskou ﬁrmu. Celý
život se pak snažil ﬁnančně pomáhat potřebným lidem, podporoval samizdatovou literaturu. Příběh jeho sestry byl literárně ztvárněn
v knize Hanin kufřík. V roce 2016 měl údajně
obdržet státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. To se však nakonec
nestalo, a tak se rozhodlo vedení města Brna
a Sokola Brno I ocenit Jiřího Bradyho alespoň
v Brně. Z rukou primátora Petra Vokřála
a sokolské gymnastky Věry Růžičkové
obdržel Medaili Za zásluhy Sokola Brno I.
Více informací najdete na www.pametnaroda.cz. Víte o zajímavých příbězích lidí
z vašeho okolí? Dejte nám vědět na
david.butula@postbellum.cz nebo na adresu
redakce zpravodaje. Michal Doležel I

Rozhovor

MARCEL NEKVINDA:

PŘEJI NÁM VŠEM HODNĚ DOBRÝCH KNIH I ČTENÁŘŮ!

S majitelem Nakladatelství JOTA Marcelem Nekvindou jsme si povídali v parku
před klubem Šelepka, kde se každoročně
koná poslední dubnový den koncert k osvobození a Příhraniční slavnosti městských
částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky. Tradičně se zde při hudbě mnoha žánrů
připomínají umučení a popravení, po kterých jsou pojmenovány ulice Brna, a další
výročí spojená s koncem druhé světové
války a naším městem.

Proč jste přijal pozvání
k letošnímu koncertu a setkání
před Šelepkou?
Již loni zde naše nakladatelství představilo
knihu Strach jsem si nepřipouštěl. Je to životní
příběh generála Emila Bočka, válečného hrdiny a veterána druhé světové války. Pětadevadesátiletý pan generál ji zde před zaplněným parkem osobně uvedl a věnoval ji
takovým brněnským osobnostem, jakými
bezesporu byly loni rovněž jubilující dirigent
Erik Knirsch a olympijská vítězka z Londýna
1948 paní Věra Růžičková. Bohužel nás v loňském roce tyto dvě legendy opustily. I jejich
životní příběhy by jistě stály za knižní vydání.
Letos bych rád při koncertu představil projekt,
který má zaznamenat příběh samotného klubu Šelepka. A samozřejmě také příběhy těch,
kteří tu historii psali.

Sešli jsme se na Šelepce. Tak se
prý má publikace jmenovat.
Je to ještě název pracovní. Každopádně
jsem rád, že jsem byl k vydání knihy osloven
lidmi, pro které není Šelepka ani po smrti jejího zakladatele Miloše Bernátka jen místem
dobré zábavy při setkávání nejrůznějších
umělců, sportovců a dalších osobností. Myslím, že tento klub, toto místo, má svého ducha,
genia loci, a to, že legendární trumpetista
Laco Deczi řekl, že je to nejlepší hudební
klub v Evropě, není jistě náhoda. Šelepka má
letos padesát let od narození a knihu si jistě
zaslouží.

Prozradíte, co se skrývá pod
jménem vašeho nakladatelství?
Před 28 lety jsme vydali naši první knihu.
Název ﬁrmy jsem chtěl mít jednoduchý, lehce
zapamatovatelný a smysluplný. Význam slova
JOTA má dvě roviny, jednak je to znak zásadní hlásky řecké abecedy a jednak znamená

„i to nejmenší“, tedy v přeneseném slova
smyslu značí preciznost a přesnost.

Karel Čapek řekl, že by chtěl
napsat knihu, která by byla tak
dobrá a silná, že by upoutala
i člověka stiženého zánětem
okostice. Četl jste někdy
takovou knihu?
Jistě že jsem četl knihy skvělé, ale i méně
skvělé. Je velmi těžké vybrat jednu jedinou,
ale přece jen mě napadá jedno dílo, Mládí
v hajzlu od amerického spisovatele C. D. Payna. Všem doporučuji, napříč generacemi.

Už v 17. století Molière napsal,
že „můžeme-li odpustit vydání
špatné knihy, pak jen těm
chudákům, kteří píší, aby se
uživili.“ Co na to říkáte?
Do redakce nám chodí stovky rukopisů. Ty
přijdou do ruky redakčnímu týmu, redaktor
posoudí, pozná, zda má text potenciál. Devadesát pět procent jich vracíme autorům zpět,
pěti procenty se zabýváme hlouběji a tak dvě
procenta rukopisů se dá vydat. Každopádně
u nás platí, že co vydáváme, tomu musíme věřit.
A vždy vsázíme na kvalitu. Za ta léta jsme už
uvěřili ve 2 800 vydaných titulů. Psaním knih
se popravdě uživí jen pár vyvolených autorů.

Máte nenaplněný vydavatelský
sen? Jaká kniha vás zatím
minula? A vydáte ji?
Ediční plán vytváříme průběžně a plánujeme na několik let dopředu. Tento rok máme
plně obsazen. V únoru, přesněji 14. 2., vychází
kniha se symbolickým názvem Sloni žijí do
sta let od cestovatelské legendy Miroslava
Zikmunda. Publikace vyjde v den, kdy se
Miroslav Zikmund dožívá neuvěřitelných 100
let. A bude to, s největší pravděpodobností,
jeho úplně poslední kniha. Jeden ze snů se
mi tedy brzy splní.

Máte nějaký oblíbený citát
o knihách?
Líbí se mi tento příznačný citát Oscara Wildea: „Ten, kdo čte, žije s každou další knihou
život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Chcete-li ale ještě jeden na závěr, pak cituji Victora
Huga, který řekl, že k dobré knize je třeba
dobrých čtenářů. Přeji nám všem hodně dobrých knih i čtenářů! Vladimír Koudelka I

Marcel Nekvinda
Narodil se 29. května 1965 v Novém
Městě na Moravě. Do základní školy
chodil ve Svratce. Střední školu, již
v Brně, zakončil maturitou v roce 1984.
Je absolventem VUT v Brně, obor ekonomika a řízení. Titul Ing. získal v roce
1988. Ještě jako student začal v osmdesátých letech minulého století, společně s pár přáteli, po nocích přepisovat díla v té době zakázaných autorů.
Na prastarých psacích strojích se jim
dařilo proklepnout i deset kopií. Další
kamarádi se postarali o knižní vazbu
a knihy byly na světě. Potají začaly kolovat mezi čtenáři. Na jaře 1989 byl Marcel Nekvinda jako čerstvý absolvent
odveden na vojnu a sametovou revoluci prožil v lidové armádě. Po návratu
do civilního života neváhal a pokračoval v započatém díle. Od roku 1990 ale
již svobodně a beze strachu. V současné době má jeho nakladatelství na
svém kontě téměř tři tisíce titulů a desetimilionový počet jednotlivých výtisků
je na dosah. K nejvýznamnějším nakladatelským počinům patří cena Magnesia Litera 2017 za knihu o cestovatelské
legendě Miloslavu Stinglovi, více na
www.jota.cz. Milovník knih Marcel
Nekvinda je rovněž velkým příznivcem
hokejové Komety – JOTA vydala knihu
Příběh hokejového klubu, a sportu
vůbec. Rád cestuje a ve volném čase
povypráví s přáteli u dobrého vína. I to
je pro něho inspirací...
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Avion Shopping Park Brno
23. února 2019

www.mamserada.cz

Zvládnout víc
než ostatní.
Moje cesta.

Iva Koželuhová

květinářka, zahradnice, řidička
Práce květinářky vypadá na první pohled křehce a něžně. Ale opak je pravdou. Řídit firmu, upravovat zahrady, vozit
materiály a shánět nové příležitosti. Když člověk dělá tvrdou a poctivou práci, není důvod, aby si ji nezpříjemnil.
Volkswagen Caddy. Vůz, který vám jako partner pomůže, abyste zvládli víc než ostatní.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.

Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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ƌŶĂŶĂ>ŝĚŝĐŬĠϳϳ
,ůşĚĄŵĞĚĞŶŶĢϭϮĚĢơŽĚϭĚŽϲůĞƚ
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ƵŶŝĐŚǎũƐŽƵĚĢƟǀǎĚǇŶĂƉƌǀŶşŵŵşƐƚĢĂǀĂƓĞ
ĚĢƟƐŝƵŶĄƐŬĂǎĚǉĚĞŶƵǎŝũşŶĂƉůŶŽ͘
:ƐŵĞƚƵũŝǎϯƌŽŬǇƐǀĄŵŝ͘
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ĞŶǇǌĂŵĢƐşĐ
Ϯ
 ϬĚŶƽʹϰϮϵϬ<ē
ϭ
 ϲĚŶƽʹϯϴϵϬ<ē
ϭ
 ϮĚŶƽʹϯϬϵϬ<ē
 ϴĚŶƽʹϮϭϵϬ<ē
ĿLGRYVN£REHF%UQRKOHG£MWEJCɬGMWEJCɬMW
QDÏ£VWHÏQ¿¼YD]HN QHERGRKRGX 1HSUDYLGHOQ£
SUDFRYQ¯GREDYGREÝVY£WNıLY¯NHQG\9KRGQ«
SURNXFKDěHNXFKDěNXYGıFKRGX

Tuto službu
využívají tisíce
spokojených
zákazníků

www.cs50.cz

'£OHKOHG£SURVYRMLVRFL£OQ¯DJHQWXUX-$6VGTȌPPȐ
RGȬQXCVGNMWQD'33 VY¿KOHGHPQD33 
=£MHPFLKODVWHVHQDHPDLOXVHFUHWDU\#]REF]
Potøebujete vyøešit kapající kohoutek?
Ucpanou rýnu, pokažený vypínaè, nebo
smontovat nový nábytek, povìsit polièku,
opravit malbu èi udržovat zahradu?
Uklidit?
Umýt okna?

TADY JSME

ÚDRŽBA V DOMÌ
BYTÌ A ZAHRADÌ

CGE HOME

tel: +420 731 041 041 www.udrzbavdome.cz
specialista na výživu

www.zvire.cz
Přes 12.000 produktů pro Vaše mazlíčky, pejsky, kočičky
a drobná zvířata. Pestrý výběr, výborné ceny!
U nás nakupujete u odborníků, nebojte se zeptat.

Večerní rozvozy krmiv a chovatelských potřeb
až k vám domů

Tel.: 777 831 573, www.zvire.cz

Na všechno mám lidi
Staňte se klientem Celostátní české služby pro
lidi nad 50 let a budete je mít také!
Náš unikátní systém vám dokáže zařídit:
ověřené řemeslníky se slevou slevy na více než 10.000 míst
informace o otevíracích dobách obchodů i o jízdních řádech
právní konzultace dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání

Začněte už dnes využívat služby, na které máte
právo, pokud je vám více než 50 let.
Službu můžete vyzkoušet zdarma.
Registrujte se na www.cs50.cz
Nebo zavolejte
777 613 777 nebo 511 440 540
Pobočka Brno: OD Vichr, 3. patro,
Kobližná 19, 602 00 Brno

Nezapomeňte
uvést
unikátní kód:
201812S
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VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

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

Chcete prodat Vaši nemovitost?

3DUNLQVRQRYDFKRURED
DMHM¯YOLYQDćHÍD
S¯VPR

Víte, jak správně stanovit
prodejní cenu?
¶ɁȶɽƃȟɽʍȚɽǉȴǏ
pro konzultaci zdarma.
www.ivanaﬁlousova.cz, tel. 777 729 415
ivana.ﬁlousova@century21.cz
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Naše školy

PIŠKVORKOVÝ
TURNAJ

Na Antonínské se v závěru loňského roku
hrálo a hodně přemýšlelo. Česká federace
piškvorek a renju ve spolupráci se studenty
Gymnázia Matyáše Lercha zde uspořádala
první ročník turnaje Brnocup 2018.
Na Antonínskou se v tento den sjeli nejlepší hráči republiky, doplnili je zájemci z řad
veřejnosti, avšak výraznou část účastníků
turnaje tvořili žáci naší školy z 8. a 9. ročníků.

Ti byli nejen ochotni přijít do školy v sobotu,
ale měli i odvahu čelit zkušeným hráčům,
takže mnohé z nich pořádně potrápili. Hrálo
se gomoku, profesionální verze populárních
piškvorek, a to podle pravidel platných
v současné době i na mezinárodních turnajích. Na dřevěné desce s černými a bílými
kameny se zahájením zvaným swap, které
eliminuje jinak pravděpodobnou výhru začínajícího hráče tím, že první hráč položí na
desku dva černé a jeden bílý kámen a druhý
hráč si vybírá, za kterou barvu chce hrát.
Naši žáci měli své strategie také připraveny,
neboť bylo jasné, že neuspějí jen s nahodilým umísťováním kamenů, ale musí uplatnit logiku, taktiku i smysl pro kombinaci.
Brnocup příjemně zpestřil i jinak bohatou
nabídku soutěží a aktivit, kterou žáci na naší
škole mají.
Mgr. Jana Horáková

I

SPOLEČENSKÉ
ODPOLEDNE

NEW ENGLISH
STAR 2019

Základní škola Bakalovo nábřeží vyhlašuje již 8. ročník soutěže English
Star, která se uskuteční dne 6. března
v době od 8.15 do 12.00 hodin.
V letošním roce jsme se rozhodli soutěž pozměnit a rozšířit o další kategorie.
Připravujeme pro děti zábavnější
a aktivnější způsob prokázání znalostí
AJ. Současně bychom chtěli u nejmladších dětí ocenit co nejvíce soutěžících
a podpořit možnost spolupráce v týmu.
English Star 2019 proběhne v těchto
kategoriích.
Little English Stars 1 & 2 – čtyřčlenný
tým složený ze žáků 1. a 2. ročníků
English Star 3 – žáci 3. ročníků
English Star 4 – žáci 4. ročníků
English Star 5 – žáci 5. ročníků
Škola může přihlásit do kategorie Little Stars dvě děti z první a dvě děti z druhé třídy, které budou společně pracovat
v týmu. Do soutěžní kategorie 3–5 je
možné zaregistrovat pouze jednoho
soutěžícího.
Každý zúčastněný obdrží diplom
o účasti, výherci obdrží drobné ceny.
Velmi si vážíme vaší účasti a těšíme se
na všechny děti s odvahou jít si změřit
své znalosti. Přihlášky zasílejte nejpozději do 26. února na e-mail: rosenkrancova@bakalka.cz. na www.bakalka.cz
v oddělení aktualit.
Mgr. Jindra Rosenkrancová

Poslední školní den roku 2018 jsme
v základní škole na Hroznové uspořádali
tradiční dopoledne s výukou standardních
a latinskoamerických tanců.
Tato událost se u nás konala již poosmé.
Organizaci výuky zajistila paní Buryanová
z TŠ Starlet, která každý rok před Vánoci
provede žáky 8. a 9. ročníků základy vybraných společenských tanců.
Tentokrát jsme tančili blues, cha-chu
a valčík. V tělocvičně převládala slavnostní
nálada, která doplňovala všudypřítomnou

I

předvánoční atmosféru. Vše umocnilo společenské oblečení přítomných. Zájem žáků
potvrdila jejich vysoká účast a aktivní zapojení do všech částí akce. Na konci programu
proběhla soutěž, ve které zvítězil taneční
pár ze třídy 9. B.
Rádi zopakujeme společenské dopoledne i v letošním kalendářním roce. Baví nás
a zároveň klade důraz na etiketu v praxi.
Žáci se na něj již teď těší!
Mgr. Luděk Balcařík

I

Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2019 | 19

Volný čas

KLUB PRO SENIORY
Centrum volného času Botanka ve svém
Klubu pro seniory připravuje program Za
našimi humny. Na jaře se můžete připojit
a poznávat krásy jižní Moravy.
Od roku 2017 pořádáme v Klubu seniorů
pravidelné besedy, povídání o turistice
a výletních místech. Takto jsme navštívili
krásná místa od Macochy, přes Šumavu
k Tatrám. Letos na jaře mne účastnice
čtvrtečních setkání požádaly, jestli bychom
nepokročili od teorie k praxi. A tak jsme se
každý měsíc vypravili do nějakého města
v našem kraji, abychom si ukázali, v jaké
krásné části naší země žijeme.
Pro první výlet jsem vybral Ivančice. Sešli
jsme na Střibský mlýn, Vančáky nazývaný
Skřipák. Bývalo to letovisko, které za první
republiky navštěvovali Brňané především
v létě, koupání v Jihlavce nad splavem bývalo tehdy běžné.
Následoval výlet do Znojma a okolí. Vyrazili jsme do Popic, odtud na Sealsfieldův
kámen, s výhledem na meandry Dyje, odsud přes Havraníky a Kraví horu zpět do
Znojma.

Podzim nás zavedl do Bílovic. Seznámili
jsme se s bývalou slávou tohoto výletního
místa. Neumannova vila se svými skandály
kolem Marie Majerové, Františka Gellnera
a dalších kumpánů už není v nejlepším stavu, zato vánoční příběh nalezené Lidušky,
kousek od hájovny Lišky Bystroušky, září
novodobou historií. Podél řeky Svitavy jsme
došli do Obřan a zde jsme výlet zakončili.
Poslední výlet směřoval do Oslavan. Zdejší zámek a zrození města po roce 1989 je
malým zázrakem. Zámek má novou střechu,
postupně jej město opravuje a hledá pro
něj využití. A o to se stará parta nadšenců,
70–80letých bývalých zaměstnanců elektrárny. I v zimě vás provedou expozicemi
hornictví, elektrárenství, expozicí rádií, televizorů, domácích spotřebičů, kde můžete
zavzpomínat, co jsme v našich domácnostech dříve mívali.
Nyní již myslíme na další turistickou sezonu. Půjdete na jaře s námi? Pokud ano, najděte si informace na www.botanka.cz, nebo
zavolejte na telefon 541 238 664 nebo
Antonín Moravec I
725 871 752.

MŠE V KÁZNICI

Každý druhý čtvrtek v měsíci se v káznici na Bratislavské 68 budou konat
mše.
Mše bude celebrovat kněz Jan Hanák,
první odslouží 14. února v 18.00 hodin.
Káznice má výrazný genius loci, který
můžeme z hlediska toho, co v ní probíhalo, chápat v různých souvislostech. Ale
nemá jen polohu tragickou, ale i kontemplativní, duchovní a v podstatě očistnou. Můžeme tento neobyčejný prostor
vnímat jako místo naděje, setkání člověka
s člověkem a duchovním přesahem.
Martina Čichoňová
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Volný čas

ŠESTIBODOVÉ PÍSMO
LOUISE BRAILLEA

vatel totéž písmo vyťuká pomocí Brailleova
šestibodu a hlas mu oznámí, zda písmeno
napsal správně.“
V současné době spolek TRNKA spolupracuje s Ústavem automatizace a měřicí
techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně na aktualizované verzi tubletu.
Výstavu doprovází interaktivní koutek,
v němž si zájemci budou moci vyzkoušet
hry pro nevidomé a poznávat, k čemu nevidomí vybrané předměty používají.
Louis Braille, francouzský vynálezce a učitel, přišel jako malý chlapec nešťastnou
náhodou při hře o zrak. Jako dvanáctiletý
se setkal s vojákem Charlesem Barbierem
de la Serre, který mu ukázal tajnou vojenskou abecedu ke čtení za tmy. Tato abeceda
obsahovala 12 vystouplých teček. Byla však
náročná a obtížně čitelná. Mladého chlapce
abeceda nadchla a začal ji přizpůsobovat
pro potřeby nevidomých. V patnácti letech
tak Braille vytvořil písmo, které dodnes umožňuje vzdělávání nevidomých a slabozrakých na celém světě.

Výstavu k 210. výročí narození tvůrce písma pro nevidomé Louise Braillea je možné
v Technickém muzeu Brno navštívit do
25. února.
Návštěvníci zde najdou mimo jiné dar švýcarského muzea, rafigraf, který používal
sám Braille. Jedná se o speciální psací stroj
pro nevidomé, který vynalezl v roce 1839
jeho spolužák. Muzeum jej získalo v roce
2017 od Slepeckého muzea v Bernu. Dále
je zde umístěn vývojový prototyp nazvaný

tublet, jedinečné vzdělávací terapeutické
zařízení pro nácvik čtení a psaní Brailleova
písma. Jedná se o inovační technologii slovenského zájmového spolku TRNKA, která
umožní nevidomým učit se Brailleovo písmo
bez pomoci lektora. „V podstatě se jedná
o elektronický slabikář,“ vysvětluje použití
tubletu předseda spolku a iniciátor vzniku
tubletu Karol Trnka, „kde se po nahmatání
písmena a jeho stlačení z reproduktoru ozve
název příslušného písmene. Následně uži-

O STÁRNOUCÍCH
STROMECH

MASOPUSTNÍ REJ

Jak vhodně ošetřit stárnoucí strom a poznat, kdy už začíná být svému okolí nebezpečný, poučí seminář v Otevřené zahradě
5. února od 9.00 do 16.00 hodin.
Seminář bude rozdělen do dvou bloků.
V dopolední části seznámí s teorií a odpoledne
vše ukáže v praxi přímo v Otevřené zahradě
na Údolní 33 a na Špilberku. Odborníci z Nadace Partnerství a Arboristická akademie spojili
své síly a účastníky seznámí se vším, co by
o stárnoucích stromech a péči o ně měli vědět.
Jak je důležitý dendrologický průzkum u stárnoucích stromů, jak vnímat rizika starších stromů, pokud se jedná o bezpečnost občanů,
nebo jakou společenskou hodnotu mají staré
stromy. Seminář z cyklu Bezpečné stromy
v naší obci je podpořen z projektu Státního
fondu životního prostředí, zatím není akreditovaný a je určen především pro zaměstnance
obecních úřadů, místních samospráv, neziskových organizací a pro odbornou veřejnost
a studenty. Přihlášky je třeba směřovat na
e-mail: hana.zuchnicka@nap.cz, případně
Martina Joachim I
tel.: 775 863 865.

Brněnský Bronx, lokalita blízko středu města, je pro mnohé místem, kde se toho zdánlivě moc neděje a kam se obávají přijít.
Přitom zde aktivním působením řady organizací, spolků a kaváren probíhá řada akcí,
které překračují rámec městské části.
V letošním roce se mohou obyvatelé nejen
této lokality těšit také na pravidelná duchovní
setkání v kapli káznice a hlavně na masopust
neboli karneval, který je naplánovaný na
24. února. Naváže na tradici hodování a veselí
mezi dvěma postními obdobími.

Eliška Hluší

I

„V káznici chceme ve spolupráci s místními
organizacemi a komunitou připomenout tradici fašanku průvodem masek a hudebníků,
a to po lokalitě až do středu města, následovat pak bude veselice v káznici,“ řekl o akci
vedoucí projektu Barvy brněnského Bronxu
David Oplatek.
„Masopust chceme pojmout nejen tradičně se všemi důležitými zvyky, ale posunout
ho víc do karnevalových rovin a temperamentu podobných festivalů třeba jako v Riu
de Janeiro,“ dodal Oplatek.
Projekt Barvy brněnského Bronxu sdružení
Tripitaka působí v areálu bývalé káznice na
Bratislavské od loňského roku a zapojuje se
do komunitního života i prostřednictvím
výtvarné, hudební, taneční a mediální dílny,
do které se může kdokoliv z lokality přihlásit.
Bližší informace se dozvíte na facebookovém proﬁlu Barvy brněnského Bronxu.
Martina Čichoňová

I
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DRUHÉ POLOLETÍ
V LUŽÁNKÁCH

Nestihli jste své dítě přihlásit do našich
kroužků na podzim, nebo byl kroužek už
obsazený? Zkuste to znovu v novém pololetí.
Lužánky připravily širokou nabídku volnočasových aktivit pro zájemce všech věkových

JARNÍ PRÁZDNINY
NA BOTANCE

kategorií. Můžete se stát třeba včelařem, cukrářem, navštěvovat kurz šití, naučit se hrát na
hudební nástroj, vyzkoušet nový sport, zdokonalit se v cizím jazyce nebo si zacvičit jógu.
Kromě klasických pravidelných kroužků nabízí středisko také jednorázové víkendové kurzy, otevřené ateliéry a dílny, tábory pro rodiče
s dětmi nebo aktivity pro celou rodinu.
K horkým novinkám pro druhé pololetí patří
Elektro-kroužek pro nejmenší na Lidické,
taneční Latino kroužek na Latě v Žabovřeskách a na Lánech v Bohunicích Cvičení
(nejen) pro maminky po porodu a Zdravotní
cvičení pro seniory. Více informací najdete
na webu www.luzanky.cz, volat můžete na
telefonní číslo 549 524 111.
Mgr. Kristýna Kolibová

I

Centrum volného času Botanka zve všechny děti v době jarních prázdnin do kroužků
zdarma.
O jarních prázdninách od 11. do 17. února
se děti nemusí nudit doma, v Botance na
Botanické 13 je pro ně připravena řada zajímavých aktivit. V pondělí si mohou vyzkoušet dětskou jógu s milou paní Ilonkou, v úterý výtvarné tvoření s paní Bárou a rytmiku
s veselou slečnou Karolínou. Ve středu a ve
čtvrtek si zatančí s dlouhovlasou tanečnicí
Klárou a v pátek se dozví, jak má vypadat
správná sebeobrana, nebo vyzkouší nový
kroužek Dramaťáček. Doprovod dětí může
na své ratolesti počkat v útulné recepci
s kávou nebo čajem a maminky s malými
dětmi v dětském koutku. Přesný čas kroužků na www.botanka.cz. Do kroužků a kurzů
se můžete přihlásit tel.: 725 871 752.
Eva Tenorová

I

VZHŮRU NA TÁBOR S LIPKOU

Chcete, aby vaše děti měly v létě bláto až
za ušima nebo si zkusily, jaké to je být chovatelem v ZOO? Pak se podívejte na nabídku letních táborů pořádaných Lipkou.
Pestrou nabídku příměstských i pobytových táborů přichystalo všech pět pracovišť
Lipky. Jundrovský Rozmarýnek, Lipová
v Pisárkách, Kamenná poblíž Kamenné
kolonie, Jezírko v lesích u Soběšic i vzdálenější Rychta v Krásensku na Drahanské
vrchovině. Rozmarýnek láká všechny děti
na sedmnáct táborů. Mladí entomologové

mohou vyrazit na putovní tábor jižní Moravou,
milovníci všech zvířat zase na Výlety za zvířaty
či Po stopách… divočiny. Všem, co rádi kutí,
nabídneme tábor Bláto až za ušima, na kterém budeme mít keramickou hlínu opravdu
až za ušima nebo třeba Ráno s Bobem a Bobkem. Chybět nebudou ani tradiční jazykově
a kulinářsky zaměřené tábory. Letošní novinkou je tábor pro začínající i pokročilé fotografy
Spoušť a zahradnický tábor Car Otka a Podzemní říše. Pracoviště Lipová zve na tábory
nejen děti, ale i jejich prarodiče. Druhý ročník
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tábora Babi, dědo, pojďme spolu na tábor!
nese podtitul Ve stínu salátu a všichni účastníci na něm zažijí dobrodružství s hlemýžděm,
který hledá cestu do své zahrady.
Tábory určené pro děti se ponesou
v duchu tvořivém i chovatelském, třeba na
táboře Případy ze zoologické zahrady se
z táborníků stanou zaměstnanci zoo. Jezírko
volá děti na celou řadu oblíbených příměstských i pobytových táborů, na nichž nebude
chybět pořádné probádání okolních lesů, ale
i spousta zábavy s kamarády.
Pracoviště Kamenná chystá tábory, při
nichž objevíte neznámá zákoutí města Brna,
ale i přírodu, kterou máme na dosah ruky
a přece si jí někdy nevšimneme.
A kdo by rád vyrazil za hranice Brna, toho
pozveme na Rychtu. Tam se připravuje tábor
pro rodiny s dětmi, příměstský tábor plný výletů i putovní tábor nejen pro středoškoláky.
Celou širokou nabídku příměstských
i pobytových táborů a přihlášky na ně najdete
na stránkách www.lipka.cz/tabory.
S přihlašováním neváhejte, míváme brzy
plno. A komu se nechce čekat až do léta,
může za námi vyrazit ještě v zimě na tvořivé
kurzy, semináře nebo na některou z akcí pro
veřejnost.
Amálie Čípková

I

Volný čas

VYROBTE SI KOŠTĚ
NA BACILY A VIRY

DĚTSKÝ
KARNEVAL
Ve Společenském sále radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2 se bude 24. února od 15.00 hodin
konat tradiční dětský karneval.
Přestrojte děti za jejich oblíbenou
pohádkovou nebo ﬁlmovou postavu, na
karnevalu se budou moci pořádně vydovádět, zatancovat si a zasoutěžit. Čeká
na ně odpoledne plné her, tance a písní
s Divadlem Kejkle, výtvarné dílničky připravilo Centrum volného času Botanka
a o skvělé občerstvení se postará kavárna Klubu Leitnerova. Dospělí mají vstup
zdarma, děti za 50 korun.
Barbora Kocmánková

I

V Otevřené zahradě na Údolní 33 si 19. února od 16.30 do 19.30 hodin namícháte vlastní přírodní lékárničku.
Na bylinkových dílničkách nazvaných Koště na bacily a viry si namícháte tymiánovou
mast vhodnou pro zahnání chřipky či nachlazení. Tymián má široké antibakteriální účinky.
Krom využití v kuchyni a při výrobě léčivých
přípravků býval tradičně používán pro uchování herbářových preparátů, protože chrání
papír před plesnivěním. Pro zahřátí zkřehlého
těla si vyrobíte nahřívací polštářek a odřený
nos zachrání kouzelná směs másel a olejů.
Sirup z osvědčených bylin na nachlazení s přídavkem rýmovníku pak vyžene všechny bacily. Více na www.otevrenazahrada.cz.
Martina Joachim
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BESEDUJTE
S KRKAVČÍ MATKOU

V prostorách Základní školy Heuréka na
Pellicově 2c se 5. února od 18.00 do 20.00
hodin koná beseda s Veronikou Hurdovou.
Jak v dětech nepotlačit to dobré, s čím už
na tenhle svět přišly? Jak jim jako rodič nestát
v cestě a zároveň se nenechat utlačovat?
Jakou roli hrají hranice a jak vychovat zodpovědné dítě? Jak do konceptu svobodné
výchovy zapadá vzdělávání? Veronika Hurdová, autorka blogu Krkavčí matka a maminka tří malých svobodných bytostí, bude odpovědi na tyto otázky hledat společně
s účastníky besedy.
Přednáška se bude točit okolo unschoolingu, domácího vzdělávání, svobodné

výchovy a všech radostí i úskalí, které s sebou
tenhle způsob života může přinést. Prostor
bude také na dotazy účastníků. Děti je možné
podle vlastního uvážení vzít na besedu
s sebou, vstup pro ně je zdarma.
Veronika Hurdová ve dvaatřiceti letech
ovdověla. Její muž zemřel náhle po pádu
ze střechy, ona zůstala sama se dvěma dětmi, třetí se narodilo půl roku po jeho smrti.
Kromě úspěšného blogu píše také knihy.
Svůj osobní příběh vtělila do knihy Moje milá
smrti, pro děti pak mimo jiné vydala knihy
Bylo nebylo doopravdy nebo poslední,
nazvanou Ptáče jménem Ptáče. Více o autor(mav) I
ce na www.krkavcimatka.cz.

NÁRODNÍ TÝDEN
MANŽELSTVÍ

Třináctý ročník Národního týdne manželství se koná od 11. do 17. února po
celé České republice a má podtitul
Zabijáci manželství a jak se jim bránit.
Brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je již tradičním partnerem
této zajímavé akce, která má za cíl přispět
k lepšímu fungování manželství a posílení
vztahu mezi partnery.
Srdečně zveme na Manželské večery,
neformální setkání párů při romantické
večeři při svíčkách, po které zazní krátká
promluva na aktuální téma z oblasti
komunikace i vzájemného soužití. Manželské večery se konají přímo v Centru
pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7
jednou týdně každý pátek od 17.00 hodin
a poprvé se setkáme již 8. února.
Jedná se o osm večerů, které vám
umožní prožít příjemný čas jen ve dvou
a načerpat inspiraci do vašeho vztahu.
Začněte spolu zase chodit a prožívejte
svoje vztahy naplno.
CRSP je brněnská nezisková organizace, která od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové aktivity, vzdělávací
a duchovní programy a sociální služby. Více informací o ní najdete na
www.crsp.cz.
O Týdnu manželství přinášejí podrobnosti stránky www.tydenmanzelstvi.cz.
Kristina Kohoutová

I
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PROČ ŠUMÍ MUŠLE

ZÁHADA
PADAJÍCÍCH
HVĚZD

Jak to, že na nás padají hvězdy?
A padají na nás skutečně? A pokud
ano, mohou se treﬁt i do nás? Odpovědi na tyto otázky budou v digitáriu
hvězdárny hledat tři odvážní přátelé
Lucie, James a Vladimír.
Tajemství padajících hvězd je nové 3D
představení Hvězdárny a planetária
Brno. Navštívit jej můžete se svými ratolestmi vždy o víkendu, přesné termíny
projekcí a možnost koupit si vstupenku
z pohodlí svého domova nabízejí stránky
www.hvezdarna.cz.
A co všechno zažijete? Lední medvěd
Vladimír a tučňák James nejdříve podniknou vesmírnou cestu na palubě rakety
Polaris, aby přišli na zoubek polární záři.
Jako na potvoru je ale zasáhne meteorit,
takže zcela neplánovaně havarují na
úpatí staré pyramidy, kde se potkají
s Lucií, všetečným kolibříkem.
Právě Lucii vrtá hlavou legenda vysekaná v kameni, která vypráví o světlech
na nebesích. Všem třem nezbývá, než
se nalodit na opravenou raketu a vydat
se nejdříve na Měsíc, pak do oblasti mezi
Marsem a Jupiterem, kde se pohybuje
celá řada malých planetek, aby nakonec
přistáli na povrchu jedné z komet. Hypotézy, pozorování a analýzy jim umožní
najít odpovědi na všechny otázky a samozřejmě se vrátit zpět na Zemi.
Poněkud ztřeštěná podívaná pochází
z dílny planetária St. Etienne, pro české
diváky ﬁlm namluvil Richard Genzer
a Michal Suchánek. Součástí představení
je prohlídka hvězdné oblohy, ukázka
několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
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V zábavním vědeckém parku VIDA!
návštěvníci během pár hodin rozpoutají
tornádo, zažijí vichřici i zemětřesení, pokusí
se zachránit lidský život, zahalit město do
husté mlhy, zaposlouchat se do zvuku
vlastního tepu nebo zmrazit svůj stín.
O víkendech se mohou vypravit za tajemstvími oceánů.
Na soboty i neděle připravuje VIDA! víkendové labodílny pro rodiny s dětmi, které se
během roku obměňují. Do konce března zde
můžete odhalit tajemství oceánů. „Poznejte
jevy, které můžeme pozorovat v oceánech.
Zjistěte, proč je moře slané, jak vznikají vlny
nebo proč šumí mušle. Svůj malý oceán v lahvi si vyrobíte a odnesete domů,“ řekla Daniele
Marková, která ve VIDA! tento program připravuje. Víkendové labodílny se konají několikrát během dne, přesné začátky se dozvíte
na pokladně. Příplatek za program je 50
korun na skupinu až čtyř osob.
Návštěva ve všední dny má zase jinou
výhodu. Od úterý do pátku, od 16.00 do 18.00
hodin je možné za vstup do VIDA! zaplatit
jen 90 korun. „Odpolední vstupenka je určená všem, kteří si chtějí užít chytrou zábavu

v čase, který jim zbývá po škole či po práci,“
uvedla tisková mluvčí parku Hana Laudátová.
Od února se mohou návštěvníci těšit na
další z výjimečných 3D ﬁlmů z produkce
věhlasné BBC, který se jmenuje Oceány:
Naše modrá planeta. „Staňte se podmořskými průzkumníky a odhalte tajemství, které
skrývá nejméně probádaná část naší planety, oceány. S pomocí nejmodernějších filmových technologií prozkoumejte mělčiny i temné hlubiny a těšte se na jedinečné záběry
z mořského světa plného života. Objevíte
tajemství delfínů, chobotnic, mořských vyder
nebo tuleňů,“ dodala Laudátová. Vstup pro
návštěvníky VIDA! je za příplatek 50 korun
Ema Zezulová I
na osobu.

CO SNÍDÁ MICHAL

Pro děti od tří let je v kině Scala připraveno 10. února v 10.30 hodin představení Kouzelná školka – Michal k snídani.
Michal Nesvadba známý z televizní Kouzelné školky dětem naservíruje legrační
pokrmy, bavit se ale budou určitě i rodiče.
Napadá vás něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm? Mnoho
jich ochutnáte, třeba jablíčko v županu. Jak
mu to asi bude slušet? A tohle jablíčko dokonce promluví. Michal si užije s dětmi na před-
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stavení i oslavu svých narozenin. Jak bude
vypadat dort a kolik na něm bude svíček, to
už bude záležet jen a jen na dětech. Ať přijdete najezení nebo ne, věřte, že odcházet
budete vždycky hladoví.
Michal při aktivním zapojení všech malých
diváků v hledišti také rozluští velkou záhadu,
co se vlastně stane s jídlem, které necháme
na talíři nedojedené. Vezměte děti na představení a pomozte vyřešit tajemství posledHelena Byrtusová I
ního sousta.

Volný čas

ZÁŽITKY Z KAVKAZU

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR S DISNEYM
MĚ BAVÍ SVĚT
Dům dětí a mládeže Helceletka zve o jarních prázdninách na příměstský tábor.
Děti se ponoří do světa Walta Disneyho,
jehož Myšák Mickey oslavil již 90 let. Tábor
nese název S Disneym mě baví svět a je mimo
jiné inspirovaný také slavnou českou komedií.
Vypravíme se bez maminek na dobrodružnou cestu vlakem, vyzkoušíme si hry plné
speciálních odměn a pochutnáme si v cukrárně. Uskutečníme tvořivé nápady, vyrobíme
si originální pexeso z ﬁlmu a pokusíme se
postavit i sněhuláka. Budeme také vařit, malovat na sklenice a ušijeme si polštář. Tábor
organizuje pobočka Helceletky Kominíček.
Sraz účastníků bude vždy na Absolonově 20a v Brně-Komíně v 7.30 hodin, odpolední vyzvedávání dětí se bude řídit podle
programu a výletů, plánované je mezi 16.00
až 16.30 hodinou. Více informací na telefonu
606 110 970 a webu www.helceletka.cz.
Šárka Lokajová
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V Café Práh ve Vaňkovce se 21. února koná
od 19.00 hodin přednáška Všechny krásy
Kavkazu: Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie.
Kuba Ventlář ze Za horami.cz bude vyprávět o šesti týdnech putování skrz kavkazské
republiky, kde přírodní krásy střídají neuvěřitelná setkání a divoké historky. Dozvíte se
třeba, co se stane, když gruzínského baču
poprosíte o trochu sýra, jak s vámi naloží ázerbájdžánští pohraničníci, když vás chytnou

TRŽNICE BILANCUJE
Vánoční večírky a bujaré oslavy konce roku
2018 jsou za námi, krásný výhled z vyhlídky
Tržnice na nazdobené vánoční trhy na Zelném trhu vystřídal pohled na Petrov vykukující z mlhy. Přišel tedy čas pro bilancování
minulého a plánování budoucího.
Jaký byl rok 2018 a co nás čeká v roce dalším? Za uplynulých dvanáct měsíců se v Tržnici
Brno uspořádalo přes neuvěřitelných 200
akcí. To je v průměru program na každý druhý
den. Jednalo se o kulturní akce, prodejní jarmarky, ﬁlmová promítání, taneční večery, lekce
jógy, přednášky, experimenty, šachové turnaje
i blešáky. Několikrát se konaly prodejní akce
ovoce, charitativní akce, doprovodné programy k několika brněnským festivalům, veletrhy,
tržnice hostila také několik konferencí, hudebních koncertů, výstav a vernisáží, proběhlo
několik degustací. Brněnská tržnice pořádala,
teď už každoroční, akce jako je průvod čertů,
lampionový průvod, vánoční festival nebo dětský den. Byla také hlavním organizátorem
hokejových přenosů na Zelném trhu.
Program v Tržnici se osvědčil a plánuje se
na něj navázat v podobném duchu také
v roce 2019. V lednu proběhl další ročník svatebního veletrhu a turnaj v deskových hrách.

Od začátku roku se také pokračuje v kulturních večerech, gastronomických večírcích
i ve větších prodejních akcích.
Málokdo tuší, že prostory Tržnice Brno se
také dají pronajmout k soukromým, třeba
ﬁremním, účelům nebo pro pořádání veřejných akcí.
Budova je nejenom prostorem, kde se dají
nakoupit kvalitní potraviny a občerstvení, ale
jedná se především o multifunkční prostor
pro setkávání přátel i celé komunity. Budova
se stala kulturně-gastronomickým centrem
města, které slouží k trávení volného času,
sbírání zajímavých zážitků a v neposlední řadě
objevování nových chutí. V současnosti zde
najdete na patnáct prodejních stánků, kde je
k mání český med, čerstvé těstoviny, donuty,
raw dezerty a cupcaky, krůtí maso, craftové
pivo nebo pečivo či pastrami a mnoho dalšího.
Tržnice Brno má za sebou rok a půl provozu, během kterého prožila mnoho úspěchů, radostí a navázání nových spoluprací.
Do roku 2019 míří plná optimismu a síly. Plánuje rozšířit nabídku prodejců a do první poloviny roku slibuje překvapení, které připravuje
pro pracující i studenty.
Martina Langhammerová
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bez patřičného povolení nebo kolik vrcholů
a barev má arménská nejvyšší hora Aragats.
Každá ze tří zemí má své náboženství,
národní nápoj i vlastní abecedu. Každá je jiná
a přitom všechny spojuje pohostinná kavkazská duše i sovětská minulost.
Více informací o autorovi a další připravované přednášky najdete na webu
https://zahorami.cz.
(mav)

I

VĚDA OČIMA
BOTANIKŮ
A ZOOLOGŮ
Botanická zahrada na Kotlářské 2 zve
v únoru na panelovou výstavu.
Tématem výstavy je Věda očima botaniků
a zoologů, prezentace výzkumu Ústavu
botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity.
Představí zde aktuální témata výzkumu
i metody, které vědci používají. Dozvíte se
mnoho zajímavostí o systematice rostlin,
výzkumu vegetace, ekologii rašelinišť,
hydrobiologii, parazitologii, výzkumu obratlovců i bezobratlých.
Vědci se zde zabývají například prevencí
sucha v krajině, péčí o ohrožená stanoviště
nebo zachováním druhové rozmanitosti.
Zkoumají hlavně středoevropskou přírodu,
ale jejich týmy se podílejí na výzkumu
v různých částech světa, a to od tropických
biomů v rovníkové Africe či Indonésii až po
chladné kraje Skandinávie, Sibiře či Antarktidy. Výstava je otevřena denně od 9.00 do
15.00 hodin.
Více na www.sci.muni.cz/bot_zahr.
Magdaléna Chytrá

I
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DERNISÁŽE VÝSTAV

NOVÝ MODEL
TANEČNÍ SHOW
Multižánrová kapela N.O.H.A. se po roce
vrací do Brna. Flédu roztancuje 28. února.
Svůj živočišný hudební mix drum'n'bassu,
dubstepu a world music rozpoutá N.O.H.A.
(Noice of Human) od 20.00 hodin. Dvěma
dekádami prověřená skupina připravila
fanouškům nový model vystoupení. Zahrnuje
velkou část minulé tvorby, ale také dosud
nevydané písně. Show zároveň doprovodí
nové videoprojekce, navíc koncertem noc
neskončí, o afterparty se postará DJ FeFe.
Žánrově široce rozkročená parta kolem Philipa Nohy a MC Chevyho představí nový prodloužený koncertní program. Ten obsahuje
osvědčené hity, skladby z alba Process Of
Living a navíc některé nepublikované tracky.
Zásadní součástí živých vystoupení kapely je
vzájemná koncertní chemie všech spoluhráčů, projekt si díky ní získal věhlas i za hranicemi
Evropy.
V aktuálním složení skupina vystupuje od
roku 2013, kdy její řady rozšířila zpěvačka Kaia
Brown, rodačka z Washingtonu DC. Na
hudební scéně si získala jméno díky spolupráci s osobnostmi americké afro a hip-hopové scény. Její charismatický pěvecký projev
dává kapele do rukou novou rozbušku. Více
na www.ﬂeda.cz.

V únoru budou ukončeny tři výstavy Moravské galerie a z důvodu rekonstrukce uzavřeno Uměleckoprůmyslové muzeum.
Přijďte si 24. února naposledy užít výstavu,
která prezentuje tvorbu významného evropského malíře Josefa Šímy. Od 14.30 je připravený dvouhodinový rodinný program Au
revoir Monsieur Joseph Sima. V 17.00 hodin
proběhne závěrečná komentovaná prohlídka
s její kurátorkou Annou Pravdovou, na kterou
naváže prezentace připravované knihy pro
mládež, kterou chystají autoři Silvie Šeborová
a Jiří Franta v edici Moravská galerie Junior.
Tento den je derniérový také pro výstavu Inez

Tuschnerové v Pražákově paláci. Obě výstavy jsou poslední den k vidění do 20.00
hodin.
S Uměleckoprůmyslovým muzeem se
návštěvníci mohou přijít rozloučit před jeho
plánovanou rekonstrukcí 23.–24. února
a naposledy uvidět muzeum v jeho stávající
podobě. Podívají se do celé budovy včetně
běžně nepřístupných prostor. Čekají na ně
komentované prohlídky zaměřené na architekturu, historii i uměleckou výzdobu muzea,
bazar knih o umění a speciální překvapení.
Více na www.moravska-galerie.cz.

CO NÁM VÁLKA
VZALA A DALA

BYTOSTI V ZAHRADĚ

Výstavu Rok 1918 – co nám válka vzala
a dala… můžete na hradě Špilberku vidět
až do 3. března.
Sto let od konce první světové války a vzniku Československé republiky je tak zásadní
výročí, že naše výstava o těchto historických
událostech si zaslouží prodloužení.
Díky spoustě dobových předmětů a historických fotograﬁí poznáte, co vedlo k ukončení první světové války a vzniku československého státu i co se odehrávalo během
vyhlašování republiky ve městě Brně.
Zasáhnou vás příběhy vojáků, kteří se vraceli domů z obou stran válečné fronty, a nadchne vás atmosféra nově vzniklého svobodného státu.
Výstava je otevřená od úterý do neděle
od 9.00 do 17.00 hodin a najdete ji v prvním
patře jižního křídla hradu.
Více na www.spilberk.cz
Mgr. Michael Kalábek

I

Michaela Paučo
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Výstava Bytosti autora Libora Veselého je
k vidění v Otevřené zahradě na Údolní 33
do 17. února.
Pod názvem Bytosti představuje výtvarník
Libor Veselý dvě série obrazů. Podnětem
cyklu Osy těla byly graﬁky německého malíře
a rytce Heinricha Aldegrevera, které vycházejí hlavně z mytologických a biblických příběhů. Ve výsledné malbě se prolínají zdánlivě
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Sabina Coufalová
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zcela nesourodé umělecké metody – racionálně koncipovaná lineární malba lidské ﬁgury, jíž je vlastní řád a proporce odpovídající
realitě, a chaoticky působící změť stop otisků
barvy. Vzniká zde napětí mezi promyšleným
záměrem a náhodou, spontánním podnětem.
S otisky barevných skvrn a ploch pak Libor
Veselý dál pracoval, v některých z nich nacházel tvary, evokující těla zvířat i lidské postavy.
Tak se zrodila další série nazvaná Praxe divočiny, kde autor zasahoval do náhodných formací, asociujících u něj živé bytosti.
Vstupné na výstavu je dobrovolné, více na
www.otevrenazahrada.cz.
Libor Veselý je absolventem Fakulty výtvarných umění v Brně, ateliéru ﬁgurální malby
profesora Jiřího Načeradského, v roce 1999
studoval na Ècole Supérieure de Beaux –
Arts, Lorient ve Francii, potom na Akademii
výtvarných umění v Praze u profesora Jiřího
(mav) I
Sopka.
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SBOR SLAVÍ PŮL
STOLETÍ

Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce oslaví
50. výročí založení sboru.
K tomuto významnému výročí zve 23. února v 17.30 hodin na Výroční koncert do Společenského sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Během koncertu
také slavnostně pokřtí nové CD.
Vstupné na koncert je dobrovolné.
Sbor byl založen v lednu 1969 jako Pěvecké sdružení učitelů pod vedením MgA. Blahoslava Hajnce. V roce 1999 při příležitosti
30. výročí založení byl sbor přejmenován na
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce (PSBH)
a taktovku převzala dcera zakladatele souboru Mgr. Eva Hajncová.
Sbor pořádá jarní, vánoční a charitativní
koncerty a zúčastňuje se tuzemských i zahraničních hudebních festivalů, ze kterých si přivezl řadu ocenění. Repertoár PSBH je, stejně
jako věkové složení členů, široký a různorodý,
zpívá lidové i klasické písně, polyfonní
skladby, spirituály, duchovní hudbu, domácí
i zahraniční moderní tvorbu.
Více na http://psbh.euweb.cz
Milan Zámečník

DIVADLA V KLUBU
LEITNEROVA

KONCERT VYZVE
K TANCI

I

ÚNOR 2019
NEDĚLE 3. ÚNORA / 15:00
OBŘI - Divadlo Polárka
Na motivy pohádky Jana Wericha „Jak obři
na Šumavě vyhynuli“. Nedělní pohádka
STŘEDA 6. ÚNORA / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Nezavírejte svůj talent do šuplíku!
ÚTERÝ 12. ÚNORA / 19:30
ROOTS / KOŘENY – The Randoms
Improvizační představení pod taktovkou
brněnského uskupení The Randoms.
ČTVRTEK 14. ÚNORA / 19:30
MOLOTOW MOLOCH QUARTET
Groove a jazz na Leitnerce!
PÁTEK 15. ÚNORA / 19:30
PANE BŮH, TADY ANNA - Jevištní čtení
Čte: Bára Hrzánová
Hudba a zpěv: Aneta Langerová

Carl Maria von Weber, Johannes
Brahms, Richard Wagner, Richard
Strauss. Čtyři velká jména klasické
hudby, na která se mohou těšit
návštěvníci březnového koncertu Filharmonie Brno v sále Stadionu na Kounicově ulici.
To vše pod taktovkou německého dirigenta Alexandera Liebreicha. Na úvod
večera je připraveno Weberovo dílo
v orchestrální úpravě Hectora Berlioze
s názvem Vyzvání k tanci. Následují
Brahmsova Čtyři preludia a Vážné zpěvy
v aranžmá Detlefa Glanerta. Poslední
Brahmsovo dokončené dílo složené na
biblické texty přednese basbarytonista
Krešimir Stražanac. Z Wagnerovy tvorby
zazní předehra z opery Tristan a Isolda
večer uzavře Straussova symfonická
báseň Smrt a vykoupení.
Koncert se uskuteční 7. a 8. března,
začátek je v 19.00 hodin. Před koncertem
je pro posluchače od 17.30 hodin připraveno neformální setkání s dramaturgem,
při němž se dozvědí zajímavosti o připravených skladbách.
Vstupenky na koncert jsou k dostání
v předprodeji nebo na webu ﬁlharmonie-brno.cz, na setkání je potřeba se kvůli
omezené kapacitě registrovat na e-mailu: info@ﬁlharmonie-brno.cz.
Kateřina Konečná

I

Leitnerka není jen místo hudebních akcí
a koncertů, ale i místo pro brněnská a celorepubliková divadla, která zde mají své místo.
V první polovině roku nás čeká několik představení Divadla Facka, pro které se Leitnerka
stala hlavní brněnskou scénou. Facka u nás
zahraje například Kafkovu Proměnu nebo
představení Čerwuiš, neobyčejný, ale pravdivý
příběh o cestě amazonského indiána Čerwuiše
do Prahy. Večery improvizovaného divadla
u nás připravuje mladé brněnské uskupení
The Randoms a to zpravidla jednou měsíčně
v úterý. Z dalších souborů, na které se můžete
v této sezoně těšit, stojí za to zmínit loutkový
soubor Buchty a Loutky, kteří u nás zahrají svoje
populární představení Rocky IX, a to 9. dubna
v 19.30 hodin. Taneční divadlo u nás bude
reprezentovat ProART, který na Leitnerce
vystoupí při příležitosti výročí úmrtí Jana Zajíce,
který se upálil na protest proti začínající nesvobodě jako pochodeň č. 2 po Janu Palachovi.
V neposlední řadě u nás nově začíná hrát
Divadlo Aldente, divadlo s herci s Downovým
syndromem, které u nás od března začne
Tomáš Pokorný I
působit pravidelně.

SOBOTA 16. ÚNORA / 19:30
ČERWUIŠ aneb ve své vlasti cizincem
- Divadlo Facka
Příběh cestovatele Alberta Vojtěcha Friče,
který přivezl do Prahy jihoamerického indiána.

ÚTERÝ 26. ÚNORA / 19:30
PROMĚNA - Divadlo Facka
Mimicky a pohybově ztvárněná povídka
Franze Kafky.

ÚTERÝ 19. ÚNORA / 19:30
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
DEŽO URSINY - Lohengrin československého rocku
Tradiční poslechový pořad

STŘEDA 27. ÚNORA / 19:30
DÁŠA VOŇKOVÁ
Nezaměnitelná písničkářka

STŘEDA 20. ÚNORA / 19:30
LÁSKA, POEZIE, HUDBA
– Veselá divadelní společnost
Hudebně-literární večer z lyrických veršů
a prózy Paula Eluarda
ČTVRTEK 21. ÚNORA / 19:30
MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY
Majerovy brzdové tabulky jsou zpátky
a v původní sestavě!
PÁTEK 22. ÚNORA / 19:30
FOUR IN BLUE
Zemité blues na Leitnerce!

Café Leitnerka pro vás bude otevřena
pouze v době akcí.
Každé pondělí pravidelné kurzy cvičení:
17:00 – 18:30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19:00 – 20:00 Fyziojóga s Naďou Ženčuchovou

Předprodej v síti GoOut / TIC Brno
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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HUDEBNÍ ZÁŽITEK:
BOBBY McFERRIN

AUSTRALSKÁ
SKUPINA
PŘIPOMENE
PINK FLOYD

Po oslavě ke 30 letům na světových
pódiích se nejslavnější tributní Pink
Floyd kapela vrací s novou show.
Na své All That You Love tour přijedou
The Australian Pink Floyd Show 27. února
do Brna, kde ve 20.00 hodin v DRFG
Areně představí nesmrtelné písně kultovní skupiny. Desetičlenný ansámbl
zahraje skladby ze všech etap a hudebních cest Pink Floyd. Celosvětově uznávaná show slibuje nezapomenutelný
audiovizuální zážitek, posluchači se
mohou těšit na nejmodernější osvětlení,
videa, lasery, nafukovací postavy
a neuvěřitelně živý zvuk, který je již standardem všech jejich představení.
The Australian Pink Floyd Show je jednou z nejstarších a nejdéle fungujících
tributních kapel a patří k těm nejslavnějším. Ohromující hudební produkce se
zaměřením na hudební a vizuální detail
dělají z jejich show jeden z nejžhavějších
hudebních artiklů na hudební scéně
vůbec.
Když se v roce 1988 skupina pěti mladých lidí z Adelaide dala dohromady
a začala jen pro radost hrát písně Pink
Floyd v pronajaté školní místnosti, skoro
nikdo netušil, že tento projekt bude po
následujících 30 let plnit světové arény,
objeví se v televizích, hudebních časopisech, dokumentárních ﬁlmech a knihách o Pink Floyd a opakovaně se
dočkají pochvalných vyjádření v prestižních hudebních médiích i novinách, mimo
jiné v The Times či The Guardian.
(mav)
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Bobby McFerrin se proslavil díky svému
originálnímu stylu a unikátní technice zpěvu. Společně se čtyřmi vokalisty Gimme 5
rozezní 2. května Městskou halu Vodova,
vstupenky už jsou v prodeji.
Posluchači se mohou těšit na hudební dobrodružství plné melodických vokálů, svěžích
rytmů, radosti z hudby a improvizace.
Americký zpěvák využívá svůj hlasový rozsah čtyř oktáv a dokáže vytvořit iluzi dvojhlasného i vícehlasného zpěvu. Je mistrem
improvizace, do které rád zapojuje i publikum.
Jako první zpěvák vyjel v roce 1983 na turné
bez jakéhokoliv doprovodu a bez předem

připraveného programu. V Evropě sklidil
obrovský úspěch a ještě několikrát se sem
vrátil.
Největší úspěch zaznamenal v roce 1988,
kdy vydal album Simple Pleasures s písní
Don't Worry Be Happy, která získala ocenění
Grammy za nejlepší nahrávku a skladbu roku.
Bobby o písni později řekl, že je mimořádně
jednoduchá, vznikla ve spěchu jen tak mimochodem, a trochu jej mrzí, že právě díky ní
ho celý svět zná. Kromě zpívání McFerrin také
skládá písně a vystupuje jako dirigent s mnoha světoznámými soubory.
(mav)
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NESPOUTANÁ GAIA

Skupina Gaia Mesiah vydala 1. února dlouho očekávané album Excellent Mistake
a 27. února v 19.00 hodin ho představí v klubu Fléda.
Charisma, nespoutaná živelnost i screaming Marky Rybin, výjimečný drajv i skvěle
zvládnuté muzikantské řemeslo, to jsou atri-
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buty, které deﬁnují hru i pódiový projev kapely. Posílena různými hudebními i životními
zkušenostmi předvádí Gaia Mesiah dospělejší a přece stejně živelně nespoutaný vír
energie jako kdysi.
„Excellent Mistake se opět přibližuje svou
náladou našemu prvnímu albu Ocean. Proces jeho vzniku je plně vyjádřen i v názvu,
protože když zachytíte chybu v muzice
a správně si s ní pohrajete, může vzniknout
něco opravdu excelentního,“ vysvětlila kytaristka Morella, a dodala: „Stejné je to i s desetiletou přestávkou kapely. Jsme naplněni
novou energií a poučeni ze svých chyb.“
Více informací o kapele na www.gaiamesiah.com, program Flédy na www.ﬂeda.cz.
(mav)

I

Kultura

ZA POZNÁNÍM SVĚTA I SEBE
Ačkoliv je Divadlo Polárka, spravované MČ
Brno-střed, jednou z nejmenších brněnských profesionálních scén, získalo si pod
uměleckým vedením Jana Cimra a Natálie
Pelcové nejen návštěvnickou oblibu, ale
i výrazný ohlas odborné veřejnosti.
V celostátním měřítku k tomu dalo na jaře
2017 podnět především textově a inscenačně
náročné drama nonkonformního polského
autora Tadeusze Słobodzianka Naše třída
v režii Břetislava Rychlíka.
Je dobře, že u svých mírně rozbíhavých
aktivit na dvou hracích prostorech (příležitostně i v Klubu Leitnerova) a při rychle nasazovaných premiérách (tak si jakožto startovací
rampa čerstvých absolventů JAMU počínalo
hned od svého založení r. 1999) oﬁciálně
deklarované divadlo pro děti a mládež soustavně pamatuje na obecenstvo širokého
věkového rozptylu – doslova od batolat přes
mateřské a základní školy po studentské teenagery, ba i dospělé, přičemž se nevyhýbá
nevtíravě poučující přidané hodnotě pořadů.
Přívětivé foyer se otevírá den co den, často
i dvakrát, aktuálně pro šest nových her.
Na říjnový úvod nynější 21. sezony, s mottem Hrdinství – no jak to kdo vezme, přizvala
Polárka (po šéfovi ústeckého ČS Filipu
Nuckollsovi k české premiéře Vnitřní nepřítel
z pera Francouzky Marylin Mattei) dalšího
renomovaného hosta, nedávnou uměleckou
šéfku zlínského MD Hanu Mikoláškovou, pro
niž to byl svým způsobem návrat do povědomého prostředí.
Odvážně zvolila vlastní dramatizaci rozsáhlejší dvojdílné povídky Siddhártha (1922) od
německy píšícího, ve Švýcarsku žijícího autora Hermanna Hesseho. Humanistický prozaik, lyrik a esejista, první nobelista za literaturu po druhé světové válce, u nás známý
např. románem Stepní vlk, jehož rodiče působili jako evangeličtí misionáři v Indii, pod vlivem soudobého psychoanalytického bádání
beletristicky zkoumal vztah tělesna a duchovna v lidském nitru.
Půldruhahodinové nonstop představení,
v Cimrově dramaturgii adresované už dětem
od devíti let, uvážlivě respektuje (v neuvedeném citlivém překladu Miloše Černého)
dějovou linku básnivé exotické předlohy.
Titulní mladý bráhman, nositel původního
jména Buddhy (typově odpovídající a interpretačně zdatný Tomáš Sukup), po rozchodu
s otcem opouští domov, nejprve doprovázen
povahou odlišným přítelem Góvindou (Jaro-

slav Tomáš). Nastupuje jakousi iniciační cestu
různými prostředími: v poměrně výstižných

epizodách se mj. setká s asketickým šramanou (Alfred Texel), naváže milostný vztah
s kurtizánou Kamalou (Kateřina Veselá), čerpá
moudrost u převozníka Vasudévy (Barbora
Kocmánková) atd., až ve stáří jeho duše
dospěje do kýženého stadia nirvány.
V abstraktní minimalistické výpravě Davida
Janoška s bambusovými tyčemi na tazích
a náznaky indických oděvů, při decentních
nahrávkách tradiční hudby (tibetská mísa,
ﬂétna, bicí) Jana Kyncla a „jogínské“ choreograﬁi Hany Achilles nabízí se školákům první,
možná jen intuitivní dotek moudrosti orientálních náboženství a ﬁlozoﬁe.
Kritický žebříček Divadelních novin vyzdvihl Siddhárthu tříhvězdičkovým hodnocením
„je dobré vidět“.
PhDr. Vít Závodský
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Nevlídno? Zima?
Šup do Polárky!
02
03
04
05
07
11
12
13
14
15
23
26
28

Cirkus Unikum věk 5+
10.30 & 15.30
MALÁ SCÉNA
ne Tančírna věk 2+
14.30 & 16.00
LEITNERKA
věk
3+
15.00
Obři
MALÁ SCÉNA
po Od maličkých k velikým věk 3+
17.30
MALÁ SCÉNA
út Tamtadarova dobrodružství věk 5+
17.30
čt Siddhártha věk 9+
17.30
MALÁ SCÉNA
věk
0+
po Jak dělá ryba
14.00 & 15.30
MALÁ SCÉNA
út Jak dělá ryba věk 0+
14.00 & 15.30
MALÁ SCÉNA
st Jak dělá ryba věk 0+
14.00 & 15.30
MALÁ SCÉNA
věk
0+
čt Jak dělá ryba
14.00 & 15.30
MALÁ SCÉNA
DERNIÉRA
pá Jak dělá ryba věk 0+
14.00 & 15.30
PREMIÉRA
so Vinnetou věk 6+
15.30
út Vinnetou věk 6+
17.30
věk
7+
čt Bratři Lví srdce
17.30
V dopoledních hodinách hrajeme pro školy a školky.
so

Celý program najdete na našem webu. Změna programu vyhrazena.

www.divadlopolarka.cz, rezervace vstupenek +420 770 142 638
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Kultura / Neziskové organizace

OPERA DON CARLOS

Národní divadlo Brno připravilo na 2. února
v Janáčkově divadle premiéru opery Don
Carlos. Nastudována je v italském originále
s českými a anglickými titulky.

Politické intriky, náboženství a zakázaná
láska, tak by se dalo ve stručnosti shrnout
jedno z vrcholných děl italského mistra Giuseppe Verdiho Don Carlos.
Dílo inspirované dramatem německého
básníka Friedricha Schillera bylo pro Verdiho
završením umělecké etapy, ve které směřoval
k uzavřenému dramatu nejvyšších divadelních kvalit. I když se volně inspiroval historickými událostmi jako u všech svých vrcholných děl, je historie pouze rámcovým
pozadím a na prvním místě se ocitá nadčasový příběh, psychologická propracovanost
postav a mistrovské hudební zachycení jejich
nejhlubších emocionálních stavů.
Komorní drama několika postav, které se
ocitly uprostřed hry ovládané vyšší mocí, je
rámováno velkolepými sborovými výstupy
jako je např. scéna autodafé, jež patří ve Verdiho tvorbě k těm nejpůsobivějším.
Více na www.ndbrno.cz.
(mav)

I

ZAPOMENUTÉ SVĚTLO
Jak těžký a vysilující souboj musí svést člověk, jehož víru nejen v Boha nahlodají
pochybnosti? Strhující divadelní adaptací
knihy básníka Jakuba Demla Zapomenuté
světlo připravilo Divadlo Petra Bezruče.
V brněnské premiéře představí ostravští
umělci inscenaci 7. února v Divadle Bolka Polívky. Hluboký pohled do lidského nitra se stal
velkou hereckou příležitostí pro Norberta
Lichého, kterého režisérka Janka Ryšánek
Schmiedtová obsadila do hlavní role. Dramatizaci knihy, kterou mohou diváci znát i díky
stejnojmennému ﬁlmovému zpracování, připravil pro ostravskou scénu Jakub Nvota, režisér diváky i odbornou veřejností ceněné inscenace Spalovač mrtvol. V pestrém repertoáru
si ale v únoru vyberou určitě i ti, kteří hledají
trochu odlehčenější, byť neméně kvalitní tituly.
Po úspěšné lednové premiéře opět vyjede
6. a 11. února Horská dráha s Milanem Kňažkem
a Evou Novotnou. Nenechejte si ujít tuto francouzskou konverzační komedii s prvky absurdního humoru, jejíž děj je plný zvratů i nečekaných sešupů. Začátky představení jsou v 19.00
hodin.
Jiřina Veselá

I

ZÁVISLOST NENÍ
NAPOŘÁD

NA POČÁTKU SLAVÍ

Lidé, kteří dokázali překonat svoji závislost,
sdílejí na blogu své příběhy.
Zkušenosti těch, kteří si závislostí sami
prošli, představují mimořádný přínos pro
všechny, kteří svoji cestu ze závislosti teprve
hledají. Příběhy jsou zveřejněny na
www.zotavenibrno.cz. Za celou kampaní
stojí skupina Zotavení Brno ve spolupráci
se Společností Podané ruce.
Skupina Zotavení Brno je podpůrnou skupinou, jejíž členy spojuje přímá, osobní či
rodinná, zkušenost se závislostí a zotavením.
Skupina se setkává pravidelně jednou měsíčně, jejím koordinátorem je psycholog a terapeut Pavel Nepustil.
Společnost Podané ruce podporuje vznik
a rozvoj sítě recovery koučů, tedy průvodců
s vlastní zkušeností se závislostí, proto se
chystá od března otevřít 120hodinový základní vzdělávací program specificky zaměřený
na recovery kouče, který zahrnuje sebezkušenost, praktické nácviky, tematické semináře a stáže.

V březnu to bude 25 let, co obecně prospěšná společnost Na počátku začala
pomáhat těhotným ženám a maminkám
s dětmi v tísni. U této příležitosti zve první
březnovou neděli do Semilassa na beneﬁční koncert.
Zahraje zde 65členný symfonický orchestr
z Police nad Metují Police Symphony
Orchestra. Jeho vedoucí, třiadvacetiletá
absolventka brněnské JAMU Petra Soukupová, je držitelkou ocenění Mladý srdcař
roku 2018 Nadace Via Bona. Zazní zde hudba mnoha žánrů od klasiky přes pop, rock
nebo melodie z ﬁlmů a pohádek. V minulosti
těleso vystupovalo například s Martou Kubišovou nebo baletem Národního divadla.
Vstupenky na koncert jsou v předprodeji
k dostání v síti Ticketportal.
Když v devadesátých letech začala skupina
lidí pomáhat nečekaně těhotným ženám, byla
představa čtvrtstoletí fungující organizace
neuvěřitelná. Za tu dobu se pracovníci organizace věnovali třem tisícům žen. Postupně
vybudovali tři sociální služby.
Poradna Na počátku nabízí vyslechnutí,
podporu i praktickou pomoc. „Chceme, aby

Bc. Katarína Kotrasová

I
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každá žena mohla svou situaci s někým probrat, znovu zvážit všechny možnosti, které
má. Nakonec však vždy respektujeme konečné rozhodnutí klientky,“ popsala práci Poradny
ředitelka Na počátku Eva Vondráková.
Domov pro dětský život nabízí klidné zázemí pro dobu těhotenství a raného mateřství.
Kvůli bezpečí klientek se nachází na neveřejné adrese, stejně jako Byty Na počátku.
Ty jsou nejmladší ze služeb organizace. Jejich
založení stálo na zkušenostech pracovníků
organizace, že s některými ženami je dobré
pracovat delší dobu a umožnit jim tak pozvolnější návrat do běžné společnosti.
Březnové oslavy budou pokračovat v Praze, kde bratři kapucíni na služby Na počátku
věnují ve středu 6. března sbírku z koncertního cyklu Večery u kapucínů a dále pak bude
v březnu jezdit brněnskými ulicemi Galerijní
tramvaj s informacemi o Na počátku.
Trojicí akcí chce organizace nejen oslavit
25 let své existence, ale také poděkovat
všem podporovatelům a informovat o svých
službách širokou veřejnost. Aby se pomoc
dostala vždy tam, kde je jí třeba.
Mariana Ambrožová

I

Sport

HRDINA
KRÁLOVSTVÍ
KOMETY DUCÁR
VÍTĚZÍ

V závěru roku 2018 zažili příznivci boxu
velký svátek. Hrdina Království Komety
Vasil Ducár zvítězil technickým K. O.
nad Danielem Brunclíkem.
Souboj se odehrál v pražské O2 Areně,
kde spolu oba borci svedli zápas v kategorii MMA. Boj trval zhruba dvanáct minut
a brněnský sportovec v něm zvítězil ve
třetím kole, takzvaným technickým K. O.
Vasil Ducár je profesionálním mistrem
světa v boxu organizace WBF. Tento titul
vybojoval, když ve francouzském Lille
porazil domácího Samuela Kadje.
Pochází z Citonic na Znojemsku,
s boxem začínal při studiu vysoké školy
v brněnském klubu Muay Thai, ale při
zkouškovém období okusil klasický box
v oddílu Řešeto Znojmo. Později v klubu
Valetudo RK Znojmo poznal i MMA. Má
domácí titul v boxu, amatérský v thajském
boxu, v němž se stal vicemistrem světa.
Takto na svém facebookovém proﬁlu
shrnul svoje sportovní úspěchy v minulém
roce: „…páni to byl rok! Stalo se toho tolik,
změnil jsem místo zaměstnání, přestěhoval se, začal s MMA, odzápasil sedm
zápasů, žádná prohra, z toho 2 tituláky
v boxu na deset kol, čtyři zápasy ukončil
před limitem. Tenhle rok mi dal hodně,
jsem rád za všechny věci. Díky za hlad
v dietě, díky tomu si daleko víc vychutnám
jídlo. Díky za bolest a únavu v tréninku,
daleko víc si vážím pohodlí a klidu. A díky
tomu všemu jsem se naučil vše prožívat,
ty špatný věci i ty dobrý a užívat si i tu
bolest, hlad, žízeň – cokoliv. Protože ať
už je vaše situace sebelepší nebo sebe(mav) I
horší, vždy se změní.“

FESTIVAL DO HOR!

V únoru pokračuje festival Do hor! dalšími
zajímavými přednáškami s cestovatelskou
a sportovní tematikou.
V zastupitelském sále radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2 prozradí
7. února od 18.00 hodin univerzální atlet Tomáš
Bystřický jak trénuje, kolik toho naběhá, a které závody má nejraději. Fitness a běžecký
trenér s dvacetiletou praxí Jiří Gruntorád
doplní informace o tréninku podle tepové frekvence. Rock point poradí, jak vybrat správné
běžecké vybavení nejen do hor a večer
zakončí promítání tematického snímku. Setkání nese název Od šutru až nad mraky.
S nejzajímavějšími ferratami Alp ve stejném
sále seznámí 21. února od 18.00 hodin Jakub
Cejpek. Procestoval kus světa, není měsíce,
kdy by nebyl v Alpách a vždy s sebou bere
fotoaparát. Působí jako šéfredaktor časopisu
Everest a jako průvodce rád ukazuje krásy
hor i ostatním. Horský vůdce Vojtěch Dvořák
pak upozorní na nejčastější chyby, které děláme na zajištěných cestách.
Jakub Cejpek dále zavede 20. února
v 18.15 hodin v Klubovně Alpenvereinu na
Údolní 57 posluchače do Jižní Ameriky
v přednášce Barevná Bolívie. Altiplano je
jedno z nejúchvatnějších míst naší planety,
náhorní plošina ležící ve výšce 4 000 metrů
nad mořem nabízí stáda lam, pestrobarevné
laguny plné plameňáků, šestitisícové vulkány, studené noci a oblohu plnou zářících
hvězd.

Mediální obraz Íránu by napovídal, že patří
mezi země, kam by cestoval jen blázen. V klubovně 5. února přednáška Írán, Damávand
představí jeho jinou stránku, kdy zjistíme, že
místní obyvatelé jsou stejně přátelští a pohostinní jako kdekoliv jinde.
Čas konání přednášky bude upřesněn na
stránkách www.festivaldohor.cz. Na tomto
odkazu jsou k dispozici podrobnější informace o jednotlivých přednáškách.
Festival bude po pěti únorových setkáních
pokračovat také v březnu. Seznámí s meteorologií a poradí s plánováním horských túr,
zavede na vrcholy alpských čtyřtisícovek,
dále do Švýcarska a v dubnu sérii přednášek
uzavře Peggy Marvanová, která představí
(mav) I
nejdelší MTB závod světa.
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Inzerce

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:
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oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
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www.podlahyslezak.cz
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Křenová 52
Brno
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REKONSTRUKCE

info@plavanikrokodyl.cz

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ

BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN
NA KLÍČ
Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

VELKÝ ÚNOROVÝ VÝPRODEJ
WWW.MOJENOVAKUCHYNE.CZ
AKCE JSOU PLATNÉ 1.- 28. ÚNORA 2019

model kuchyně Soraya
JEJÍ SLEVA V ÚNORU JE

30%+5%* =

35%

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

SLEVA NA DESIGNOVÉ SPOTŘEBIČE ORA-ÏTO
..................................................................................

ostatní modely gorenje
JEJICH SLEVA V ÚNORU

25%+5%* =

30%

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

* sleva 5% při podpisu smlouvy do konce února
10% ..........................................................................

PRODEJNA BRNO-CENTRUM, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 4, PO-PÁ 9:00-18:30, SO 9:00-13:00, TEL.: 731 640 640, 739 555 320
PRODEJNA BRNO-MODŘICE, SOHO CENTRUM, SVRATECKÁ 989, DENNĚ 10:00-20:00, TEL.: 778 452 559
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