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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Významné
listopadové dny
Také letos uctili zástupci městské části
Brno-střed významná listopadová výročí.
Zúčastnili se 11. listopadu pietního aktu
u Čestného pohřebiště na ústředním hřbitově, který připomněl Den válečných veteránů.
V tento den uctíváme památku vojáků
padlých nejen ve světových válkách, ale i při
současných mezinárodních konﬂiktech. Slavnostního shromáždění u příležitosti Dne boje
za svobodu a demokracii se 17. listopadu
u památníku tří odbojů na Rooseveltově ulici
zúčastnili nejen čelní představitelé městské
části, ale také města a dalších významných
organizací a spolků.

Dotační program
FREE WC 2019
Druhý ročník dotačního programu městské
části Brno-střed má za cíl rozšířit stávající síť
veřejných toalet provozovaných městskou
částí, městem Brnem či jeho organizacemi
o další veřejně přístupné toalety v restauracích, kavárnách a dalších restauračních zařízeních, kde jsou toalety dostupné zdarma.
Tato místa budou viditelně označena u vchodu do provozovny nálepkou FREE WC a využití toalety nebude zpoplatněno či vázáno na
nějaké jiné protiplnění ze strany uživatele toalety. Dotace je poskytována jako jednorázová
paušální kompenzace případných zvýšených
nákladů provozovatele podniku zařazeného
do sítě FREE WC. Městská část vyčlenila na
dotační program celkem 370 000 korun, přičemž přihlášený podnik má možnost získat
dotaci ve výši 10 000 korun. Částka je pro
všechny stejná a lhůta pro podání žádostí
běží od 1. do 14. prosince 2018. Bližší informace, výzvu a podmínky přihlášení zájemci najdou na www.brno-stred.cz/dotace-a-zastity.
Loni se do programu zapojilo šest podniků.

Chodí vám do schránky
zpravodaj?
Na konci listopadu, stejně jako každý měsíc,
jsme společně se zástupci distribuční ﬁrmy
prošli čtyři lokality naší městské části a zkontrolovali několik desítek domů a poštovních
schránek, zda jste v nich našli listopadové číslo
zpravodaje. Ve vybraných lokalitách kontrola
proběhla v pořádku, nezjistili jsme žádné nedostatky, což ale neznamená, že by jinde nemohl
být problém. Pokud zpravodaj nedostáváte
pravidelně, neváhejte se nám ozvat, a my si
pohlídáme, abyste ho příště ve schránce našli.
Napište nám prosím ulici a číslo domu na
e-mail: redakce@brno-stred.cz nebo zavolejte
na telefonní číslo: 542 526 341.
Zpravodaj můžete také číst v elektronické
verzi. Na adrese https://zpravodaj.brnostred.cz/ najdete jednoduchou čtečku ke stažení do mobilu i tabletu.
(kad)

■

Základy práce na PC
pro seniory
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili pozvánku na kurzy Základy práce na PC
pro seniory na radnici Brno-střed. Máme
obrovskou radost, že je o kurzy velký zájem,
a tak jsou místa minimálně do dubna 2019
již obsazena. 7. listopadu proběhly první
hodiny kurzu, které nám potvrdily, že se
vám budou kurzy líbit a budou pro vás přínosné. O dalších termínech, které chystáme, vás budeme včas informovat opět zde
ve zpravodaji.
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NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
PRO BRNO-STŘED
V říjnových volbách jste svými hlasy rozhodli, že do Zastupitelstva městské části
Brno-střed, které má celkem 45 křesel,
zasedne 13 zastupitelů za ODS s podporou
Svobodných, 9 zastupitelů za ANO, po pěti
mandátech získalo KDU-ČSL, Zelení, Česká
pirátská strana a Žít Brno, tři za SPD. Přinášíme vám jejich jmenný přehled.
Ustavující zastupitelstvo, na kterém byla
zvolena nová Rada městské části Brno-střed, se konalo 21. listopadu. V daném termínu bylo toto číslo zpravodaje bohužel již
v tisku, proto vám nového starostu a členy
rady představíme v lednovém čísle.
(kad)

ODS s podporou
Svobodných
Mencl Vojtěch Ing. arch.
Komárek Ivo Ing.
Kotěra Roman Ing.
Vaňková Markéta JUDr.
Mandát Jan Mgr.
Kerndl Robert JUDr.
Vaníček Miroslav
Bradáč Otakar JUDr.
Mises Pavel Ing. Mgr.
Macurová Ladislava Mgr. Bc.
Štefánek Petr Ing.
Bundálek Martin
Lepka Michal Bc.

Svob. a př. dem.-T. Okamura
(SPD)

ANO 2011

KDU-ČSL

Landa Martin Bc.
Dvořák Pavel
Schwab Martin Ing.
Bořecký Petr Ing. arch.
Oulehlová Ludmila
Machů Zdeněk Ing.
Drdla Martin Mgr. MSc.
Sedláková Ilona Mgr.
Švachula Jiří

Dumbrovská Michaela JUDr.
Bílek Bohumil Ing.
Chvátal Filip RNDr. Ph.D.
Weinberger Vojtěch MUDr.
Jílková Marie Mgr.

„Žít Brno“
Kurtis Gabriel Ing. arch.
Kalousek Petr BcA.
Horák Radim Ing. arch.
Reiner Martin
Hrabovská Jitka Mgr.

Kylbergerová Karen Dr. Ing.
Blaštíková Lenka
Freimuth Roman

Zelení
Flamiková Jasna Mgr.
Závodský Michal JUDr.
Oplatek David Mgr.
Lukešová Pavla Mgr.
Kupková Marika PhDr. Ph.D.

Česká pirátská strana
Čuma Róbert
Spilková Monika Mgr.
Pertl Jiří
Doležal Patrik Bc.
Marciniszyn Michal Mgr.
Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz

SPOLUPRÁCE S KRYTEM 10-Z
Městská část Brno-střed uzavřela
smlouvu o spolupráci s Americkým
fondem, který je provozovatelem Krytu 10Z na Husově ulici. Kryt je jedním ze sběrných míst projektu Re-use, kde mohou
občané odložit retro předměty vyrobené
před rokem 1989, aby se nestaly odpadem. Velmi často sem občané přinášejí
také knihy, které nepotřebují a nechtějí je

■

zahodit. Nyní je Kryt 10-Z bude poskytovat
pro doplňování kniholavičky Dominiky na
nádvoří radnice a v létě vznikne nová
kniholavička na koupališti na Kraví hoře.
Městská část na oplátku pomůže s propagací vzdělávacích a kulturních akcí v bunkru zveřejněním ve zpravodaji. První várka
knih je už na radnici, děkujeme. Stále také
platí, že pokud máte doma knihy, které se
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vám už nehodí, ale nechcete je vyhodit,
můžete je přinést a do kniholavičky vložit.
Určitě si najdou své čtenáře. (kad) ■
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PAMÁTNÝ STROM

Červenolistý buk v zahradě mateřské školy
na Hlinkách 46 byl koncem října prohlášený za památný strom.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna nově prohlásil památným stromem
mohutný buk, který roste v zahradě školky
na Hlinkách, jejímž zřizovatelem je městská
část Brno-střed. Ocenil především jeho vzrůst

ADVENTNÍ
PRODEJ V CENTRU

a estetickou hodnotu. Jedná se o velmi krásný exemplář buku červenolistého, jehož rozložitá koruna se rozprostírá nad herní plochou
zahrady.
Zdravotní stav stromu je mírně zhoršený,
bude mu proto v následujících letech věnována řádná péče, aby zdobil zahradu školky
(mav) ■
co možná nejdéle.
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V adventním období nabídnou prodejci
vánoční vazby a výzdobu na tradičních
prodejních místech v centru města.
Také letos se mohou návštěvníci města těšit na rozšířenou nabídku předvánočního a vánočního sortimentu na
obvyklých prodejních místech. Vánoční
vazby a dekorace především z přírodních
materiálů bude možné zakoupit na stáncích na ulici České naproti hotelu Avion
a na Josefské. Na Kapucínském náměstí
nabídne hlavně chvojí a jmelí prodejce
ze Zelného trhu pan Komínek, na Zelném
trhu další tradiční trhovci Čeloudovi. Na
ulici Kobližné pak svoje výpěstky a vazby
nabídnou Kučerovi a na Dornychu pan
Kosík.
Největší prodejní plocha bude pro
adventní a vánoční nabídku vyčleněna
na ulici Františkánské, kde mimo jiné nabízí také vazby oblíbená prodejkyně ze
Zelného trhu paní Marečková, která je
vytváří převážně z vlastnoručně vypěstovaných rostlin.
Chybět nebudou ani stánky s pečenými kaštany pana Hlavinky, které zákazníci najdou na České a Jánské.
(mav)

■

V zábavném programu se setkáte
VDQGöOHPèHUWHPL0LNXO¼wHP
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Pro více informací sledujte
www.kaveeska.cz
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KONTAKT
NRFPDQNRYD#NDYHHVNDF]
+ 420 543 212 508
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CENTRUM DENNÍCH
SLUŽEB LIPOVÁ

Rádi bychom vás seznámili s Centrem denních služeb městské části Brno-střed. Centrum je určeno pro seniory, nachází se na
ulici Lipová 31 v Pisárkách, a nabízí změnu
jednotvárného života, smysluplné prožití
dne ve společnosti vrstevníků a plno
nových zážitků.
Aktivity centra se zaměřují na podporu
soběstačnosti a procvičování psychických
a fyzických schopností návštěvníků. V rámci
programu se pořádají různé výlety, návštěvy
kulturních akcí, výstav, besídky, oslavy narozenin, grilování a další.

Služby centra jsou poskytovány ve všední
dny od pondělí do pátku od 8.00 do 14.30
hodin. Dny pobytu, které chtějí návštěvníci
v našem centru strávit, si mohou samozřejmě
sami zvolit. Každý, kdo by měl zájem, ale není
si jistý, zda mu budou služby vyhovovat, je
srdečně zván, aby si vyzkoušel jednodenní
pobyt zdarma.
Na každý den je zajištěn oběd ze školní
jídelny v Nádvorní ulici a také odvoz z domova
a zpět autem pečovatelské služby. Návštěvníci se setkávají ve společenské místnosti,
vedle níž je také terasa s příjemným výhledem
do zahrady. K dispozici je dále jídelna a místnost určená pro kreativní tvorbu. Při pobytu
v centru je také možnost využití střediska
osobní hygieny, kde se provádí koupele nebo
stříhání vlasů.
Pokud máte zájem vyzkoušet naše služby
nebo se na cokoliv zeptat, volejte na číslo
543 212 702, těší se na vás vedoucí centra,
paní Kateřina Jílková.
(kad)

věku, jedná se o situace a nástrahy, které
mohou potkat v běžném životě kohokoliv.

V prosinci proběhnou:
G 3. 12. 2018 | JAK SE NECHYTIT DO PASTI
OPERÁTORŮ (Český telekomunikační
úřad) přednáší: JUDr. Alena Sejková
G 10. 12. 2018 | HOAX – podvodné e-maily,
odvrácená tvář elektronické komunikace
(Hoax) přednáší: Josef Džubák
Přednášky se konají vždy v pondělí od
10.00 do 11.30 hodin ve společenském sálu
radnice Brno-střed na Dominikánské ulici 2
a jsou zdarma.
Cyklus přednášek pro občany městské
části Brno-střed připravilo Centrum Botanka,
příspěvková organizace MČ Brno-střed.
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(kad)

Do 10. ročníku národní putovní výstavy
Má vlast cestami proměn 2018/2019
jsme přihlásili proměnu Rekonstrukce
Zelného trhu.
Letos je přihlášeno celkem 121 proměn,
které přinášejí svědectví o zvelebování
míst a objektů v sídlech a krajině. Výstavu
pořádá Asociace Entente Florale CZ –
Souznění, z.s. Svůj hlas můžete dát právě
i proměně Zelného trhu, která proběhla
v letech 2014/2015. Hlasuje se na stránkách www.cestamipromen.cz/hlasovani.
Hlasování o nejkrásnější proměnu let
2018/2019 skončí 30. 4. 2019. Děkujeme.

■

PŘEDNÁŠKY
(NEJEN) PRO 60+

Dvě pondělní dopoledne na začátku prosince patří na radnici podzimnímu cyklu
přednášek, na které jste srdečně zváni.
Druhý ročník přednáškového cyklu volně
navazuje na soubor přednášek, které proběhly minulý rok. Různorodá témata jsou
určena nejen seniorům, přednášek se může
zúčastnit každý. Svým obsahem se zaměřují
na prevenci občanů nejen důchodového

HLASUJTE
PRO ZELNÝ TRH

■

(kad)

■

REZIDENTNÍ
PARKOVÁNÍ –
VRÁCENÍ
POPLATKU
Magistrát města Brna vrací na pracovišti Zvonařka 5 rezidentům poplatek
600 Kč, který zaplatili za první auto před
změnou ceníku. Upozorňujeme, že o vrácení peněz je potřeba si zažádat.

Jak postupovat:
Je potřeba vyplnit jednoduchý formulář s údaji (RZ auta, bankovní účet atd.).
Formulář je ke stažení na webu města
Brna i v dokumentech na webové stránce www.parkovanivbrne.cz a fyzicky
k vyzvednutí na Zvonařce. Žádost lze
pak vyřídit elektronicky, fyzicky, nebo
poštou. Peníze dostanou žadatelé fyzicky, nebo mohou požádat o jejich zaslání
na účet. Zuzana Šrámková, MMB ■
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ŽÁCI SI ZNOVU VYBÍRAJÍ
Z NEJLEPŠÍCH PROJEKTŮ

Žáci všech jedenácti základních škol zřizovaných městskou částí Brno-střed se již
druhý rok rozhodují, jak vylepšit svou školu,
její prostředí nebo přilehlé okolí. Umožňuje
jim to projekt Participativní rozpočet do
škol.
V minulém čísle zpravodaje jsme psali
o tom, jaké návrhy si vymysleli a odhlasovali
žáci na ZŠ Hroznová a ZŠ Úvoz a nyní už
známe výsledky z dalších pěti základních
škol.

Na ZŠ náměstí 28. října si letos žáci mezi
sebou odhlasovali nákup vybavení pro trávení volného času podle svých představ. Jsou
to ping-pongové stoly a pálky. Děti se už těší,
až je škola, v hodnotě 35 000 korun, které
dostala od radnice k dispozici, nakoupí.
Na ZŠ Antonínská žáci odhlasovali rekonstrukci toalet, za zbylé peníze nakoupí škola
nové sportovní míče.
Žáci ZŠ Bakalovo nábřeží vybírají mezi
vybavením relaxační místnosti, nákupem ﬂorbalových setů a volejbalové sítě.
Na ZŠ nám. Míru volí mezi novými sedacími
pytli, tablety či pořízením nového gauče.
Žáci ZŠ Kotlářská si budou moci vybrat
mezi úpravou šaten, nebo pořízením nových
herních prvků do lesoparku a hudebny.
Participace je demokratický proces, díky
kterému se žáci mohou podílet na rozhodování o vyčleněné části rozpočtu školy.
Sami navrhují, co by ve své škole chtěli změnit, co nakoupit či vybudovat, aby se ve škole

cítili lépe. Děti své nápady musejí ověřit, zda
jsou cenově dostupné a svůj návrh pak prezentují ostatním. Musejí totiž pro svůj nápad
nadchnout většinu svých spolužáků, aby pro
něj dali hlas v celoškolním elektronickém
hlasování.
Velký dík patří všem školním koordinátorkám a koordinátorům za to, že se žákům nadstandardně věnují.
(kad)

■

STROMY A LAVIČKY NA
DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ

Rozsáhlá rekonstrukce Dominikánského
náměstí po několika měsících úspěšně
skončila. Nové veřejné prostranství místo
původního parkoviště je nyní vybaveno
lavičkami a také nově vysázenými stromy.
Rekonstrukce náměstí se držela jeho historické podoby, v tomto případě se jedná
o poslední příklad původního veřejného prostranství funkcionalistického Brna. Součástí
projektu bylo také vysazení stromů podél
pasáže Jalta. Archeologové ale v tomto místě

našli dochované základy středověkých
domů, většina z nich byla z období vrcholné
gotiky. Národní památkový ústav, Odbor
památkové péče Magistrátu města Brna
a Archeologický ústav proto zcela vyloučily
jejich vysazení.
I přes tuto komplikaci se však podařilo najít
řešení a stromy na Dominikánské náměstí
vysadit.
Čtyři vzrostlé platany se díky systému prokořenitelných buněk, které jsou umístěny
pod povrchem a jsou naplněny kvalitní zeminou, zhruba uprostřed náměstí, podařilo vysadit. Prokořenitelné buňky zajišťují stromům
dostatečný prostor pro růst kořenů a zadržují
vláhu tam, kde není dostatečný přirozený
prostor pro jejich život a růst. Šest dalších
stromů bylo vysazeno před kavárnou Skøg.
První část mobiliáře, konkrétně otočné
lavičky, které jsou umístěny na terase kostela
svatého Michala v horní části náměstí, vybrali
zástupci městské části Brno-střed, protože

měly největší úspěch v hlasování obyvatel.
Na centrální ploše i pod vysazenými stromy
jsou umístěny kamenné lavičky. Postupně
přibudou ještě stojany na kola a v průběhu
příštího roku i dva nové vodní prvky.
Součástí rekonstrukce byla i oprava ulice
Veselé, kde bylo vysazeno dalších čtrnáct
stromů a umístěny nové lavičky.
(kad) ■
Foto č. 2: SKANSKA
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VÝSTAVA NÁVRHŮ
U AUGUSTINIÁNŮ
Budoucnost Mendlova náměstí, tak se jmenuje výstava, která se koná od 22. listopadu
do 20. prosince v přízemí Augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí.
Klidnější doprava, více zeleně, místa pro
odpočinek a volný čas, taková by mohla být
budoucí tvář Mendlova náměstí. Zajímá vás,
jak bude náměstí vypadat? Přijďte se podívat
na výstavu návrhů z urbanisticko-architektonické ideové soutěže. Je přístupná od
pondělí do pátku, vždy od 9.00 do 18.00
hodin a vstup je zdarma. Výstava představuje

BÍLÝ LEV PRO
JANA GAJDOŠE

všech sedm soutěžních návrhů ve vizualizacích a také 3D modelech. Vstup na výstavu
je možný v přízemí Augustiniánského (Starobrněnského) kláštera na Mendlově náměstí, 1a přes vrátnici nebo kavárnu.
Soutěž vypsalo město v červnu letošního
roku aorganizovala ji Kancelář architekta města
Brna ve spolupráci s městskou částí Brno-střed.
Všechny tři oceněné návrhy budou městu sloužit jako podklad pro dopracování dopravní
koncepce náměstí, která se následně zapracuje do změny územního plánu. (kad) ■

1. - 14. ledna

2. 1. 2019, ve 14.30
POŽEHNÁNÍ NA PETROVĚ, ZAHÁJENÍ SBÍRKY
3. 1. 2019, od 16.00
PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ A ŽIVÝ BETLÉM NA NÁM. SVOBODY
6. 1. 2019, v 18.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
(přímý přenos můžete sledovat na ČT 1)
Otevřete koledníkům nejen dveře, ale i svá srdce.
Vaše dary pomohou lidem v nouzi. Děkujeme!
Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka
Trikralova
T
sbirka

Nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva in memoriam, udělil prezident
republiky významnému sokolu, olympionikovi, trojnásobnému mistru světa,
pedagogovi a vlastenci Janu Gajdošovi.
Letošní slavnostní předávání státních
vyznamenání prezidentem republiky
Milošem Zemanem na Pražském hradě
bylo o to slavnostnější, že se konalo při
příležitosti 100. výročí vzniku České republiky.
Janu Gajdošovi byl propůjčen Řád
bílého lva in memoriam za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Jan Gajdoš se za druhé světové
války zúčastnil odboje proti fašistům
v pozici vedoucího židenické a juliánovské skupiny v odbojové organizaci Jindra, byl zatčen, pobýval ve třech fašistických káznicích a s podlomeným zdravím
zemřel v prosinci roku 1945.
Na jeho památku každoročně pořádá
Sokol Brno I Memoriál Jana Gajdoše ve
sportovní gymnastice. V roce 2013 byl
zařazen mezi nejlepší sportovce města
do Síně slávy. V roce 2014 obdržel Cenu
Jihomoravského kraje pro nejvýznamnější osobnosti kraje a v tomtéž roce
dostal nejvyšší vyznamenání ministra
obrany ČR Zlatou lípu za celoživotní
zásluhy pro vlast. Letos v září byl zasazen
před jeho rodný dům na ulici Kuklenská
Kámen zmizelých.
Mgr. Ivana Gajdošová
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ZAJÍMAVOSTI I TRADICE
VÁNOČNÍHO BRNA
i dospělým. A projet se v ní může každý, ve
všední dny jezdí od 16.00 do 21.00 hodin
a o víkendech od 11.00 do 21.00 po trase
z České přes Malinovského náměstí, hlavní
nádraží, dále Masarykovou ulicí na náměstí
Svobody a na Českou. Vánoční tramvaj bude
jezdit centrem města od 21. listopadu do
23. prosince.

Advent na Zelňáku, Advent na Moraváku,
vánoční trhy na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí, vánoční tramvaj, Bruslák pod Joštem a třeba kašpárkovy Vánoce
na Špilberku jsou místa a akce v centru
města, která v předvánočním období stojí
za návštěvu.

Advent na Zelňáku
Bruslák pod Joštem
Věděli jste, že jsme společně s vámi dokázali loni napsat nejdelší dopis Ježíškovi, který
je zapsaný v Knize rekordů? Celková délka
dopisu byla 614 metrů při šířce 43 centimetrů.
Podaří se letos rekord překonat? Ježíškovu
poštu najdete jako loni u vánočního stromu.
U příležitosti 100letého výročí jsme symbolicky, přesně v den výročí 28. října, nechali
odlít zvon. Zvon nese mimo prvního českého
znaku lva z počátku dvacátých let také jména
všech prezidentů za posledních 100 let a přání šťastných dalších 100 let – PF 2018. Jeho
průměr je 20 centimetrů a jde o jediný exemplář. Po dobu adventních trhů si na něj můžete
zazvonit pro štěstí, umístěn bude u Ježíškovy
pošty. Navíc bude probíhat jeho dražba, vyvolávací cena je 1918 korun a výtěžek bude
věnován na dobročinné účely. Zelný trh jsme
i letos přichystali velmi tradičně, s důrazem
na symboliku Vánoc a stylovou výzdobu.
Krásný, zhruba 17 metrů vysoký smrk ztepilý,
který letos zdobí Zelný trh, 45–50 let rostl
u domu v Maloměřicích a věnovala jej rodina
Frýzova. Věříme, že se vám bude líbit.

Advent na Moraváku
Velkou letošní novinkou je bílé vyhlídkové
kolo o výšce 33 metrů s kapacitou 144 osob.
Věříme, že rozhled z této výšky vám nabídne
opravdu nevšední pohled na adventní Brno,
protože uvidíte přes střechy domů až na
náměstí Svobody, Špilberk, Petrov i vánočně
vyzdobené ulice v centru. Pro nejmenší
budou připraveny tři dětské kolotoče a další
novinkou je baby-point, vyhřívaná jurta pro
maminky s dětmi, vybavená přebalovacím
koutkem a dílničkami. Nebudou chybět velkokapacitní šapitó, centrální bar na kašně,
slaměný betlém výtvarnice Kateřiny Veselé
a také velký prostor, věnovaný neziskovým
a charitním organizacím. V šapitó s řemesl-

nými výrobky jsou dvě místa vyhrazena zdarma pro neziskové organizace, nebude chybět loni úspěšný charitativní antikvariát a jedna jurta bude věnována Paracentru Fenix.
Advent na Zelňáku i na Moraváku pro vás
každoročně připravuje městská část Brno-střed.

Vánoce na náměstí Svobody
a Dominikánském náměstí
Málokdo ví, že tradice vánočních stromů
na českých náměstích začala v Brně. Poté,
co v roce 1919 našla trojice Brňanů nemluvně
v závějích bílovického lesa, inspiroval se
jeden z nich, Rudolf Těsnohlídek, v dánské
Kodani a uspořádal na náměstí Svobody sbírku na opuštěné děti právě pod ozdobeným
vánočním stromem. I ten letošní pochází
z Bílovic nad Svitavou. Od rozsvícení 23. listopadu až do 28. prosince proběhne pod
jeho korunou tradiční sbírka Českého červeného kříže. Výnos je určen na ozdravné pobyty dětí z SOS vesniček, pro seniory, pomoc
sociálně slabým jedincům i rodinám.
Na Dominikánském náměstí i letos najdete
krásný vyřezávaný betlém a gurmánské speciality. Stánky na náměstí Svobody i Dominikánském budou letos poprvé otevřeny až
do 28. prosince. Vánoce na obou náměstích
pro vás každoročně chystá Turistické a informační centrum města Brna.

Vánoční tramvaj
Letos s novou vánoční výzdobou opět projíždí centrem města a dělá radost dětem

Je pro vás otevřen denně od 10.00 až do
21.00 hodin, vždy ve dvouhodinových blocích. Ledová plocha Brusláku pod Joštem
o rozloze 860 m2 pojme 80 lidí, kteří mohou
bruslit nejen kolem sochy, ale i pod ní. Proto
pokud máte chuť chvíli se pohnout a udělat
něco pro své zdraví, pojďte si zabruslit. A že
nemáte brusle? Nevadí, na místě je připravena půjčovna bruslí. Na Štědrý den se bude
bruslit od 10.00 do 14.00 hodin, 25. prosince
bude zavřeno, 26. prosince bude běžný provoz. Na silvestra bude otevřeno celý den až
do 22.00 hodin. A 1. ledna 2019 bude zavřeno. Držitelé permanentky na bazén a koupaliště na Kraví hoře ji mohou využít i pro vstup
na led. Pokud počasí dovolí, bruslit se bude
až do konce února.

Kašpárkovy Vánoce
na Špilberku
Advent na hradě Špilberku patří už tradičně
dětem. Předvánoční akce pro děti i dospělé
doprovodí letošní zimní výstavu Umění loutky.
V druhou adventní sobotu 8. prosince od
10.00 do 17.00 hodin vás čeká den nabitý
pestrým programem. Na Špilberku bude jarmark včetně horkých nápojů, divadelní představení pro děti, vánoční dílničky, oblíbené
opékání špekáčků přímo na nádvoří, a hlavně
rozzářený vánoční strom a spousta legrace
s Kašpárkem. Potkáte ho právě na výstavě
Umění loutky, na které najdete kromě interaktivního loutkového divadla i hravou
stezku včetně veselých úkolů.
Informace o dalších zajímavých akcích,
koncertech, setkáních a pořadech, týkajících
se letošních Vánoc v Brně, najdete i na stranách 10 a 11.
(kad)

■
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BETLÉMY V LETOHRÁDKU
MITROVSKÝCH

Tradiční vánoční výstavu historických, ale
především současných betlémů pořádá
Letohrádek Mitrovských od 8. prosince
2018 do 13. ledna 2019.
V letošním roce představíme dřevěné vyřezávané betlémy z východních Čech, které po

KŘESŤANSKÝ
ADVENT A VÁNOCE
Křesťanský advent a Vánoce přehledně
mapují webové stránky krestanskevanoce.cz.
Na webu najdete veškeré události a aktivity, které se připravují v adventním a vánočním čase v kostelech Jihomoravského kraje.
Vyhledat zde můžete termíny a veškeré
potřebné informace týkající se výstav betlémů, úvodních bohoslužeb s žehnáním
adventních věnců, starobylé roráty za svitu
svící, adventní a vánočních koncerty, dětská
představení a také besídky, mikulášské
návštěvy. Stránky poradí, kam si s dětmi zajít
na tvořivé workshopy či kde se koná jaká
charitativní sbírka pro potřebné.
S blížícími se Vánocemi budou k dispozici
také přehledy možností získání betlémského
světla, časů představení Živého betléma,
návštěv betlémů, půlnočních, štědrovečerních, silvestrovských a novoročních bohoslužeb i Tříkrálové sbírky v jednotlivých zapojených místech. Tyto informace i další
pozvánky přinese též tradiční informační brožurka Křesťanský advent a Vánoce 2018.
Marie Pospíšilová

■

desetiletí vyrábí členové rodiny Haldových
ze Sedloňova v Orlických horách. Betlémy
se vyznačují pestrou barevností a velkým
množstvím darovníků, tedy postav, které přicházejí v betlému obdarovat Ježíška. V betlémářské tvorbě vyniká rodina řezbářů využíváním prvků lidové architektury a také vlídnými
výrazy obličeje, které mají kromě postaviček
i zvířátka. Haldovi jsou ale také velcí sběratelé,

a tak si ze svých cest po světě betlémy i přivážejí. Díky tomu můžete na vánoční výstavě
obdivovat část jejich soukromé sbírky světových betlémů pocházejících například z Itálie,
Ruska, Bolívie, Mexika nebo Afriky.
Na výstavě se představí také největší betlémové dioráma v České republice na téma
Život Kristův. Autorka Ivana Langrová z Beskyd zhotovila z ovčího rouna vlastního chovu 105 lidských postaviček a zvířat v celkem
25 scénách. Biblický příběh začínající zvěstování Panně Marii, a končící Ukřižováním,
bude provázet převyprávěný příběh, podle
kterého se budou jednotlivé scény divákům
představovat. Tento originální počin vyráběla autorka přibližně dva roky, a jak sama
uvádí, výroba propracovanější postavy
o výšce 35 centimetrů trvala i týden. Prostorové výtvarné dílo bude v Letohrádku
představeno v premiéře.
Výstavu doplní adventní a vánoční ﬂoristické dekorace. Nebude nouze o nápadité
vazby a objekty z přírodních materiálů kombinující tradici i současné ﬂoristické trendy.
Petr Lukas

■

KUPTE SI JEDLIČKU
V KVĚTINÁČI

Skoro jeden a půl milionu – tolik řezaných
stromků se každoročně v Česku prodá před
Vánoci.
Našich českých a moravských jich je přitom
jen něco přes polovinu, většinu k nám vozí
Dánové z plantáží v Polsku. Pokud chcete
vánoční stromek vypěstovaný v Brně za hum-

10 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2018

ny a zároveň jeho koupí pomoci obnově
našich lesů, pořiďte si vánoční jedličku v květináči.
Jedličky najdete třeba v dobročinných
obchodech Nadace Veronica na Panské 9,
Pekařské 38, Palackého třídě 25, a to od
26. listopadu. Ve všední dny od 9.00 do 18.00
hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Prodej probíhá až do 22. prosince nebo do
vyprodání zásob.
Stromečky, které můžete koupit, byly
vypěstovány Lesy města Brna, jsou to čtyřleté sazenice jedle bělokoré, výšky asi
50 centimetrů, jeden stojí 99 korun. Zakoupenou sazenici si můžete ponechat anebo
se zúčastnit výsadby, která se uskuteční
v dubnu 2019.
Helena Továrková

■
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ADVENT A VÁNOCE
NA PETROVĚ
V katedrále svatého Petra a Pavla na Petrově je připraven slavnostní program na celé
adventní a vánoční období.
V katedrále je také vystaven Dómský betlém, obdivovat bude možné klenotnici
a vyhlídku z věží. Navštívit můžete některý
z adventních koncertů, vstup na ně je
volný.
Výběr vánočních koled na vánoční mši
svaté pro rodiče s dětmi zazní 24. prosince
od 16.00 hodin, Rybovu Českou mši vánoční
provede Beseda brněnská 25. prosince
v 19.30 hodin, na Štěpána rozezní katedrálu
koncert VUS Ondráš a 7. ledna 2019 od
19.00 hodin potěší návštěvníky Hradišťan
s Jiřím Pavlicou.
Celý program je uvedený na
www.katedrala-petrov.cz.

1. prosince 17.00 hodin Adventní koncerty
v katedrále I • Komorní orchestr Iši Krejčího
Olomouc
7. prosince 17.20 hodin Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie • Průvod světla
z Denisových sadů a pontiﬁkální mše svatá
8. prosince 17.00 hodin Adventní koncerty
v katedrále II • Komorní sbor Alter ego Bystřice nad Pernštejnem • Dětský pěvecký sbor
RESONANCE Třebíč
15. prosince 17.00 hodin Adventní koncerty
v katedrále III • Studenti varhanního oddělení
Konzervatoře Brno
16. prosince 9.00 hodin Pontiﬁkální mše svatá s předáním Betlémského světla
22. prosince 17.00 hodin Adventní koncerty
v katedrále IV • Studenti varhanního oddělení
Konzervatoře Brno
(mav)

■

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

RYBOVKA
V BAZILICE
Starobrněnští augustiniáni zvou na tradiční vánoční koncert.
Baziliku Nanebevzetí Panny Marie na
Mendlově náměstí 26. prosince v 16.00
hodin rozezní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Provede ji Starobrněnský
chrámový sbor, starobrněnský orchestr
a sólisté.
Před samotnou Rybovkou návštěvníci koncertu vyslechnou variace
a improvizace různorodých vánočních
koled na dvoje varhany. Za nástroje
usednou Jan Kopřiva a Jiří Lang. Na
konec si potom všichni zazpívají tradiční
české a moravské koledy.
(mav)

■

Česká mše vánoční je neodmyslitelnou
součástí Vánoc. V podání pěveckého sboru
Lumír rozezní 20. prosince od 19.00 hodin
Konvent Milosrdných bratří na Vídeňské
ulici.
Jakub Jan Ryba mši napsal na sklonku
18. století, v období klasicismu, pro amatérské
hudebníky a lidové publikum. Sám brojil proti
jakýmkoliv úpravám děl jiných autorů. Dirigent
pěveckého sboru Lumír, Mgr. František Ostrý,
se delší dobu věnuje právě odkazu J. J. Ryby.
Proto se již v loňském roce rozhodl nastudovat Českou mši v autentickém provedení tak,
jak ji Ryba napsal. Bez posunu tóniny (původ-

ně o tón výš), v doprovodu komorního orchestru a varhan, v původní formě a s originálním
textem.
Pro tento koncert připravuje smíšený sbor
ještě jednu vánoční mši, a to o 40 let starší
barokní Missu Pastoralis Josefa Schreiera.
Tato předchůdkyně Rybovy Hej, mistře čerpá
po stránce melodické i textové z valašského
lidového prostředí. Výjimečná je prolínáním
latinské liturgie s českým textem a také valašským dialektem. Zpěv sboru a sólistů doprovodí opět orchestr a varhany.
Více na www.lumir1864.cz.
Lucie Štrajtová Reidlová

■
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Prevence

S NÁMI SE
NEMUSÍTE BÁT
PODVODNÍKŮ
Vánoce se blíží, u nás se můžete poradit,
jak bezpečně nakoupit, jaká mohou při
nákupu nastat rizika a co dělat, nastanouli problémy. Do poradny i na přednášky zve
SOS – Asociace, z. s. Najdete ji v samém
centru Brna na ulici Mečové.
Asociace zajišťuje bezplatné spotřebitelské poradenství, kdy spotřebitelům osobně,
e-mailem či telefonicky poskytuje právní rady
v jejich spotřebitelských problémech. Spotřebitele informuje o dané problematice též
prostřednictvím mnoha informačních materiálů, letáků a brožur, prostřednictvím webu
a na mnoha akcích, kterých se účastní nebo
je pořádá.
Pro spotřebitele pořádá besedy a semináře, z nichž a také z poradenství čerpá praktické zkušenosti, které následně využívá
v další praxi, zejména v oblasti legislativní,
kde zákonodárcům navrhuje změny právní
úpravy, týkající se spotřebitelské problematiky.
Asociace také připomínkuje návrhy nových
právních úprav připravených zákonodárci.
Pracovníci asociace se účastní pracovních
komisí ministerstev, které se zabývají spotřebitelskou legislativou. SOS – Asociace, z. s.
je také členem Spotřebitelského poradního
výboru působícího při Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR, které je hlavním donorem
organizace. Na činnost asociace přispívají
také například Magistrát města Brna, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, některé kraje či obce, kde působí,
a v neposlední řadě též členské příspěvky
členů, mnohdy spotřebitelů, kterým asociace
v minulosti pomohla.
Pokud máte zájem o radu, informace, nebo
pomoc, můžete navštívit osobní poradnu:
Mečová 5, Brno
Po–čt: 9.00–18.00 hodin,
pá: 10.00–15.00 hodin.
Případně můžete zavolat do telefonické
poradny:
tel.: 542 210 778, 542 210 549
Případně napsat e-mail na adresu:
poradna@asociace-sos.cz
Bližší informace získáte i na stránkách
www.asociace-sos.cz.
Gerta Mazalová

■

JAK BEZPEČNĚ
NAKUPOVAT
–

–
–
Blížící se konec roku je pro kapsáře hotový
ráj. Vyskytují se hlavně v místech, kde je
velká koncentrace lidí, tedy v nákupních
centrech, na trzích, stáncích s rychlým
občerstvením, parkovištích nebo veřejné
hromadné dopravě. Proto je důležité být
připravený a obezřetný.
Různí podvodníci a kapesní zlodějíčci jsou
velice vynalézaví a raﬁnovaní. Pracují ve skupinkách, vše mají dobře nacvičené a jsou
velice rychlí. Vše trvá jen několik vteřin.
Pro věci nechávané ve vozidlech platí heslo: Auto není trezor. Nenechávejte své věci
viditelně ve vozidle. Při nakládání nákupu do
vozidla nenechávejte v přední části nebo na
kapotě či střeše kabelku a cenné věci.

Máme pro vás několik
doporučení:
– Vyhýbejte se skupinám většího počtu
osob a mějte své věci pod kontrolou, tedy
na očích.
– Neukazujte obsah své peněženky cizím
osobám.
– Na ulici, při nákupech, v dopravních prostředcích věnujte zvýšenou pozornost
svým kabelkám, taškám, zavazadlům
a mějte je pečlivě uzavřené.
– Nenechávejte v horní části kabelky či tašek
peněženku či jiné cennosti.
– Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe v přední části těla. Ztížíte tak
zloději práci. Nevhodná jsou zavazadla
umístěná na zádech.
– Muži, nenoste peněženky v zadních kapsách u kalhot, ale raději je mějte umístěné
v náprsních kapsách.
– Noste peníze odděleně od dokladů.
– Pokud máte u sebe bezpečnostní kód
k platební kartě, noste jej odděleně od
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–

–
–

karty, znemožníte pachateli výběr ﬁnanční
hotovosti z bankomatu. Také mobilní telefon, který je v kabelce a je v něm PIN, není
bezpečným řešením.
Při výběru peněz z bankomatu či při placení v obchodech si všímejte svého okolí,
zejména zda tuto činnost někdo nepozoruje.
Pokud vám byla odcizena platební karta,
ihned účet zablokujte.
Mobilní telefon ukládejte bezpečně ve
vnitřních kapsách.
V nákupních centrech nedávejte kabelky
do nákupních košíků, stačí se natáhnout
pro žádané zboží a může dojít k odcizení.
Sledujte své okolí. Zloději si své oběti předem vytipují.
Při ukládání zakoupeného zboží do vozidla
nenechávejte kabelku, peněženku na
sedadle nebo na střeše vozidla. Přes otevřenou zadní kapotu nevidíte, co se děje
v přední části vozidla.

Dalším rizikem mohou být
nákupy dárků přes e-shopy,
které mají své výhody,
ale i skryté hrozby.
Na co myslet?
 Kontaktní údaje a spolehlivost prodejce
– ověření adresy, recenze od ostatních
kupujících. Výhodou je certiﬁkace a akreditace obchodu.
 Pozor na nápadně výhodné ceny zboží
– zboží nemusí dojít, může dojít jiné zboží
anebo se může jednat o padělek výrobku.
 Platební podmínky – při koupi zboží od
neprověřeného prodejce si raději nechejte zboží doručit na dobírku a poté překontrolujte. Při platbě prostřednictvím
internetového bankovnictví si nastavte
limity plateb.
 Místo odkud provádíte platby – provádějte ze svého počítače, který by měl být
dostatečně zabezpečen a chráněn. Jisté
riziko hrozí při platbách z cizích počítačů,
dále z mobilních telefonů z důvodu
nedostatečného zabezpečení.
nprap. Bc. Alena Peterková ■
Policie ČR

Názory občanů / Názory zastupitelů

ZAPLAŤ
A NEPARKUJEŠ II.
Oko se potěší, občan zapláče. Dne 1. 8.
2018 vyšel v deníku Rovnost článek: Jak
vybudovat při opravě ul. Bayerova dalších
30 míst na parkování. V čísle 10/2018 ve
Zpravodaji Brno-střed vyšel i můj článek
k tématu parkování. Navrhoval jsem do prostoru lipové aleje na Bayerově ulici dát
zatravňovací dlažbu do širokého parkování
na obou stranách. Zajistit, jak již bylo mnoho
let zvykem, parkování za stromy. Též jsem
chtěl před domem č. 30 přidat další místo
navíc. Změna projektu ani po osobním jednání na Brněnských komunikacích s paní
Cahovou neprošla. Technický ředitel pan
A. Keller se vyjádřil, že jsou tam technické
sítě (ty jsou všude) a zeleň, která tam není.
Na údajných technických sítích velmi často

ÚMČ Brno-střed hledá

při stavbě stává plně naložený nákladní vůz
plný štěrku a mnohatunový bagr, to nevadí?
Současný stav je následující: lipová alej má
osekané kořeny, parkovací místa mají pod
betonovou dlažbou desku, takže k aleji lip
se nedostane ani kapka deště! Místo parkovacích míst jsou laloky s hloubkou zeminy
23 centimetrů. Široké chodníky udělají radost
cyklistům, kteří přímo ohrozí děti, které
vyběhnou z domů, kočárky a důchodce
o holích. Bezpečí chodců je „nejdůležitější“,
jak nám dokazuje ulice Botanická. V polovině
ulice Bayerova tak ubude cca 60 parkovacích míst a přibude stejný počet strážníků
Městské policie Brno na pokuty. Pamatujte
si, občané, kdo tyto úpravy navrhl a schválil.
Milan Ivo Koukol

■

pracovníka/ci na pozici

UKLÍZEČ/KA
Jedná se o zástup
za dovolenou,
případně nemoc,
na pracovišti
ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2,
formou dohody.
Nástup ihned.
Bližší informace:
Jana Zemanová, tel.: 542 526 322

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

POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Znáte ho jako takzvaný
bývalý vojenský areál u nám.
Míru. Ale pomalu se začíná
odívat do nové podoby, takže si rádi postupně můžeme
zvykat na jeho novou roli:
komunitní centrum pro volnočasové aktivity všech věkových kategorií.
Díky participativnímu rozpočtu a zejména
početným hlasujícím podporovatelům se už
dnes renovuje plot při ulici Lerchova, který
držel jen silou vůle. Brzy se přidá oprava první
třetiny spodní budovy, kde má vzniknout jednoduché Komunitní a volnočasové centrum
se zázemím pro Kraví horu, k němuž by
měl být zřízen dokonce nový vstup z ulice
Údolní.
I přes tyto vítané proměny dlouhodobě
zanedbávaného komplexu s nezaměnitelným geniem loci nezapomínají místní na pořádání již skoro tradičních akcí, na které zvou
také širokou veřejnost. Po pěkném červnovém rodinném Hravém odpoledni, úspěšném

zářijovém Sousedském festivalu a oslavě
17. listopadu s dětským lampionovým průvodem, je to nejblíže 21. prosince jubilejní, již
desátý ročník Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovy čtvrti. Další podrobnosti budou
dostupné na facebooku Nadačního fondu
Lerchova otevřeno všem nebo OS Masarykova čtvrť (www.osmc.webnode.cz). Mnohaleté neúnavné snažení o veřejné využití areá-

lu tak přináší první plody. Stále však platí, že
bude záležet i na dalších politických reprezentacích, zda prostor konečně více zrekonstruují a nechají otevřený lidem, nebo zde
zase někdy dají přednost soukromému developerovi a nevhodné mohutné zástavbě.
JUDr. Michal Závodský ■
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2018 | 13

Historie

PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ:
VLASTA JAKUBOVÁ
V posledních dvou letech jsme se na stránkách Zpravodaje vydávali do více či méně
vzdálené historie našeho města. Od nynějška bychom se společně s vámi věnovali
novému historickému tématu, příběhy konkrétních lidí. Věříme, že vás také zaujmou.
Historie se skládá z historek, jak praví jedno lidové přísloví, a proto ty takzvané velké
dějiny tvoří mnohdy neobyčejně zajímavé,
dramatické, ale i všední nebo tragické příběhy konkrétních lidí. Nyní se zaměříme právě na ně, a to i proto, že se v Brně otevřela
pobočka společnosti Post Bellum, která už
od roku 2001 systematicky zaznamenává
a dokumentuje právě takové příběhy a vytváří díky nim rozsáhlou databázi nazvanou
Paměť národa, která nemá v evropském
měřítku obdoby. Cíl tohoto projektu je zřejmý
– uchovat osudy lidí pro příští generace.
První vyprávění začneme příběhem dámy,
se kterou jsem měl možnost osobně se setkat
a uskutečnit s ní besedu pro veřejnost. Její
jméno je Vlasta Jakubová.
Poprvé jsem se s paní Jakubovou setkal
v roce 2013 v Domově pro seniory v Maloměřicích, kde v té době žila. Pozvala mě
k sobě do bytu a začala vypravovat. „Narodila
jsem se na Slovensku v Ožďanech…“ Její
maminka byla původem Maďarka, která si
vzala československého četníka. Manželům
Nováčkovým se pak v roce 1925 narodila
dcera Vlasta a v roce 1928 syn Karel. Dětství
prožívala paní Vlasta na Slovensku.
Teprve dynamické události let 1938–1939
přiměly rodinu vystěhovat se ze Slovenska
na Moravu. Svůj nový domov našli v Náměšti
nad Oslavou, kde vychodila paní Vlasta
měšťanku. Poté nastoupila na Obchodní akademii v blízké Třebíči, ale odmaturovat už
nestihla.
Otcův bratranec byl podplukovník Josef
Robotka, který v roce 1942 stál u vzniku vojenské odbojové organizace Rada tří. Toto uskupení vzniklo na troskách Obrany národa.
Robotka musel žít v ilegalitě, neboť po něm
gestapo usilovně pátralo a na jeho hlavu
vypsalo odměnu 8 000 korun. Když se musel
na podzim roku 1944 přemístit z Jihlavy, nastěhoval se k Nováčkům do Náměště. „Strýc
bydlel s mým bratrem v pokoji. Odcházel
vždycky z našeho domu brzo ráno, vlastně
skoro v noci, a vracel se v noci. Měl v lese
u stromu přivázané kolo, vždy tímto lesíkem
prošel na silnici, která vedla z Kralic do

Náměště,“ vzpomínala paní Vlasta. Na Vysočině byly radiostanice, kterými Robotka posílal různé špionážní zprávy do Anglie. Paní
Vlasta obsluhovala jednu z nich v Dalešicích.
„Obsluhovala jsem Dalešice. Sedla jsem
v noci na kolo a jela. V Třebíči jsem měla kontakt na Michala Majera, ve Velkém Meziříčí
na štábního kapitána Zajíčka. Můj bratr byl
spojkou do Brna, protože už tenkrát studoval
v Brně.“
Aby se ale Robotka vyhnul zatčení, musel
čas od času měnit své působiště, a tak se
přemístil i z Náměště. Navzdory tomu, že
téměř všichni členové Rady tří byli dopadeni
a zavražděni, Robotkovi se povedlo ukrývat
až do konce války, a to díky odbojové pomoci
paní Vlasty, jejího bratra a tatínka.
Po válce v září roku 1945 Vlasta odmaturovala, dokonce za svou odbojovou činnost
dostala vyznamenání od prezidenta Beneše.
V Brně si pak našla místo sekretářky ředitele
Československých stavebních závodů. Firma
stavěla i mnoho vojenských objektů, což
mohla Vlasta později dobře využít.
Po skončení války však začala tušit, že
nastává opět nelehká doba. Strýc Josef
Robotka měl být původně povýšen do hodnosti generála, ale při cestě do Sovětského
svazu byl na základě udání zatčen, deportován zpět do Československa a zde suspendován. V té době bydlela paní Vlasta v brněnské Alfa pasáži, kde jí strýc jednoho dne řekl:
„Vlasto, nastává opět doba, kdy budu potřebovat tvoji pomoc,“ a zapojil ji do vojenské
špionáže. Tajným písmem tak psala špionážní
dopisy směřující do Holandska, kde předstírala, že má přátele a píše jim milostné dopisy.
Z Holandska pak tyto dopisy putovaly do
Mnichova. Rovněž bratr Vlasty byl opět zapojen do aktivit proti komunistickému režimu,
strýc ho poslal za hranice, kde ho měli vyškolit
na agenta-chodce.
„Kromě toho jsem přijímala u sebe v Alfě
ještě agenty. Přišli pokaždé až pozdě večer.
Dala jsem mu něco k jídlu a on se zeptal,
jestli se může vykoupat. To bylo dohodnuté
heslo. Potom, co si odložil, jsem se podívala
do jeho kravaty. Podle toho jsem zjistila, že
je to správný agent, a pak jsem ho navedla
dál.“
Tato činnost však nemohla dlouho unikat
pozornosti StB. V červenci 1949 nejdříve zatkli
Robotku, a poté si přišli i pro Vlastu. „Zatkli
mě přímo v práci. Přišlo si jich pro mě tenkrát
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pět.“ Po zatčení ji odvezli na výslech na Příční
a poté umístili do jedné z cel na Cejlu. Tvrdé
výslechy, které doprovázelo bití, probíhaly
každý den více než měsíc. Přesto Vlasta nic
neprozradila. Jednou jí při výslechu ukázali
i strýce Josefa, aby viděla, v jak strašném stavu je.
Na cele číslo 64, kde byla Vlasta uvězněna,
byla s dalšími 12 vězeňkyněmi. Pod okny
jejich cely byl umístěn otvor na šibenici. „Tehdy v Brně ještě probíhaly popravy a když
mělo k popravě dojít, vždycky nám zamalovali okna vápnem.“
V polovině roku 1950 pak byla Vlasta ve
vykonstruovaném procesu odsouzena na
osmnáct let. Její strýc Josef Robotka byl
odsouzen k trestu smrti a popraven v roce
1952 v Praze. Spolu s nimi bylo odsouzeno
ještě dalších deset členů skupiny. Z vězení
se Vlasta vrátila až v roce 1959. „Po návratu
mi rodiče nikdy nic nevyčítali a ve vězení
jsme se s holkama domluvily, že nebudeme
naříkat.“
Ani další léta strávená v komunistickém
Československu nebyla pro Vlastu jednoduchá. Režim ji stále sledoval a znemožňoval
vykonávat kvaliﬁkované práce. V loňském
roce paní Vlasta v Brně zemřela.
Budeme moc rádi, když se i vy zapojíte do
činnosti společnosti Post Bellum a pomůžete
nám rozšiřovat sbírku Paměti národa. Víte-li
o zajímavém příběhu lidí ze svého okolí nebo
jste sami prožili příběh, na který by se nemělo
zapomenout, dejte nám prosím vědět.
Kontaktovat nás můžete e-mailem na
david.butula@postbellum.cz nebo přes
redakci zpravodaje.
Michal Doležel

■

Rozhovor

BARBORA DVOŘÁKOVÁ:
BUĎTE STAŘÍ, AŽ BUDETE CHTÍT!
Podle posledních dostupných údajů má
Brno celkem 379 527 obyvatel, z toho starých lidí, používáme-li terminologii Světové
zdravotnické organizace, která považuje
za období raného stáří věk nad šedesát, je
101 597 tisíc (42 443 muži a 59 154 ženy).
Dlouhověkých nad devadesát je v Brně
3176, z toho je 863 mužů a 2 313 žen.
A někteří z nich bydlí v domově pro seniory,
který má ve štítě vepsáno motto: Domov
s péčí – péče s láskou. Ředitelkou je zde
paní Barbora Dvořáková.

Kdy je podle vás člověk starý?
Existují různé definice stáří a jeho odborná členění, ale já odpovím slovy jedné naší
obyvatelky: člověk má být starý, až když se
mu chce! A to je důležité. Svým nastavením
člověk může ovlivnit hodně. I stárnutí
samotné.

Ale co když skutečně začnou
docházet mentální i fyzické
síly? Jak konkrétně
postupovat?
Mělo by být na každém z nás, jak se rozhodneme. V Brně velmi dobře funguje odbor
sociální péče a Socio-info centrum Magistrátu
města Brna na Kolišti, kde poradí. Podle toho,
kolik péče senior potřebuje, má na výběr
několik druhů služeb. Pokud se cítí pouze
sám – v Brně je řada senior klubů, kde si každý najde zábavu a přátele. Pokud již potřebujete s něčím pomoci, máme v Brně velmi
dobrou síť terénních služeb a pokud terénní
služba nestačí, nebo si rodina jenom potřebuje odpočinout, jede třeba na dovolenou,
tehdy je možné využít službu přechodného
pobytu. Je to systém pobytové služby na určitou dobu.

Na co tedy jsou domovy
pro seniory?
To je dobrá otázka (úsměv). Sociální služba
domov pro seniory má nastupovat ve chvíli,
když už jsou všechny možnosti vyčerpány
a rodina ani s pomocí terénní služby nedokáže péči o seniora zvládnout. V současné
době jsou dva typy domovů: jeden pro seniory s demencí, ty se nazývají domovy se zvláštním režimem, a potom domov pro seniory
určený pro osoby v seniorském věku, které
se pro svůj věk nebo nemoc nemohou o sebe
postarat.

Proč je po domovech pro
seniory taková poptávka, kdy si
mohu podat přihlášku?
Začnu diplomaticky: míra schopnosti postarat se o svoje staré a potřebné rodiče je
u každého z nás jiná. Jsou bohužel i případy,
že děti či vnoučata chtějí dobře bydlet, a tak
se dědeček nebo babička „odloží“ do domova. A v tom je ta chyba. V našem nastavení.
Domovy pro seniory jsou zde pro případy,
až když se všechny sociální služby vyčerpaly
a nelze to řešit jinak. Pro přijetí není rozhodující, jak dlouho máte přihlášku podanou,
ale vaše sociální situace. Tedy – nemohu se
o sebe postarat. Ani s pomocí rodiny, terénní
nebo odlehčovací služby.

Co nám tedy poradíte?
Buďte staří, až budete chtít! Ale informujte
rodinu nebo přátele o svém přání, kde chcete
dožít.

Na fotograﬁi v obsahu jste
s jedním z vašich klientů
Ivo Mrázkem při akci mimo
domov. Často takto doprovázíte
vaše obyvatele?
Snažíme se, aby zůstali v kontaktu se svým
přirozeným prostředím. Nejen já, ale i naši
zaměstnanci se snaží obyvatelům zachovat
jejich přirozené sociální vazby. Pan Mrázek
byl jako žijící legenda našeho sportu pozván
na významnou společenskou akci a jeho syn
ho v ten den doprovodit nemohl. Tak jsem
jela já (úsměv), ale nebyl to ojedinělý případ.
Když se chce, všechno jde.

Blíží se Vánoce. Jaké jsou ve
vašem domově pro seniory?
Tradičně krásné jako ve všech rodinách,
které je takové chtějí mít. Začínají žehnáním
adventního věnce v naší kapli, louskáme ořechy, chystají se dárky, přání. Přemýšlí se, co
se dobrého za cukroví upeče. Štědrovečerní
večeři zahajujeme za svitu svíček čtením
z bible, připomenutím příběhu, který je tím
pravým důvodem radosti a oslav. Nikdo u nás
nemusí být o Vánocích sám. Je to jenom otázka volby. Mám vždy radost, když rodina přijede a své blízké si odveze domů. Setkávám
se ale někdy s tím, že naši obyvatelé nechtějí
jít k rodině v obavě, že budou na obtíž. Tady
bych ráda apelovala na všechny seniory, kteří
odmítají nabídku svých dětí či vnoučat na to,

Barbora Dvořáková
Narodila se ve Veverské Bítýšce.
S úsměvem říká, že to je důvod, proč
miluje cestování. Titul magistr získala
na Univerzitě Palackého v Olomouci
a svoji profesní dráhu začala jako dětská sestra ve speciálních jeslích.
Učila také na základní škole, pracovala ve firmě, která se zabývala léčivými
rostlinami, a vyzkoušela si i život boudaře, správce chaty v horách. V současné době se stará o domov pro
seniory v Okružní ulici v Brně.
Ve své práci je úspěšná i spokojená
také proto, že ji manžel a syn, jak sama
říká, zahrnují láskou a péčí, takže je
opravdu šťastná.
Kromě cestování má ráda klobouky
a tato záliba ji dovedla až k tomu, že
absolvovala několik kurzů a ráda klobouky navrhuje a vyrábí.
Kdyby si mohla vybrat místo, kde by
chtěla žít, byly by to východní Krkonoše
nebo ostrov Malta.

aby strávili Štědrý den s nimi. Mluvím i za ně:
běžte, je to pro nás důležité, pokud jste s námi
v tento den, opět se stáváme těmi dětmi, které byly okouzleny tajemností Štědrého dne.
Když odmítnete, i nám opravdu v té atmosféře
chybí něco podstatného. A hlavně si uvědomte, že nejste nikdy na obtíž. Láska takové
Vladimír Koudelka ■
slovo nezná.
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Inzerce

Otevíráme pro Vás nové
lékárny Dr.Max v Brně
Pálavské nám. 14
Otevírací doba

Masarykova 37

Mendlovo náměstí 24/14

Otevírací doba

pondělí–pátek

7.30–18.30

pondělí–pátek

sobota

8.00–11.30

sobota

Otevírací doba

7.00–18.30
zavřeno

pondělí–pátek
sobota

7.30–18.00
zavřeno

Současně 7. 12. 2018 zavíráme lékárnu Nádražní 595/4.
Mendlovo náměstí 24/14
RODINNÝ DŮM HOLUBICE
projekt, který vyčnívá z řady

Projekt Rodinný dům Holubice
přináší bydlení v samostatně stojícím domě
s moderní architekturou dle originálního
projektu a rozlehlou zahradou nabízející
nepřeberné množství využití.
Dům je zasazen do klidné lokality na okraji
obce v nové zástavbě s milými sousedy.
Dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk
celková velikost 178 m2 užitné plochy.,
na obdélníkovém pozemku
s rozlohou 1 184 m2.
Hrubá stavba již hotova
– dokončení domu podle Vašich představ!
Nadstandardní řešení domu
– hliníková okna a dveře,
střešní taška Creaton
Výborná dostupnost do Brna
– 15 minut autem
– 20 minut autobusem

e
domlupvrtoehlísdku!
na

přímý prodej od investora
tel. +420 773 612 219
rodinnydumholubice@seznam.cz
www.areva-cube.cz
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Inzerce
Tuto službu
využívají tisíce
spokojených
zákazníků

www.cs50.cz

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

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

Nezapomeňte
uvést
unikátní kód:
201812S

EUQRDYLRQF]

ĠĥDVWQ©
DY\SHÍHQ©
- Vánoční balicí služba ZDARMA
- Vánoční punč pro potěšení chuti
- Perníková chaloupka a betlém
pro potěšení oka
- Výroba adventních věnců
a zdobení perníčků
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Cyrilská 5, 602 00 Brno
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PONO©KY | PODKOLENKY

www.sherpax.cz


宐尭季室季宝尭季宖宏官宑尝㶑宎宒季将季宐宒宑宗守宖宖宒宕完季
ƉƎŝũşŵĄĚĢƚŝĚŽŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇ
na NĄŵĢƐƚş28.ƎşũnĂ16,BrnŽ– ƐƚƎĞĚ
- ƚƎşĚǇŝƉƌŽŶĞũŵĞŶƓşĚĢƚŝϭ-2,5 let
ƐŵŽǎŶŽƐƚşŶĞƉƌĂǀŝĚĞůŶĠĚŽĐŚĄǌŬǇ
- ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşƉƎşƐƚƵƉĂǀǇƐŽŬĄŽĚďŽƌŶŽƐƚƉĞĚĂŐŽŐƽ
KrŽƵǎĞŬMATE\ÍDOUŠKA
pro ƌŽĚŝēĞƐ ĚĢƚŵŝ͕ŬƚĞƎşƌĄĚŝƐƉŽůĞēŶĢƚǀŽƎş
ĂĐŚƚĢũşƐŝǀǇǌŬŽƵƓĞƚƉƌĄĐŝƐ ŵŽŶƚĞƐƐŽƌŝƉŽŵƽĐŬĂŵŝ
ēƚǀƌƚŬǇŽĚϭϱĚŽϭϲŚ
V ůĞĚŶƵŽƚĞǀşƌĄŵĞMŽnƚĞƐƐŽrŝŵĂƚĞƎƐŬĠĐĞnƚrƵŵ a zveme
ŶĂƷƚĞƌŶşĚŽƉŽůĞĚŶĞƉƌŽŵĂŵŝŶŬǇƐ ĚĢƚŵŝ

sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂƚĞů͗͘731 613 005
www.slunicko-montessori.cz

WƌŽĚĞũǀĄŶŽēŶşĐŚŬĂƉƌƽ
ǌ>ŝƚŽŵǇƓůĞĂsǇƐŽēŝŶǇ

ǌĂŚĄũĞŶşϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
ͻĚŽƉŸŬŽǀǉƉƌŽĚĞũ͗ůşŶ͕ĂŵƵƌ͕ũĞƐĞƚĞƌ͕ƉƐƚƌƵŚ͕ƐŝǀĞŶ
ͻƉƌŽĚĞũǀĂŶŽēŶşĐŚƐƚƌŽŵŬƽ
ͻϮϭ͘ϭϮ͘ǌĂŚĄũĞŶşǀĄŶŽēŶşĐŚƚƌŚƽ
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Zahajujeme:
Taneční pro dospělé (leden 2019)
Zveme vás na:
Galaples taneční školy Dagmar
18. 1. 2019 v Boby centru
www.ts-dagmar.cz
tel.: 736 727 007

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

Naše školy

SPORTOVNÍ
ÚSPĚCHY ZŠ HORNÍ

PROJEKT EDISON
NA ANTONÍNSKÉ

Začátkem října proběhl na ZŠ Antonínská
Projekt Edison, v jehož rámci vybrané školy
navštěvují zahraniční vysokoškolští studenti.
Studenti seznamují žáky s historií, kulturou
a dalšími zajímavostmi svých zemí, přičemž
komunikačním jazykem je angličtina. Letos
k nám přijel student z Pákistánu a studentky
z Gruzie, Ukrajiny, Turecka, Kolumbie a Thajska.
Díky tomuto setkání se letos dozvěděli, že
pes opravdu není typické thajské jídlo, že
Gruzie, Ukrajina, Turecko a Kolumbie nabízejí
krásnou přírodu a bohatou kulturu i gastro-

nomii a Pákistán je země, kde žije téměř 193
milionů lidí a má největší počet vysokoškolských studentů na počet obyvatel.
Cílem projektu je seznámit žáky s tradicemi
různých, pro nás často exotických, zemí
a bourat nejrůznější předsudky. Žáci si navíc
aktivně i pasivně procvičí angličtinu a vidí, že
jejich práce v hodinách má praktické využití.
Mladí lidé z celého světa, různého původu
a vyznání se setkávají s jediným cílem: prožít
hodnotný, svobodný a smysluplný život beze
Mgr. Kateřina Svobodová
strachu.
a Mgr. Monika Prokopová Štachová

■

V prvních dvou měsících školního roku
dosáhli žáci ZŠ a MŠ Horní mnoha výrazných sportovních úspěchů.
Naše škola se poprvé zúčastnila Atletického čtyřboje žáků 8. a 9. tříd, a tento start
byl doslova impozantní. Pětičlenné chlapecké
družstvo obsadilo 2. místo v okresním kole
a v následujícím krajském kole vybojovalo
krásné 3. místo.
Ani náš tradiční sport, ﬂorbal, nezůstal
pozadu. Děvčata 6. a 7. tříd vyhrála okresní
kolo a na konci listopadu ve Slavkově reprezentovala Brno v krajském kole.
O budoucnost tohoto stále populárnějšího
sportu se na ZŠ Horní nemusíme bát, protože
svá okresní kola vyhrála i děvčata a chlapci
prvního stupně. Také oni se poměřili s nejlepšími školami Jihomoravského kraje.
Mgr. Petr Kolář

■

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST – LÍPY
Jen málokterý z kolemjdoucích či projíždějících si v říjnových dnech nevšiml transparentu zavěšeného na dvou lipách mezi
ZŠ Křenová 21, Úřadem práce a kostelem
Neposkvrněného početí Panny Marie.
Důvodem jeho umístění se stalo stoleté
výročí vzniku ČSR a s ním spojené padesáté
narozeniny našich lip, které byly vysazeny
z popudu tehdejšího vedení školy dne 24.
října 1968. V této pohnuté době, jen pár týdnů
po okupaci naší země vojsky Varšavské
smlouvy, byl tento akt mnohými spojován
i s touto událostí.
Touhu po svobodě nesl i název události
Sázení stromů svobody. S trochou nadsázky
můžeme říct, že lípy svůj úkol dorůst až ke
svobodným dnům vzaly velmi vážně, neboť
neutěšeným poměrům navzdory dorostly do
úctyhodných rozměrů a změny se dočkaly.
Přestože stísněné podmínky vedle frekventované silnice pro ně jistě nejsou zcela pří-

znivé, prospívají dál. Pamětníkům možná připomínají ono dramatické období, ovšem svou
přítomností jistě těší i ty, kteří jejich příběh
neznají. Tyto krásné stromy se totiž staly
poměrně osamoceným kouskem přírody
uprostřed urbanizovaného velkoměsta,
a když se zeptáte žáků školy, čím pro ně naše
lípy jsou, dozvíte se: „Vůně, zpěv ptáků, příjemný stín a chládek ve třídách, barvy všech
ročních období v květech, zelených listech
i podzimním listoví, zasněžené a ojíněné zimní větvičky…“.
Snad tedy není od věci popřát těmto dvěma s ohledem na délku jejich možného života stále ještě slečnám, aby tu s námi byly
mnoho dalších desítek let a také, aby se už
všechna další výročí naší země i lipové narozeniny konaly v době svobodné.
Bc. Leona Vašková

■
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Naše školy / Volný čas

VÝMĚNNÝ POBYT
ŽÁKŮ

DÝŇOVÁNÍ

S prvními chladnými rány přišlo do MŠ
Úvoz i oblíbené období vyřezávání
dýní.
Počasí si s námi sice od rána pohrávalo, nakonec přece jen sluníčko vysvitlo
a účast dětí a rodičů byla potěšující. Každý rodič, prarodič nebo doprovod si
vybral strategické místo pro své kreativní
tvoření, děti se během tvorby občerstvovaly a vesele skotačily kolem. Nálada
byla příjemná a pedagogové i rodiče
měli možnost se lépe poznat, pohovořit
si a zasmát se. Některé vystavené dýně
nám od té doby všem ukazují cestu do
práce, školy i do nového dne. Děkuji
všem za hřejivé a odpočinkové odpoledne.
Ilona Drlíková

■

VÁNOCE, VÁNOCE
PŘICHÁZEJÍ

V posledním zářijovém týdnu se uskutečnila druhá část žákovské výměny ZŠ Antonínská a dvou škol ze Stuttgartu, RilkeRealschule a Anne Frank-Realschule.
Tento již sedmý projekt, který uskutečňujeme i díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a města Brna, byl potvrzením
výborných vztahů mezi našimi školami a také
dokladem toho, že zejména v mladém věku
vznikají přátelství velmi spontánně a případná
jazyková bariéra není zásadním problémem.
Letošní projekt s názvem V mé rodině – ve
tvé rodině. Poznáváme tradice, zvyky a obyčeje našich hostitelských rodin proběhl již tradičně ve dvou fázích. V polovině června navštívilo 23 žáků naší školy v týdenním pobytu
Stuttgart. Kromě společné projektové práce,
jejímž cílem bylo srovnání rodinného života
a seznámení s pojetím tradičních svátků, měli
naši žáci možnost zúčastnit se výuky ve škole
a navzájem se poznat při zajímavých aktivitách.
Podobně v Brně jsme pokračovali v projektové výuce ve škole, ve sportovních aktivitách
v oslavanském Permoniu, prošli jsme historické centrum města, navštívili brněnské podzemí
a ani letos nesměla chybět návštěva PunkevMgr. Eva Vondráková ■
ních jeskyní.

KAM NA BRUSLE
POD ŠIRÝM NEBEM?

Po loňské úspěšné sezoně bruslení na
Moravském náměstí okolo sochy Jošta je
kluziště připraveno i letos. Zabruslit si však
můžete na více místech.
V zimních mrazech by člověk přimrzl ke
kolu, na lyže je z Brna daleko, v předvánočním
shonu není čas. Tak prr, v Brně máme fantastické zázemí pro zdravý pohyb v jakémkoliv
období! V zimě je možná nouze o sníh, ale

o zimní sporty nouze není. Vyrazte na bruslení
pro veřejnost.
Nepotřebujete drahé lyžařské vybavení
ani hodiny strávené v autě cestou na sjezdovku. Stačí vstupné na led. Že nemáte brusle? Na mnoha místech si je můžete půjčit
sobě i svým dětem. Ale kde je v Brně aktuálně
otevřeno pro veřejnost, kde půjčují či brousí
brusle? Nejen o tom už pátou sezonu informuje portál verejne-brusleni.info.
Zpříjemněte si letos advent s přáteli na
bruslích na stadionu i pod širým nebem. Zkraťte dětem na Štědrý den čekání na Ježíška
dopoledním bruslením. Třeba přímo v srdci
Brna a adventních trhů u sochy Jošta. Nechce
se vám složitě hledat informace na webech
jednotlivých kluzišť? Negooglete. Koukněte
na verejne-bruslení.info a budete v obraze.
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Petr Minařík

■

Sdělení, které u dospělých často vyvolává
obavu z období plného shonu a úkolů, kdy
na nás reklamy i koledy útočí ze všech
stran.
I v letošním roce ale můžete s námi zažít
zcela jinou náladu a atmosféru upřímného
dětského těšení v Chrámu Spasitele na
Karáskově náměstí, kde ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 ve spolupráci s dalšími školami projektu Sítě brněnských otevřených škol předvedou divadelní scénky, zazpívají koledy
a přidají i tanec. Akce proběhne ve středu
19. prosince od 10.00 hodin a věříme, že se
stane příjemným zpestřením náročné
adventní doby.
Bc. Leona Vašková

■

PADESÁTKA SLAVÍ
ČTYŘICÁTINY
Před čtyřiceti lety mohli Brňané poprvé
vyzkoušet jediný padesátimetrový bazén
a tělocvičnu ve sportovním areálu za Lužánkami.
Za svou čtyřicetiletou existenci hostil plavecký stadion nespočet sportovních událostí. Namátkou můžeme zmínit letos již
50. Velkou cenu Brna.
Přesně na den můžete s námi 9. prosince
od 10.00 hodin oslavovat 40. narozeniny
přímo v Městském plaveckém stadionu za
Lužánkami. Nudit se nebudou děti ani
dospělí. Součástí programu bude bezpočet
vodních atrakcí a soutěží, ukázka práce
plavčíků, skoky do vody s profesionály, noční plavání a sledování filmové projekce na
velkoplošné obrazovce přímo z vodní hladiny. Lužánky již takové nezažijete.
Jako dárek od nás návštěvníci obdrží
vstupné zdarma.
Více o programu na stránkách:
www.bazenzaluzankami.cz.
Mgr. Michaela Radimská

■

Volný čas

PŘEDVÁNOČNÍ
BOTANKA

PARK VIDA!
SLAVÍ BUBLINAMI

Zábavní vědecký park VIDA! slaví své čtvrté
narozeniny.
Přijďte s námi oslavit naše výročí o víkendu
1. a 2. prosince od 10.00 do 18.00 hodin. Těšte
se na jedinečnou bublinovou science show
a dílny plné bublinových experimentů.

Odhalíte zde, proč se v bublinách vidíte
naopak, kolik vydrží a proč jsou vždy kulaté.
Zahalíte se do obří bubliny nebo vyčarujete
bublinového hada. Těšit se můžete na dílny
plné bublinových experimentů.
Park má otevřeno také o vánočních prázdninách kromě 24. až 26. prosince. Od 27. prosince u nás uvítáme všechny rodiny se zvídavými dětmi. O vánočních prázdninách
máme otevřeno od 10.00 do 18.00 hodin, na
silvestra pouze do 14.00 hodin. Na Nový rok
chystá VIDA! 20% slevu na vstupné.
A že nevíte, co darovat pod stromeček?
Darujte zážitek. Kupte poukaz do VIDA!,
v nabídce jednorázové vstupné i permanentky, díky kterým k nám obdarovaní mohou
chodit po celý rok, jak často budou chtít.
Využít můžete e-shop nebo poukazy koupit
přímo na pokladně.
Ema Zezulová

■

ZKRAŤTE SI ČEKÁNÍ
NA JEŽÍŠKA
Naladit vánoční atmosféru na ledě? Zažít
nejlepšího Mikuláše? Vyrobit si adventní
věnec, dekorace, originální dárky a zazpívat si koledy? Přesně tak si můžete užít
šťastné a veselé ve Středisku volného času
Lužánky ještě před příchodem Ježíška.
V prosinci je nabitý předvánoční program
pro děti i dospělé na deseti místech v Brně
a okolí. Stačí si vybrat, kde jsou vám Lužánky
nejblíže, nebo podle téma, které vás zaujme.
Více najdete na www.luzanky.cz/akce.
Které děti byly tento rok hodné a které zlobily? To ví jen Mikuláš, čert a anděl, se kterými
se Brňané potkají na lužáneckých pracovištích
Lány, Lesná, Linka, Lata a Liška. Kromě mikulášské nadílky čeká na malé i velké také bohatý
program v lužáneckých dílnách, kde se budou
vyrábět dekorace například z drátů (Lidická),
z korálků a skleněných perliček (Lány), taky
adventní věnce (Louka, Lata, Lesná) nebo péct
vánoční cukroví (Linka, Lata Lidická). A co potěší
pod stromečkem nejvíce? Přece vlastnoručně
vyrobený dárek. Své blízké tak můžete obda-

rovat třeba cínovým šperkem z kurzu na Lidické
nebo ušitým překvapením, které si připravíte
v Latě v Žabovřeskách.
K Vánocům nepatří jen shon, perfektně
napečené cukroví a hromada dárků. Proto
pro vás i vaše nejbližší Lužánky vymýšlí nezapomenutelné adventní chvíle. Užijte si třeba
rozsvícení vánočního stromečku v Kohoutovicích, divadelní představení na Latě v Žabovřeskách i na Lánech v Bohunicích nebo si
zazpívejte koledy u bohunické kapličky.
Od konce listopadu je pro vás také už druhým rokem otevřené mobilní kluziště s bufetem a půjčovnou bruslí na hřišti u ZŠ Milénova
na Lesné. Plesovou sezonu můžete odstartovat s Lužánkami na Lidické první prosincový
večer, který ovládnou kouzelné melodie swingu. A týden před Štědrým dnem můžete nasát
vánoční atmosféru včetně tradičních zvyků
na akci Vánoce se zvířátky v Labyrintu v Bohunicích a také navštívit dobročinný obchůdek
na akci Vánoční domeček na Lidické.
Mgr. Kristýna Kolibová

Centrum volného času Botanka zve na tvořivé dílny, lidové zpěvy a cestovatelskou
přednášku.
V centru se budou v průběhu adventu
konat dvě tvořivé dílničky. Na první, 13. prosince od 16.00 do 19.00 hodin, si zájemci
vyzkoušejí pletení a drátkování vánočních
zvonečků. Malé dárky na poslední chvíli
a ozdoby na stromeček si pod vedením šikovných lektorů centra vyrobíte 20. prosince od
16.00 do 19.00 hodin.
Nejen pro seniory je určeno setkání s lidovou písničkou. Koná se každý čtvrtek ve 14.00
hodin, kdy si za doprovodu houslisty z hlučínské cimbálové muziky společně zazpíváte
oblíbené moravské písně, v prosinci navíc
doplněné i o ty vánoční.
Cestovatelskou přednášku si na 14. prosince ve 14.00 hodin připravil Ing. Antonín
Moravec. Společně s ním se vydáme poznávat Zakarpatskou Rus, přednášku doplní promítání fotograﬁí a malé občerstvení.
Botanka sídlí na adrese Botanická 13, informace o programu lze získat na stránkách
www.botanka.cz nebo telefonním čísle
725 871 752.
Olga Chladilová

■

■
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POČÍTAČOVÉ KURZY
PRO SENIORY

DÁRKY Z LIPKY

Nadělte svým blízkým jedinečné dárky,
publikace z Edičního centra Lipky či poukazy na naše akce.
Pro zvídavé předškoláky i mladší školáky
jsme připravili omalovánky se samolepkami
Pomocníci v zahradě. Mladí výtvarníci se
v nich dozvědí, kde žije červenka, chrostík,
ježek, stínka či babočka a také jakým způsobem nám na zahradě tato zvířátka pomáhají. Podrobné a hravé prozkoumání života
zvířat nabízí nápadité pětivrstvé puzzle
o vývoji rosničky, mravence, vážky a včely.
Chcete vyrazit s dětmi poznávat přírodu?
Pak se vám budou hodit určovací klíče
a atlasy do kapsy. Naučíte se s nimi rozeznávat například Stromy a keře v našich

lesích, parcích a zahradách, Motýli a housenky v přírodní zahradě nebo naše Ptačí
sousedy.
Stolní a karetní hry jsou ideálním dárkem
pro celou rodinu. Když tato zábava slouží
i k důkladnějšímu porozumění přírodě, máte
vyhráno dvakrát. Vašimi pravidelnými společníky pro dlouhé zimní večery se tak
mohou stát Půdní kvarteto aneb Kdo, co
a jak vytváří půdu nebo Žeru tě! O potravních vztazích v přírodě. Didaktická hra
Opuštěná pole aneb Přirozenou cestou
k lesu všem připomene význam rozmanitosti druhů v přírodě, zvláště u bohaté sváteční tabule.
Dospělým čtenářům se zájmem o životní
prostředí nabízíme mimo jiné knihy Jak léčí
zahrada, Od Noemovy archy k Titaniku
a zase zpátky nebo Psychologie vztahu
k přírodě a životnímu prostředí.
Vybírat můžete také z našich kurzů na
stránce www.lipka.cz/kalendar-akci a napsat si o dárkový poukaz.
Amálie Čípková

■

Střední škola informatiky, poštovnictví
a ﬁnančnictví na Čichnově 23 zve seniory
do počítačových kurzů.
Kurzy probíhají vždy v pondělí od 15.30
do 17.30 hodin. Účastnický poplatek je stanoven podle počtu výukových hodin. Pro
absolventy předcházejících počítačových
kurzů je v rámci programu Informovaný senior poskytnuta sleva 10 % z ceny.
Kurz v termínu od 14. do 28. ledna volně
navazuje na znalosti uživatelů k dalšímu
využití chytrých telefonů a tabletů. Účastníci
si zopakují dovednosti, např. instalaci a správu aplikací, práci s e-mailovým klientem
a kalendářem, tvorbu poznámek a úkolů
a komunikaci pomocí aplikací WhatsApp či
Viber. Nově se naučí spravovat a zabezpečit
svá zařízení, zálohovat svá data, odebírat
audio a video obsah, natáčet, upravovat
a sdílet videa a pracovat ve vybraných
sociálních sítích, zaměřených na multimediální obsah. Témata kurzu budou volena
ve vztahu ke každodenním situacím a potřebám účastníků.
Bc. Milan Kučera

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu

■

BYLINKOVÁ
ADVENTNÍ DÍLNA

pátek . . 2018
1–2hodin
6SROHûHQVNÝViOUDGQLFH%UQRVWłHG, Dominikánská 2

Vstupné: 10 Kû
Płedprodej vstupenek od . . 2018 • Botanická 13, Brno,
tel.: 541 238 664, 725 871 752 • po–pá: 9–12 hodin a 14–18 hodin

Otevřená zahrada na Údolní 33 zve 6. prosince od 16.30 do 19.30 hodin k voňavému
tvoření.
Adventní dílnu provoní levandule, měsíček
a další bylinky z bývalé klášterní Boromejské
zahrady, která je součástí areálu. Pod vedením zkušených lektorek si budeme vyrábět
voňavé dárečky nejen pro sebe, ale třeba
i pod stromeček pro své nejbližší. Obdarovat
je můžete třeba přírodní pěstící kosmetikou
nebo božím čajem.
Martina Joachim
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Volný čas

PŘEDVÁNOČNÍ
SWING
Adventní období zpestří několik vystoupení
orchestru Big Band Mr. Swing.
Swingové hity orchestr zahraje 2. a 9. prosince na Zelném trhu poblíž Biskupského
dvora, 12. prosince ve swingové kavárně
Pohoštění u Šroubka na Táborské 224 v areálu Železářství Oldřich Barták a 15. prosince
na výstavišti v pavilonu F.
Hrát budeme oblíbené melodie nejen
k tanci, ale i k poslechu, provázet vás budou
Jiří Duchoň, Draha Kristenová a Miroslava
Dolejší.
V repertoáru orchestru je kolem 260 skladeb, a to nejen swingových, zahraje i rock
n´roll, boogie-woogie, quickstep, jive, cha
cha, rumba, samba, salsa, tango, twist, argentinské tango, slowfox, foxtrot, waltz, valčík,
polka, mazurka i fanfáry, charleston či kankán.
Více o orchestru na stránkách:
www.mrswingbrno.com
Pavel Kuneš a Martina Engelhartová

■

SENIOŘI SI VYROBÍ
ŠPERKY
Senioři si 18. prosince od 14.00 do 15.30
hodin zdarma vyrobí šperky. Na akci je třeba se do 13. prosince registrovat, a to na
telefonu: 606 110 970 nebo e-mailu: kominicek@helceletka.cz.
Kromě občerstvení i logických her se
senioři mohou těšit na výrobu vánočních
dárečků. Zaměříme se na práci s ﬁlcem,
vyzkoušíme si také výrobu šperků a práci
s jehlou, čímž procvičíme jemnou motoriku.
Sejdeme se stejně jako minule v prostorách
Magistrátu města Brna na Malinovského
náměstí 3, v 1. patře budovy, v zasedací místnosti, dveře č. 111. Těšit se na vás budou lektorky z Helceletky Šárka Lokajová a Helena
Vévodová.
Pobočka Kominíček Domu dětí a mládeže
Helceletka připravila podobnou aktivitu už
během září, kdy jsme v rámci Dnů pro seniory
vyráběli podzimní dekorace. Akce nás velmi
příjemně překvapila pohodovou atmosférou,
k níž přispěli všichni účastníci, kteří se zcela
ponořili do výroby podzimních ozdob a broží
z organzy a ﬁlcu. Abychom také trochu potrénovali paměť a logické myšlení, čekaly na
zájemce duely v moderních deskových
hrách.
Šárka Lokajová

■

POLETÍME? ZVOU
NA DVOJITÝ KŘEST

Skupina Poletíme? vydala dlouho očekávané album Chce to hit! a vyrazila na koncertní šňůru s názvem Chce to Tour!
Po vyprodaném pražském křtu v Lucerna
Music Baru skupina pokřtí desku dvakrát na
brněnské Flédě, a to 11. a 12. prosince.
Fanoušky Poletíme? čeká téměř dvouhodinový koncert, nové písničky, staré hity a typický humor Rudolfa Brančovského.

OBRAZY
SLAVNÝCH
RUKOU AMATÉRŮ
Do 15. prosince mohou návštěvníci
Moravské zemské knihovny zhlédnout
výstavu Obrazy slavných rukou amatérů.
Výstava osloví všechny, kteří si rádi
prohlédnou a přečtou pár zajímavostí
o obrazech slavných světových a českých malířů. Budou k vidění známá díla
jako například Impresse od Claude
Moneta, Slunečnice od Vincenta van
Gogha nebo Podvečer na Hradčanech
od Jakuba Schikanedera. Věříme, že překvapením bude zpráva o skutečných
autorech vystavovaných děl, protože je
malovali amatérští umělci. Jejich obrazy
jsou však od originálu k nerozeznání.
Autory jsou účastníci výtvarných kurzů,
kteří si po jednodenním výtvarném kurzu
zamilovali výtvarné médium suchého
pastelu a pravidelně s ním dnes tvoří
zázraky. Každou středu se scházejí, užívají si barevného prášku a překračují svoje hranice – malují obrazy slavných malířů, na které by nikdy dříve nepomysleli.
Jaroslava Dvořáková

■

Koncerty skupiny jsou živelným propojením žánrové pestrosti, instrumentální preciznosti a vtipných melancholických i hravých
textů frontmana Rudolfa Brančovského.
Kapela, která si svou energií dokáže získat
jak klubové tak festivalové publikum, loni
dvakrát za sebou vyprodala Flédu a její koncertní série Poletíme do studia předznamenala vznik nové desky. Téměř výhradní autor
hudby i textů Rudolf Brančovský o ní mluvil
jako o Desce proti strachu, nakonec však
dostala odhodlanější název Chce to hit!. Mezi
šestnácti skladbami, na jejichž aranžích spojili
síly všichni členové kapely, jsou nejen nové
písně, ale i starší, dosud nevydané avšak
mnoha koncerty prověřené hity jako Pochod
žížal, Pojď se mnou, lásko má nebo Tři kámošky psycholožky.
Sabina Coufalová

■

POUŽÍVEJ MOZEK
Moravská zemská knihovna připravuje od
listopadu do května cyklus přednášek
a workshopů nazvaný Používej mozek.
Jednotlivé akce budou probíhat pod taktovkou významných osobností z oborů mediálního vzdělávání a kritického myšlení. Už
21. ledna 2019 se zájemci mohou těšit na
přednášku Stanislava Gálika nazvanou Manipulace a přesvědčování. Podrobné informace budou zveřejněny na www.mzk.cz/pouzivej-mozek.
Většina diskuzí věnujících se problematice
fake news, postpravd a alternativních fakt
dělá chybu v tom, že staví proti sobě pravdu
a lež. Poukazují pouze na to, co je správné
a co je nesprávné. Staví tak proti sobě dva
tábory, které si navzájem vytýkají manipulaci.
Takové diskuze nikam nemohou vést, protože ignorují nejdůležitější věc: posilnění kritického myšlení u každého jednotlivce. A to
je základ. Je to hlavní úkol mediálního vzdělávání. Nejen ukázat, co je správné a co ne,
ale především naučit, jak správné a nesprávné informace rozlišovat. Ponechat tak zodpovědnost na jednotlivci, brát ho vážně
a apelovat na jeho nezávislost a kritický úsudek.
Jaroslava Dvořáková

■
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ŽIVOT PŘED OBRAZEM

Ve Fait Gallery ve Vaňkovce jsou až do
12. ledna 2019 k vidění tři výstavy.
V hlavním prostoru galerie uvádí výstavu
Vladimíra Kokolii, ve Fait Gallery MEM vystavuje Alena Kotzmannová & Q: (pseudonym
Igora Korpaczewského) a v prostoru Preview
jsou ke zhlédnutí instalace Niky Kupyrovy.
Umělecké projekty Niky Kupyrovy postrádají jednotný nebo pevný význam; namísto

toho nám otevírají bohatý vesmír materiálů,
objektů, odkazů i jazyků. Autorka využívá
sérii sci-ﬁ románů Iain M. Bankse, odehrávající
se ve futuristické civilizaci známé jako The
Culture, a jeho symbolické či ironické pojmenovávání hvězdných lodí, které samy jsou
živými bytostmi.
Pro Vladimíra Kokoliu zůstává obraz i po
desítkách let malování a vystavování záhadným předmětem a ožívá teprve s divákem.
Život před obrazem je téma této výstavy.
Kokolia udělal z Fait Gallery něco jako skautskou KPZ, krabičku poslední záchrany, která
obsahuje nejnutnější sadu způsobů přežití
před obrazem.
Výstavy Aleny Kotzmannové a Q: představí
dva výrazné umělce střední generace. Oba
se netradičně prezentují ve formátu dvou
samostatných výstav, které vzájemně spojuje
jak formální stránka, tak téma. Kotzmannová
představuje soubor fotograﬁckých diptychů,
v nichž kombinuje krajinu se samostatnými
fotograﬁemi luxusních bot a módních do-

vidět ze všech otevřených podlaží knihovny
sloužících čtenářské veřejnosti. V autorově
pojetí atrium představuje romantický kaňon
či kotlinu, kam umístil chatu s trampskými
atributy (ohniště, totem), do scény zakomponoval i přítomné dekorativní architektonické prvky.
Instalace je vytvořena ze sortimentu
nakoupeného v tzv. hobbymarketech
v oddělení Dům a zahrada. Do instalace
jsou zasazeny i symbolické artefakty, např.
hlava tonoucího či temný obrys postavy, jež
umožňují číst a rozplétat určitý příběh
a dodávají výjevu možný apokalyptický rozměr.
Návštěvníci knihovny měli u projektu
Tomáše Hlavenky nečekanou, ale mimořádnou možnost od začátku sledovat autora
při tvorbě doslova jako ve výloze a měli příležitost také průběžně zaznamenávat
postupné utváření instalace.
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Julie Kačerovská

(mav)

■

MASARYKOVA BUSTA
SE VRÁTÍ DO BRNA

DOBRODRUŽSTVÍ
V ZEMI MARKETŮ

Série site speciﬁc realizací českých výtvarných umělců v Moravské zemské knihovně
zahájí Tomáš Hlavenka a jeho projekt Dobrodružství v zemi marketů.
Pro svůj projekt si vybral autor nezastřešené atrium. Prostor se zeleným porostem
je v současné době pro čtenáře nepřístupný
a díky jeho nevyužívání tvoří mírnou divočinu uprostřed moderní budovy knihovny.
Do tohoto uzavřeného prostoru je však

plňků. Q: svůj monumentální objekt a diorama
umístil v přízemí galerie a jeho práce se vztahují k tématu blížící se katastrofy a kriticky
polemizují s marnými nadějemi možného úniku před ní.
Více informací na www.faitgallery.com.

■

Hlava Masaryka od Maxima Velčovského
se po Designbloku přesune zpět do Brna.
Moravská galerie ji získala do svých sbírek.
Dominantou výstavy Avant Garde na
brněnském výstavišti jako součást festivalu
Re:publika byla šestimetrová plastika TGM
od Maxima Velčovského. Nyní se přesunula
na pražské Výstaviště, kde se stala součástí
Designbloku. Prolézací busta se ovšem do
Brna zase vrátí – Moravská galerie ji získala
do svých sbírek a hledá vhodné místo pro
její umístění. Prezentovat se bude také
v Místodržitelském paláci v rámci výstavy, jež
na jaře připomene sto let od založení Masarykovy univerzity.
Přední český designér Maxim Velčovský
nechtěl být autorem dalšího z Masarykových
pomníků, jeho plastika má funkci živého
objektu, jehož můžeme být součástí. „Můžete
si mu sednout na rameno a vyzpovídat se
do ouška, hrát si v něm, nebo si pod ním udělat piknik. Můžete na něm skotačit a hlavně
o něm můžete přemýšlet. Snažil jsem se, aby
se pozorovatel stal symbolicky fyzickou součástí příběhu TGM, protože tak to je i ve skutečnosti, jenom na to často zapomínáme,“
vysvětlil Velčovský. Michaela Paučo ■

Kultura

DIVADELNÍ KURZ
ZODPOVĚDNÉHO OBČANSTVÍ
Profesionální scéna Polárka, patřící pod
MČ Brno-střed a řízená uměleckým šéfem
Janem Cimrem s vedoucí Natálií Pelcovou
a oﬁciálně deklarovaná jako divadlo pro
děti a mládež, láká do svých dvou hracích
prostorů (případně také do Klubu Leitnerova) publikum značně širokého věkového
rozpětí.
Celostátního ohlasu pak dosahuje nápaditou realizací náročných titulů vhodných
i pro dospělé, jak o tom svědčí např. textově
rozměrné politické drama Poláka Tadeusze
Słobodzianka Naše třída, nápaditě nastudované Břetislavem Rychlíkem.

Nejvhodněji k cílové skupině teenagerů
(nabídka však oslovuje už jedenáctileté) od
letošního jara míří zdejší původní titul Terezy

prosinec 2018
04 út Prezidenti

9.30

věk 13+

František z kaštanu, Anežka ze slunečnic
05 st Cirkus Unikum

věk 3+

MALÁ SCÉNA

17.30

8.45 a 10.30

věk 5+

Obři

věk 3+

LEITNERKA

9.00 a 10.15

06 čt Obři

věk 3+

LEITNERKA

9.00 a 10.15

Od maličkých k velikým
Cirkus Unikum

věk 3+

MALÁ SCÉNA

17.30

věk 5+

07 pá Tamtadarova dobrodružství

věk 5+

08 so Tamtadarova dobrodružství

věk 5+

MALÁ SCÉNA

15 so Homo zabijensis: Konec lovců mamutů

věk 9+

17 po Homo zabijensis: Konec lovců mamutů

věk 9+

Jak dělá ryba

MALÁ SCÉNA

10.30

PREMIÉRA

15.30

MALÁ SCÉNA

18 út Homo zabijensis: Konec lovců mamutů

Jak dělá ryba

8.45 a 10.30

9.30

věk 0+

19 st Bratři Lví srdce

9.30

14.00

9.30 a 17.30

věk 9+

9.30 a 16.30

věk 7+

věk 0+

MALÁ SCÉNA

14.00 a 15.30

20 čt Alenka za zrcadlem

věk 5+

9.30 a 17.30

21 pá Alenka za zrcadlem

věk 5+

9.30

Vánoční koncert kapely Polaris

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

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

AKCE

17.30

Lexové, dramaturgyně Simony Petrů a režiséra Vítězslava Větrovce Prezidenti Cesta
tam a zase.
Dvojdílný pořad, označený jako „hommage à Evropan Pavel Tigrid“, chce být nenásilným, středoškoláky kolektivně i individuálně přímo aktivizujícím podnětem
k jejich budoucí občanské angažovanosti.
Kratší úvod je do parodie sklouzávající televizní debata čtveřice zčásti karikovaných
prezidentských kandidátů s dvěma moderátorkami (Monika Okurková a Barbora Kocmánková), kde výtvarníkovi Stanislavu Cibulkovi postačí přemisťované řečnické pultíky.
O pauze pak diváci v simulovaných volbách
(černé očíslované urny bez plenty) dají hlasovací lístek svému favoritovi. Následuje
scénograficky pestřejší (rohové kóje
s obměňovaným mobiliářem na otáčivém
praktikáblu), herecky vynalézavější, a hlavně faktograficky poučnější část druhá, kdy
předchozí, již dříve identifikovatelní kandidáti (opět s účastí moderátorek a shora přihlížejícího Alfreda Texela coby Jana Husa)
ztvárňují epizody ze života čtyř skutečných
hlav států. Vítěz „polárkového referenda“
T. G. Masaryk (typově odpovídající Miroslav
Sýkora) se před odchodem do ciziny za války loučí s chotí Charlottou. Ve vypjatých
zářijových dnech r. 1938 řeší osudová dilemata Edvard Beneš (Vít Piskala) s manželkou Hanou. S únorovým pučem r. 1948 se
na Hradě zabydluje pijan a ustrašený zločinec Klement Gottwald (Václav Dvořák).
Po invazi pěti armád a tragické smrti v Bratislavě bydlící Viery dočká se svého pádu
ctižádostivý „prezident zapomnění“ Gustáv
Husák (Lubomír Stárek). Všechny jejich manželky (nejlépe měšťácky nevkusnou Martu
Gottwaldovou) snaží se charakterizovat
Kateřina Francová.
Poněkud delší, ale záslužné nastudování
(některé třídy poté absolvují ještě workshop)
s dobrým informativním prográmkem pracuje s řadou citací, narážek a zcizujících
momentů.
Prosincové představení je vyprodané,
diváci budou moci zhlédnout některou
z repríz v roce 2019.
PhDr. Vít Závodský

■
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Kultura

LEITNERKA BUDE
PLNÁ JAZZU

VAŠULKA KITCHEN

Jednou z novinek letošní sezony je jazzová
řada, v rámci které na Leitnerce nově a pravidelně najdete jazzové kapely z celé republiky.
V prosinci jsme pro vás připravili koncert
souboru Vilém Spilka Quartet, jejichž frontmana můžete znát i jako ředitele festivalu
JazzFestBrno.
Vědomé hudební kořeny členů kvarteta
leží v pestré jazzové historii, ale ty podvědomé se derou na povrch stejně vehementně.
A protože saxofonistu Radka Zapadla, basistu
Vlastimila Trlla, bubeníka Martina Kleibla
i kytaristu Viléma Spilku spojuje i záliba
v improvizaci a přetváření zajímavého hudebního materiálu, logicky se potkávají v kapele,
která jim dovolí jejich představu nezkresleně
přivést na svět. První album vydala kapela
v roce 2016. Debutové album Podvod zaujme
mimo jiné zpracováním nejznámějších hitů
Honzy Nedvěda, které tak můžete slyšet ve
zcela netradiční jazzové poloze.
Vilém Spilka Quartet na Leitnerce zahraje
7. prosince v 19.30 hodin. Budeme se těšit
na posledním jazzovém koncertu sezony
a věříme, že jazzovým koncertům na Leitnerce budete věrní i v roce 2019.
Tomáš Pokorný

■

V brněnském Domě umění bylo v říjnu otevřeno Centrum umění nových médií, které
nese jméno Woodyho Vašulky.
Centrum Vašulka Kitchen Brno vzniklo na
počest celoživotního díla brněnského rodáka
Woodyho Vašulky a jeho ženy Steiny. Manželé Vašulkovi se významně prosadili na
mezinárodní umělecké scéně jako průkopníci
videoartu a inspirovali řadu generací umělců
ke zkoumání povahy nových médií a vztahu
umění a digitálních technologií. Centrum chce
propojit raná díla elektronických médií s živou
uměleckou současností, ale také pečovat
o jedinečný archiv manželů Vašulkových a na

ŽESTĚ V BAZILICE

Unikátní žesťový orchestr Moravia Brass
Band zve 17. prosince od 18.00 hodin na
koncert nazvaný Žestě rozezní chrám.
Koncert se koná v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Mendlově nám. 1. Profesionální žesťový orchestr čítá 30 hudebníků,
z toho 25 žesťařů a pěti bicistů. Dirigentem
je Chuhei Iwasaki japonský dirigent, který
žije již 10 let v České republice, letos debutoval na festivalu Pražské jaro, je mimo jiné
také dirigentem Slovenského národního

divadla a pedagogem Pražské konzervatoře.
Na koncertě Žestě rozezní chrám zazní
v aranžmá pro žesťový orchestr a sbor hudba
J. S. Bacha, G. Gabrieliho, G. F. Händela,
A. V. Michny a dalších významných autorů,
především z období baroka. Orchestr netradičně využije prostoru baziliky a v několika
skladbách ho posluchači uslyší ze čtyř světových stran. Více o orchestru a prodeji vstupenek na www.moraviabrassband.cz a tel.:
Kristýna Ratajová ■
723 736 602.
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lokální i mezinárodní úrovni rozvíjet jejich
odkaz prostřednictvím současné tvorby. Centrum má dvě expoziční místnosti. V první jsou
vystaveny série Vašulkových digitálních tisků
Luciferova zakázka (1977–2003, 2016) a Triáda (2003, 2016), v druhé jedno z Vašulkových
nejznámějších a divácky nejpřitažlivějších
děl Light Revisited – Noiseﬁelds (1974, 2002).
Název nově vzniklé instituce odkazuje ke
kultovní, avšak stále existující The Electronic
Kitchen, kterou manželé Vašulkovi založili
spolu s Andreasem Mannikem v New Yorku
v roce 1971.
Monika Szucsová

■

GALAKONCERT
ROZEZNÍ DIVADLO
RADOST
Vánoční galakoncert k 70. výročí založení
Divadla Radost zazní 8. prosince v 19.30
hodin.
Účinkovat na něm bude sopranistka Iveta
Jiříková, která se v titulní roli Smetanovy opery
Libuše již navždy zapsala do historie Národního divadla. Slavnostní představení vysílala
v přímém přenosu Česká televize při příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
Diváci budou moci ocenit také pěvecké
umění skvělého mezinárodně proslulého
barytonisty Vladimíra Chmela, který na
koncert zavítá z Metropolitní opery v New
Yorku.
Koncertem provedou slovem a recitací
herečka Divadla Radost Eva Lesáková
a herec a dabér Ladislav Běhůnek. Klavírní
doprovod obstará Galina Aleshkevitch.
(mav)

■

Kultura

BALDUR POKŘTIL
NOVÉ KNIHY

NA OLTÁŘÍCH
PŘEDKŮ
V polovině prosince ovládne klub Leitnerka
asijský živel. V pěti dnech se zde vystřídá
několik desítek asijských ﬁlmů mnoha
žánrů a pět gastronomických překvapení
ze všech koutů Asie.
Klub v poklidném obytném vnitrobloku se
na celý týden promění ve ﬁlmovou křižovatku
asijských kultur, vůní, chutí a zvuků. Dramaturgie festivalu nazvaná Na oltářích předků
nabídne široké spektrum ﬁlmů o rodině, předcích, minulosti a odcházení ze zemí jako jsou
Čína, Hongkong, Japonsko nebo Indonésie.

Festival představí Asii jinou, než jak ji známe z katalogů cestovních kanceláří. Asii
neučesanou a každodenní, krutou i milosrdnou, živelnou i pomalu plynoucí, intelektuálně
vypjatou i chudou na těle a na duchu. Můžete
se těšit na několik českých premiér, pásmo
dokumentárních ﬁlmů s živým hudebním
doprovodem, restaurovaný japonský protiválečný poklad z roku 1953, celodenní projekci slavného devítihodinového opusu
o rezavějící továrně režiséra Wang Binga,
bláznivý japonský akční ﬁlm o obřím superhrdinovi, o kterého nikdo nestojí i animované
ﬁlmy mladého čínského rapera Lei Leie.
Pavel Šindelář

■

Třetí ročník festivalu dětské knihy a ilustrace upozornil na zajímavé nové knihy pro
nejmenší děti.
Možná jste stihli navštívit 1. prosince od
10.00 do 22.00 hodin Místodržitelský palác
Moravské galerie a kino Scala a nakoupit horké novinky i osvědčené stálice přímo od
předních českých nakladatelů dětských knih
za speciální festivalové ceny.
Pokud vám festival utekl a hledáte, co skvělého by mohli číst vaše děti, vnuci a kamarádi,
můžete volit třeba z nově pokřtěných novinek:
Nemůžu usnout, Stein Eric Lunde nakladatelství Cesta domů, Alenčin sen aneb Jak funguje
mozek, Jerzy Vetulani a Maria Mazurková,
nakladatelství Host, Kosmos, Tomasz Rozek,
nakladatelství Jakost, Kryštofe, hoď mi žlutou!,
Iva Mrkvičková, nakladatelství Meander, Cílovníci, nakladatelství Paseka, Matylda na houbách, nakladatelství Poketo, Ilustrovaná ústava
České republiky, nakladatelství take take take
nebo Řev motorů z nakladatelství Uutěrky.
Více o festivalu najdete na stránkách
Eva Petláková ■
www.baldurfest.cz.
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Kultura

LIŠKA BYSTROUŠKA

Mezinárodní hudební festival Janáček Brno
2018 zahájí opera Příhody lišky Bystroušky.
Současně otevře Janáčkovo divadlo po
roční rekonstrukci.
Nová inscenace je dílem režiséra a uměleckého šéfa Janáčkovy opery Národního
divadla Brno Jiřího Heřmana.
„Neznám barvitější a živější hudbu, než je
Janáčkova. Příhody lišky Bystroušky mě svou
pichlavou a vřelou opravdivostí vždycky
dojaly, je to oslava našeho života, který je
krásný, a tu krásu stvoření bychom neměli
nikdy zapomínat,“ uvedl Heřman. Šéfdirigent
Janáčkovy opery NdB Marko Ivanović má již

své renomé jako janáčkovský dirigent a Příhody lišky Bystroušky jsou třetí Janáčkova
opera, kterou hudebně nastudoval. V hlavních rolích se představí především sólisté
brněnského souboru. Bystroušku ztvární
Jana Šrejma Kačírková s Michaelou Kuštekovou, pro niž to bude debut na brněnském
jevišti, Zlatohřbítka Václava Krejčí Housková
spolu s Janou Hrochovou. Role Revírníka se
ujme náš stálý host Svatopluk Sem spolu
s Jiřím Sulženkem.
Premiéru měla opera 17. listopadu 2018,
reprízy se konají 21. prosince, 27. ledna
Tomáš Urbič ■
a 18. června 2019.

BAROKNÍ ŽENY

Sklepní scéna Centra experimentálního
divadla uvede 21. prosince od 19.30 hodin
představení Barokní ženy.
Hra je sondou do života žen, které vynikaly v 17. století svým uměním a dokázaly se
svou tvorbou prosadit. V průběhu představení se představí tři italské skladatelky, Barbara Strozzi, Francesca Caccini a Isabella
Leonarda, a zprostředkují divákovi pohled
na svůj život a na to, jakým způsobem doká-

zaly obstát ve společnosti a rozvinout své
nadání.
Skladatelky ztvární herečka Martina Pavlíková, doprovodí ji skladby všech autorek
v podání Terezy Samsonové (theorba) a Jany
Janků (mezzosoprán, trojřadá barokní harfa),
která je také autorkou scénáře. Režie se ujal
Igor Dostálek. Představení je realizováno
v dobových kostýmech. Více na stránkách
Jana Janků ■
www.musicapoetica.cz.
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HRY O LÁSCE
I PŘÁTELSTVÍ

V Divadle Bolka Polívky se odehraje
strhující duet o lidské opuštěnosti Šest
tanečních hodin v šesti týdnech, zaujme i originální klaunérie o přípravách
na všesokolský slet Letem sokolím.
Vybírat lze samozřejmě z mnohem větší nabídky než jen z těchto dvou titulů.
Pokud se ale chcete naladit na dojemnější strunu a sledovat, jak spolu hledají
společnou řeč madame Lily Harrison
v podání Chantal Poullain a její mladý
učitel tance, kterého ztvárňuje Martin
Kraus, pak si určitě rezervujte vstupenky
buď na 13. nebo na 27. prosince. Strhující
herecký duet o nikdy neumírající naději
v lepší zítřky bude pro advent i mezisváteční dny to pravé.
Příběh o podivuhodném přátelství
náčelníka sokolské župy Břéti a jejího
jediného aktivního člena Čeňka rozehrává klaunská dvojice Michal Chovanec
a Ondřej Klíč. Inscenace, která vznikla
pod supervizí Bolka Polívky, nabízí nepřeberné množství vtipů a gagů a na programu ji najdete 15. prosince. Nudit se
při ní určitě nebudete. Vstupenky jsou
k dispozici online přes síť GoOut nebo
na pokladně divadla. Začátky představení jsou v 19.00 hodin.
Jiřina Veselá

■

Stalo se v naší městské části

OSLAVA SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA

Sté výročí vzniku samostatného Československa bylo v Brně uctěno celou řadou akcí.
Tradiční vzpomínkový akt u pomníku prvního československého prezidenta Tomáše
Garriguea Masaryka se konal v neděli 28. října
na Komenského náměstí. Slavné výročí si
zde připomenulo několik stovek občanů
a společně s nimi také zástupci statutárního
města Brna, městské části Brno-střed, brněnských vysokých škol, soudů, Sokola a mnoha
dalších institucí a organizací. Emotivní setkání
bylo zakončeno československou státní
hymnou.

K pomníku TGM, Janáčkově fontáně i na
další místa instalovali studenti Masarykovy
univerzity dřevěné cedule s prezidentovými
citáty a hashtagem #stoletévzkazy. Cílem
bylo přimět kolemjdoucí, aby se zamysleli
nad jejich odkazem.
Vila Stiassni na neděli naplánovala sérii
speciálních prohlídek, které umocnily nostalgickou vzpomínku, jež samotná prvorepubliková vila vyvolává.
Symbolicky 28. října zahájila svůj provoz
v bývalé káznici na Cejlu jihomoravská
pobočka Paměti národa.

Svéráznou oslavu výročí Československa
si na 28. října připravilo brněnské Divadlo
Polárka. Ve sto minutách hudebně-divadelního happeningu zkusilo obsáhnout události
každého jednotlivého roku republiky.
V Besedním domě připomenula výročí vzniku
Československa také Filharmonie Brno,
v souladu s historií o den později než zbytek
státu, až v pondělí 29. října. Do Brna se totiž
v roce 1918 vlivem zmatků a nedokonalého
spojení dostala zpráva o republice později.
Akci nazvanou Sto let poté aneb Jak se
v Brně vyhlašovala republika připravila ﬁlharmonie spolu s Divadlem Husa na provázku.
(mav)

■
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Stalo se v naší městské části

MČR V SÁLOVÉ
CYKLISTICE

111 LET GYMNÁZIA

Více než 800 gratulantů přišlo na 111. narozeninovou oslavu své alma mater. Gymnázium na Křenové 36 slavilo 6. října ve velkolepém stylu.
Srdcem Dne absolventů byl školní dvůr,
kde vystupovaly absolventské kapely všech
generací a kde se bývalí spolužáci se svými
kantory setkávali nejčastěji. Neopakovatelnou atmosféru dotvářelo neformální prostředí

a krásné počasí. Těžištěm akce byla reprezentativní výstava historických fotograﬁí jednotlivých ročníků, výstava historických tabel
a 111 historických zastavení. Pro mnohé účastníky byla silným zážitkem slavnostní mše
sloužená absolventem školy, brněnským biskupem Pavlem Konzbulem, v kostele na Křenové, která dala celému dni rámec duchovní
(a kontext historický). Sami absolventi se pak
podíleli i na doprovodném programu ať už
vystoupením na některé z přednášek, zajištěním dílčí výstavy, pomocí s přípravami, dary
do charitativní sbírky nebo participací na sportovním nebo hudebním programu. Pomyslnou tečkou za výročními oslavami bude Koncert duchovní hudby, který proběhne
21. prosince ve 20.00 hodin v kostele na Křenové. I tam se s vámi rádi potkáme.
Vivat academia, vivat profesores!
Veronika Waldhansová

■

STROM SVOBODY

Díky týmové práci a nezdolnému entusiazmu oslavil kolektiv zaměstnanců Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna
100. výročí založení republiky opravdu důstojným způsobem.
Společnými silami a ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna, byl 25. října vysazen
Strom svobody OŽP. Jednalo se o vzrostlou
lípu srdčitou, která byla vysazena v parku Wilsonův les, v horní části tamní bývalé sjezdovky, hned vedle místní vyhlídky. V průběhu
akce, jíž se účastnilo přibližně 70 lidí, byla
vedle lípy pro znavené poutníky parkem
instalována lavička z trvanlivého dřeva,

čestnou stráž u stromu držel četník v historické uniformě, na trumpetu zazněla například
Óda na radost. Aby akce získala i další rozměr,
kromě oslavy výročí, bylo mladému stromku
do budoucího života požehnáno evangelickou farářkou a k jeho kořenům byla uložena
časová schránka s odkazem zúčastněných
pro budoucí generace. Nezbývá než doufat,
že se našemu stromu svobody bude dařit
stejně jako zemi ve které žijeme, že bude
dělat radost místním a že se k uspořádání
podobných akcí podařilo inspirovat i další
party nadšenců, kterým je životní prostředí
Mgr. Martin Košťál ■
v Brně blízké.
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V říjnu se v areálu Sportovního klubu policie Kometa Brno, uskutečnilo MČR v sálové
cyklistice, a to v disciplínách kolová a krasojízda.
Pro českou reprezentaci to byla poslední
možnost nominovat se na mistrovství světa,
které se koná ve dnech 22.–25. listopadu
v belgickém Liège. Do Brna se proto sjela
celá česká reprezentace a závodníci svedli
srdnaté boje.
V disciplíně kolová se na 1. místě nečekaně
umístila výborně hrající dvojice Pavel Richter
a Pavel Vitula z MO Svitávka 1, která ve ﬁnále
porazila Sokol Zlín-Prštné 2, za které hráli
Miroslav Gottfried a Ludvik Písek. Největší
favorit SC Svitávka 1 s hráči Jiřím Hrdličkou
a Pavlem Loskotem obsadil až 3. místo. Na
4. místě se umístil Favorit Brno 3, který reprezentovali Miroslav Berger a Miroslav Berger ml. a na 5. místě skončil Favorit Brno 1
s Janem Havlíčkem a Robertem Zvolánkem.
Finále turnaje disciplíny kolová bylo ale
velmi vyrovnané. V daném čase zápasu, který
je 2x 7 min. nepřinesl konečný výsledek 2:2
rozuzlení. V prodloužení na dalších 7 min.
však skončilo utkání 3:3, a tak na řadu přišlo
trestné střílení, které skončilo 4:0 ve prospěch MO Svitávka 1. Díky tomuto napínavému ﬁnále turnaje si proto všichni diváci přišli
na své.
V disciplíně krasojízda se na 1. místě umístil
Jakub Mašek Sokol Řečkovice. Příjemným
překvapením byl zisk stříbrné medaile Ondřeje Hanzlíčka, člena oddílu krasojízdy Sportovního klubu policie Kometa Brno a na 3. místě se umístil Martin Kouřil z Němčic na Hané.
Zlato v krasojízdě žen vybojovala zcela
přesvědčivě Adéla Přibylová z TJ Stavební
stroje. Závod o titul mistra ČR organizoval TJ
Favorit Brno, se vydařil, všichni závodníci podali výborné výkony jak v nemilosrdných soubojích v kolové, tak i v soubojích o cenné
body v krasojízdě.
Kateřina Červíková

■

Sport

SANTA CLAUS CUP

Na jubilejním 20. ročníku se letos v Brně
sejdou 15. prosince skupiny synchronizovaného bruslení nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
Letošního ročníku, který je pro české seniorské a juniorské týmy reprezentační prověrkou, se v DRFG Areně zúčastní 22 týmů

z České republiky a 3 týmy z Maďarska. Slavnostní zahájení proběhne ve 14.00 hodin,
zhlédnout však lze i dopolední oﬁciální tréninky. Závod je organizován za ﬁnanční podpory Magistrátu města Brna.
Synchronizované bruslení je spojením
krásy, elegance a přesnosti pohybů

při náročné a pravidly přesně dané prostorové choreografii, kterou předvádí 12–16
krasobruslařů v jeden okamžik na ledové
ploše, za využití všech, i těch nejnáročnějších krasobruslařských elementů. Soutěžní
týmy musejí ovládat prvky jak sólového, tak
párového krasobruslení, které využívají při
originálních a náročných prostorových formacích, vše v souladu s hudebním doprovodem.
Organizátorem závodu je, stejně jako
v letech minulých, Skating Club Brno, historicky první krasobruslařský klub specializující se na tuto disciplínu u nás. Již tradičně
je závod pořádán jako benefiční sportovní
akce pro brněnské ParaCENTRUM Fenix,
na jehož činnost bude věnován výtěžek
z dobrovolného vstupného. K příjemně strávené předvánoční sobotě vás zvou domácí
žákovské týmy synchronizovaného bruslení
Bublinky a Ice Dreams. Přijďte s námi podpořit dobrou věc a rozšířit řady příznivců
této krásné krasobruslařské disciplíny.
RNDr. Irena Holoubková

■

BRNĚNSKÝ ROK SPORTU 2018
V roce stého výročí vzniku Československa
jsme si v Brně připomínali i významná sportovní výročí a jubilující sportovní legendy
spojené s naším městem.
Vyvrcholením Brněnského roku sportu
2018, který byl i výraznou celoroční motivací
pro mladé, bylo slavnostní setkání 27. října –
v předvečer státního svátku, přesně v den
padesátého výročí ukončení olympiády
v Mexiku. V úvodu proto kongresový sál hotelu International zcela zaplněný zastupiteli
kraje, města, sportovci a jejich příznivci všech
věkových kategorií aplaudoval Věře Čáslavské. Nejlepší sportovkyně světa roku 1968
měla k Brnu velmi vřelý vztah, a tak bylo
s povděkem konstatováno, že panely v současné době prezentující Věru Čáslavskou
a Českou republiku na jubilejní olympijské
výstavě v Mexiku vznikly právě v Brně.

V rámci retrospektivy všech událostí
a osobností zařazených do Brněnského roku
sportu 2018 pak také předal náš jediný žijící
mistr Evropy v košíkové Ivo Mrázek pamětní
medaili herci Janu Mansfeldovi, který ho ztvárnil ve ﬁlmu Zlatý podraz vypovídajícím o sportovních osudech našich košíkářů od roku 1938
do mistrovství Evropy v Paříži. Dvacetinásobným mistrům světa v kolové bratřím Pospíšilovým předal pamětní medaili Brněnský rok
sportu 2018 doyen českých televizních redaktorů Ota Černý a emotivní i povzbuzující vzhledem ke sportování dětí bylo uctění památky
a ocenění rodičů wimbledonské vítězky Jany

Novotné i následné předání medailí některým
dětským účastníkům projektu předsedkyní
jihomoravského klubu olympioniků Šárkou
Kašpárkovou. K aktivitám letošního Brněnského roku sportu patřily i návrhy na udělení
prestižních ocenění jubilujícím sportovním
legendám narozeným v roce s osmičkou na
konci: Cenu Jihomoravského kraje tak získaly
umělecké gymnastky sestry Machatovy –
Hana Bubníková a Jiřina Langová a Cenu
města Brna basketbalista František Konvička
(více na www.brnenskyroksportu.cz).
Vladimír Koudelka

■
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Inzerce
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Přejeme vám
krásné Vánoce a těšíme
se na setkání s vámi v
roce 2019. Vaše
Moje nová kuchyně prodejce kuchyní
a spotřebičů

SOHO, Svratecká 989, BRNO
OTEVŘENO DENNĚ 10:00-20:00
Dominikánské náměstí 4, BRNO
OTEVŘENO PO-PÁ 9:00-18:30, SO 9:00-13:00


www.mojenovakuchyne.cz
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Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
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