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3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 30. 1. 2019 V 16.00 HODIN
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.
Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
Doporučujeme přijít na 16.00 hodinu.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Kontrolovali jsme
doručení zpravodaje
Při kontrole roznosu prosincového zpravodaje jsme se zaměřili na lokality, ve kterých
vám minulý měsíc zpravodaj ve schránce
chyběl. Společně se zástupci distribuční ﬁrmy
jsme prošli ulice Poříčí, Kopečná, Milady Horákové a jejich okolí. Nezjistili jsme zde tentokrát
žádné nedostatky. Pokud by se k vám domů
zpravodaj nedostal, zavolejte na telefonní
číslo 542 526 341 nebo napište na e-mail:
redakce@brno-stred.cz, příště zkontrolujeme
roznos i u vás. Prozatím můžete využít elektronickou čtečku na webových stránkách:
https://zpravodaj.brno-stred.cz/. Stáhnout si
ji můžete i do mobilu a tabletu nebo si přečíst
zpravodaj na počítači.

Miniúřad je tu pro vás
Potřebujete se zeptat, jak vyplnit formulář,
kterému nerozumíte? Nejste si jistí, jak vyřešit
vaši životní situaci u nás na radnici? Ke komu
jít? Co mít s sebou? U nás na radnici vám rádi
pomůžeme. Už téměř rok pro vás máme takzvaný Miniúřad. Najdete jej na Dominikánské
2, hned vlevo za vrátnicí, a nejen zmíněné,
ale i mnohé další potřeby, dotazy nebo trable
společně s kolegy vyřešíte.
Miniúřad je místem, kde vám pomohou
s řešením vaší úřední záležitosti. Kolegové
vám poskytnou základní poradenství, nasměrují vás ke kompetentním úředníkům tak,
abyste k nim přicházeli již vybaveni potřebnými informacemi i formuláři. Cílem Miniúřadu
je minimalizovat čas vás, klientů, strávený na
úřadě. Miniúřad disponuje formuláři, pomůže
s jejich vyplněním, ověří podpisy či kopie,
poskytne služby Czech Pointu. V pondělí
a středu je otevřen od 8.00 do 18.00 hodin,
v úterý a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hodin
a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin. Pracovníci
jsou vám zde k dispozici také telefonicky na
číslech 542 526 378 a 542 526 379.

Fontána na Obilním trhu
Znáte ji, celý rok v ní pokojně teče voda,
malé děti i dospělí se u ní rádi osvěží. Některé
z vás možná zarazí, že na rozdíl od jiných
kašen v Brně tahle funguje i v zimě. A je to
v pořádku, nemusíte mít obavu. Fontána prošla v roce 2015 rekonstrukcí, díky níž dokáže
fungovat i během zimy. Namrzající voda tak
od té doby v zimě vytváří zajímavou ledovou
výzdobu, kterou mohou kolemjdoucí v parku
obdivovat. Věříme, že i letos nám ukáže krásné brněnské ledové království.

Nízké teploty a sněhová pokrývka totiž některým druhům ztěžuje získávání potravy přirozenou cestou. O údržbu dřevěných krmítek
se stará náš úřad, přisypat zob do krmítek,
která jsou zavěšena níže nad zemí, však
může i kdokoliv z veřejnosti.

Zasedání zastupitelstva
v roce 2019
Rada městské části Brno-střed schválila
harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed pro rok 2019. Zastupitelstvo se bude konat v termínech: 30. ledna,
13. března, 24. dubna, 19. června, 11. září, 6. listopadu a 11. prosince. Koná se ve společenském sále radnice Brno-střed na Dominikánské 2, vždy od 16.00 hodiny. Je veřejné
a občané městské části Brno-střed se mohou
do jednání zapojit svou připomínkou případně požadavkem v rámci hovorů s občany,
které jsou zařazeny na začátku zasedání. Ze
zasedání je také vysílán on-line přenos na
www.brno-stred.cz. Případné změny termínů
konání budou zveřejněny ve zpravodaji a na
(kad) ■
webu radnice.

Pečovatelská služba MČ Brno-střed

Krmítka pro ptáky

nabízí volná pracovní místa
pro pracovníky v soc. službách

Do parků, jejichž správu zabezpečuje
městská část Brno-střed, i letos instaloval
v zimní sezoně Odbor životního prostředí
krmítka pro ptáky.
Celkem se jedná o deset krmítek umístěných na Moravském náměstí, Komenského
náměstí, při ulici Rooseveltově, v parku na
Kolišti u Janáčkova divadla, v Björnsonově
sadu, na Kraví hoře a v parku na náměstí
28. října, které pomáhají ptactvu našich parků
a zahrad přežít nepříznivé zimní podmínky.

(pečovatelka)
pro terénní péči.
Vhodné je absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu
pracovníka v sociálních službách
(do půl roku od nástupu).
Bližší informace na tel. 542 526 335,
e-mail: katerina.jilkova@brno-stred.cz
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NOVÉ VEDENÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI BRNO-STŘED
Volby do zastupitelstev obcí v říjnu pomyslně rozdaly karty mezi politické strany a sdružení. Dohodu o koalici uzavřely ODS, ANO
a KDU-ČSL a na ustavujícím Zastupitelstvu městské části Brno-střed 21. listopadu bylo zvoleno nové vedení radnice pro období
2018–2022. Dovolte, abychom vám představili jeho jednotlivé členy.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta

Bc. Martin Landa
1. místostarosta

politická příslušnost: ODS
s podporou Svobodných

politická příslušnost: bez
politické příslušnosti, zvolen
za ANO 2011

JUDr. Michaela Dumbrovská
2. místostarostka
politická příslušnost:
KDU-ČSL

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti rozvoje městské
části a kultury.

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti životního prostředí.

Zabezpečuje konkrétní úkoly
v samostatné působnosti
v oblasti školství, občanských
záležitostí a matriky.

Řadu úkolů mám jako starosta uloženo
zákonem o obcích, například přípravu jednání
rady a zastupitelstva městské části nebo
zastupování městské části navenek. Kromě
toho jsem si vzal na starost dvě oblasti – rozvoj městské části a kulturu. Spolu s radničními
kolegy chceme, aby naše čtvrť byla dobrým
domovem a současně vlídným prostředím
pro naše hosty. Více o plánech a úkolech
starosty se dozvíte v rozhovoru na str. 14–15.

Chtěl bych posílit intenzivní úklid vodou
a parou v přetíženém centru Brna a podle
ﬁnančních možností jej i rozšířit. Zaměřím se
na péči o zeleň a participaci obyvatel v této
oblasti. Důležité je i dotažení investic do plánovaných rekonstrukcí parků. V neposlední
řadě bych také rád zavedl koncepční přístup
k ozeleňování centra zejména v souvislosti
se snahou o zadržování vody a ochlazováním
města.

Zřizujeme 11 základních, 24 mateřských
škol a 6 školních jídelen, které vyžadují dlouhodobou péči a nemalé investice a my jim
je chceme dát. Mou snahou je podporovat
a budovat školy, které nabídnou kromě kvality
i sportovní, přírodovědné a jazykové zaměření. Chci udržet trend, že se všechny tříleté
a nemálo dvouletých dětí dostane do školky.
Svou práci mám ráda, dělám ji s plným nasazením a věřím v její smysl.

Ing. Roman Kotěra
3. místostarosta

Ing. Martin Schwab
4. místostarosta

Mgr. Jan Mandát
uvolněný člen rady

politická příslušnost: ODS
s podporou Svobodných

politická příslušnost:
ANO 2011

politická příslušnost: ODS
s podporou Svobodných

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti dislokace nebytových prostor, ekonomiky,
rozpočtu a ﬁnancí.

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti sportu a turismu.

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti dopravy a bydlení.

Chtěl bych v naší městské části najít vhodné lokality pro výstavbu víceúčelových hřišť
a také místo pro vybudování krytého skateparku, který tu chybí. Považuji za zásadní
vybavit všechny základní školy cvičební
sadou na dětskou gymnastiku, které budou
moci využívat i děti z našich mateřských škol.
Je důležité, aby se děti už odmala seznamovaly se základy gymnastiky, získaly všeobecnou pohybovou průpravu a zejména získaly
pozitivní vztah ke sportu a pohybu.

V oblasti dopravy se zaměřím na revizi systému rezidentního parkování a vytváření
nových parkovacích stání, a to zejména legalizací míst, kde by se parkovat určitě mohlo,
ale je to formálně zakázané. V bytové oblasti
je mým cílem výrazné navýšení počtu přidělovaných bytů. Jednou z cest je i opětovné
umožnění přidělování bytů na opravu vlastním nákladem, avšak s podmínkou řádného
provedení oprav, které bude městská část
kontrolovat.

V tomto volebním období bych se chtěl
zaměřit na efektivní pronajímání nebytových
prostor v domech svěřených naší městské
části. Zejména budu usilovat o zrychlení
administrativní části tohoto procesu. Dále
bych se chtěl podílet na tvorbě rozpočtu
a rozpočtových výhledů. Budu intenzivně
spolupracovat s Magistrátem města Brna,
abychom byli co nejúspěšnější v získávání
ﬁnančních prostředků pro naši městskou část.
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Miroslav Vaníček
uvolněný člen rady

Ing. arch. Petr Bořecký
uvolněný člen rady

Mgr. Marie Jílková
uvolněná členka rady

politická příslušnost: ODS
s podporou Svobodných

politická příslušnost:
ANO 2011

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti majetku.

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti výstavby a územního plánování.

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
ve věcech sociálních a zdravotních.

Mým hlavním cílem je realizace doprodeje
bytových jednotek v domech, ve kterých má
město již jen spoluvlastnický podíl. Dalším
důležitým bodem k řešení je doprodej spoluvlastnických podílů na pozemcích, které se
v minulosti neprodaly souběžně s prodejem
bytů. Dále bych chtěl zajistit dobrou komunikaci s Magistrátem města Brna ve věcech
týkajících se dispozic s majetkem města na
území městské části.

Mým cílem je dovést k realizaci rozsáhlou
rekonstrukci Moravského náměstí a nastartovat všechny přípravné práce a procesy, aby
mohlo v budoucnu dojít ke kompletní přestavbě Mendlova náměstí včetně nového
dopravního řešení. Další rozvoj městské části
pak řešit jako doposud na základě výsledků
architektonických studií a za přispění odborníků z oboru.

Jedním z mých prvních úkolů bude realizace výstupů z auditu Obec přátelská rodině.
Chci také podpořit spolupráci neziskových
organizací v sociální oblasti, které působí na
území Brno-střed. Považuji za důležité podporovat terénní sociální práci a ráda bych
upevnila personální stabilitu sociálního odboru. Budu se věnovat i seniorským tématům,
například vzdělávání, klubům a aktivizaci
seniorů.

Ing. Ivo Komárek
neuvolněný člen rady

Jiří Švachula
uvolněný člen rady

Pavel Dvořák
uvolněný člen zastupitelstva

politická příslušnost: ODS
s podporou Svobodných

politická příslušnost:
ANO 2011

politická příslušnost:
ANO 2011

Zabezpečuje konkrétní úkoly deﬁnované Radou městské části Brno-střed.

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti investic a správy
bytových domů.

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti
v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku, obchodu
a služeb.

Rád bych se zaměřil na rozvoj a řízení naší
samosprávy. Tedy pomoci s řešením, jak současnou správu úřadu a jeho fungování zefektivnit. Dále pak pomoci aplikovat moderní
trendy v oblasti řízení pro úspěšné fungování
úřadu samotného a ku prospěchu těch, kteří
v naší městské části bydlí, pracují, podnikají
či relaxují. Neboli: „Blaho lidu ať je nejvyšším
zákonem.“

Chceme pokračovat v kompletních rekonstrukcích bytových domů s důrazem na kvalitu provedení a zachování jejich historické
hodnoty, například jako u rekonstrukcí domů
na Moravském náměstí 14a, 14b nebo Jánské 7. Budeme samozřejmě i nadále provádět
také běžnou pravidelnou údržbu domů a bytů
při zachování vstřícného přístupu k jejich
nájemníkům.

Chtěl bych navázat na dosavadní spolupráci jak s městskou, tak i Policií ČR, a rozvíjet
ji ve všech oblastech zachovávání veřejného
pořádku. Budu aktivně podporovat potřebné
změny legislativy, vyhlášek a souvisejících
předpisů a norem. Budu systematicky rozvíjet
Zelný trh a budovat síť tržních míst co do kvality i formy. Chci dále pokračovat v prevenci
vizuálního smogu.

CO MÁ NA STAROSTI RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED?
Rada městské části Brno-střed má jedenáct členů, kteří byli zvoleni z členů zastupitelstva. Starosta a místostarostové jsou
členy rady ze zákona. Jako poradní orgány
jmenuje rada komise, které jsou zpravidla
složeny ze zástupců všech politických
stran a sdružení zastupitelstva.

Rada zejména:
G zabezpečuje hospodaření obce podle
schváleného rozpočtu
G projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy obecního zastupitelstva, komisemi nebo občany městské
části Brno-střed
G zřizuje a ruší komise Rady městské části
Brno-střed, odbory úřadu, jmenuje a odvolává z funkce předsedy a členy komisí a na

návrh tajemníka Úřadu městské části Brno-střed jmenuje a odvolává vedoucí odborů
úřadu
G řídí činnost komisí a úřadu v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly
G přezkoumává na základě podnětů opatření
přijatá komisemi a odbory úřadu v otázkách
samostatné působnosti
G přijímá petice a zajišťuje jejich projednání
a vyřízení
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Rada je odpovědná zastupitelstvu. Obvykle se schází v týdenním intervalu, usnáší se
většinou hlasů všech svých členů. Jednání
řídí starosta městské části, řídí se schváleným
Jednacím řádem Rady městské části Brno-střed. Rada je výkonným orgánem městské
části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti. Jednání rady jsou neveřejná.
Poradním orgánem rady jsou komise. Pro
období 2018–2022 byly radou jmenovány
tyto komise:
Bytová; dislokační; pro školství, mládež,
kulturu a sport; majetku; výstavby, územního
rozvoje a strategického plánování; dopravy
a služeb; životního prostředí; pro oblast
sociální, zdravotní a občanských záležitostí;
pro správu bytových domů; legislativní a organizační.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Zastupitelstvo městské části Brno-střed je
volený orgán, který rozhoduje ve věcech
patřících do samostatné působnosti městské
části Brno-střed. Práva a povinnosti zastupitelstva vycházejí ze zákona 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále
Statutu města Brna a dalších příslušných legislativních norem. Jednání zastupitelstva upravuje Jednací řád Zastupitelstva městské části
Brno-střed.
Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své
iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska
a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu
obce. V městské části Brno-střed je v souladu
se zákonem o obcích zřízen Finanční výbor

a Kontrolní výbor. Zastupitelstvo městské
části Brno-střed na svém zasedání 21. listopadu zvolilo do výborů následující zastupitele:

Blaštíková, Ing. Mgr. Pavel Mises, Martin Bundálek.

Finanční výbor:

Předsedkyně:
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
Místopředsedkyně:
Dr. Ing. Karen Kylbergerová
Členové:
MUDr. Vojtěch Weinberger, Ing. arch. Gabriel
Kurtis, Mgr. Jasna Flamiková, Ing. Ivo Komárek, Ing. Zdeněk Machů

Předsedkyně:
Mgr. Bc. Ladislava Macurová
Místopředseda
Martin Drdla, MSc.
Členové:
Mgr. Ilona Sedláková, Ing. Bohumil Bílek,
Mgr. Marie Jílková, Bc. Patrik Doležal, BcA.
Petr Kalousek, Mgr. David Oplatek, Lenka
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Kontrolní výbor:

(kad)

■
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O PŘÍŠTÍ SEZONĚ
NA ZELNÉM TRHU
JE ROZHODNUTO

ZABRUSLETE SI
POD JOŠTEM

Bruslák pod Joštem byl i letos jednou
z vánočních atrakcí centra Brna. Na rozdíl
od adventních trhů však zůstává v provozu
až do konce února. Ještě jste ho nevyzkoušeli? To je ale škoda, přijďte, stojí to za to.
Bruslák má rozlohu 860 metrů čtverečních
a zároveň tak může bruslit až 80 návštěvníků.
I letos platí, že se můžete projet pod jezdeckou sochou markraběte Jošta Moravského.
Loňský teplý podzim nám jej dovolil zprovoznit až na konci listopadu. Slavnostní zahájení
se velmi vydařilo, a to i díky krasobruslařským
ukázkám malých bruslařek a bruslařů
z TJ STADION BRNO. Jejich vystoupení
doplnila krasobruslařská show našich sportovních hvězd Kateřiny Beránkové, olympioničky a hvězdy českého krasobruslení sportovních párů, kde tvořila dvojici s Otto
Dlabolou, a Ondřeje Hotárka, bronzového
medailisty z ME 2013, několikanásobného
účastníka ME, MS a ZOH. Originální atmosféru
na místě dotvořili Vizuálové se svými světelnými efekty.

Pokud si chcete jít zabruslit, otevírací doba
je od pondělí do neděle:
G 10.00–12.00 hodin: 1. blok bruslení je v pracovní dny vyhrazen dětem ze základních
škol, které bruslí zdarma, je tedy možné,
že v tuto dobu bude led zcela zaplněný
žáky
G 13.00–15.00 hodin: 2. blok bruslení
G 16.00–18.00 hodin: 3. blok bruslení
G 19.00–21.00 hodin: 4. blok bruslení
Děti do šesti let bruslí zdarma, cena pro
dospělé je 100 korun. Děti nad 6 let a senioři
platí 60 korun. Na místě je každý den otevřená půjčovna bruslí a bruslařských pomůcek pro nejmenší a také občetstvení.
Pro ty z vás, kterým se nechce zajíždět do
centra, nebo preferujete menší bruslařské
plochy, připravila městská část Brno-střed
navíc ještě kluziště v areálu koupaliště na
Kraví hoře. Bližší informace najdete na stránkách www.kravihora-brno.cz.
(kad)

■

Rada městské části Brno-střed rozhodla
o výběru prodejců pro rok 2019 na Zelném
trhu.
Již od 1. ledna až do 9. listopadu 2019
budou moci prodejci nabízet svoje zboží na
Zelném trhu. Zimní měsíce přitom budou
využívat zájemci z řad obchodníků, nabízející
překoupené zboží, a to v závislosti na počasí.
V jarních měsících se pak tržiště bude
postupně zaplňovat také zemědělci, kteří
nejdříve nabídnou sazenice a osivo, následně
pak také své ostatní výpěstky.
Všech 130 prodejních míst pak bude obsazeno až v plné sezoně, tedy přibližně od druhé půlky května.
Letos dostalo přiděleno svoje stabilní prodejní místo na 30 prodejců-zemědělců, kteří
nabízejí vlastní produkci, a 15 obchodníků
prodávajících překoupené zboží. Ostatní prodejci tradičně využívají možnost prodávat
bez jistoty stabilního místa nárazově, v závislosti na dozrávající úrodě a příznivém počasí. Na trhu tak zákazníci najdou všechny
své oblíbené prodejce.
Rozmístění na tržišti bude stejné jako
v letošní sezoně. V dolní části náměstí
a kolem Parnasu dostali přidělena místa
zemědělci, v horní části obchodníci.
Stoly budou nadále přehledně značeny
cedulí s označením prodejce. Zemědělci mají
zelené pruhy, obchodníci oranžové pruhy
a prodejci ostatního sortimentu, jako například občerstvení, mají žluté pruhy.
Novinkou bude větší otevření dispozice
trhu směrem k Tržnici Brno pro pohodlnější
průchod.
Více informací pro nakupující i pro zájemce o prodej je k dispozici na stránkách:
www.trhynazelnaku.cz a na facebooku.
(mav)

■
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SAUNA
NA KRAVÍ HOŘE

Už druhou sezonu funguje v areálu bazénu
a koupaliště na Kraví hoře sauna s nejkrásnějším panoramatickým výhledem na
Brno.
Návštěvníkům nabízí klasický ﬁnský styl
s elektrickými kamny s možností aromaterapie při teplotě 95–100 °C. Sauna je otevřena
v režimu průběžné návštěvnosti, a to až do
plné kapacity 15 osob. Novinkou letošní sezony jsou dva venkovní ochlazovací bazénky
SHOCKKI, které zvýší účinnost a komfort saunovacího procesu. K dispozici je také ochlazovna se sprchami a vědro s ledovou vodou
s následným relaxem v odpočívárně či posezením v exteriéru sauny.

Jak se k sauně dostanete?
Po zakoupení vstupenky u pokladny krytého bazénu obdržíte čipový náramek
a u saunaře si vyzvednete prostěradlo. Bočními dveřmi vedle výtahu projdete ven
a budete pokračovat za venkovní občerstvení, kde je šatna, ochlazovny (sprchy + vědro)
a odpočívárna. Samotná sauna je vzdálená
pouze 10 metrů od výstupu ze zázemí. Celá
čelní stěna sauny je prosklená, proto vás
čeká opravdu kouzelný rozhled na Brno.

Kdy je otevřeno a kolik stojí?
Od pondělí do pátku od 15.30 do 21.30
hodin, o víkendech od 14.30 do 20.30 hodin.
Poslední vstup je možný 80 minut před ukončením provozu. Cena vstupného je 190 korun
za 90 minut, poté se za každých 5 minut
(kad) ■
doplácí 10 korun.

JAKÝ BYL
LETOŠNÍ ADVENT?

Kouzelný, živelný, krásný, vyhlídkový, společenský, kulturní, sportovní. I takový byl
letošní adventní čas v centru Brna.
Bezesporu největší novinkou bylo vyhlídkové kolo, které bylo součástí Adventu na
Moraváku. Svou výškou 33 metrů překonalo
všechna dosavadní kola, která kdy byla
v Brně postavena. V nejvyšším bodě bylo
možné dohlédnout přes okolní domy na
Petrov, Špilberk a vánoční nazdobené centrum, do dálky pak až na Líšeň, Kohoutovice,
Lesnou a za krásného počasí až na Pálavu.
Advent na Moraváku byl také již tradičně
věnován i charitě, na 30 charitativních spolků
a organizací se vystřídalo na třech prodejních
stáncích, Paracentrum Fénix mělo vlastní jurtu,
kde propagovalo svou činnost a jedna jurta
byla také věnována charitativnímu knižnímu
antikvariátu. Všem, kteří některou z organizací
nákupem podpořili, patří veliký dík. Peníze
utržené z prodeje budou využity na jejich provoz a na pomoc těm, kteří to nejvíc potřebují.
Advent na Zelňáku si opět mezi návštěvníky vysloužil mnohé pochvaly za krásnou
a stylovou vánoční výzdobu, kvalitní řemeslné
výrobky a opravdu nádherný vánoční strom.
Letošní novinkou byla dražba unikátního zvonu, který nese podpisy všech prezidentů za
posledních 100 let a také první český znak
lva z počátku 20. let. Je odlitý z cínového
bronzu, takzvané zvonoviny, a svým nápisem
PF 2118 symbolicky přináší štěstí do dalších
100 let. Její výtěžek, 50 400 korun, putoval
do Hospice sv. Alžběty, který sídlí v naší městské části a jehož činnosti si velmi vážíme.
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Advent na Zelňáku, Advent na Moraváku
a Bruslák pod Joštem organizuje městská
část Brno-střed.
Náměstí Svobody, vybavené spíše v moderním duchu, se i letos stalo oblíbeným místem
setkávání a zábavy. Tomu byla uzpůsobena
převažující nabídka nápojů a sladkého i slaného občerstvení. Stánky byly poprvé otevřeny i mezi vánočními svátky až do 28. prosince.
Gurmánské delikatesy, ale i opravdu exkluzivní
vyřezávaný betlém Jiřího Halouzky návštěvníci
opět našli na Dominikánském náměstí. Vánoční trhy na náměstí Svobody i Dominikánském
organizuje Turistické informační centrum.
Adventní čas pro centrum Brna neznamenal však jen krásu, zábavu a příjemný čas
strávený s přáteli. Pro mnohé obyvatele byl
také obdobím náročným, protože se do centra města přijely podívat stovky tisíc návštěvníků, což také znamenalo obtížnou dopravu,
více nepořádku i zvýšený hluk v ulicích. I když
jsme se společně s dalšími organizátory a ve
spolupráci s policií a také uklízecími ﬁrmami
maximálně snažili tyto vlivy omezovat, ne
vždy se to dařilo na 100 % zvládnout. Děku(kad) ■
jeme za jejich trpělivost.

Informujeme

NOVĚ VYPSANÉ
KURZY PRO
DOSPĚLÉ

BRNO SI ZVOLILO
PRIMÁTORKU

Nejen městská část Brno-střed, ale i celé
město Brno má od listopadu nové vedení.
Na ustavujícím jednání Zastupitelstva
města Brna byla primátorkou zvolena
JUDr. Markéta Vaňková. Zvolena byla také
nová rada.
Vedení města Brna:
G JUDr. Markéta Vaňková – primátorka města
Brna
G Mgr. Petr Hladík – 1. náměstek pro oblast
zdravotnictví, školství, sportu, územního
plánování a životního prostředí

G Bc. Tomáš Koláčný – 2. náměstek pro
oblast majetku, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie
a analýzy dat
G Ing. Oliver Pospíšil – 3. náměstek pro oblast
bydlení a správy majetku
G JUDr. Robert Kerndl – 4. náměstek pro
oblast investic, dopravy, sociálních služeb,
marketingu a cestovního ruchu
G Ing. David Grund – člen rady pro oblast
investic
G Mgr. Jaroslav Suchý – člen rady pro oblast
školství a sportu
G RNDr. Filip Chvátal, Ph.D – člen rady pro
oblast územního plánování
G Róbert Čuma – člen rady pro oblast majetku
G Ing. Marek Fišer – člen rady pro oblast kultury
G Ing. Petr Kratochvíl – neuvolněný radní pro
oblast dopravy
G Ondřej Kotas – uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií
G Kristýna Švarcová – uvolněná členka zastupitelstva pro oblast marketingu a cestovního ruchu
(kad)

■

PRÁVO V KOSTCE
PRO SENIORY

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno, Veveří 70, pořádá od února v rámci
celoživotního vzdělávání seniorů kurz Právo v kostce pro seniory.
Cílem kurzu je především to, aby senioři
získali všeobecný přehled a zorientovali se
i v klasických právních odvětvích, jako je
právo pracovní, občanské či mezinárodní.
Dozvědí se zde užitečné informace o tom,

jak se bránit proti nekalým praktikám, které
právě na seniory vyvíjejí některé obchodní
společnosti, jak si zažádat o různé sociální
příspěvky, jak řešit spory se sousedy, na koho
se obrátit v případě, že je někdo obtěžuje
nebo řeší domácí násilí.
Kurz bude probíhat pod vedením špičkových lektorů z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity a externích odborníků z praxe v budově Právnické fakulty na
Veveří ulici v Brně, každé úterý od 26. února
do 14. května.
Více informací a možnost přihlášení na tel.:
549 498 506, e-mail: kurzy@law.muni.cz
nebo na www.kurzy.law.muni.cz.
Lucie Tribulová

■

Střední škola informatiky, poštovnictví
a ﬁnančnictví Brno, příspěvková organizace, nabízí veřejnosti vzdělávací akce, které
se budou konat v sídle školy, Čichnova 23,
Brno-Komín.
G Práce s mobilním zařízením pro pokročilé
(tablet, chytrý telefon)
Kurz volně navazuje na již získané znalosti.
Účastníci si zopakují např. instalaci a správu
aplikací, práci s e-mailovým klientem, tvorbu poznámek atd. Nově se naučí spravovat
a zabezpečit svá zařízení, zálohovat data,
odebírat obsah, natáčet, upravovat a sdílet
videa a pracovat ve vybraných sociálních
sítích.
G Práce s internetem. Zájemci se v kurzu
seznámí se základními službami internetu
(www stránky, e-mail, on-line komunikace)
a sociálními sítěmi – založení účtu, popisem
základních funkcí.
G Windows 10 a jeho možnosti. Účastníci se
seznámí s jeho praktickým využíváním
a změnami vůči předchozím systémům.
Lektor také odpoví na dotazy při řešení
problémů s nastavením vašeho notebooku.
G Právní minimum. Účastníci budou seznámeni s vybranými oblastmi práva s důrazem
na praktické využití v každodenním životě,
a to zejména kupní smlouvu, darovací
smlouvu a závěť, exekuce a oddlužení,
včetně odpovědí na dotazy účastníků.
G Homeopatie, Bachova terapie a její praktické využití. Přednáška poukáže na prospěšnost homeopatické léčby a představí
Bachovu květovou terapii.
G Senior v dopravě z pohledu chodce, cyklisty a řidiče seniora. Seminář bude zaměřen
na bezpečnost seniorů a jejich bezpečný
pohyb v silničním provozu, kteří jako chodci, cyklisté a řidiči vozidla mohou tyto role
zastávat.
G Rukodělné kurzy. Lapač snů, smaltovaná
vajíčka, zajíčci, slepičky a jiné jarní motivy,
šperky a náušnice, proutěné Velikonoce,
drátkované Velikonoce.
Více informací o konání kurzů a přihláškách
získáte na www.cichnovabrno.cz/menu-vzdelavani-dospelych-informovany-senior, na vrátnici školy, telefonicky na čísle 541 123 148
nebo e-mailem na: milan.kucera@cichnovabrno.cz.
Lucie Tribulová

■
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DÁME NA VÁS 2018
ZNÁ VÍTĚZE
Na konci listopadu 2018 skončilo veřejné
hlasování ve druhém ročníku participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás.
Mezi 11 vítězných projektů město rozdá
30 milionů korun.
Své hlasy rozdělilo celkem 14 487 občanů,
čímž Brňané vytvořili nový český rekord v celkovém počtu hlasujících. Potvrdilo se tak,
že občané mají i nadále zájem podílet se
na spolurozhodování o rozpočtu města. Realizace se dočká například komunitní centrum
na Lerchově a tabule s odjezdy MHD v podchodu. Vítězný projekt se zaměří na kvalitu
vody ve městě.
1. Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD)
Rozpočet: 2 950 000 Kč
Lokalita: BRNO
2. Sál pro komunitní centrum Lerchova
Rozpočet: 2 999 264 Kč
Lokalita: Brno-střed
3. Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu
Rozpočet: 748 000 Kč
Lokalita: Brno-střed
4. Mládežnické klubovny pod Bílou horou
Rozpočet: 3 000 000 Kč
Lokalita: Brno-Židenice
5. Veřejný přístup k řece Svratce

Rozpočet: 498 000 Kč
Lokalita: Brno-Komín
6. Multifunkční hřiště v Tuřanech
Rozpočet: 3 000 000 Kč
Lokalita: Brno-Tuřany
7. Hřiště pro Parkour a ﬁtness v Tuřanech
Rozpočet: 3 000 000 Kč
Lokalita: Brno-Tuřany
8. Zámecké hřiště v Zámeckém parku
Rozpočet: 2 990 000 Kč
Lokalita: Brno-Medlánky
9. Park Sadová – nový park pro Brno
Rozpočet: 2 816 800 Kč
Lokalita: Brno-Královo Pole
10. Pumptrack pod Pekárnou
Rozpočet: 2 990 000 Kč
Lokalita: Brno-Bystrc
11. Park Kamenný vrch
Rozpočet: 2 952 000 Kč
Lokalita: Brno-Nový Lískovec
Občané Brna vybírali ze 63 projektů
z 19 městských částí. Realizace vítězných projektů započne v roce 2019. Kompletní výsledky hlasování i s detailním popisem jednotlivých projektů jsou dostupné online na
www.damenavas.brno.cz/vysledky-hlasova(kad) ■
ni.

NOVÉ TOALETY
NA KRAVÍ HOŘE
Jedním z vítězných projektů v brněnském
participativním rozpočtu Dáme na vás
v roce 2017 byl projekt s názvem Záchody
na Kraví hoře. Na začátku prosince 2018
byl zrealizován.
Jeho navrhovatelka, Míša Rotterová, svůj
projekt představila slovy: „Možná stejně jako
já vyrážíte často na Kraví horu. V zimě s dětmi
sáňkovat, na jaře se procházet, v létě se pak
i opalovat. Spousta studentů se zde učí,
senioři si čtou na lavičkách noviny... Pořádají
se zde pikniky a nově se i griluje. Je tu krásně.
Problém ale nastává ve chvíli, kdy se vám
chce na WC. Pánové to možná ještě zvládnou u nějakého keříku, ale co my, dámy? :)
Navíc před piknikem či grilováním by si člověk i rád umyl ruce, zvláště při řádící žlou10 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2019

ZÁPŮJČKY Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné
zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši
1,95 % na opravu a modernizaci bytových
a rodinných domů a bytových jednotek.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních
deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města
> Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > Dokumenty
> Fond rozvoje bydlení města Brna – zápůjčky).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce
2019, mohou vlastníci nemovitostí požádat
do 15. ledna 2019. Žádosti na předepsaném
formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru
na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech
městských částí, na jejichž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou
k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti
podávají, a na výše uvedené internetové
adrese.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3,
dveře č. 225, nebo na telefonních číslech
542 173 245, 542 173 287.
Bytový odbor MMB

■

tence. Proto navrhuji na Kraví horu, samozřejmě v designu, který bude v souladu s přírodou, umístit mobilní záchody. Přijde mi to
jako drobnost, kterou ale hodně lidí ocení,
a která udělá toto místo ještě lepším. A i kdyby WC mělo být placené. Pět či deset korun
nikoho nezruinuje, za to pohodlí to rozhodně
stojí, a aspoň budou peníze na údržbu.“
Realizaci projektu převzala jako správce
parku městská část Brno-střed.
Dvě toalety, jedna ve spodní části parku
a druhá nahoře, byly na začátku prosince
uvedeny do provozu. Jedná se o takzvané
chytré toalety, které kromě standardních služeb nabízejí například možnost dobíjení
mobilního telefonu a platba je možná odesláním placené SMS anebo kartou prostřednictvím platebního terminálu.
Cena za použití je 10 korun. Mají jedinečný
design, který byl přizpůsoben přesně místu,
kde jsou osazeny tak, aby jej svým vzhledem
co nejvíce respektovaly.
(kad)

■

Informujeme

VZPOMÍNÁME NA
VĚRU RŮŽIČKOVOU

Ve věku devadesáti let zemřela 24. listopadu nestorka české sportovní gymnastiky
a držitelka zlaté olympijské medaile Věra
Růžičková. Byla velkým vzorem všech
našich sportovců, především pak těch ze
sokolské obce. Při posledním rozloučení
na její život s dojetím zavzpomínali.
Věra se manželům Schulákovým narodila
v roce 1928. Ještě téhož roku se celá rodina
přestěhovala do Varnsdorfu a právě zde ji
maminka jako čtyřletou poprvé přivedla do
Sokola a položila tak základy její velké lásce
ke sportu.
Radostný život celé rodiny skončil o deset let později v roce Mnichovské dohody
a následného obsazení Sudet nacisty. To znamenalo i pro vlasteneckou rodinu Schulákových nucené vystěhování z Varnsdorfu a návrat
zpět do Brna. Zde vychodila gymnázium
a v tělocvičně Sokola Brno I se při usilovném
tréninku sportovní gymnastiky sblížila se svým
trenérem Jiřím Růžičkou. Nedlouho po Věřině
maturitě vstoupili do manželství, ze kterého se
jim v roce 1949 narodil syn Jiří a za další dva
roky syn Vilém. Tomu ovšem předcházel rok
1948, a s ním spojený XI. všesokolský slet v Praze, a v Londýně pořádané první poválečné
olympijské hry. Jak jistě všichni víte, Věra se
probojovala do československého družstva
sportovních gymnastek, a tím i do olympijské
výpravy. S ohledem na její nízký věk byla zařazena pouze jako náhradnice. Do Londýna tak
odcestovala společně s ostatními, ovšem
s vědomím, že celému závodu bude pravděpodobně jenom přihlížet. Do dalšího vývoje
však zasáhl dramatickým způsobem osud.
Členka družstva Eliška Misáková náhle v Londýně onemocněla obrnou. Na její místo nastoupila Věra Růžičková. Z Londýna zpátky domů
se tak družstvo gymnastek vracelo nejen se
zlatými olympijskými medailemi, ale bohužel
také s urnou a popelem Elišky Misákové, která
na nemoc v průběhu her zemřela.

V Československu se v únoru 1948 chopili
moci komunisté, kteří záhy po svém nástupu
záludným způsobem zlikvidovali Sokol. Věra
však i nadále žila podle sokolských zásad,
věnovala se sportovní gymnastice a tělovýchově, vychovávala nové a mladé sportovce.
Se sportem byla přirozeně spojena celá její
rodina. Syn Jiří pěstoval lehkou atletiku, mladší
Vilém závodil ve sportovní gymnastice. Mamince Věře díky jazykovým schopnostem a zkušenostem v roce 1965 režim umožnil působit
dokonce ve Velké Británii v roli instruktorky
trenérů sportovní gymnastiky. Manželé Růžičkovi společně prožívali láskyplný spokojený
život. Manžel Jiří i nadále oceňoval na Věře její
rychlost i bystrost jednání, diplomatické schopnosti, a celá rodina prožívala společně krásné
okamžiky. Pospolu také čelili velmi bolestné
ztrátě, náhlé, a předčasné smrti syna Jiřího.
S pádem komunismu v roce 1989 se Věra
a další stateční sokolové pustili do obnovy
sokolské organizace. Věra patřila k hybným
silám obnovy v Sokole Brno I, kde působila
řadu let v různých funkcích, velmi aktivní byla
v nově zřízeném Odboru sportu Československé a později České obce sokolské ve výboru
Světového svazu sokolstva. Rok 1998 Věru
a celou rodinu zasáhl opět tragickou událostí,
smrtí manžela Jiřího. Ve stejném roce vstoupila
Věra do sportovní síně slávy města Brna.
Sestra Růžičková je plným právem nositelkou celé řady vyznamenání a ocenění, kromě
zlaté medaile z olympiády je držitelkou zlaté
medaile České obce sokolské, Ceny města
Brna nebo Ceny Jihomoravského kraje. V roce
2016 obdržela státní vyznamenání Za zásluhy
I. stupně. Vážně zvažovala převzetí tohoto ocenění, neboť jí nebylo lhostejné dění ve společnosti. Právě proto se rozhodla předat Medaili
Za zásluhy Sokola Brno I panu Jiřímu Bradymu,
kterému bylo státní vyznamenání odepřeno.
A právě toto Věru Růžičkovou charakterizuje.
Už jako dítě jsem se s Věrou Růžičkovou
v Sokole setkával a od dětství až do poslední
chvíle na mě působila pokaždé jako noblesní
žena, budící přirozený respekt. Přesto však
dáma s krásným a milým úsměvem na rtech,
se kterou bylo vždycky radost se potkat, která
měla smysl pro čest a fair play. Přesně tak si ji
také budu vždycky pamatovat, a přesně tak
by měla žít v srdcích každého z nás.
Michal Doležel

■

ZVÝŠENÁ OCHRANA
PRO VILU
TUGENDHAT

Vila Tugendhat získala novou formu
památkové ochrany. Výbor pro ochranu
kulturních statků za ozbrojeného konﬂiktu,
který začátkem prosince zasedl v Paříži,
rozhodl o poskytnutí zvýšené ochrany vile
podle Článku 10 Druhého protokolu
k Haagské úmluvě na ochranu kulturních
statků za ozbrojeného konﬂiktu.
Jedná se o výrazný odborný a diplomatický
úspěch České republiky, protože zvýšená
ochrana podle tohoto protokolu byla zatím
poskytnuta pouze 13 kulturním statkům v osmi
zemích světa (Ázerbájdžán, Belgie, Kambodža, Kypr, Itálie, Gruzie, Litva a Mali).
Česká republika je smluvním státem zmíněného Druhého protokolu. Je tak zavázána
k jeho implementaci, a to také přijetím opatření
v době míru.
Zápis kulturních statků do Seznamu kulturních statků pod zvýšenou ochranou je právě
takovým opatřením: jeho podstatou je skutečnost, že takto zapsané kulturní statky nejsou vojensky využívány, a tedy nepředstavují
vojenský cíl. Neměly by být tedy ani předmětem potenciálního útoku.
Vila Tugendhat splňuje všechny tři podmínky zápisu: jedná se o kulturní dědictví nejvyššího významu pro lidstvo, je chráněna
odpovídajícími vnitrostátními právními a administrativními opatřeními, která uznávají její výjimečnou kulturní a historickou hodnotu, zajišťují
nejvyšší úroveň ochrany, a není využívána pro
vojenské účely nebo k zaštítění vojenských
objektů.
Neméně důležité je také to, že strana, která
má tento kulturní statek pod kontrolou, učinila
prohlášení, že pro vojenské účely památka
ani využívána nebude.
Vila Tugendhat je od roku 2001 rovněž
zapsána na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO.
Magistrát města Brna

■
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NÁMRAZA JE NEBEZPEČNÁ
Tak jako každý rok, hrozí v zimním období
riziko úrazů spojených s povětrnostními
podmínkami. Ať už se jedná o ledovku,
nebo sníh padající ze střechy, je nutné dbát
při pohybu venku zvýšené opatrnosti.
Obzvláště starší a hůře pohybliví lidé by
měli být více obezřetní, případně vycházet
z domu pouze v nezbytných situacích. Udržování vozovek, chodníků a parkovišť se
řídí platnou legislativou.
Protože nelze zajistit sjízdnost a schůdnost okamžitě na celém rozsáhlém území
městské části, vytváří se při ztížených
povětrnostních podmínkách plán priorit. To
znamená, že se údržba provádí operativně
podle aktuálního stavu, přičemž nejdůležitější jsou hlavní dopravní uzly MHD, místa
s vysokou intenzitou návštěvnosti, například
zdravotnická zařízení, školy, soudy a jiné
veřejné budovy, a také hlavní komunikační
trasy pro chodce. Méně frekventované ulice
přijdou na řadu až jako poslední.
Městská část Brno-střed je rozdělena do
několika oblastí, o jejichž údržbu se starají
smluvní dodavatelé, Brněnské komunikace

a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Ti musejí provádět svou činnost podle stanovených zásad uvedených níže tak, aby
měla co nejmenší negativní důsledky na
kvalitu životního prostředí.
1. Odklízení sněhu se provádí především
mechanicky, protože posyp či postřik chemickými materiály do čerstvé vrstvy sněhu
vyšší než tři centimetry je neúčinný.
2. Na místních komunikacích IV. třídy, respektive chodnících, se schůdnost zajišťuje
odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími
materiály. Vzhledem k tomu, že se zde
nachází i sítě, které nemají uzavřený kryt,
je zimní údržba chemickým materiálem
zakázána.
3. Při realizaci údržby je prováděno zprůchodnění chodníků směrem k přechodům
na křižovatkách, v místech přechodů na
ostrůvky městské hromadné dopravy, a to
po celé jejich délce tak, aby bylo zabezpečeno plynulé a bezpečné přecházení
vozovek.

4. Mimořádný důraz při provádění zimní
údržby je kladen na schůdnost a sjízdnost
bezbariérových přechodů pro chodce,
chodníků podél zdravotnických a školských zařízení a příchozích chodníků
vedoucích směrem od zastávek městské
hromadné dopravy k těmto zařízením.
5. Posypový materiál musí být doložen atestem o nezávadnosti a zameten nejpozději
do 30. dubna.
Pokud se chystáte vyrazit v zimě ven, ať
už autem, nebo pěšky, můžete se řídit doporučeními Českého hydrometeorologického
ústavu, který podává aktuální informace
o hrozící námraze.
Jestliže je venku námraza, zvažte, zda
musíte vycházet a není lepší počkat, až
námraza pomine. Toto doporučení je zvlášť
platné pro starší občany, pro které může být
pád a následný úraz opravdu velkým rizikem.
Lucie Tribulová

■

Názory občanů

OBČANSKÝ POSTESK
K STÉMU VÝROČÍ REPUBLIKY
Nedávno, 28. 10., jsme oslavili sté výročí
republiky, rád bych se se středobrněnskými
čtenáři podělil o jeden zážitek, žel negativní, vážící se k tomuto datu.
Zmíněného osmadvacátého byla jak známo neděle, hned ráno se mi stala taková
nemilá věc, která mě dost zarmoutila. A bohužel se neváže jen k onomu datu, je to problém
každodenní. Jdu v tom svátečním jitru pro
čerstvé pečivo, až do pekárny na nádraží,
jelikož „ve štatlu“ bylo ex lege skoro všude
svátečně zavřeno; jdu zpátky přes náš po
ránu ještě liduprázdný „Svoboďák“, naproti
mně jde mladší chlap (celkem slušně oblečený) v tom nečase. Přátelsky se na něj usmě-

ji, když máme to výročí republiky a máme být
na sebe hodní, jak říkala v médiích a na sociálních sítích nejedna osobnost, včetně našeho
pana starosty.
On přijde za mnou a říká hodně sebevědomým hlasem: „Nemáš aspoň (!)
dvacet korun na rohlíky? Dej mi peníze!“
Považte, ani neřekl prosím. Říkám: „NE.“ A jdu
dál.
A teď to přišlo, ten vagabund spustil takových ultrasprostých nadávek a výhrůžek –
tak snad (v nadsázce řečeno) ani trestní soudci nenadávají vrahům. Tolik vulgarit a výhrůžek jsem opravdu dlouho neslyšel, navíc
v takto sváteční den! Smutné. Lidsky chápu,

že někdo nemá peníze a žádá kolemjdoucí
o ﬁnanční výpomoc. Nicméně měl by tak činit
slušným způsobem. Navíc my lidé žijící v centru města Brna, jsme různými žádostmi o peníze na ulici perﬁdně zavalováni mnohokrát za
den. Pakliže město ani kraj nedokáže chudým
pomoci (nadto mnozí o ni v principu ani leckdy
nestojí), nešlo by problémové občany rozptýlit rovnoměrněji po celém městě a kraji?
Jen prosím neříkejte, když se vám to nelíbí,
tak se z centra města odstěhujte. To přece
není řešení, opustit centrum by měli snad spíše ti, kteří porušují zákony a chovají se hanebně, ne?
JUDr. Petr Kolman

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

KDO SI NEPŘEJE SKUTEČNOU
KONTROLU NA BRNĚ-STŘED?
Kontrolní výbor (KV) zastupitelstva slouží
ke kontrole vedení radnice. Slušností v demokratické společnosti bývá předat jeho předsednictví opozici. Deset zastupitelů za Zelené
a Žít Brno, tedy většina opozice, nominovala
do této funkce zkušenou zastupitelku
Mgr. Jasnu Flamikovou. V ukončeném volebním období pracovala jako místostarostka
a zná chod úřadu. V minulosti řešila řadu
kauz, které se podařilo za doby jejího působení v opozici rozklíčovat.
Zřejmě právě proto ODS nabídla bez
jakéhokoliv jednání s dalšími opozičními
stranami tuto funkci Pirátům, kteří jsou
v zastupitelstvu MČ Brna-střed nováčky (5
mandátů). ODS přitom tvoří s Piráty koalici
ve vedení města Brna. Ta se dokonce i per-

sonálně s některými členy koalice na Brněstřed překrývá. V Radě města Brna spolu
sedí M. Vaňková a R. Kerndl za ODS, F.
Chvátal za KDU-ČSL a R. Čuma za Piráty.
Upozorňovali jsme kolegy z řad Pirátů, že
je to střet zájmů a že předsedu KV by měla
po dohodě navrhnout opozice. Je smutné,
že se Piráti do takové role nechali vmanipulovat. Do funkce předsedkyně KV navrhli
a hlasy Pirátů a koalice (ODS, ANO a KDU)
zvolili novou zastupitelku Moniku Spilkovou.
Ta přitom v koalici na městě působí jako
předsedkyně kulturní komise Rady města
Brna. Tím se ocitá v poněkud schizofrenní
situaci. Tedy zatímco na Středu mají Piráti
kontrolovat, „o patro výš“ už sedí v jednom
týmu.

Již tak hladce neproběhla volba místopředsedkyně kontrolního výboru. Nová koalice
musela hlasovat 2x. Při první volbě počet hlasů nestačil na to, aby byla zvolena místopředsedkyně za SPD (3 mandáty) K. Kylbergerová.
Ta jako další nováček v zastupitelstvu kandidovala proti Jasně Flamikové. Stačilo ale
druhé hlasování, kde potřebný chybějící hlas
koalici dodali právě Piráti.
Za zmínku stojí i to, že nová koalice zvedla
počet uvolněných funkcí z 8 na 12. To zvyšuje
náklady na rozpočet o cca 2,5 mil. Kč ročně.
Vzhledem k tomu, že minulá čtyřkoalice
odvedla velmi dobrou práci, nevidíme k tak
masívnímu navýšení žádný reálný důvod.
Klub zastupitelů
za Stranu zelených ■

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás jménem tří zastupitelů zvolených do zastupitelstva městské části Brno-střed za hnutí
Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, jmenovitě sebe, Karen Kylbergerovou, paní Lenku
Blaštíkovou a pana Romana Freimutha, co
nejsrdečněji pozdravila s novoročním přáním.
Věřím, že jste si v pohodě a ve zdraví užili
adventní čas, neopakovatelnou vánoční
atmosféru se svými blízkými i příchod Nového
roku 2019. Přeji nám všem, aby ten nadchá-

zející rok 2019 byl pro nás pro všechny šťastný a úspěšný. Vím, že doznívající zvuky
vánočních svátků a novoročních předsevzetí
vystřídá každodenní koloběh běžných povinností. Přeji si, ať v novém roce najdeme čas
na odpočinek a zamyšlení, čas na rodinu
a naše blízké, naše záliby. Přeji si, ať jsme
spokojeni s naší prací a s jejím oceněním.
Přeji si, ať nejsme lhostejní k potřebám druhých. Toto vše je základem životní rovnováhy
a zdraví každého z nás.
Milí spoluobčané, v dnešní době plné protichůdných politických stanovisek a mediálních masáží platí snad více než kdy jindy, že

občan musí dát na svůj vlastní zdravý rozum.
Stejně jako vy se i já topím v tisíci formulářích,
stanoviscích a vyjádřeních…, často protichůdných. Přeji si méně byrokracie pro všechny
a více zdravého rozumu každému z nás. Já
a všichni vámi zvolení zastupitelé za hnutí
SPD TO, vám budeme nápomocni při řešení
vašich každodenních problémů v rozsahu
našich pravomocí. Jsme tu pro vás a těšíme
se na vás. Děkujeme vám za důvěru, kterou
jste nám v komunálních volbách dali.
Dr. Ing. Karen Kylbergerová ■
zastupitelka MČ Brno-střed
za SPD Tomia Okamury

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, 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:
MILENA BLATNÁ
Každoročně, v den státního svátku 17. listopadu, uděluje sdružení Post Bellum
v pražském Národním divadle Ceny Paměti
národa vybraným osobnostem, jejichž příběh si zasluhuje zvýšenou pozornost. Jednou z oceněných byla tentokrát i Milena
Blatná z Brna.
Milena se narodila manželům Hypšovým
v říjnu roku 1934. Tatínek byl řídícím učitelem
a aktivním členem Sokola, který se mimo jiné
zasloužil o vybudování příbramské sokolovny. Maminka byla v Sokole cvičitelkou dorostenek. Není se tak co divit, že sokolská
výchova hrála doma u Hypšů důležitou roli
a Milenu ovlivnila na celý život. Kromě toho
byli její rodiče aktivní i v dalších oblastech
společenského dění a rodinou prostupoval
duch masarykovské republiky. Idyla pokojného dětství však skončila rokem 1939 a vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Hypšovi
válku prožívali v Jitkově na Českomoravské
vrchovině, kam hrůzy války příliš nedoléhaly,
ale strach z kontrol a prohlídek gestapa byl
všudypřítomný. Navzdory válce však Milenin
tatínek své děti dál vychovával vlastenecky.
„No a pak byla válka čili Sokol nebyl. My jsme
cvičívali s tatínkem. Tatínek nás teda nějak
držel přitom, že jsme cvičili a hráli jsme si na
Sokol doma,“ vzpomíná dnes Milena.
Mnozí lidé se snažili závěr války uspíšit
a uchylovali se k různým formám partyzánských a vlasteneckých aktivit. Do nedalekého Slavětína přijela po 5. květnu 1945 kolona
SS, která vystřílela všechny místní muže. Nejmladšímu bylo 16 let. Důvodem masakru byla
partyzánská aktivita místních, kteří vyhodili
do vzduchu továrnu na střelný prach. Podobně i studenti gymnázia v Chotěboři, kteří se
rozhodli slavit konec války, na svoje projevy
doplatili. „Jednotky SS ty studenty doslova
zmasakrovaly. Vím, že se říkalo, jak drasticky
s nimi zacházeli a jak některým studentům
dokonce vypíchali oči,“ dodává Milena.
Po válce se rodina přestěhovala do Kadaně,
kde Milena začala navštěvovat gymnázium.
V roce 1947 však zemřel Milenin tatínek. Za
několik měsíců poté pak proběhl únor 1948
a s ním nástup komunismu. „Byli známí, kteří
byli zavření hned v tom osmačtyřicátém roce,
lidi, s kterejma jsme se stýkali, který jsme
považovali za slušný a dobrý lidi, a najednou
pro ně přišla policie a odvedli si je. Věděli
jsme, jak probíhají výslechy, to byla známá
věc. Nedovedu pochopit, že někteří lidé říkali,

že nevěděli, co se děje,“ vzpomíná Milena.
V létě téhož roku se v Praze ještě uskutečnil
XI. všesokolský slet, na kterém nemohla chybět. Aniž by kdo tušil, jednalo se na dlouhých
40 let o poslední sokolský slet. Milena v roce
1952 úspěšně dokončila gymnázium. Její
maturitní zkouška se proměnila ve skutečnou
zkoušku dospělosti, vyzrálosti a odvahy.
Jeden z přísedících maturitní komise se totiž
zeptal na vznik republiky a postoj k Masarykovi. Milena statečně vyzdvihla postoj Masaryka a legionářů: „A co se mělo říct? No mělo
se říct, že naše republika vznikla díky Velký
říjnový revoluci v Rusku. To byl sice oficiální
výklad, ale že vznikla díky legiím vůbec ne.
To bylo úplně něco strašnýho. No a Masaryk
o to neměl zásluhu a Masaryk pak nechal
střílet do dělníků a Masaryk tohle a támhleto.
Nechtělo se mi prostě říkat to, co se mělo
říkat a nechtěla jsem to zaonačit tak, jak mě
to všichni radili.“ Při Mileně tehdy stálo štěstí.
Díky přímluvě jednoho z přísedících skončil
tento statečný projev pouze ostrým pokáráním Mileny a kritikou učitelky dějepisu.
Po maturitě sice Milenu lákala pražská
Uměleckoprůmyslová škola, ale tíživá ekonomická situace v rodině ji nakonec přiměla
k tomu, aby nastoupila do zaměstnání. Už
v červenci 1952 se tak jako civilní zaměstnankyně ocitla v jáchymovských dolech, kde
nejdříve nastoupila do kanceláře, a pak začala sama dokonce fárat. A právě zde se setkala s politickými vězni, kteří sem byli umisťováni na tvrdé a nucené práce v uranových
dolech. Milena byla tváří tvář konfrontována
s praktikami režimu vůči nepohodlným lidem.
Všudypřítomný strach, buzerace, šikana,
tíseň, hlad, zima i umírání by většině lidí způsobily otupělost a snad i projevy agresivity
a nezájmu. Ona se však chovala zcela opačně a rozhodla se pomáhat vězňům a jejich
rodinám. Vězněné zásobila jídlem nebo
teplým oblečením a zprostředkovávala také
zprávy vězňů s jejich blízkými mimo lágr.
Motáky a dopisy přenášela z tábora ukryté
ve vlasech nebo oblečení. U jednoho vězně
však bachaři našli zakázané věci a Mileně
hrozilo nebezpečí. „Když na mě nastoupili,
tak už jsem věděla, o co jde. Říkala jsem,
donesla jsem mu kousek chleba, no a co?
O co jde? Strašili mě ošklivým způsobem, že
se to taky dá brát jako napomáhání k útěku.
Dali mně na rozmyšlenou tři dny, jestli budu
spolupracovat, nebo nebudu spolupracovat,
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že se ten delikt dá smazat. Tenkrát mě tam
známí říkali, ať to klidně podepíšu, že mně
budou říkat věci..., že je budu vodit za nos,
ale já jsem z toho měla strach. A to taky bylo
to, co jsem slyšela z domova už za války, že
něco takovýho se nemůže udělat, prostě je
to na zkažení života. Já jsem měla strach, že
bych to nedokázala, tak jsem to potom odmítla a ten dotyčnej, kterej se mnou jednal, říkal,
že mám štěstí, že mluvil s panem velitelem,
a že se to zapomene.“
Už podruhé se tak Milena zachovala
nesmírně statečně a opět při ní stálo velké
štěstí. A co víc, v ohavných podmínkách
komunistického lágru došlo mezi Milenou
a jedním z vězněných muklů k lásce. Jiří Blatný, pozdější Milenin manžel, si zde odpykával
třináctiletý trest za velezradu a špionáž, když
ho komunistická justice zařadila do skupiny
Petra Křivky, o jehož osudu jsme si už ve
zpravodaji vyprávěli. V roce 1954 byla Milena
propuštěna z Jáchymova. City k Jiřímu Blatnému ji však neopustily a provdala se za něj
bezprostředně po jeho propuštění v roce
1958. Manželé Blatní společně žili do roku
2003, kdy Jiří zemřel. Po pádu komunistické
totality se oba angažovali v Konfederaci politických vězňů a také v Sokole, který Milena
dodnes pravidelně navštěvuje a cvičí.
Víte o někom, jehož životní příběh by stál
za zaznamenání do Paměti národa? Dejte
nám prosím vědět na e-mailovou adresu
david.butula@postbellum.cz nebo do redakce zpravodaje.
Michal Doležel

■

Rozhovor

ING. ARCH. VOJTĚCH MENCL:
TO, ŽE JSEM BYL ZVOLEN STAROSTOU, JE PRO MĚ VELKÁ ČEST
Politiku i architekturu mají v rodině. Otec,
architekt Václav Mencl, byl v devadesátých
letech primátorem města Brna. Jak sám
Vojtěch Mencl říká, v městské části Brno-střed se od revoluce udělala spousta dobré práce a máme tu fungující mezilidské
vztahy. Máme ale také řadu problematických oblastí, které je potřeba vyřešit. Pokud
se o novém starostovi chcete dozvědět víc,
pokračujte ve čtení.

Co všechno bude vaším úkolem
a čím vším se budete na radnici
zabývat?
Řadu úkolů mám jako starosta uloženo
zákonem o obcích, například přípravu jednání
rady a zastupitelstva městské části nebo
zastupování městské části navenek. Kromě
toho jsem si vzal na starost dvě oblasti – rozvoj městské části a kulturu.
Pokud jde o rozvoj městské části Brno-střed, jde o vzájemnou koordinaci všech
oblastí práce radnice, zejména dopravy, bydlení, životního prostředí, majetku, bezpečnosti a dalších. A patří sem také kvalita služeb
poskytovaných občanům městské části.
V oblasti kultury pokládám za důležité obohacení života městské části prostřednictvím
podpory kulturních a společenských akcí
s respektem ke kulturnímu a historickému
dědictví. Dále je to vyšší využití potenciálu
a podpora umělecké tvorby kulturních institucí zřizovaných městskou částí, kterými jsou
divadlo Polárka a klub Leitnerka, a úzká spolupráce s ostatními kulturními institucemi na
našem území. Za důležitou pokládám i podporu nezávislé kulturní scény a nových forem
umění.

Kam byste chtěl městskou část
Brno-střed směrovat?
Brno-střed je specifická čtvrť plnící dvě
základní funkce. Je centrem dynamicky se
rozvíjejícího města Brna a celé aglomerace,
kde se každodenně soustředí desítky tisíc
návštěvníků. A zároveň je obytnou čtvrtí
pro 85 000 obyvatel. Skloubení těchto
dvou funkcí klade na radnici velké nároky.
Spolu s mými radničními kolegy chceme,
aby naše čtvrť byla dobrým domovem,
a současně vlídným prostředím pro naše
hosty.

Co byste v naší městské části
pochválil, co dobře funguje?
Protože v naší čtvrti žiji od narození a znám
tady spoustu lidí, dovolím si říci, že u nás dobře fungují mezilidské vztahy. A to je zásadní
věc – dokážeme proto táhnout za jeden provaz. A za těch 29 let od listopadové revoluce
jsme společně udělali mnoho dobré práce.
Opravené domy a ulice, spousta dobrých
obchodů, upravené parky. A jako architekt
chci také zdůraznit řadu architektonických
soutěží při hledání nejlepších řešení do
budoucna. Shrnuto – v naší čtvrti se žije
naplno.

Kde naopak vidíte slabá místa?
Na prvním místě jde o dopravu. Brno-střed
je bohužel průjezdní zónou pro Brno a aglomeraci, a je tedy zásadní, abychom společně
s velkou radnicí realizovali potřebné okružní
a obchvatové komunikace. To je především
úloha nového územního plánu Brna, na jehož
přípravě se budu podílet. A samozřejmě rozšíření jednotné modré parkovací zóny minimálně na území celého Brna-střed doplněného o parkoviště pro návštěvníky. A jde také
o bydlení, jak o novou výstavbu, tak o zlepšování standardu současných bytů.

Proč jste vstoupil do politiky?
O politiku jsem se díky rodinné tradici zajímal od gymnaziálních let. Rozhodující pro mé
další směřování bylo období od roku 1989,
které bylo na fakultě architektury opravdu
bouřlivé. Důležitým mezníkem bylo zřízení
vlastní architektonické kanceláře, kdy jsem
začal zjišťovat, jak je život živnostníka složitý.
A rozhodl jsem se vstoupit do politiky aktivněji. Stal jsem se členem ODS a jsem v ní
dodnes. Od roku 2002 jsem členem zastupitelstva Brno-střed. Vykonával jsem různé
funkce, radního, předsedy komise a uvolněného člena zastupitelstva. To, že jsem byl
zvolen starostou, je pro mě velká čest
a především velký závazek.

Co rád děláte ve volném čase?
Tak jako všichni rád cestuji doma i do ciziny.
A jako architekta mě hodně zajímají věci týkající se kultury. Rád chodím na výstavy, koncerty
mých oblíbených kapel, rád čtu, ale na to mám
bohužel málo času. A zvláštní místo má naše
rodinná chalupa na Vysočině s výlety do přírody, koupáním a občas i houbařením.

Co byste vzkázal obyvatelům
Brna-střed?
Že jsem na jejich straně. Tím myslím spoluúčast při řešení jejich problémů, pokud je
to v kompetenci naší radnice. Mám v plánu
navštívit školy, sportovní a jiné kluby, domovy
seniorů a další instituce zřizované naší městskou částí nebo sídlící na jejím území. A také
se co nejvíce setkávat s vámi. Budu rád, když
mě pozvete do vašeho spolku nebo třeba
jen tak na setkání v parku. A za radnici Brno-střed vám přeji vše nejlepší do nového roku.
Kateřina Dobešová

■

Ing. arch. Vojtěch Mencl
se narodil v roce 1970 v Brně, celý život
žije v centru města. Vystudoval architekturu na brněnském VUT, absolvoval
stáž na univerzitě v Boloni, pracoval
v architektonické kanceláři Löw & spol.
Je členem představenstva České
komory architektů. V dosavadní praxi
se zaměřoval na územní plány, na jižní
Moravě je tvořil například pro Břeclav
a Slavkov u Brna. Spolupracoval na přípravě řady projektů v rámci městské
části Brno-střed, třeba při revitalizaci
Konečného náměstí – Tivoli, či Vaňkova
náměstí na Žlutém kopci. Byl členem
poroty architektonické soutěže na
řešení podoby Moravského náměstí.
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Inzerce
Tuto službu
využívají tisíce
spokojených
zákazníků

www.cs50.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna






Plesová sezóna:





±=DELMDþNRYpKRG\
±6SHFLDOLW\]XGtUQ\
9DOHQWêQVNpPHQX
0\VOLYHFNêSOHV
0DãNDUQtSOHV
0RUDYVNêSOHV

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.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
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ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂ^ůƵŶşēŬŽ– Montessori, s.r.o.

Službu můžete vyzkoušet zdarma.

sĄƐǌǀĞŶĂ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş 22.1.2019 od 9 do 13h
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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
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Začněte už dnes využívat služby, na které máte
právo, pokud je vám více než 50 let.



Nezapomeňte
uvést
unikátní kód:
201901S

REKREAČNÍ
STŘEDISKO
SLOUP • MORAVSKÝ KRAS

UBYTOVÁNÍ
V PENZIONU
A LETNÍCH
CHATKÁCH
CELKOVÁ
KAPACITA
VÍCE NEŽ
200 OSOB

Vhodné pro soustředění sportovních
klubů, školy v přírodě a školní výlety
nebo pro ﬁremní teambuildingové akce.

• základní stupeň ubytování
s důrazem na pořádek a čistotu

PŘEJEME

• vlastní stravovací provoz,
k dispozici dvě prostorné jídelny

ŠTĚSTÍ

• široká nabídka sportovišť
hřiště s umělým povrchem,
volejbalový kurt,
hřiště na malou kopanou
• letní koupaliště a tenisové
kurty v těsném sousedství

MNOHO
DO NOVÉHO
ROKU 2019
REZERVUJTE
SI TERMÍN
JIŽ NYNÍ!

www.rs-sloup.cz
Rekreační středisko Sloup č.p. 140
679 13 Sloup v Moravském krasu
콯 774 414 983 • e-mail: rezervace@rs-sloup.cz
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Nabízíme atraktivní ceny ubytování i stravování,
to vše v krásné přírodě Moravského krasu,
pouze 40 minut jízdy od Brna. Vstup do jeskyní
cca 1 500 m od areálu. V provozu od května do září.

Inzerce

SKLO JE 100%
RECYKLOVATELNÉ

ô+ƐƢ#ô1#ô.-3Ƣč42ô8,-4ôô8,-4§

4ğACôMôRŽğBłLğôQIJ?ôL?ôwww.sako.cz

v BRNĚ a okolí

DOPRAVÍME

ǁǁǁ͘ƉĂŶĂĐĐŝ͘ĞƵ
ĂŬůĄĚĄŵĞƐŝŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŵƉƎşƐƚƵƉƵ
ĂƌŽĚŝŶŶĠŵ͕ŬůŝĚŶĠŵĂďĞǌƉĞēŶĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚş
ƐǀůĂƐƚŶşǌĂŚƌĂĚŽƵĂƉĂƌŬŽǀĄŶşŵǀĐĞŶƚƌƵ
ƌŶĂŶĂ>ŝĚŝĐŬĠϳϳ
,ůşĚĄŵĞĚĞŶŶĢϭϮĚĢơŽĚϭĚŽϲůĞƚ
KƚĞǀƎĞŶŽŽĚƉŽŶĚĢůşĚŽƉĄƚŬƵϳ͘ϬϬ ʹϭϳ͘ϬϬ
hŶĄƐƐĞƐĞƚŬĄƚĞƐŬǀĂůŝĮŬŽǀĂŶǉŵŝƚĞƚĂŵŝ͕
ƵŶŝĐŚǎũƐŽƵĚĢƟǀǎĚǇŶĂƉƌǀŶşŵŵşƐƚĢĂǀĂƓĞ
ĚĢƟƐŝƵŶĄƐŬĂǎĚǉĚĞŶƵǎŝũşŶĂƉůŶŽ͘
:ƐŵĞƚƵũŝǎϯƌŽŬǇƐǀĄŵŝ͘
<ŽŶƚĂŬƚ͗ϲϬϰϵϭϭϴϴϬ͕ƐŬŽůŬĂΛƉĂŶĂĐĐŝ͘ĞƵ

ĞŶǇǌĂŵĢƐşĐ
Ϯ
 ϬĚŶƽʹϰϮϵϬ<ē
ϭ
 ϲĚŶƽʹϯϴϵϬ<ē
ϭ
 ϮĚŶƽʹϯϬϵϬ<ē
 ϴĚŶƽʹϮϭϵϬ<ē

VYNESEME
ZAPOJÍME

6 990,Pračka

s horním plněním

Křenová 19, Brno, tel. 543 255 555

odvoz starého
spotřebiče ZDARMA

A++
6 kg
1000 ot./min

www.chladservis.cz

www.pohrby.cz

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:
ͲWůĂǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ
- Základní a zdokonalovací plavání
Ͳ<ŽŶĚŝēŶşƉůĂǀĄŶşŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
ͲsǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĂǌĄǀŽĚŶşƉůĂǀĄŶş
WůĂǀĞŵĞŶĂďĂǌĠŶĞĐŚ͗d:dĞƐůĂ͕ǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ͕
ŶĂWŽŶĄǀĐĞ͕ǀ<ŽƵƚŽǀŝĐşĐŚ͕
ŶĂ<ƌĂǀş,ŽƎĞĂa,ĞƌēşŬŽǀĂ͘
/ŶĨŽ͗:ŝƎŝŶĂǀƌēŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϳϯϳϴϯϯϲϱϭ

ĚĞŸŬĂaĂŵĄŶŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϲϬϲϰϱϰϯϱϮ

info@plavanikrokodyl.cz

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ
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VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

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

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

Brněnské cestovatelské veletrhy: čekají vás cestovatelé, gastronomie či zážitkový program
Patříte mezi milovníky cestování? Nebo prostě jen tak trávíte rádi volný čas aktivně? Tak to si nenechte ujít zážitkové veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour, které se odehrají 17. až 20. ledna na brněnském výstavišti. První den patří odborníky, další však všechny zájemce čeká bohatý
program. Základní vstupné vyjde na 180 korun, rodinné na 280 korun.
Tipy na atraktivní místa po celé České republice či příběhy cestovatelů, kteří vyrazili
do různých koutů světa. Brněnské výstaviště
se na čtyři dny promění v místo, kde se budou pohybovat ti nejlepší cestovatelé. „Akce
je vhodná pro lidi, kteří si chtějí cestu naplánovat vlastními silami, ale také pro ty, kteří dávají přednost organizovanému cestování. Kromě naplánování dovolené či získání tipů od
zkušených cestovatelů se však mohou návštěvníci těšit na zážitkový doprovodný program.
A chybět nebude ani gastronomie, protože i ta
k cestování patří,“ zve na cestovatelské veletrhy jejich mluvčí Karolína Křenková.

KULTURNÍ BOHATSTVÍ, AKTIVNÍ
DOVOLENÁ ČI VIRTUÁLNÍ REALITA
Do veletrhů se prolne hned několik témat.
Jedním z nich je aktivní dovolená, která lidem
přiblíží například dovolenou na vodě. Chybět
nebudou tipy, co vše je potřeba pro „vyjetí na
vodu“ udělat, ale ani výstava samotných lodí či
simulátory a trenažéry. Pro adrenalinové nadšence bude připravena propracovaná lezecká
stěna. Program se dotkne také dovolené na kolech či karavanem. Na své si přijdou i milovníci
kultury a relaxace. Mezi dalšími tématy doprovodných programů se objeví například inovativní marketing v regionech, moderní technologie
v cestovním ruchu, kulturní bohatství regionů,
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či regionální gastronomie. „Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku exotické gastronomie,
ale také na festival krajových specialit a regionální potraviny Regfoodfest. S chutí budou také
kouzlit studentů, kteří se zapojí do mezinárodní soutěže Gastro Junior Brno 2019 – BidFood
Cup,“ doplňuje Křenková. Součástí programu
budou přednášky o exotické gastronomii z různých koutů světa. Již tradičně se všichni návštěvníci mohou těšit i na cestovatelský festival GO
KAMERA.
ONLINE SOUTĚŽ: VYHRAJTE
LETENKY V HODNOTĚ 10 TISÍC KORUN
Na vzácné stránce www.vzacnemalickosti.cz se
můžete do 14. ledna zapojit do soutěže o letenky či vstupenky na akci. Stačí nahrát fotku z cest
a vybrat vhodný slogan. Vybraná fotka se také
stane hlavní tváří kampaně veletrhů Go a Regiontour v roce 2020.

Naše školy

ŽÁCI BAKALKY
V ŘECKU

Díky projektu Erasmus a Flying across borders ﬁnancovaném EU se čtyři žáci ZŠ
Bakalovo nábřeží zúčastnili výměnného
pobytu v Řeckém městě Xanthi.
Na tento pobyt společně s námi jeli také studenti ze Španělska a Švédska. Do cíle jsme
dorazili v neděli v pozdních večerních hodinách
a ubytovali se v řeckých rodinách. Celý týden
byl nabitý aktivitami vycházejícími z projektu.
První den jsme ve škole představili a okomentovali svoje předem připravené prezentace o migrujících ptácích a rozmanitosti kultur,
což jsou zásadní témata celého tříletého pro-

jektu. Poté jsme se seznámili se školou a městečkem Xanthi, které bývalo velmi bohatým
městem díky výrobě tabáku. V průběhu týdne
jsme také navštívili města Drama a Abdéra,
rodiště ﬁlozofa Démokrita a nádhernou jeskyni Alistrati. Nejkrásnějším zážitkem ale pro
nás byla návštěva přírodní rezervace Nestos
Delta a Vistonida, kde jsme na vlastní oči mohli
pozorovat plameňáky, pelikány, kormorány
a další rozmanité druhy ptáků.
Volný čas jsme trávili s řeckými, španělskými a švédskými studenty a společně se
seznamovali s řeckými specialitami, tanci
a zvyklostmi v místních tavernách. Společné
chvilky jsme si skvěle užívali. Na závěr jsme
všichni obdrželi certiﬁkát o absolvování projektu a záložku do knihy ve tvaru plameňáka,
která byla pro nás vyrobena řeckými studenty
na jejich 3D tiskárně. Pobyt jsme ukončili velkolepou party.
S sebou domů jsme si neodvezli jen spoustu zážitků a nových zkušeností, ale i nová
přátelství se studenty z různých zemí Evropy.
Noemi, Jáchym, Martina a Fabienne ■
žáci 8. a 9. ročníků

ÚVOZ BODOVAL
NA OLYMPIÁDĚ

Velikého úspěchu dosáhli žáci ZŠ Úvoz
v jedenáctém ročníku Logické olympiády,
jejíž ﬁnále proběhlo v pondělí 26. listopadu
na Pražském hradě.
Do celorepublikové soutěže se letos přihlásilo 61 761 soutěžících z více než tří tisíc
škol. V pražském ﬁnále se utkalo 195 soutěžících, kteří byli rozděleni do tří věkových
kategorií.
Nejlépe ze všech zvládl logické úlohy,
jejichž řešení vyžaduje pohotové rozhodo-

vání a samostatný přístup, Martin Bryja navštěvující skupinu nadaných v pátém ročníku.
V nejmladší kategorii se v první desítce umístili na třetím místě Vojtěch Macek a na
sedmém místě Martin Mlčůch, oba zástupci
skupiny nadaných žáků 4. C. Tito žáci navštěvují skupinovou výuku pro mimořádně nadané děti, která se zaměřuje na rozvoj logického myšlení. Od tradičního vyučování se liší
tím, že posiluje především schopnost diskuze
a aplikaci poznatků v praxi a naopak omezuje
rutinu a memorování. Spolu s výše jmenovanými se pražského ﬁnále zúčastnili ještě další
žáci z 5. C, skupiny nadaných, Zuzana Pejchlová, Ashok Kulkarni a Jakub Staník.
Všem reprezentantům ZŠ Úvoz blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy i města Brna.
Pro školu je úspěch našich žáků odměnou
a zároveň potvrzením, že cesta skupinové
výuky je dobrou volbou pro nadané děti.
Mgr. Alena Kýrová

VZDĚLÁNÍ,
LIDSKÉ HODNOTY
A UVĚDOMĚLÉ
OBČANSTVÍ
Absolventi Bakalky hovoří plynně
několika jazyky, a především v jazykových soutěžích obsazují v Jihomoravském kraji přední příčky.
Škola kromě kompetencí k učení
a řešení problémů rozvíjí také kompetence sociální a občanské. Každoročně
škola přispívá díky sběru papíru a víček,
ale také díky výtěžku z vánočního jarmarku, lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Vybraní žáci navštěvují domovy pro seniory a v tomto roce proběhly
také díky projektu Senioři a děti společně besedy se staršími občany, kteří
svými zkušenostmi mohou mladou
generaci obohatit.
O tom, že si žáci uvědomují svoji
budoucí roli občana, svědčí ohromný
zájem žáků o projekt Participačního rozpočtu do škol. Žáci se za podpory MČ
Brna-střed a vedení školy snaží vylepšit
prostředí ve své škole, musejí své představy zformulovat, prezentovat a propagovat, jelikož jen ty nejlepší nápady
se dočkají realizace.
Nejočekávanější událostí každého
podzimu je předvánoční ples, který žáci
devátého ročníku nejen spoluorganizují, ale starají se také o program, od
předtančení až po rozličná vystoupení.
Samozřejmostí je společenské vystupování a zvládání základních tanců, na
čemž pod vedením učitelů hudební
výchovy pracují již od šesté třídy.
A na závěr snad jen jeden ze vzkazů,
které v den stoletého výročí vzniku Československa umístili žáci ke kořenům
právě zasazené lípy: „Zdravím vás
z klidného období, kdy si užíváme svobody a volnosti. Doufám, že máte také
takové štěstí.“
Více informací o škole a aktuálním
dění najdete na webových stránkách
školy www.bakalka.cz.
Mgr. Ivana Zabelová Fabianová

■

■
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ZA HRANICEMI
ŠKOLY

Již druhým školním rokem pomáhají žáci
ZŠ a MŠ na nám. 28. října ověřovat vzdělávací programy paměťových institucí.
V rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Pokusné ověřování
paměťových institucí dostali žáci příležitost
účastnit se zdarma vzdělávacích programů,
které nabízejí paměťové instituce – tedy
vybraná muzea, galerie a pamětihodnosti po
celé České republice. Projekt funguje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského
kraje. Cílem je poskytnout MŠMT a tvůrcům

vzdělávacích programů zpětnou vazbu na
jejich práci. V minulém školním roce žáci
1. i 2. stupně navštívili např. přírodovědecké
sbírky Národního muzea v Praze, Památník
Terezín nebo poutavou Expozici české loutky
a cirkusu v Prachaticích. Vyzkoušeli také programy, které nabízí brněnské Moravské zemské muzeum a Technické muzeum. Žáci
devátých ročníků ocenili napínavou prohlídku
Národního památníku druhé světové války
v Hrabyni.
Protože letošní školní rok opět uplyne
jako voda, neztráceli jsme čas a hned v září
jsme absolvovali dvoudenní výlet na Státní
zámek Kačina.
V prosinci se vybraní žáci zúčastnili předvánoční návštěvy Skanzenu ve Strážnici
a Muzea moderního umění v Olomouci.
Tento projekt je pro žáky vítanou příležitostí prozkoumat nejen nabídku vzdělávacích institucí, ale také poznat místa přinášející nevšední zážitky. Pro pedagogy
znamená možnost rozšířit výuku za hranice
školy a obohatit učivo o konkrétní a názorné
ukázky.
Mgr. Kamila Bíziková

■

ZDRAVÁ ŠKOLKA
Mateřská škola Mateřídouška na Jiráskově
třídě 29 se s programem Skutečně zdravá
školka snaží zkvalitňovat stravování dětí.
Když jsme se seznámili s programem Skutečně zdravá školka, zjistili jsme, že mnoho
podmínek, které jsou důležité pro získání
„medailového certifikátu“ děláme již několik
let. Věřili jsme proto, že pokud se zapojíme
do programu, nebude pro nás náročné stravování dětí ještě více zkvalitňovat.
Ráda bych uvedla několik příkladů činností, které děláme s dětmi, ale i rodiči mnoho let, a které se zároveň objevují v podmínkách programu. Jedná se o ochutnávku
zdravé stravy pro rodiče, nákup ovoce
a zeleniny na Zelném trhu, příprava salátů
a zdravé tabule na oslavu narozenin, dílničky, jejichž součástí je i vaření, nebo návštěva
farmy. Součástí jsou i tematické bloky Chci
být zdravý, Znám svoje tělo, Co nám chutná,
Vůně podzimu, Vůně jara (sezonní ovoce
a zelenina) a Návštěvy v Otevřené zahradě.
V květnu 2018 jsme oslovili rodiče dětí
s dotazníkem, týkajícím se jejich názoru na

zavádění farmářských a bio potravin do
jídelníčků a s tím spojeným zvýšením ceny,
kterou by od září hradili. Ohlasy a odpovědi
byly pozitivní, a tak nám nic nebránilo začít.
Od září 2018 objednáváme do školky bio
potraviny a farmářské výrobky.
Nakoupit bio potraviny není vždy jednoduché a jejich závoz občas komplikuje tvorbu jídelníčku. Například kuře v bio kvalitě
se na závoz v pondělí těžko hledá, a proto
využíváme objednávku surovin i přes
Rohlík.cz.
Rodiče i prarodiče se do projektu zapojili
v podzimních dílnách, kde jsme vařili dýňovou polévku, pekli jablečný štrůdl a zdravé
sušenky. Děti si každý den čtou jídelníčky
s rodiči, a ti jim vysvětlují neznámé názvy
potravin a kladnými poznámkami motivují
ke konzumaci. Nejen bio masíčko, ale i zelenina a ovoce dětem chutnají, jídlo si přidávají a děkují našim kuchařkám. Díky tomu
vidíme, že jsme na správné cestě.
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Mgr. Iveta Fürstová

■

HRAVÉ UČENÍ
NA KŘENOVÉ

Žáci ZŠ a MŠ Brno, Křenová mohou
díky mnoha projektům zažít jinou
školu.
Kreativní partnerství, Šablony nebo
GRAMMY zní na první pohled ne zcela
srozumitelně. Copak tím asi učitelé
myslí, snad nedělí děti podle šablon, či
dokonce neprovádějí nějaké pokusy?
Vypadá to složitě a pro dospěláky
v projektech činné to opravdu někdy
složité je.
Pro děti však tyto starosti znamenají
jinou školu. A sice školu, kde se všichni
stávají „kreativními partnery“. Paní učitelka ve vyučování hraje divadlo s pravým hercem, nebo poslouchá s dětmi
povídání baletky o své profesi a životě.
V odpoledních kroužcích, se mohou
děti prohánět po tělocvičně s florbalovou hokejkou, hrát na flétničku, vyrábět
a vědecky bádat ve školní dílně a také
toto i mnohem více natočit kamerou ve
filmovém kroužku.
Stejně tak děti nemusejí přemýšlet,
zdali rodiče mohou zaplatit školní výlet.
Záleží pouze na nich, jestli si výlet svou
pílí a chováním zaslouží.
Bohužel nic není zadarmo a na uskutečnění takovýchto aktivit běžně nejsou
peníze, takže se musí najít spousta nadšenců pod vedením Mgr. Kotlánové,
Mgr. Peňázové a za podpory ředitele
Mgr. Tulky, kteří nad rámec svých povinností přivedou projekty k životu. Jim
a všem institucím, které na projektech
pracují patří velký dík, protože to má
smysl. Škola bez takových pomocníků
už by zůstala jen školou bez radosti,
kam by žáci i učitelé chodili jenom
z povinnosti.
Bc. Leona Vašková

■

Neziskové organizace

CENTRUM
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

PRO PEČUJÍCÍ

Pro lidi se závažným duševním onemocněním nabízí spolek Práh jižní Morava
odbornou pomoc.
Centrum duševního zdraví Brno na Štěpánské 2 realizuje Práh jižní Morava ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou Fakultní
nemocnice Brno. Chtějí podpořit zotavovací
proces u lidí se závažným duševním onemocněním, a to v jejich přirozeném prostředí.
Službu mohou využít nemocní nejen na území
městské části Brno-střed, ale také z dalších
osmi městských částí Brna. Podrobné informace zájemci obdrží na telefonním čísle
733 643 379 nebo e-mailu: terennitym@prahbrno-cz. Služby centra jsou poskytovány multidisciplinárním týmem složeným jak ze zdravotnické části, kterou tvoří psychiatrické
zdravotní sestry, všeobecné sestry, psycholog a psychiatr, tak sociální části, a to včetně
peer konzultanta, tedy člověka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Činnosti
centra zahrnují služby terénního týmu, služby
denní péče, služby krizové, služby psychiatrické, služby klinického psychologa, služby
psychoterapeutické a podporu svépomocných skupin vedených peer konzultantem.

Místní pracovní skupina Brno Unie pečujících zve na pravidelná setkávání.
Pokud pečujete o někoho ze svých blízkých a rádi byste si popovídali, sdíleli svoje
zkušenosti nebo načerpali užitečné rady
od ostatních, zveme vás do bezbariérového
Café Práh ve Vaňkovce. Zde se konají pravidelná setkávání, to nejbližší je připraveno
na 11. ledna od 9.15 do 12.15 hodin. Ve stejnou dobu se na tomto místě sejdeme také
8. března, 12. dubna, 10. května a 14. června.

Pro přihlášení využijte telefonní číslo:
776 217 214 nebo e-mail: marie.calkovska@uniepecujicich.cz.
Unie byla založená samotnými pečujícími,
lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. Vznikla
jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se
ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě
a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Více o činnosti a připravovaných
aktivitách najdete na www.uniepecujicich.cz.

KLÁRA POMÁHÁ
POTŘEBNÝM

Z KRUHU VEN

Spolek Klára pomáhá zdarma rozděluje
potraviny a drogistické zboží pečujícím
osobám a pozůstalým.
Přijít si pro materiální pomoc může každý,
kdo doma dlouhodobě pečuje, nebo donedávna pečoval, o někoho blízkého. Výdejní
místo je v poradně pro pečující v Brně-Líšni
na poliklinice na ulici Horníkova 34.
Výdej probíhá přibližně ve dvoutýdenních
intervalech, vhodné je nahlásit se předem
na e-mailovou adresu: lukas.karnet@klarapomaha.cz nebo na telefonním čísle:
733 678 819, stačí poslat jen textovou zprávu.
Nejbližší výdejní termíny jsou 8. a 22. ledna,
5. a 19. února.
Organizace Klára pomáhá funguje už šest
let, spolupracuje s Potravinovou bankou pro
Brno a Jihomoravským krajem. Pozůstalí
a pečující mohou využít také poradnu spolku,
která od roku 2015 sídlí na třídě Kapitána
Jaroše 3.
PhDr. Lukáš Karnet

■

Marie Čalkovská

■

Nezisková organizace Ratolest Brno obdržela cenu za 2. nejlepší projekt prevence
kriminality na místní úrovni. Program nazvaný Z kruhu ven byl v listopadu oceněn
na celorepublikové konferenci dobré
praxe.
Program je preventivním a resocializačním
programem pro mladistvé a mladé dospělé
od 15 do 30 let, kteří se dostali do konﬂiktu

Mgr. Lenka Rédová

■

se zákonem. Reaguje na potřebu dlouhodobé individuální práce s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, dostali se do konﬂiktu se zákonem a mají zájem komplexně
řešit vlastní životní situaci. Je vhodný rovněž
pro osoby po návratu z výkonu trestu.
Soutěž Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni vyhlašuje Ministerstvo
vnitra ČR prostřednictvím odboru prevence
kriminality. Smyslem soutěže je ocenění
úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Cena
v soutěži se uděluje za nejlepší projekty prevence kriminality na místní úrovni podle každoročně zvoleného tématu. Pro rok 2018 bylo
zvoleno téma Nejlepší projekt prevence kriminality zaměřený na prevenci recidivy
a resocializaci pachatelů trestné činnosti.
Všechny projekty, které byly do soutěže
přihlášené, jsou publikovány jako příklady
dobré praxe na internetových stránkách
www.prevencekriminality.cz.
Veronika Dobrovolná

■
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ZVEME VÁS DO BOTANKY

Dospělé, mladé, velké, děti, rodiče, babičky,
dědečky, zkrátka všechny věkové skupiny
zveme do kurzů Centra volného času
Botanka.
První hodinu si můžete vyzkoušet zdarma
a kdykoliv se zapojit do vybraného kurzu.
Volná místa máme pro děti od 2 let a rodiče či prarodiče v Baby ateliéru, který bývá
v pátek od 10.00 do 11.30 hodin, podobný
kurz samotných dětí od 4 do 7 let se koná
vždy v úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zde
si děti zkusí nejen klasickou výtvarku, ale
i keramické tvoření.
V pohybových kroužcích uvítáme malé

jogínky, přijít mohou v pondělí od 16.00 do
17.00 hodin tří až pětiletí a ve čtvrtek od
16.15 do 17.15 hodin pěti až sedmiletí. Stejně
tak máme rozdělený kroužek hip hopu
a street dance, „maláci“ tančí ve středu od
16.00 do 17.00 hodin a „velčáci“ ve čtvrtek
ve stejný čas. Teenagerům doporučujeme
páteční kurz sebeobrany od 16.00 do 18.00
hodin a na nové zájemce čeká také páteční
nový kroužek Dramaťáček-povídáček, který
je určený pro děti od 5 do 8 let. Koná se
vždy od 16.30 do 17.30 hodin.
Dospělí se mohou přihlásit do kroužku
výtvarné techniky, který bývá v pondělí od

17.00 do 19.30 hodin a ve čtvrtek od 16.30
do 19.00 hodin. Volná místa jsou i ve výuce
angličtiny, probíhá podle pokročilosti celé
středeční dopoledne od 8.30 do 12.00
hodin.
Pro dospělé a šikovné větší děti jsou
vhodné i kurzy vitráží a pletení košíků z pedigu, tyto akce jsou jedenkrát za čtrnáct dní.
Pletení ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin
a vitráže v pátek od 15.30 do 18.30 hodin.
Na tyto akce je potřeba se dopředu nahlásit.
A na závěr zde mám nabídku pro setkávání seniorů při úterních Muzikohrátkách
s vážnou hudbou od 14.00 do 15.00 hodin
a každou druhou středu při ručních pracích
od 16.00 do 18.00 hodin, na čtvrtečním
zpívání si procvičí hlasivky od 17.00 do 19.00
hodin a v pátek mezi 9.00 a 12.00 hodinou
se s paní architektkou projdou po Brně a získají informace o jeho zajímavostech.
Pro více informací volejte na telefonní číslo: 541 238 664 nebo 725 871 752, nebo
pište na e-mail: recepce@botanka.cz.
Eva Tenorová

■

KURZY NEJEN
PRO RODIČE
Centrum pro rodinu a sociální péči láká v druhém pololetí do kurzů nastávající manžele,
rodiče i maminky a tatínky malých děti.
V nabídce jsou již tradičně pohybové aktivity všeho druhu, od cvičení těhotných maminek přes pohybové hry pro rodiče s dětmi
ve věku od půl roku do tří let až po cvičení
specializované na potřeby a speciﬁka ženského těla.
Po celý rok pak pořádáme kurzy předporodní přípravy. Komplexní Kurz pro nastávající
rodiče tvoří pět tematických přednášek i praktické semináře péče o dítě Zacházení s novorozencem či První lžička o správné stravě
kojence.
Samozřejmě i nadále připravujeme duchovní programy pro manžele, víkendové
duchovní obnovy, již potřetí se uskuteční unikátní cyklus osmi tematických setkání
s názvem Manželské večery a stále probíhají
hojně navštěvované Přípravy na manželství.
Je toho opravdu mnoho, veškerou nabídku
naleznete na www.crsp.cz. Na všechny
návštěvníky se velmi těšíme i v novém roce
Bc. Lenka Havrlantová ■
2019.
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TRÉNUJTE
S FILIÁNKEM
Rodiče s dětmi mohou trénovat lyžování,
senioři ve Filiánku pocvičí paměť.
Filiánek zve rodiče s dětmi na tři zimní lyžařské pobyty, které se uskuteční v horském
komplexu Javorníky-Portáš nedaleko střediska Kohútka. Pro děti je připravena školička
výuky lyžování se zkušenými instruktory
v dopoledních i odpoledních hodinách. Rodiče si mezitím mohou sami zalyžovat na kvalitních svazích Portáše či Kohútky. Po lyžování
je připraven doprovodný program, nebudou
chybět ani závody, celopobytová hra a spousta dalších překvapení.
Pro seniory jsou připraveny od ledna další
lekce tréninku paměti, pro pokročilé i začátečníky. V deseti lekcích se seznámí s technikami, které je naučí procvičovat paměť
a zvyšovat si tak sebevědomí. Věk totiž nemusí být žádným omezením. Zvládnout se dá
stomístné číslo, 150 položek nákupu, techniky
pro zapamatování telefonních čísel, pinů,
čísel účtů, názvy himálajských osmitisícovek,
pražských mostů, brněnských zastávek tramvají a autobusů a podobně. To vše hravou
a příjemnou formou.
Filiánek sídlí na Antonínské 18, více o jeho
činnosti najdete na www.ﬁlianek.cz, informovat se můžete také na telefonním čísle
Jana Benešová ■
728 652 335.

CESTUJTE S NÁMI
ČASEM I FANTAZIÍ

Jarní prázdniny se blíží a Lipka chystá všem
dětem rozmanitou nabídku jarních táborů.
Na pracovištích Lipová a Jezírko se připravují celkem tři tábory, dva příměstské a jeden
pobytový. Pracoviště Lipová v Pisárkách zve
všechny děti ve věku 7 až 12 let na Cestování
časem. Na tomto příměstském táboře se
vydáme do historie, abychom si zkusili, jak
se žilo našim předkům. Čeká nás stloukání
másla, výroba tvarohu, pečení chleba i tvoření
z ovčí vlny a nebude chybět ani výlet do přírody. A co by to bylo za cestování časem,
kdybychom nezamířili i do budoucnosti?
Na Jezírko u Soběšic se mohou na příměst-

LUŽÁNKY ZVOU
DO KROUŽKŮ

Ještě nevíte, co podniknete 1. února
o prázdninách pololetních a jarních od
11. do 17. února? V SVČ Lužánky děti mohou
tvořit, sportovat, hrát si a zažívat nezapomenutelná dobrodružství.
Bohatý program je připravený jak v Brně,
tak na výletech a na horách. Navíc se už v lednu můžete přihlásit do druhého pololetí vašeho oblíbeného nebo zcela nového kroužku.

ský tábor vypravit děti od 7 do 12 let, aby si
vyposlechly Povídání islandského elfa, tak
se totiž tábor, který nám přiblíží radosti a strasti
bohů, obrů, elfů, skřítků i lidí žijících v zemi
ohně a ledu, jmenuje.
O něco starší děti, od 9 do 14 let, mohou
na Jezírku strávit celé jaráky. Novinkou letošního roku je pobytový tábor Pět neděl v Jezírku. Táborníci se na něm promění v dobrodruhy a vydají se na strastiplnou výpravu za
vzácnými objevy.
Více se dozvíte na www.lipka.cz/tabory
a přihlaste se včas, ať se můžete na prázdniny
Amálka Čípková ■
těšit spolu s námi.

NOVOROČNÍ DETOX

Přejete si, aby měly děti o pololetních a jarních prázdninách pestrý program během dne,
ale večer je chcete mít doma? Ideální jsou příměstské tábory, které si připravila většina
z deseti lužáneckých pracovišť.
O únorových prázdninách si děti s Lužánkami užijí hory zábavy na zimních pobytových
táborech, od 1. do 3. února je v plánu výlet
do Prahy. O týden později se chystají kouzelné jarní prázdniny v Buchlovicích, které
vaše ratolesti přenesou do světa kouzelníků
a čarodějnic Harryho Pottera. A jaráky na
sněhu si s Lužánkami mohou užít ve Filipovicích v Bělé pod Pradědem.
Kompletní nabídku příměstských a pobytových táborů a také přihlašování do kroužků
na druhé pololetí najdete na www.luzanky.cz.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

Na další Bylinkovou dílnu zaměřenou na
novoroční detoxikaci organizmu zve Otevřená zahrada 17. ledna od 16.30 do 19.30
hodin.
Odpočiňte si v naší bylinkové dílně na Údolní 33 a načerpejte síly do nového roku. Vyrobíme si bylinkové medy plné enzymů pro
pevné zdraví a odzkoušený angínový čaj na
bolest v krku a vyčerpání. Namícháme si protivirový sprej z nejsilnějších éterických olejů
a vyrobíme si bylinkové polštářky. Těší se na
vás lektorky Hana Zuchnická, Helena Peřinová a Klára Kepertová.
Více na www.otevrenazahrada.cz.
Martina Joachim

■
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POHLED BLÍŽE KE HVĚZDÁM
Máte rádi pohled na skutečnou oblohu?
Pak si v pondělí 21. ledna 2019 natáhněte
budíka na pátou hodinu ranní a vyhlédněte
z okna směrem na jihozápad. Pokud vám
bude přát počasí, spatříte zatmění Měsíce.
Potrvá 1 hodinu a 2 minuty (tedy do 6.43), přičemž Měsíc zapadne teprve až s koncem
částečné fáze zatmění. Pokud se vydáte na
Hvězdárnu a planetárium Brno, budeme mít
otevřeno od 4.30 do 7.00 hodin.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

V digitáriu Hvězdárny a planetária Brno
vás pomocí reálných záběrů i počítačových
modelů v lednu přenesou do míst, kde je
pohled na noční oblohu stále ještě skutečným zážitkem.
V představení Blíže ke hvězdám 2D vám
ukážeme neuvěřitelná místa, kde dodnes
astronomové staví ty nejvýkonnější dalekohledy na světě, a představí vám objekty, které
jsou oknem do vzdálených končin vesmíru.
Autorské představení Pavla Gabzdyla a Pavla

Karase z Hvězdárny a planetária Brno namluvil Richard Krajčo. Součástí je prohlídka nejnápadnějších hvězd a souhvězdí. Jak složitý
byl vznik tohoto díla? Statistika je vypovídající:
28 nocí, 137 litrů kávy, 16 lokalit, 458 621 snímků, 3 fotografové, 12 566 kilometrů, 4 metropole, 2146 minut videa, 3 vysoké pece,
8 observatoří, 9 verzí scénáře, 56 kg vybavení, 50 terabajtů dat, 40 letenek, 18 svítání,
6 kamer, 2 396 metrů převýšení, 4 250 hodin
práce, 0 bouřek, 64 589 hvězd, 27 počítačů.

PAMÁTNÍK OSLAVÍ
JIŘÍHO MAHENA

Knihovna Jiřího Mahena v únoru otevře
Mahenův památník v Masarykově čtvrti,
který prochází rozsáhlou revitalizací.

Památník dostane ráz prvorepublikové vily
s interaktivní muzejní expozicí připomínající
trvalý odkaz života a díla Jiřího Mahena. Po
několika měsících se stane znovu místem
setkávání nejen nad dobrou literaturou, ale
také při akcích zaměřených na literární i historické osobnosti a zajímavosti spojené
s Brnem.
Rok 2019 se rovněž ponese v duchu
významného výročí, kterým bude již 80 let
od tragického úmrtí Jiřího Mahena. Ve spolupráci se Společností Jiřího Mahena se
v květnu uskuteční konference oslavující tuto
zajímavou osobnost a její rozsáhlou tvorbu.
Určena bude nejen odborníkům, ale i široké
veřejnosti.
Po zbytek roku se zde bude konat celá
řada pořadů o jednotlivých odvětvích Mahenovy činnosti knihovnické, spisovatelské,
novinářské i dramaturgické, ale i pořady
o cestování, zahradničení či rybaření.
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Bc. Jana Kuncová

■

■

BETLÉMOVÉ
DIORÁMA
Pokud jste nestihli před Vánoci výstavu
betlémů v Letohrádku Mitrovských, můžete
se na ni vydat ještě do 13. ledna.
K vidění zde jsou betlémy z východních
Čech, které po desetiletí vyrábějí členové
rodiny Haldových ze Sedloňova v Orlických
horách, stejně jako jejich sbírku betlémů, jež
si v uplynulých letech přivezli ze svých cest
po světě.
Hlavním tahákem je však největší betlémové dioráma v ČR na téma Život Kristův.
Autorka Ivana Langrová z beskydských
samot zhotovila z ovčího rouna vlastního chovu 105 lidských postaviček a zvířat v celkem
25 scénách. Paní Langrová chová vlastní stádo ovcí v několika druzích plemen, aby měla
pro svoji práci různou barevnost vláken. Před
zahájením samotné ruční výroby jednotlivých
ﬁgur ovce ostříhá, vlnu 20 hodin propírá na
valše za použití přírodních mýdel. Vlnu nechá
proschnout a následuje ruční krumplování,
tedy rozčesávání vláken, a barvení. V závěru
výrobky ošetří proti hmyzu. Nakonec ke všem
výjevům vznikla zvuková smyčka o životě
Ježíše Krista a také složitý software, který
koordinuje světla, zvuk a pohyb centrálního
Petr Lukas ■
větrného mlýna.

Kultura

JIŽNÍ MORAVA ČTE

Vyhlášení absolutních vítězů třetího ročníku soutěže Jižní Morava čte proběhlo
1. prosince 2018 v divadle Polárka.
Vyhlášeni byli vítězové výtvarné kategorie
ve věku od 4 do 7 let a literárně-výtvarné
kategorie od 8 do 15 let. O týden později pak
byli vyhlášeni vítězové literární kategorie pro
děti od 8 do 15 let a kategorie audiovizuální.
Projekt Jižní Morava čte míří k dětem (i dospělým) celého regionu s cílem podporovat
v dětech čtenářství a vztah k rodnému místu.
Letošním tématem soutěže bylo Moje obec
– moje město – můj kraj za 100 let. Práce
mohly děti odevzdávat formou výtvarnou,

literární, literárně výtvarnou a také audiovizuální. V knihovnách odevzdané práce dětských čtenářů posoudila v Moravské zemské
knihovně hodnotící komise, která vybrala nejlepší tři práce v každé kategorii. Poděkování
patří všem knihovnicím a knihovníkům, kteří
ve svých knihovnách v průběhu září a října
uspořádali množství podpůrných akcí, při
nichž byly děti nenásilnou formou motivovány
k lásce ke knize spisovateli, kronikáři, ilustrátory, herci, zastupiteli měst a dalšími zajímavými osobnostmi.
Projekt je spoluﬁnancován Jihomoravským
Adéla Dilhofová ■
krajem.

VYHRAJTE
JEDINEČNÉ PUZZLE
Po přechodu na novou verzi georeferenčního nástroje a přípravě nové dávky
nezpracovaných map jsme pro dobrovolníky zapojené do projektu na portálu staremapy.cz nachystali další kolo soutěže
o hodnotné ceny.
Projekt Staré mapy již více než pět let napomáhá lepšímu zpřístupnění historických map
široké veřejnosti. Staré mapy uložené ve sbírkách českých paměťových institucí, které
v posledních letech procházejí digitalizací,
jsou díky pomoci zapojených dobrovolníků
opatřovány údaji o jejich geograﬁckém umístění. Takto získaná data následně zjednodušují vyhledávání těchto map v katalozích
a mezinárodních vyhledávacích databázích.
Georeferencované mapy z Moravské zemské knihovny je možné najít prostřednictvím
portálu OldMapsOnline.org.
Tentokrát jsme jako cenu pro trojici nejaktivnějších soutěžících připravili jedinečné
puzzle o sto šedesáti dílcích, na kterém je
zachycena Müllerova mapa Moravy z roku
1716. Tuto cenu získají tři dobrovolníci, kteří
do 28. února 2019 na mapách správně propojí nejvíce shodných bodů. Více na
https://www.staremapy.cz/vysledky-souteze/.
Miloš Pacek

■

TICHÁ POEZIE FOTOGRAFIKY
Fotografka a graﬁčka Kateřina Dubovcová
vystavila v prosinci svoje ilustrace k čerstvě
vydané knize Hany Malinové Marie a další
foto-graﬁky v Galerii Třináctka na Panské
ulici.
Výstavu pomáhal instalovat proslulý výtvarník a pedagog František Borovec, který
o výstavě napsal: „Překvapilo mě, jak si Kateřina našla cestu k obsahu knihy, souběžnou,
ale s vlastním rukopisem. Výzvu k dialogu
slova a mimoslovní komunikace vyřešila
navýsost obdivuhodným způsobem, formou
silnou ve výrazu, ale nepostrádající spjatost
s daným příběhem. Její neokázalý, zadumaný a melancholický výtvarný jazyk má i vlastní
dějovou linku, schopnou promluvit jak v knize, tak samostatně. Každá část její kultivované výpovědi nás přesvědčuje o hlubokém
poznání a pochopení tématu, navíc umí vyjádřit myšlenku bez popisných detailů a obvyklých dekorativních klišé. Razantnost jejího

rukopisu s přesvědčivostí výrazu je to, co
dokáže nejen upoutat, ale také přinést informaci, motivovat nás ke čtení výtvarné řeči.“
Stejně jako řadou minulých výstav
v posledních více než deseti letech nás autorka přesvědčila o vytrvalém až úporném, nikoliv však křečovitém rozvíjení osobitého zobrazení světa. Platí to jak o způsobu, kterým
zve k duchovní účasti na svém nazírání, tak
o použitých technikách. Jejich umné prolínání

oslovuje diváka bezprostředně, přímo, přesvědčivě, avšak naprosto bez drzé naléhavosti, nabubřelé okázalosti, bez primitivní
snahy šokovat, která bohužel už roky zapleveluje veřejný prostor.
Kateřina nás bere za ruku a tiše zve k účasti
na svém vidění světa, jež je prosyceno
decentní a noblesní poezií.
Miroslav Sedláček

■
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LEITNERKA DĚTEM

KŇAŽKA SVEZE
HORSKÁ DRÁHA

Na Horské dráze vjede do nového roku
2019 Divadlo Bolka Polívky.
Inscenace této brilantní současné francouzské hry bude 11. ledna první premiérou
této sezony z vlastní produkce divadla. Na
jevišti se potká populární slovenský herec
Milan Kňažko, který ovšem svůj part zvládá
v češtině, jako Pierre a členka činohry Národního divadla Brno Eva Novotná v roli Julliet.
Režie se ujal Petr Halberstadt.
Před diváky se rozehraje zdánlivě tradiční
situace: Starší pán si po několika společných
skleničkách z baru do svého luxusního bytu
odvádí krásnou neznámou. Dál se už však

konverzace od obvyklého schématu začíná
odchylovat. Julliet se nejprve vydává za prostitutku, poté se představí jako novinářka
a nakonec se zdá, že celé setkání zinscenovala Pierrova manželka. Následná společná snídaně však přinese zcela jinou
pointu. Ve hře Erica Assouse Horská dráha
při jejím francouzském uvedení zazářil slavný Alain Delon.
Vstupenky jsou k dispozici online přes síť
GoOut nebo na pokladně Divadla Bolka
Polívky. Začátky představení jsou v 19.00
hodin.

LEDEN 2019
NEDĚLE 13. LEDNA / 15:00
VÁCLAV HAVEL: PIŽĎUCHOVÉ – Divadlo Facka
Nedělní pohádka
ÚTERÝ 15. LEDNA / 19:30
DUETY – The Randoms
Improvizační představení pod taktovkou brněnského
uskupení The Randoms

Jiřina Veselá

Klub Leitnerova nebude ani letos opomíjet
nejmladší diváky. Těšit se můžou na různorodý program v dopoledních hodinách
i o víkendu.
Na své si přijdou všechny věkové kategorie, od nejmenších dětí až po studenty středních škol.
Dopolední představení pro školy a školky
začínají zpravidla v 10.00 hodin a jsou určené
blízkým i vzdálenějším školám z Brna a okolí.
Pro nejmenší děti z mateřských škol zpravidla
připravujeme loutková či hraná divadla brněnských i mimobrněnských souborů. Mezi
řadou divadelních nebo kulturně-vzdělávacích představení mohou vybírat i základní
školy.
Opětovně zařazujeme do nabídky i program pro střední školy, pro něž uvedeme
například Kafkovu Proměnu v podání Divadla
Facka nebo různé besedy a přednášky. Mezi
další soubory, které u nás budou v druhé
polovině školního roku hrát, patří například
Dřevěné divadlo, Divadlo Koráb, spolek
Toy Machine nebo pražský soubor Buchty
a Loutky.
Dopolední představení jsou přístupná
i široké veřejnosti za sníženou cenu 50 korun
na osobu. Kompletní program od školek až
po gymnázia naleznete na našich webových
stránkách www.leitnerka.cz. Těšíme se na
všechny zájemce, učitele, a především na
děti!
Tomáš Pokorný

■

SOBOTA 26. LEDNA / 19:30
LÁSKA, POEZIE, HUDBA – Veselá divadelní společnost
hudebně-literární večer z lyrických veršů a prózy
Paula Eluarda
NEDĚLE 27. LEDNA / 15:00-18:00
RÉTORIKA PRO VŠECHNY GENERACE
Workshop s Lucií Ingrovou
STŘEDA 30. LEDNA / 19:30
PRUNE & MARTIN E. KYŠPERSKÝ
Večer s písní na Leitnerce!

ČTVRTEK 17. LEDNA / 17:00
MILUJU A MALUJU

Od 14.1. opět zahájíme pravidelné pondělní kurzy cvičení:

Vernisáž výstavy
Autorky: Tereza Horáková, Eva Prochová a Nikola Nezvalová

17.00 – 18.30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19.00 – 20.00 Fyziojóga s Naďou Ženčuchovou

ÚTERÝ 22. LEDNA / 19:30

Předprodej v síti GoOut / TIC Brno,
Vobchůdek Kudrna

RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Tradiční poslechový pořad
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Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/

■

Kultura

NOVOROČNÍ
KONCERT
NA RADNICI

MOZARTŮV EFEKT

Ve Společenském sále radnice městské
části Brno-střed na Dominikánské 2 zahraje 8. ledna od 18.30 hodin Trio Bel Canto.
Repertoár Tria Bel Canta zahrnuje skladby
skladatelů z období baroka a klasicizmu,
především G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a W. A. Mozarta. Kombinace zpěvu, ﬂétny
a kytary je velmi oblíbená, poskytuje delikátní,
ušlechtilý zvuk a jemnou dynamiku. Vstupné
je 100 Kč.
Trio koncertuje po celé České republice
i v zahraničí, vystupují v Rakousku, Německu,
Slovensku na koncertech a hudebních festivalech jako je Musiksommer Klaus, Fockenfeld Schlosskonzerte, Hudební léto Trenčianské Teplice a podobně.

Mozartův efekt je základem každoročního
stejnojmenného koncertu, který Filharmonie Brno pořádá zejména pro nastávající
rodiče.
Letos se mohou budoucí maminky a tatínkové těšit také na skladby Haydna, Händela
nebo Bacha a na výklad muzikoterapeutky
Mariny Stejskalové, která programem provází.
Koncert se koná 12. ledna v 17.00 hodin
v Besedním domě a vstupenky jsou k dostání
v předprodeji nebo na www.ﬁlharmoniebrno.cz.
Mozartova hudba byla podrobena mnoha
studiím, které se snažily potvrdit či vyvrátit
tezi, že jejím poslechem dochází u dětí, a to

i nenarozených, k nárůstu jistých složek inteligence. Tomuto efektu dala v roce 1993 doktorka Frances Rauscherová v časopise
Nature název Mozartův efekt. Zveřejnění překvapivých pozitivních výsledků vedlo tehdy
mimo jiné k několikaletému souboji studií
potvrzujících či vyvracejících tento efekt.
„Jednoznačného verdiktu jsme se sice zatím
nedočkali, ale pozitivní účinky hudby jsou
známy od starověku. Od praxe šamanů jsme
se však v dnešní době dostali do oblasti muzikoterapie jako svébytné disciplíny,“ uvedla
ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

MATĚJ SMETANA
A JEHO ABC

JÁNOŠÍK REVISITED

V Moravské zemské knihovně se od
23. ledna do 3. dubna učí písmena chodit.
Site specific projekt Matěje Smetany
představuje paralelu ke snaze uživatelů
knihovny učit se a posouvat se dál ve svých
vědomostech. Jednotlivá písmena abecedy
dostala ve virtuálním prostředí od autora
naprogramováno jasné zadání: naučit se
ve stanovené době chodit.
Každé písmeno se s úkolem vypořádalo
po svém. Některá jsou „učenlivá“ a dělají
rychlé pokroky, jiná se zaseknou v určitém
bodu a dále se nedostanou. Tak jako my
lidé.
Vizualizovaný proces se odehrává na
monitorech umístěných v různých patrech
po budově a na spořičích obrazovek vybraných počítačů knihovny.
Julie Kačerovská

■

Kateřina Konečná

■

Zbojnická legenda ožívá v Mahenově
divadle.
Drama o slavném slovenském zbojníkovi
je z roku 1909. „V té době,“ píše ve třicátých
letech Mahen, „nikdo nevěřil pomalu v člověka, ale najednou jsme našli mezi lidem

Bára Kocmánková

■

člověka, nedávno skorem popraveného,
a ten člověk žil v paměti národa jako světec.
A kolem toho člověka kvetly píseň i naděje.“
Jenže pak přišla krutá zkušenost první světové války. Dvacet let po napsání Jánošíka
se Mahen vyznává ze svého pokušení
napsat drama znova a jinak: „Byl by daleko
prostší, bez písniček a bez barev.“ Do jeho
úvah zasáhla druhá světová válka. Zoufalství národní tragédie Mahen nepřežil.
Do mysli se vkrádá otázka, jakého Jánošíka by napsal dnes? Jaký sen o Jánošíkovi
sníme? Vnímáme ho jako hrdinu, či jako obyčejného zloděje a zabijáka?
Pojďme si ten příběh o Jánošíkovi vyprávět znovu, tentokrát v režii uměleckého šéfa
činohry Národního divadla Brno Martina
Františáka.
Gabriela Kodysová

■
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DIVADLO POLÁRKA
SLAVÍ DVACETINY

Divadlo Polárka je profesionální divadlo
pro děti a mládež, jehož zřizovatelem je
městská část Brno-střed. Funguje od roku
1999, kulaté výročí oslaví 13. ledna od 14.30
hodin. Pro návštěvníky budou na Tučkově 34 připraveny workshopy, představení
a koncert kapely Polaris. Během dne si
návštěvníci mohou prohlédnout divadlo,
jeho archivy nebo třeba videozáznamy
představení z historie Polárky.
Polárku založili před dvaceti lety členové
amatérského souboru Jitřenka, který působil
od šedesátých let v budově na Tučkově ulici.
Pod vedením uměleckého vedoucího Františka Píska dosáhl v sedmdesátých a osmdesátých letech značného věhlasu, mladá
generace herců již ale cítila potřebu změny.
Nově vznikající Polárce byly dočasně nabídnuty prostory v klubu Vlněny na Přízově ulici
a současně začal sedmičlenný soubor divadla
svépomocí a bez nároku na odměnu budovat
na Tučkově ulici funkční divadelní scénu. První
premiérou Polárky bylo, ještě v prostorách
Vlněny, v prosinci 1998 uvedení pohádky
o Honzíkovi a Andulce, v lednu už ale odehrála premiéru pohádky Princezna na hrášku
na Tučkově 34, kde se nachází dodnes.
Polárka se od samého počátku proﬁlovala
jako divadlo autorské, herecký soubor tehdy
zastával i role autorů a režisérů, významnou
roli zde sehrál také zakládající člen Polárky,
hudební skladatel a herec David Smečka.
Také jeho zásluhou pracuje Polárka tradičně
s živou hudbou, řada členů souboru i jevištní
techniky jsou zdatní muzikanti.

Hned v počátku se Polárka stala první štací
mnoha osobností, jejichž jména dnes patří ke
špičkám českého divadla. Z brněnské JAMU
přišel nejprve režisér Martin Čičvák, poté Jan
Mikulášek s dramaturgem Miroslavem Oščatkou, později se uměleckým vedoucím stali
Martin Františák nebo Hana Mikolášková. Kromě nich prošla Polárkou celá řada významných herců, režisérů, skladatelů a výtvarníků.
Nelze také opomenout dlouholetého ředitele
Polárky Jaroslava Tučka.
V roce 2003 prošla budova Polárky rekonstrukcí. Divadlo se dočkalo dostavby foyer,
vzduchotechniky, dílny a šaten, rekonstrukce
sálu, jeviště, vody a topení. V polovině roku
2004 se divadlo stalo jedním ze středisek
Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří
kohoutů“, příspěvkové organizace městské
části Brno-střed.
V současnosti odehraje Polárka ročně více
než 300 představení pro školy, školky i veřejnost, navštíví je přes 30 tisíc diváků od úplně
nejmenších dětí až po studenty středních
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a vysokých škol a dospělé. Desetičlenný
herecký soubor hraje na dvou scénách –
větší „kukátkové jeviště“ a Malé scéně, kde
se zpravidla hrají pohádky pro nejmenší děti,
které zde jsou hercům doslova na dosah
ruky. Současné vedení Polárky tvoří vedoucí
divadla Natálie Pelcová a umělecký šéf Jan
Cimr.
Krom stálého repertoáru v Polárce příležitostně hostují divadla pro děti z celé ČR
i zahraničí, zejména během festivalu Divadelní svět Brno. Polárka má vlastní kapelu
Polaris, uskupení čítající až třicet hudebníků,
zpěváků a účinkujících, dvě divadelní studia
pro děti a náctileté a v neposlední řadě tým
lektorů, který připravuje workshopy a doprovodné programy k představením či jednotlivé akce. Divadelní sezónu od roku 2016
zahajuje třídenní festival Polárkový dort, na
kterém divadlo představuje repertoár z uplynulého roku, nechybí ani koncerty, dílny pro
děti či hostující divadla.
Polárka se také angažuje v sociální oblasti.
Již druhým rokem funguje projekt Zavěšené
vstupenky, díky které mohou diváci zaplatit
lístky do divadla dětem ze sociálně vyloučeného prostředí.
Krom známých režijních jmen (v posledních sezónách např. Filip Nuckolls, J. A. Pitínský, Hana Mikolášková, Břetislav Rychlík)
dává Polárka prostor také studentům divadelních škol. V letošní sezoně již podruhé
vypisuje soutěž Polárka Start-up, na základě
které vítězný studentský tým nazkouší jednu
z premiér.

Ocenění
V roce 2002 získalo divadlo Polárka cenu
za čtvrté místo v kategorii Divadlo roku v kritické anketě Ceny Alfréda Radoka. V letech
2008 a 2017 obdrželo Cenu poroty festivalu
Dítě v Dlouhé. Divadlu Polárka se velmi
úspěšně daří hostovat i v zahraničí. V letech
2012, 2013 navštívilo Brusel, Lublin a Berlín.
V roce 2017 byla Polárka s inscenací Naše
třída v širší nominaci na inscenaci roku
Jan Cimr ■
v cenách Divadelní kritiky.

Kultura

ZVÍDAVÁ ALENKA
TENTOKRÁT PRO NEJMENŠÍ
Jedna ze skromnějších brněnských profesionálních scén, Divadlo Polárka, patřící
pod MČ Brno-střed, nabízí v poměrně rychlém sledu nová nastudování, určená ovšem
obecenstvu širokého věkového rozpětí.
Nedávnou premiérou, deklarovanou pro
děti už od pěti let, je tu Alenka za zrcadlem
od anglického viktoriánského autora Charlese Dodgsona, známého pod pseudonymem Lewis Carroll.
S Carrollovými hlavními prózami, Alenka
v říši divů (1865) a Za zrcadlem (1871), podobně jako se souběžcem Edwardem Learem
(jeho pětiveršové limericky výtečně přeložil
brněnský Antonín Přidal), setkáváme se
(nehledě k filmu a televizi) na našich jevištích
poměrně často. Zásluhou Evy Tálské se
k nim hned od svých počátků vracelo Divadlo Husa na provázku. Carrolovu dilogii
(dočkala se i vědeckých analýz) pak před
dvěma roky využil nedaleký Buranteatr, kde
režisérka Alenky v říši znaků Gabriela Ženatá připojila k domácím hercům interprety
neslyšící.
Starý mládenec a pedantický profesor
matematiky na Oxfordu pro potomky kolegů
rád vymýšlel všelijaká rozptýlení. Inscenační
tým Polárky (scenáristé Jan Krajčirovič
a režisér Tomáš Pavčík v dramaturgii Terezy
Lexové, účinkující skladatel David
Smečka, výtvarníci Matěj Sýkora a Lucie
Sedláková, choreografové Tomáš Sukup
a Barbora Bielková) vybral (zřejmě v převodu zamlčeného Jaroslava Císaře) epizody
z druhého dílu. Odvážná copatá dívenka
(na repríze přirozeně jednající jedenáctiletá
Anna Havířová) prochází před večeří ze svého pokojíku otočným zrcadlem do inverzního, snově fantaskního světa, kam ji místo
původního kotěte doprovodí komentující
plyšový medvídek. S příchodem drobotiny
do hlediště v portálech nehybně sedí do
podoby ožívajících hraček zamaskovaná
kapela Radovánek. Alenčino putování (s
naznačeným nebezpečím ztráty vlastní
identity) od zahrady mluvících květin po
korunovaci třetí královnou koncipoval Carroll jako hratelnou partii, což v nonstop představení odrážejí šachovnicová výprava
i figurky. Sedm dospělých z dynamického
nastudování ztvárňuje v rychlých převlecích
do groteskních kostýmů či s kuriózními

rekvizitami více postav; ozvou se zhudebněné jazykově experimentující písně (Žvahlav, Mrož a tesař) a najdeme partie (výjev
s ústřicemi), kdy se všednost rozžívá humorem i nonsensovou poetičností. Podvečerní

dětští návštěvníci byli zjevně spokojeni, stejně jako rodičovský doprovod, který by možná uvítal v miniprográmku více doprovodných informací.
PhDr. Vít Závodský
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Naše třída věk 15+
Naše třída věk 15+
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Výročí 20 let Polárky
Výročí 20 let Polárky
Vnitřní nepřítel věk 13+
Homo zabijensis: Konec lovců mamutů věk 9+
Homo zabijensis: Konec lovců mamutů věk 9+
Homo zabijensis: Konec lovců mamutů věk 9+
Vnitřní nepřítel věk 13+
Škola Malého stromu věk 5+
Škola Malého stromu věk 5+
Siddhártha věk 9+
MALÁ
Tančírna věk 2+
Siddhártha věk 9+
Jak dělá ryba věk 0+
Jak dělá ryba věk 0+
Obři věk 3+
Malá čarodějnice věk 5+
Alenka za zrcadlem věk 5+
Obři věk 3+
Alenka za zrcadlem věk 5+
Malá čarodějnice věk 5+
Prezidenti věk 13+
Prezidenti věk 13+
Za vysvědčení Polárku

SCÉNA

19.00
10.00
M A L Á S C É N A 10.30 a 15.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
M A L Á S C É N A 17.30
9.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
17.30
9.30
A K C E 17.30
A K C E 17.30
M A L Á S C É N A 9.30
17.30
9.30
9.30
M A L Á S C É N A 19.00
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
M A L Á S C É N A 10.30
15.30
G A L A P O L Á R K A 14.30 a 16.00
9.30
M A L Á S C É N A 14.00 a 15.30
M A L Á S C É N A 14.00 a 15.30
L E I T N E R K A 9.00 a 10.15
M A L Á S C É N A 17.30
8.45
L E I T N E R K A 9.00 a 10.15
10.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
9.30
9.30
A K C E 17.30

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
HRACÍ ČASY PRO VEŘEJNOST

vstupenky: zahorikova@divadlopolarka.cz, +420 770 142 638; předprodej lístků v síti GoOut.cz
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Kultura / Sport

ROMSKÝ SITCOM
Dva pilotní díly romského sitcomu Miri fajta
byly v prosinci v brněnském Music Labu
představeny veřejnosti. Tým nadšenců na
nich pracoval tři roky.
Vůbec první romský sitcom vznikl na
základě úspěšného divadelního představení. Jeho cílem je bořit společenská tabu prostřednictvím humoru, ale také dát příležitost
mladým romským hercům. Za celým projektem stojí romští začínající tvůrci Robin Stria
a Niko Budai, ti s nápadem na autorské dílo
přišli už v roce 2017. S finanční podporou
městské části Brno-střed a nadací O2 Smart
UP vznikla divadelní forma sitcomu, která
měla premiéru v listopadu téhož roku. Divadelní představení sklidilo velký úspěch
a v několika reprízách se hrálo v deseti městech po celé republice. V srpnu 2018 následovalo zfilmování. První dva díly sitcomu
tvůrci slavnostně představili v závěru loňského roku v klubu Music Lab na ulici Opletalova 1 a plánují formát nabídnout veřejným
internetovým televizím.
Lenka Romportlová

■

TĚLOCVIČNA
K PRONÁJMU
Na ZŠ Sirotkova 36 byla v létě dokončena
nová velká tělocvična. Využít ji v odpoledních a večerních hodinách mohou také
sportovní kluby, spolky a veřejnost.
Velká tělocvična má rozměry oﬁciálního
basketbalového hřiště s výškou sedm metrů,
čímž umožňuje velmi široké využití. Kromě
basketbalu je prostor vhodný také k volejbalu,
korfbalu či malé kopané. Na podlaze je dřevěná palubovka, celý prostor je kvalitně
osvětlen. Spuštěním opony ji lze rozdělit na
dvě stejně velké plochy. V suterénu budovy
se nachází dvě šatny, toalety, posilovna
a menší tělocvična s rozměry 20x20 metrů
s umělým povrchem. Tato tělocvična je určena především pro pohybové hry a gymnastiku, ale také pro ﬂorbal a fotbal. V obou tělocvičnách je pod podlahou odpružený rošt,
jsou ozvučeny, vybaveny žíněnkami, lavičkami a základním gymnastickým nářadím.
Výměnu vzduchu v celé budově zajišťuje
vzduchotechnika, samozřejmostí je bezbariérový přístup. Více informací o vybavení
a volných hodinách k pronájmu získají zájemci na e-mailu: formankova@zssirotkova.cz.
Po domluvě s vedením školy na telefonu
541 211 945 si můžete nové prostory přijít proMgr. Dan Jedlička ■
hlédnout.

IKONA TECHNA
NA ELEKTŘE
Na klubové noci Elektra letos vystoupí
hvězda světového techna Umek. Už teď je
možné zakoupit v předprodeji lístky.
Zkušený slovinský producent a jeden
z TOP světových DJs představí 26. dubna
na Flédě svou energickou tech-houseovou
produkci. Více než dvě dekády na vrcholu,
ročně přes 100 vystoupení na předních pódiích po celé planetě a k tomu asi tisíc nahrávek, které nesou jeho jméno.
Lublaňský rodák Uroš Umek uchvacuje
po celou svou kariéru schopností neustálé
inovace a nastolování stále nových výzev.
Aktuální nahrávky Hell Archetypes, Collision
Wall nebo Amnesiac dokládají, že se vrací
k temnému undergroundovému tónu své
někdejší tvorby. V devadesátých letech
Umek začínal s pořádáním prvních ilegálních rave party v bývalé Jugoslávii. Stál tak

u zrodu tamní techno scény. Po letech rozmanitých elektronických experimentů dnes
slovinská hvězda platí za jednoho z nejrespektovanějších producentů žánru vůbec.
Podle DJ Magu se dlouhodobě řadí mezi
nejlepších deset DJs planety. Je pravidelným headlinerem velkých tanečních akcí
a festivalů jako je Tomorrowland nebo
Sabina Coufalová ■
EDC Las Vegas.

VYZKOUŠEJTE SI
DISCGOLF

Discgolf je nový, neotřelý sport, který je
založený na principu klasického golfu.
Zahrát si ho můžete na hřišti u Zvonařky
nebo rovnou na Tříkrálovém turnaji na Lesné.
Místo holí a míčků mají hráči létající talíře,
tak zvané disky, a snaží se na co nejmenší
počet hodů zdolat rozmanité přírodní překážky a dostat se z výhoziště až do koše.
V poslední době se discgolf těší čím dál
tím větší popularitě hlavně díky snadné
dostupnosti. Zahrát si totiž může opravdu
každý, a tak se házení diskem stává cílem
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rodinných výletů. Do začátku stačí zakoupit
jeden disk a může vyrazit na některé
z brněnských hřišť. V loňském roce bylo
jedno vybudováno také v městské části
Brno-střed v blízkosti autobusového nádraží
na Zvonařce. Další dvě jsou na Mikuláškově
náměstí ve Starém Lískovci a na ulici Milénova na Lesné.
Každý rok se v discgolfu v České republice koná přes 150 turnajů. Brňanům se daří
nejen na domovské půdě, ale i v evropském
měřítku. Brněnský klub Fénix je toho skvělým příkladem, za letošní rok jeho členové
více než čtyřicetkrát obsadili zlatou příčku.
Za zmínku stojí například velký úspěch
Michaela Rádla, jenž se v konkurenci 43
kvalitních hráčů stal mistrem střední Evropy.
Michael společně s Martinem Opršalem pak
každý ve své kategorii vybojovali titul vicemistra České republiky.
Pokud vás discgolf zaujal, můžete si změřit síly na tradičním Tříkrálovém turnaji, který
se bude konat 6. ledna v 9.00 hodin na hřišti
na Lesné. Všichni začátečníci jsou srdečně
Aneta Fajstlová ■
zváni.

Sport

ZA SPORTEM POHODLNĚ
Chcete si splnit novoroční předsevzetí
a začít sportovat? Čipové hodinky, které
slouží jako elektronická peněženka pro
platbu vstupného na sportoviště v Brně,
můžete nyní koupit online.
V současnosti je prodáno již přes 26 tisíc
čipových hodinek, majiteli jsou většinou
Brňané. Novinkou, kterou zavedla společnost STAREZ–SPORT, je však pořízení čipových hodinek nebo jejich nabití online. Eshop je ve spolupráci s Dopravním
podnikem města Brna propojen s celoměstským projektem BrnoiD.cz pod sekcí SPORT
BrnoiD. Doposud fungoval jako portál pro
online platbu odpadu, brněnské šalinkarty
nebo zařízení turistické karty. Nově je přidána sekce ZOO a Sport. Právě sekce Sport
umožňuje nejenom zaregistrovaným, ale
i nově příchozím návštěvníkům webu
zakoupit čipové hodinky pro dospělé s kreditem v různé výši. Systém funguje tak, že
se po uhrazení dané částky zákazníkovi

vygeneruje čárový kód, který je zaslán na
uvedený e-mail. Při předložení čárového
kódu na pokladně sportoviště jsou předány
zákazníkovi čipové hodinky se zvoleným
kreditem. Výhodou nabití čipových hodinek
nad 1000 Kč je získání 20procentní slevy
na vstupné na všechna sportoviště společnosti STAREZ–SPORT. Čipové hodinky mají
platnost dva roky od posledního nabití.
E-shop je zajímavý zejména pro stávající
majitele čipových hodinek, protože si mohou dobíjet svůj kredit z pohodlí domova
a nemusejí stát frontu u pokladny. Výdej
čipových hodinek přes e-shop je zaveden
na Aquaparku Kohoutovice, v Lázních Rašínova, Bazénu Ponávka a Městském plaveckém stadionu Lužánky. Postupně se budou
přidávat i sezonní sportoviště – kluziště
a koupaliště.
Online prodej se postupně bude rozšiřovat o další služby, jako jsou dárkové poukazy nebo čipové hodinky pro děti a senio-

ry. Vše bude ale záležet na tom, jak bude
e-shop využíván. Veškeré informace naleznete na www.starezsport.cz
Mgr. Michaela Radimská

■

ÚSPĚCHY TEAMGYMU
Denisou Metznerovou a Annou-Marií Chlupovou se do finále sice neprobojovaly, ale
i tak lze hovořit o úspěchu, kdy v kvalifikaci
obsadily krásné 7. místo. Celý závod absolvovaly pouze s jedním pádem na trampolíně, na akrobacii získaly druhou nejvyšší
známku za provedení, ale kvůli nižší obtížnosti neměly možnost atakovat finálové
příčky. Pro většinu juniorek to byla první
zkušenost se startem na mistrovství Evropy.
Loňský rok byl jak pro brněnský TeamGym, tak pro celou českou reprezentaci
více než úspěšný. Už nyní se připravují na
ME, které se bude konat v roce 2020 v Dánsku.
TeamGym je název pro méně známý kolektivní gymnastický sport, kterému se Klub
sportovní gymnastiky Moravská Slavia
Brno plně věnuje na republikové i mezinárodní úrovni již od roku 1996.
Děvčata soutěží ve dvou kategoriích Junior II a Senior, ve kterých se jim v loňském
roce opět dařilo. Juniorské družstvo obhájilo titul Mistra republiky a zvítězilo rovněž
i v celoročním Českém poháru. Seniorské
družstvo skončilo na druhé příčce hned za
družstvem Bohemians Praha.

Šest děvčat KSG Moravská Slavia Brno
bylo v loňském roce společně s naší trenérkou Terezou Krakovskou součástí české
reprezentace na ME v Portugalsku, kde česká výprava dosáhla výrazného úspěchu.
Ženský seniorský tým s naší Kateřinou
Kopeckou a Petrou Hedbávnou vybojoval
vytoužené 6. místo, a tím se poprvé v historii
kvalifikoval do finále mezi nejlepší týmy
pocházející především ze skandinávských
zemí. Juniorky s brněnskými posilami Martinou Pluháčkovou, Anetou Metznerovou,

Nábor do přípravky
Nábor nových členů do přípravky TeamGymu se koná 11. ledna v 17.00 hodin. Zveme
dívky narozené v roce 2010 a 2011, které
tento kolektivní gymnastický sport zaujal.
Přijďte se do tělocvičny KSG Moravské Slavie Brno na Vídeňské 9 s rodiči podívat na
náš trénink a přidejte se k nám. Více informací předá Adriana Spílková na e-mailu:
adriana.j@email.cz nebo telefonním čísle:
728 358 829. Více na www.morenda.com.
(mav)

■
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Inzerce

sobota

nadělte si

26.1.

2019

zdraví

po celý den zdarma
základní screening vašeho organizmu,
energetický stav jednotlivých orgánů
lekce jógy, čchi kung, SM systém...
zvukové terapie, přednášky ...

Viara | Poštovská 3 | Brno | info@viara.cz | www.viarasalve.cz | +420 777 506 660 |

facebook.com/VIARAstudio/
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www.sherpax.cz
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