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AKTUALITY Z RADNICE

14.00 hodin. Pracovníci jsou vám zde kdispozici
také telefonicky na čísle 542 526 319.

městské části Brno-střed

Family Point na radnici
Manuál dobré praxe
Pokud máte zájem o knižní vydání Manuálu
dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed, můžete si jej
zdarma vyzvednout v Miniúřadu radnice
Brno-střed, Dominikánská 2, v Kanceláři
architekta města Brna na Zelném trhu, Odboru památkové péče Magistrátu města Brna
na Malinovského náměstí a v Národním
památkovém ústavu na náměstí Svobody.

Živý plot
na náměstí 28. října
Vzhledem k několika dotazům občanů, které
jste nám na radnici zaslali, bychom chtěli informovat o provedených úpravách živého plotu
na nám. 28 října. Pevný i živý plot kolem parku,
který má městská část Brno-střed ve správě,
byl na místě instalován v souvislosti s celkovou
úpravou parku podle projektu Ing. Šubra. Úprava souvisela s rekonstrukcí kmenové stoky C
hrazenou z programu PHARE v letech 2001
až 2003. Od té doby se oplocení neopravovalo
ani se nenatíralo a živé ploty vysazené z jeho
vnitřní strany hodně vyrostly. Dnes je rámové
oplocení ve stavu, který si žádá akutní údržbu,
jinak bude znehodnoceno. V první řadě jsme
zvažovali živý plot zachovat, nezasahovat do
něj. Konzultace na místě se zahradníky ukázala,
že to není možné, pokud se má oplocení opravdu opravit a hlavně natřít, aby sloužilo další
desítky let.
Za vhodný agrotechnický termín pro zmlazení živých plotů byl odborníky zahradníky
doporučen podzim, ne jarní období, stejně
jako výška ořezu. Výška 30 centimetrů byla
doporučena jako nejvhodnější, při nižší výšce
živý plot lépe zregeneruje, obrazí blíže k zemi,

a tím pádem vytvoří žádoucí zelenou clonu
hned nad zemí.

Svoz komunálního
odpadu v centru
Městská část Brno-střed a společnost
SAKO Brno, a. s., která zabezpečuje svoz
komunálního odpadu na území statutárního
města Brna, v uplynulém období registrovaly
stále větší počet připomínek ze strany veřejnosti vztahující se k odpolednímu času svozu
komunálního odpadu z ulic nacházejících se
v samotném středu naší městské části, tj. cca
z území vymezeného ulicemi Husova, Joštova, Moravské náměstí, Koliště, Benešova,
Nádražní. V září proto proběhl zkušební svoz
v 6.00 hodin ráno tak, aby v ulicích nebylo
tolik chodců i aut. Vzhledem k tomu, že se
svoz v ranních hodinách osvědčil, bude společnost SAKO Brno, a. s. v tomto časovém
harmonogramu pokračovat.

Stejně jako malá Barborka na fotograﬁi
mohou i vaše děti strávit příjemnou chvilku
s hračkami ve Family Pointu v prostorách radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2, a to ve dvorní budově, kde sídlí matrika.
Family Point slouží všem maminkám i tatínkům s dětmi, které ho potřebují, není vázán
na využití dalších služeb radnice. Je přístupný
v pondělí a středy od 8.00 do 17.00 hodin
a v úterky a čtvrtky do 14.00 hodin. V pátek
je uzavírán už ve 13.00 hodin.

Vývoz nádob na bioodpad
V listopadu svoz bioodpadu proběhne každý lichý týden ve středu. V zimních měsících
pak 1x měsíčně, a to 5. prosince, a pokud bude
projekt pokračovat, tak 2. ledna a 6. února
(kad) I
2019.

Miniúřad je tu pro vás
Miniúřad je místem, kde vám jeho pracovníci
pomohou s řešením vaší úřední záležitosti.
Poskytnou základní poradenství, nasměrují vás
ke kompetentním úředníkům tak, abyste k nim
přicházeli již vybaveni potřebnými informacemi
i formuláři. Cílem Miniúřadu je minimalizovat
čas klientů strávený na úřadě. Miniúřad disponuje formuláři, pomůže s jejich vyplněním, ověří
podpisy či kopie, poskytne služby Czech Pointu. Miniúřad naleznete ve vstupních prostorách
Úřadu městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. V pondělí a středu je otevřen
od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a čtvrtek od
10.00 do 18.00 hodin a v pátek od 10.00 do

Pečovatelská služba MČ Brno-střed
nabízí volná pracovní místa
pro pracovníky v soc. službách
(pečovatelka)
pro terénní péči.
Vhodné je absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu
pracovníka v sociálních službách
(do půl roku od nástupu).
Bližší informace na tel. 542 526 335,
e-mail: katerina.jilkova@brno-stred.cz
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VÝSLEDKY VOLEB

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly
volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme
výsledky pro městskou část Brno-střed.
Zdroj: www.volby.cz

NECHME BRNO-STŘED
ROZKVÉST

Druhý ročník soutěže Nechme Brno-střed
rozkvést už zná své vítěze.
Do soutěže zaslalo snímky osmnáct autorů.
Hlasováním na internetu veřejnost vybrala
svého favorita, kterým se 102 hlasy stala
Simona Říčánková a její rozkvetlý balkon na
Zahradníkově 11.

Další ceny pak udělila porota, která v kategorii Okno roku vybrala na první místo snímek
Ivy Hrubé, která zkrášlila rozkvetlými muškáty
Špitálku 39. V kategorii Balkon roku se z vítězství radovala Ivana Musilová za fotograﬁi jejího pestrobarevného balkonu na Dřevařské 4.
Za nejkrásněji rozkvetlou předzahrádku byla
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oceněna Jana Kůrová, která levandulí provoněla ulici Bří Čapků.
Výhercům na slavnostním vyhlášení zahráli
mladí violoncellisté a radost jim udělaly ceny,
které do soutěže věnovalo mimo jiné Národní
divadlo Brno a městská část Brno-střed.
Marta Vojáčková

I
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SPOLUPRACUJEME
S ARMÁDOU SPÁSY

V roce 2012 začala Armáda spásy připravovat projekt Prevence bezdomovectví.
Jeho cílem je umožnit lidem bez domova
opustit noclehárny a azylové domy a dostat
se do běžného bydlení. Od roku 2014 se
na tomto projektu podílí i městská část
Brno-střed. Projekt je úspěšný, proto v září
Armáda spásy převzala od městské části
dalších 21 zrekonstruovaných prostor, které budou sloužit jako další tréninkové byty
pro lidi bez domova.
Paní M. K. (nar. 1947) žije od smrti svého
manžela v azylovém domě. Je vdova a ze

starobního důchodu si nemohla dovolit
samostatné bydlení. S rodinou není v osobním kontaktu. Když se dověděla, že bude
moci využívat tréninkový byt na Bratislavské 40, byla velmi šťastná a řekla: „Vy jste
zlatí, to je špica, jsem šťastná jako blecha
v kožichu.“ To je ve zkratce jeden z mnoha
lidských příběhů, které si s sebou budoucí
obyvatelé do tréninkového bydlení přinášejí.
Městská část Brno-střed vybrala vhodný
dům pro tuto službu na ulici Bratislavská 40
a v roce 2014 předala na základě smlouvy
o spolupráci Armádě spásy prvních 21 tré-

ninkových bytů. Nyní k nim přibylo dalších 21.
Kromě tréninkových bytů jsou v domě
k dispozici také společné kuchyně, toalety
a sprchy, sklad potravin a zázemí pro pracovníky Armády spásy.
Letošní rekonstrukce probíhala od února
do srpna a jejím předmětem byla první dvě
podlaží tréninkových bytových jednotek ve
dvorním traktu a neobydlené byty v uličním
traktu. Součástí byla také obnova fasád, vytápění, pavlačí, balkonů, elektroinstalace, vybudování sociálního zázemí, nové vstupy na
pavlače a nová vstupní vrata. Celkové náklady, které do domu městská část investovala,
jsou zhruba 12 milionů korun.
Pracovníci Armády spásy obyvatelům tréninkových bytů pomáhají s posilováním
dovedností ve vedení domácností, řádného
hrazení podnájemného a služeb, udržování
pořádku v bytě, samostatného vaření a mnoha dalších. Obyvatele motivují k nalezení
a udržení zaměstnání, spoření, k pravidelné
lékařské péči, ale i dodržování pravidelné
osobní hygieny. Cílem projektu je rozvíjet
dovednosti klientů takovým způsobem, aby
byli v co nejkratší době zcela soběstační
a nezávislí na sociální službě.
(kad)

I

IDEOVÁ SOUTĚŽ MENDLOVO
NÁMĚSTÍ

Známe výsledky urbanisticko-architektonické vyzvané jednofázové ideové soutěže
Mendlovo náměstí. Soutěž vypsalo město
Brno v červnu letošního roku a organizovala ji Kancelář architekta města Brna
(KAM) ve spolupráci s městskou částí Brno-střed.
Zklidnění dopravy, více zeleně a míst pro
odpočinek a volný čas, to všechno by centrálnímu náměstí Starého Brna měla přinést

jeho zásadní rekonstrukce. Město Brno je
k ní zase o významný kus blíž, a to právě díky
architektonické soutěži. Své řešení představilo sedm ateliérů.
První cenu získali brněnští architekti Michal
Palaščák a Michal Poláš. Druhou cenu udělila
porota návrhu architektonické kanceláře Atelier RAW, třetí cenu obdržel ateliér Architekti
Hrůša & spol., Ateliér Brno.
Úkolem ideové soutěže bylo prověřit možná uspořádání prostoru Mendlova náměstí
a jeho okolí a nabídnout portfolio názorů na
jeho řešení. Všechny tři oceněné návrhy
budou městu sloužit jako podklad pro dopracování dopravní koncepce náměstí, která se
následně zapracuje do změny územního
plánu.
Autoři vítězné koncepce navrhují zvětšení
nedávno vytvořeného parčíku, který nabídne
více místa pro trávení volného času. V místě
stávajícího přestupního uzlu tramvaje číslo 5
vytváří nové náměstí.
„Vítězný návrh zaujal porotu přirozeným
vymezením veřejného prostoru a jeho citli-

vým napojením na historickou zástavbu.
Řešení počítá s rozšířením plochy stávajícího
parku a obnovením Mendlova náměstí jako
centrálního veřejného prostoru celé čtvrti.
Náměstí ohraničují z jedné strany dostavbou stávajícího fragmentu budovy špalíčku
a z druhé strany polyfunkční budovou, která
bude využívána pro veřejné účely,“ shrnul
ředitel KAM Michal Sedláček.
Celé řešení nového Mendlova náměstí stojí
na zásadní změně dopravy. Soutěžící vycházeli z nové dopravní studie. Ta navrhuje oddělení tramvajové a automobilové dopravy
a vytváří nový přestupní uzel v prostoru současných zastávek linky číslo 6. Automobilová
doprava by vedla kolem augustiniánského
kláštera směrem ke Křížové ulici.
Přestavba je závislá na dokončení velkého
městského okruhu v úseku Žabovřeská,
který velkou část dopravy z náměstí odvede. Více informací o soutěži najdete na
www.kambrno.cz.
(kad)

I
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NOVÉ UČEBNY
PRO ZŠ HUSOVA

Základní škola Husova sídlí v historické
budově z 19. století, jejíž součástí byl vždy
školnický byt.
Ten však více než 30 let ležel ladem. Až
nyní místo něj vznikly nové učebny a odpočinkové místnosti pro žáky. Vedení radnice
Brno-střed se podařilo vyjednat dotaci z rozpočtu statutárního města Brna, a tak mohl být
tento krásný prostor pro potřeby školy zrekonstruován. Přes prázdniny proběhla kom-

pletní rekonstrukce a místo školnického bytu
byly vybudovány dvě učebny, multimediální
a jazyková, dále místnost pro školní klub
s knihovnou a odpočívárnou pro žáky, cvičná
kuchyňka a v suterénu místnost se stojany
na kola. Během září se ještě doinstaloval
nábytek a multimediální tabule a od října už
žáci celý prostor plně využívají. Kompletní
rekonstrukce včetně vybavení prostor přišla
(kad) I
na zhruba 2 miliony korun.

KURZY
PRO SENIORY
ZDARMA

Úřad městské části Brno-střed připravil
nabídku počítačových kurzů pro seniory, které trvají tři týdny a konají se
v počítačové učebně v prostorách radnice na Dominikánské ulici.
Pro účastníky jsou na místě k dispozici
notebooky, na kterých se pod vedením
lektorů naučí základy práce s počítačem
a také základy práce s fotograﬁemi. Kurzy
budou probíhat od 7. listopadu, a to každou středu od 9.00 do 11.00 a od 12.00
do 14.00 hodin v salonku za společenským sálem radnice Brno-střed, Dominikánská 2, Brno. Termíny výuky budou
rozšířeny po naplnění kurzu. Kurzy jsou
zdarma. Pokud máte zájem, přihlásit se
můžete u Mgr. Anny Pelouškové na tel.:
542 526 320, e-mail: anna.pelouskova@brno-stred.cz. Budeme se těšit.
(kad)

I

JUBILEJNÍ NAROZENINY

Už druhým rokem pořádá radnice Brno-střed setkání u příležitosti jubilejních narozenin svých občanů v zastupitelském sále
radnice.
První setkání po prázdninách proběhlo na
konci září a měli jsme tu čest uvítat téměř 30
jubilantek a jubilantů ve věkovém rozpětí 80
až 96 let. Celkem 12 jubilantů společně s námi

oslavilo 90 a více let. Gratulace se ujal a květinu společně s drobným darem předal starosta městské části Brno-střed, hudební
a recitační program připravily herečky Divadla
Polárka, Táňa Hlostová, Tereza Lexová a Markéta Brothánková. S některými z jubilantů
jsme se setkali u nás na radnici při příležitosti
jubilejních narozenin již druhým rokem
a doufáme, že se při této milé příležitosti
budeme scházet v budoucnu i nadále.
Pokud máte zájem o účast na této akci,
rádi vás na radnici také uvítáme. Blahopřání
je poskytováno seniorům, kteří mají trvalý
pobyt v městské části Brno-střed, a kteří
dovrší 80, 85, 90 let a dále již každoročně
své významné životní jubileum. Zváni jsou
jubilanti narozeni v příslušném měsíci. Svůj
zájem můžete vyslovit kdykoliv (i předem),
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a to osobně či poštou na Odboru sociálním
a zdravotním ÚMČ Brno-střed, Malinovského
nám. 4, 602 00 Brno. Další možností je telefonický kontakt, a to na čísle 542 526 211,
paní Bronislava Makaryszynová, nebo e-mailem na: podatelna@brno-stred.cz.
(kad)

I

Informace z radnice

PARTICIPUJEME
I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Žáci všech základních škol, zřizovaných
městskou částí Brno-střed, se mohou už
druhý rok pokusit získat peníze na nápady,
kterými by rádi zlepšili svou školu, její prostředí nebo i okolí. Jak? Zapojí se do projektu Participativní rozpočet do škol.
O co vlastně jde? Co to je, ta participace?
Je to demokratický proces, který je dobré
učit děti takřka odmalička.
Žáci se podílejí na rozhodování o části
rozpočtu školy. Aby ale mohli rozhodovat,
musejí napřed sami aktivně navrhnout, co
by rádi ve škole změnili, co by bylo dobré

nakoupit, vybudovat, aby se ve škole cítili
všichni lépe.
Žáci nejen navrhují, své nápady musejí
i ověřit, zda jsou cenově dostupné a nejsou
příliš drahé, nejsou třeba pro menší děti
nebezpečné a podobně.
Svůj návrh navíc musejí prezentovat
ostatním, udělat mu v podstatě reklamní
kampaň, a nadchnout pro něj další žáky.
To je nutné proto, aby jejich nápad zvítězil
v celoškolním elektronickém hlasování.
V loňském školním roce si žáci participaci
vyzkoušeli poprvé. Celý proces zvládli, i díky

perfektní práci školních koordinátorek
a koordinátorů, na výbornou.
Na všech školách tak vzniklo něco nového, co si opravdu a bezvýhradně přáli právě
žáci. Jsou to relaxační místnosti, sady mikrofonů a reprobeden, nebo třeba barevné
květináče, květiny do tříd a sedací vaky na
chodby.
Jako první Participativní rozpočet do škol
zopakovala ZŠ Hroznová, žáci si v druhém
ročníku odhlasovali funkční pítka a doplnění
vybavení toalet.
Úspěšný konec druhého ročníku má za
sebou i ZŠ Úvoz, kde letos zvítězil veřejný
počítač do odpočinkové místnosti, která
vznikla díky návrhu žáků v ročníku prvním.
Další základní školy projektem právě procházejí, držíme proto palce žákům, aby měli
dobré návrhy a nápaditou kampaň, a děkujeme všem školním koordinátorkám a koordinátorům, že se žákům nadstandardně
věnují.
(kad)

I

ADVENT JE UŽ BLÍZKO

Těšíte se na vánočně vyzdobené Brno?
Vůni svařeného vína a spousty milých drobností na stáncích v centru města? Letos si
adventní Brno společně užijeme od 23. listopadu do 23. prosince.
Městská část Brno-střed už tradičně zajišťuje Advent na Zelňáku a Advent na Moraváku. Na Zelném trhu i letos chystáme trhy
s vámi tolik oblíbenou tradiční výzdobou,
řemesly a doprovodným programem každý
den. Na náměstí najdete 121 prodejních

stánků. Více než 60 % z nich bude nabízet
řemeslné a dárkové zboží, které je doplněno tematicky vhodným sortimentem občerstvení a nápojů. Letos zde najdete i zbrusu
nové stánky, obměnili jsme 20 % nabízeného sortimentu. Hudební a divadelní program pro vás bude připraven každý den
od 16.00 do 20.00 hodin, nabídneme průřez folkem, swingem, jazzem, folklórem
i rockem a samozřejmě jsme nezapomněli
ani na program pro děti.

V letošním roce pro vás také chystáme
již třetí ročník adventních trhů v parku na
Moravském náměstí. I letos tento prostor
osvětlíme, zútulníme a zkrášlíme tak, jak se
na adventní čas sluší. Chystáme pro vás 40
prodejních stánků umístěných ve velkokapacitních šapitó, nebude chybět oblíbený
bar na kašně a vytápěná čajovna. Hudební
program v kulturním šapitó zajišťuje klub
Stará Pekárna. Loni velmi oblíbené tančírny
pro vás letos připravujeme také.
Na obou vánočních trzích také najdete
několik stánků, které radnice zdarma poskytuje již několik let neziskovým organizacím.
Ty vám nabídnou průřez vlastní tvorbou,
zisk z prodeje pak pomůže jejich rozvoji.
Pokud si zde nakoupíte, podpoříte dobrou
věc, k Vánocům dobré skutky přece patří.
Doufáme, že se na obou náměstích budete
cítit příjemně, prožijete zde hezké chvíle
a třeba si i nakoupíte.
(kad)

I
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DOMINIKA
POTŘEBUJE KNÍŽKY

Nádvoří radnice Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2 už od června krášlí originální
kniholavička jménem Dominika. Kniholavička slouží jak návštěvníkům radnice, tak
široké veřejnosti, která nádvořím radnice
často prochází nebo jej využívá k posezení
a odpočinku. Podpořte ji i vy a přineste
knihu, kterou už třeba nepotřebujete nebo
na ni doma nezbylo místo.
Kniholavička Dominika patří do rodiny literárních laviček Knihovny Jiřího Mahena, její
výrobu iniciovala radnice Brno-střed. Knihy
byly celé léto doplňovány díky sbírce knih
mezi pracovníky radnice a zapojili se

i návštěvníci letního kina na nádvoří. Navíc
do obsahu kniholavičky může přispět kdokoliv z veřejnosti, princip laviček je postaven
na tom, že si čtenář může knihu vypůjčit, případně vzít, může ale i donést náhradou jinou.
Pokud se k nám s knihou nebo knihami
vydáte, můžete je vložit přímo do kniholavičky. Pokud by byla v danou chvíli plná, nechejte prosím knihy na vrátnici, rádi je později
doplníme. Děkujeme všem knižním dárcům
za pomoc, knihy přece nepatří do koše, ale
do kniholavičky. Nikdy nevíte, komu dalšímu
vaše kniha udělá radost.
(kad)

I

SAUNA S NEJHEZČÍM
VÝHLEDEM
S příchodem chladných dnů mohou
návštěvníci Sportovního a rekreačního
areálu na Kraví hoře zajít do sauny.
Sauna je v klasickém ﬁnském stylu s elektrickými kamny a nabízí také možnost aromaterapie. Teplota se pohybuje od 95 do
100 °C, ochlazení je možné pomocí sprch
a vědra s ledovou vodou. Následně lze relaxovat v odpočívárně či posezením v exteriéru
sauny. Vhodná je pro skupinky o maximálním
počtu 15 osob. Provozní doba je od pondělí
do pátku od 15.30 do 21.30 hodin, v sobotu,
neděli a státních svátcích od 14.30 do 20.30
hodin. Poslední vstup je možný 80 minut před
ukončením provozu. Po zakoupení vstupenky
obdrží návštěvníci čipový náramek a u saunaře si vyzvednou prostěradlo. Bočními dveřmi vedle výtahu projdou ven a za venkovním
občerstvením již uvidí šatnu, ochlazovnu
a odpočívárnu. Samotná sauna s panoramatickým proskleným výhledem na Brno je
10 metrů od výstupu ze zázemí. Areál na Kraví
hoře zve nejen příznivce saunování, ale také
plavání, krytý bazén je otevřen od pondělí
do pátku od 6.00 do 22.00 hodin, v sobotu,
neděli a státních svátcích od 8.00 do 21.00
hodin. Více na www.kravihora-brno.cz.
Marta Vojáčková

I

I LETOS SE BUDE BRUSLIT
U JOŠTA

Zhruba od druhé poloviny listopadu bude
pro veřejnost opět připraven a otevřen
Bruslák na Moravském náměstí. Ledová
plocha o rozloze 860 m2 pojme kolem
80 lidí, kteří se mohou projíždět nejen
kolem sochy, ale ve zpomaleném tempu
i pod nohama koně.

Aby nedošlo k úrazům, ať již bruslařů či
koně samotného, budou i letos kolem sochy
nainstalovány mantinely a nohy koně budou
obaleny ochrannou vrstvou proti poškození
při výrobě ledu i případným oděrům od bruslí.
Loni jsme vyzkoušeli novou technologii
chlazení a víme, že nemusí mrznout, aby kluziště fungovalo. Brňané si zabruslí i při vyšších
teplotách, kvalitní technologie na výrobu
a údržbu ledové plochy umožní provoz i při
poměrně vysokých teplotách, přesahujících
10 stupňů.
Na Moravském náměstí budou pro bruslaře
i nebruslaře připraveny stánky s občerstvením a půjčovna bruslí.
Letošní sezona bude probíhat od druhé
poloviny listopadu 2018 do konce února 2019,
led bude pro veřejnost přístupný každý den
od 10.00 do 21.00 hodin, vždy ve dvouhodinových blocích, mezi kterými proběhne údržba ledu. Vstupné bude letos stejné, jako loni,
pro dospělé na jeden dvouhodinový blok
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bylo stanoveno na 100 korun, děti od 6 do
15 let a senioři nad 65 let a osoby ZTP/P zaplatí 60 korun. Děti do 6 let bruslí zdarma. Navíc
budou první dva ranní bloky za 80 korun.
Loňská sezona bruslení pod Joštem byla
úspěšná, měli jsme 18 000 platících návštěvníků a k tomu děti ze základních škol, zřizovaných městskou částí Brno-střed, bruslily
v dopoledním bloku zdarma. Věříme, že i letos
bruslení přiláká minimálně stejně velké množství bruslařů.
(kad)

I
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MÁTE ZÁJEM OSLAVIT
JUBILEJNÍ SVATBU?
Pokud ano, obraťte se na Úřad městské
části Brno-střed, kde můžete požádat
o uspořádání slavnostního obřadu. Ten se
zpravidla koná v obřadní síni Nové radnice,
Dominikánské náměstí č. 1.
Máme pro vás jeden milý příběh z nedávné
doby, který nám poslali spokojení zlatí manželé. „Rádi bychom vyslovili velké poděkování za krásné okamžiky, které jsme strávili
na Nové radnici. Jednalo se o zorganizování
Zlaté svatby. V matričním oddělení nám
ochotně vyšli vstříc, a tak jsme dne 30. 6.
2018 po padesáti letech (téměř na den
přesně) znovu stanuli na stejném místě v sále
Nové radnice. Rozdíl byl jen v tom, že nám
již nebylo 26 a 32 let a nepsal se rok 1968,
ale před oddávajícím stáli 76letá nevěsta

a 82letý ženich. Obřad proběhl i s tradičním
ano, výměnou prstýnků a manželským polibkem, podpisy. Podpořit nás přišly naše tři
dospělé děti s partnery, zúčastnilo se i pět
vnoučat jako družičky a družbové a několik
spolužáků. Ocenili jsme důstojnou a příjemnou atmosféru celého obřadu a laskavost
paní ceremoniářky. Velmi nás oslovil procítěný projev oddávajícího, jímž byl tehdejší
zastupitel MČ Brno-střed pan Mgr. Tomáš
Řepa, PhD. Jeho pěkná slova, srdečnost
a celková vstřícnost znamenaly pro celou
naši rodinu mnoho. Po závěrečném blahopřání jsme dostali i pozornost. Ještě jednou
všem děkujeme. Byl to opravdu ,slunečný‘
zážitek. Pro celou naši rodinu. Manželé Lázničkovi-Klíčovi.“

Pokud máte o obřad stříbrné, zlaté, diamantové či jiné jubilejní svatby zájem, je třeba
se přihlásit na Odboru matrika. Osobní jednání s jubilanty či jejich rodinnými příslušníky
vítáme.
Schůzku si můžete dohodnout na Úřadu
městské části Brno-střed, Odboru matrika,
Dominikánská 2, dvorní budova a přízemí,
a to v úřední dny: pondělí a středa 8.00–17.00
hodin, nebo po předchozí domluvě na tel.
čísle 542 526 237 nebo 542 526 238
i v neúřední dny. Jubilejní svatby se konají
zpravidla v pátek a sobotu.
Termín a čas jubilejní svatby je závislý na
řádných termínech sňatků.
(kad)

I

CENTRUM NA ČERVENÉM KOPCI

Téměř dvě stě lůžek pro seniory nabídne
nový sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci v Brně. Vznikne podle návrhu
pražského ateliéru RANGHERKA 5. Rozhodla o tom odborná porota v architektonické soutěži, kterou pro město připravila
Kancelář architekta města Brna.
Cílem architektonické soutěže bylo najít
podobu nového sociálně zdravotního komplexu a jeho umístění v areálu bývalé léčebny
dlouhodobě nemocných na Červeném kopci.
Léčebna, která na místě dlouhá léta fungovala, ukončila svůj provoz začátkem letošního

roku. Téměř všechny budovy v areálu jsou
totiž v dezolátním stavu.
Vítězný návrh představil ředitel kanceláře
architekta města Michal Sedláček: „Porotu
zaujalo především jednoduché urbanistické
řešení bez nutnosti radikálních zásahů
do okolí. Komplex tvoří tři nové domy, které
jsou volně zasazeny do prostředí parku. V přízemí jsou propojeny velkou vstupní halou,
která funguje zároveň jako vnitřní náměstí.
Hala plynule přechází do centrální dlážděné
piazzety a společně s historickým pavilonem
vytváří zajímavý veřejný prostor.“

Autory vítězného návrhu z ateliéru RANGHERKA 5 s.r.o. jsou Ing. arch. Jindřich Starý;
Ing. arch. Michal Schwarz. Spolupracoval
Ing. arch. MgA Tomáš Legner. Ve svém návrhu
ponechali v areálu pavilon B, který by měl
projít celkovou rekonstrukcí a poté sloužit
jako společenské a edukační centrum.
V komplexu budou kromě sociálně zdravotních lůžek i místa pro denní pobyt, dále
medicínské centrum a rehabilitace. Sídlit by
zde mělo i Národní dohledové centrum telemedicíny a tísňového volání.
Architektonickou užší jednofázovou soutěž
o návrh vyhlásilo město Brno v červnu letošního roku. Hodnocení návrhů bylo anonymní.
Město nyní zpracuje investiční záměr, poté
bude jednat s autory vítězného návrhu
o zakázce na zpracování projektové dokumentace. Předpokládaná výše investičních
nákladů je zhruba 300 milionů korun.
(kad)

I
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JEN VY
ROZHODNETE
Druhý ročník participativního rozpočtu
Dáme na vás je ve svém ﬁnále. Od 1. do
22. listopadu můžete vybírat mezi 64 projekty z 19 městských částí, které navrhli
přímo obyvatelé města Brna.
Hlasovat můžete na webových stránkách
damenavas.brno.cz z pohodlí vašeho domova nebo na všech pobočkách Knihovny Jiřího
Mahena. K dispozici pro hlasování budete
mít pět kladných hlasů a dva záporné. Jednomu projektu můžete udělit až dva kladné

Hlasujte

hlasy. Šanci uspět mají projekty s největším
počtem hlasů až do vyčerpání částky 30 milionů korun. Kdo nemá rád elektronické hlasování na webových stránkách, může ve středu
14. listopadu od 10.00 do 18.00 hodin hlasovat
fyzicky v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné.
Městská část Brno-střed má ve ﬁnále 13 projektů. Prohlédněte si jejich videa na facebookové stránce Dáme na vás. Hlasujte pro své
favority. My totiž dáme na vás!
Kancelář participace

ve velkém

ﬁnále

1.–22. listopadu
damenavas.brno.cz

I

DUALITA A VRSTEVNATOST,
TO JE SÁL PRO BRNO

Charakteristický rys? Dualita. Spojení dvou
struktur v jedné budově. Jedna je masivní,
uzavřená a podřízená hudbě. Druhá pak
transparentní, otevřená lidem. Tak mluví
o projektu nového koncertního sálu pro Brno
Tomasz Konior – generální projektant týmu,
který na návrhu stavby pracoval od letošního
ledna spolu s akustikem Yasuhisou Toyotou
a architektem Petrem Hrůšou.
Výsledky své práce tým představil nejprve
orchestru Filharmonie Brno, a poté i představitelům města, kraje, Ministerstva kultury
ČR a dalších institucí a také médiím. Nový
koncertní Sál pro Brno patří ke strategickým
projektům města.
„Učinili jsme další významný krok k realizaci nového koncertního sálu, který v Brně,
jak jsem nyní již pevně přesvědčena, brzy
vyroste. Jsem šťastná, že se moje rodné město skutečně dočká špičkového kulturního

stánku, který ho společně s titulem ‚město
hudby UNESCO‘ zařadí mezi evropské
hudební metropole,“ řekla patronka Sálu pro
Brno mezzosopranistka Magdalena Kožená.
Projekční tým, který s městem podepsal
smlouvu letos 15. ledna, v září přiblížil svou
představu Janáčkova kulturního centra a prezentoval vizualizace návrhu projektu. „Navržený koncept je výsledkem několikaměsíční velmi intenzivní práce projektového týmu
a množství pracovních setkání. Mám radost
z toho, že do tvůrčího procesu zasáhl i šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davies,
který má zkušenost se sály po celém světě
a stál nedávno při otevření nové opery v Linci.
V Brně vzniká naprosto unikátní stavba, jež
vychází z ducha města a které přeji, aby ji
orchestr a všichni Brňané vzali za svou,“
uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
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Podle generálního projektanta Tomasze
Koniora je vedle zmíněné duality dalším charakteristickým rysem stavby její vrstevnatost
umožňující pohodlný pohyb mezi patry
i důsledné tvarování struktury budovy. „To klíčové je samozřejmě srdce celé budovy, koncertní sál. Navrhli jsme ho přibližně pro 1300
posluchačů. Velké pódium poskytuje téměř
neomezené možnosti obsazení orchestru
od sólových recitálů a komorních koncertů
přes početná obsazení velkých symfonií
až po skladby, při kterých účinkuje i sbor,“
zdůraznil Tomasz Konior.
Upozornil, že tým dokončil první etapu práce, tedy koncepci. Ta se bude dále vyvíjet
v souvislosti například s limity území či legislativy, které určí ﬁnální podobu stavby. „Přiznávám, že parcela v Brně pro nás byla
výzvou, protože je relativně malá. Vždy se ale
snažíme udělat z omezení výhody a řídit se
především zkušenostmi a ověřenými postupy,“
podotkl Konior s tím, že jeho cílem je navrhovat
stavby, které ladí s duchem doby bez toho,
aniž by musely být originální za každou cenu
a zároveň je netížily komplexy z minulosti.
Pod názvem Sál pro Brno (pracovní název
Janáčkovo kulturní centrum) se skrývá projekt
na stavbu nového koncertního sálu v proluce
mezi Besední a Veselou ulicí, v těsném sousedství Besedního domu. Stane se domovem
pro brněnskou ﬁlharmonii, jejíž více než stočlenné těleso hraje i zkouší v nevyhovujících
podmínkách. Magistrát města Brna I
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NOVÉ KAMENY
ZMIZELÝCH

Další Kameny zmizelých, nazývané také
jako Stolpersteine, přibyly do brněnských
ulic. Připomínají oběti nacistické perzekuce.

PAMÁTKA
ZESNULÝCH V BRNĚ

Jde o pomyslné dlažební kostky s mosaznou destičkou a nápisem, věnovaným konkrétní osobnosti, které se umisťují před vchody do domů, kde tito lidé kdysi žili. Sokol
Brno I každoročně tímto způsobem uctí
památku několika svých bývalých členů, kteří
nepřežili druhou světovou válku.
Ve městě tak můžeme najít Kameny zesnulých věnované generálu Vojtěchu Lužovi,
starostovi Brna Karlu Tomešovi, rektorovi univerzity Vojtěchu Rosickému nebo Hugo Traubovi.
V letošním jubilejním roce české státnosti
byly položeny Kameny za olympionika Jana
Gajdoše v brněnských Židenicích nebo
odbojáři Zdeňku Leopoldu Volfovi v Jaselské
ulici a na Veveří pak architektu Heinrichu Blumovi.
(kad)
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DUŠIČKY V PODZEMÍ

Dušičkovou atmosféru si můžete užít díky
speciálním prohlídkám, které připravilo
Turistické informační centrum Brno ve spolupráci s Kapucínskou hrobkou.
Čekají na vás mimořádné večerní prohlídky
dvou podzemních prostor – Kostnice
sv. Jakuba a Kapucínské hrobky.
Druhá největší kostnice v Evropě, hned po
té pařížské, ukrývá desetitisíce lidských ostatků z dob třicetileté války, obléhání města Brna
Švédy a šíření cholery a moru. V hrobce pod
kapucínským kostelem našlo místo posledního odpočinku více než 150 kapucínů
a kolem padesáti dobrodinců.

Kde jinde si působivěji připomenout Památku zesnulých? Pořadatelé vás Kostnicí
sv. Jakuba provedou za svitu svíček a v Kapucínské hrobce nahlédnete do míst věčného
odpočinku řádových bratří a uvidíte i nově
navrácený Trenckův palec.
Komentované prohlídky budou probíhat
2. listopadu v časech 19.00, 19.30, 20.00
a 20.30 hodin. Pořadatelé doporučují rezervaci na e-mailu: hrobka@kapucini.cz nebo
kostnice@ticbrno.cz nebo na telefonu
511 140 053.
Marta Vojáčková
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Vzpomínka na všechny věrné zesnulé,
Památka všech věrných zemřelých, Svátek
zesnulých, Památka zesnulých či lidově
Dušičky připadá na 2. listopadu. Jako každým rokem i letos bude upravena otevírací
doba pohřebišť Správy hřbitovů města
Brna.
Ve dnech 27. října až 4. listopadu 2018 je
otevírací doba na ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích od 7.00 do 19.00 hodin.
Ostatní hřbitovy jsou otevřeny od 7.00 do
21.00 hodin.
S ohledem na skutečnost, že je neustále
velké množství neudržovaných hrobů na
brněnských veřejných pohřebištích, žádá
Správa hřbitovů města Brna nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále
takto udržovali.
Povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje
údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku.
Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších
návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť
v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 27. října až
4. listopadu vjezd vozidel návštěvníků na
pohřebiště.
Vjezd bude v souladu s Řádem veřejného
pohřebiště statutárního města Brna a za jím
stanovených podmínek umožněn, a to od
7.00 hodin do 16.00 hodin, přičemž vozidla
návštěvníků musejí opustit areál pohřebiště
do 16.30 hodin. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.
Na závěr také správa hřbitovů upozorňuje
občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní
věci, zejména svršky a kabelky.
V době Památky zesnulých je na veřejných
pohřebištích velká koncentrace lidí, která
dává prostor ke krádežím. Těmto je možno
předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků.
V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí
přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned
kontaktovat Policii České republiky nebo
Městskou policii Brno.
(kad)
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MĚSTSKÝ OKRUH
ŽABOVŘESKÁ

Rada města Brna v říjnu schválila dodatek
smlouvy se zhotovitelem první etapy stavby Velkého městského okruhu Žabovřeská.
Tato etapa je rozdělena do čtyř stavebních
povolení, z nichž poslední bylo bezprostředně před nabytím právní moci letos
v létě napadeno spolkem Voda z Tetčic. To
znemožnilo zahájení stavby letos v srpnu.
Aktuálně schválený dodatek, který ŘSD
a město Brno uzavřelo se zhotovitelským
sdružením, umožní zahájení stavby na těch
částech, které platná stavební povolení mají.
Staveniště bylo zhotovitelskému sdružení
předáno 3. října.
První etapa prací zahrnuje úsek od mimoúrovňové křižovatky Kníničská po budoucí
vyústění tramvajového tunelu na Žabovřeské.
Dojde zde k rozšíření stávající dvoupruhové
komunikace na dělený čtyřpruh, úpravě ramp
mimoúrovňové křižovatky, opravě stávajícího

silničního mostu, výměně a doplnění protihlukových opatření. Stavět se bude také nová
obslužná komunikace a rekonstruovat tramvajová trať. Délka realizace je zhruba 20 měsíců. Po dobu první etapy výstavby bude zachován stávající provoz městského okruhu,
bude se tedy projíždět stavbou, aby nedošlo
k dopravnímu zablokování celé lokality. Největší omezení se očekávají při rekonstrukci silničního mostu, kde kromě samotných oprav
budou budovány i protihlukové stěny. Ředitelství silnic a dálnic společně s Brnem proto
ve smlouvě požadují, aby práce na tomto mostě netrvaly déle než pět měsíců a současně
aby se odehrály v jedné stavební sezoně. Město Brno klade důraz na to, aby dopravní omezení trvala co nejkratší dobu. Tramvaj bude
v době stavby v dotčeném úseku jezdit po jedné koleji a dojde k posunu zastávky Bráfova
cca o 150 metrů směrem do města. (kad) I

MÁTE ZÁJEM
O SLUŽBU
TÍSŇOVÉHO
VOLÁNÍ?
Odbor sociální péče Magistrátu města
Brna upozorňuje občany, že je stále
volná kapacita pro zájemce o službu
Tísňového volání.
Tísňové volání je projekt určený
seniorům a osobám se zdravotním
postižením, zejména osaměle žijícím.
Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti
těchto osob a snížení jejich obav, že
v případě zdravotní indispozice či
kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydání
SOS tlačítka a zároveň místem, kde
obdržíte veškeré informace, je Odbor
sociální péče MMB (Socio-info point),
Koliště 19, 601 67 Brno. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může
stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz. Osobně se
můžete informovat:
pondělí a středa
8.00–17.00
úterý a čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–12.00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail: socioinfopoint@brno.cz
Eva Zelinková
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PŘEDEJDĚTE ÚRAZŮM
V městské části Brno-střed se konají dva
z nich:
– 13. listopadu od 14.30 hodin v Klubu seniorů
na Křenové 39
– 21. listopadu od 14.00 hodin na VUT na
Antonínské 1 v rámci Univerzity třetího
věku.

Semináře poradí, jak poskytovat první
pomoc a předejít úrazům.
Cyklus 32 seminářů Prevence úrazů se
odehraje v rámci projektu Brno – Zdravé město. Věnovaný je zásadám poskytování první
pomoci u dětí a prevenci úrazů seniorů.

Poskytování první pomoci u dětí je odlišné
od dospělých pacientů, a to zejména při život
ohrožujících stavech. Například dýchání z úst
do úst je u dětí stále významnou součástí
laické resuscitace, protože nedostatek kyslíku bývá nejčastější příčinou zástavy oběhu
u dětí.
Na seminářích, které se uskuteční v mateřských centrech, bude kladen důraz zejména
na praktický nácvik – účastníci se naučí, jak
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odstranit cizí těleso z dýchacích cest, v případě nutnosti resuscitovat, ale i zastavit krvácení. Na seminářích Prevence úrazů seniorů
se účastníci dozvědí, jakými typy úrazů jsou
osoby ve vyšším věku nejčastěji ohroženy,
ale hlavně to, jak jim předcházet. Proto bude
zájemcům představena řada praktických
pomůcek pro použití v domácnosti i pohybu
městem.
Účastníci seminářů obdrží ilustrovanou brožuru Kapesní rádce 1. pomoci dětem, či Jak
vyzrát nad úrazy v seniorském věku, které
byly v rámci aktivit projektu Brno – Zdravé
město vytvořeny. Semináře jsou pro účastníky
zdarma, není třeba se přihlašovat předem.
Kompletní seznam termínů najdete na
www.zdravemesto.brno.cz, tel.: 542 173 075.
Marta Vojáčková
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Názory občanů

PODĚKOVÁNÍ
V roce 2017 jsem se na setkání starosty
Martina Landy s občany na něj obrátil (písemně i ústně) s upozorněním, že od mostu přes
Svratku na Poříčí proti proudu až do Pisárek
není přístup k řece od cyklostezky. Jediné
schodiště od Kamenné ulice (nad klášterem
Sv. Alžběty) se rozpadlo a senioři už nemohou
jít na procházku plnou osvěžujících zážitků
– proudy, tišiny, ryby, ptáci, letité stromy, skalní
útvary. Poslední roky, bohužel, se stezka stala
asi na třech místech velmi obtížně průchodnou. Děkuji, že šikovní dělníci obnovili schody
s citem pro materiály, jež neruší přírodu. Jistě

O MENDLÁKU

by si v budoucnu poradili i s několika překážkami na trase k Anthroposu, a nebylo by
to za miliony. Naprostý nezájem projevili pracovníci v Lipce na Kamenné ulici, v místní
i krajské radě seniorů, i na pracovišti naší radnice u Měnínské brány (mají v náplni činnosti
i životní prostředí v Brně-střed). Známí (rybáři
i sousedé) se mi smáli, že jen naivní idealista
si může myslet, že sliby brněnského politika
se promění během čtyřletého období v čin.
A proměnily se, díky, pane starosto!
Mgr. Josef Novotný

I

Žiji na Oltecu, jak se říká, již padesát let.
Částečná rekonstrukce Mendláku se, řekl
bych, povedla. Je naprosto skvělé vidět študáky s kamarádkami u vínka nebo maminy
u kávičky a jejich děti si hrají na trávníku. Má
to i opačnou stranu věci. Lidé „jiní“.
Neřekl bych, že všichni jsou bezdomovci,
ale část jsou, podle mého skromného názoru,
asociálové, kteří obtěžují své okolí a budou
odrazovat od návštěvy tohoto místa. Je to
více patrně otázka městské policie. Toto je
jen taková krátká poznámka, poté co jsem
zavřel zpravodaj.
Petr Jančár, Hlinky
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MRAKODRAP V LUŽÁNKÁCH
Na adrese Lidická 77 má vyrůst 80metrový
mrakodrap. Lidé se proti jeho výstavbě bouří
a mají důvod. Můj osobní názor na mrakodrapy je, že se mi líbí, pokud mají zajímavý
tvar a jsou společně s ostatními mrakodrapy
včleněny do vhodného prostoru – čtvrť La
Défense v Paříži, mrakodrapy v Dubaji. Mám
ale požadavek, že mezi mrakodrapy musí být
minimálně 200 metrů odstup, ve kterém se
budou nacházet lesoparky občas doplněné
zajímavými stavbami ve stylu Guggenheimova muzea v Bilbau ve Španělsku, nebo Opery
v Sydney. Venkovní bazény s odpočinkovou
plochou na střechách mrakodrapů považuji
v dnešní době za samozřejmost. Parkovací
a přístupová komunikace pro automobily

výhradně podzemní řešení. Spojení MHD –
podzemní metro s možností vstupu suchou
nohou do mrakodrapů přímo z metra. Hypermarkety v podzemí mrakodrapu, obchody
a služby, včetně restaurace v úrovni přízemí
a prvních dvou nadzemních podlaží. Ve 3. n. p.
obrazárnu spolu s kavárnou. Ve 4. a 5. n. p.
kompletní ﬁtcentrum s bazénem a v 6. n. p. by
byli lékaři. Každý mrakodrap musí mít svůj
speciﬁcký tvar a něco, proč by si jej lidé měli
zamilovat – viz dílo architektů Miluniće
a Gehryho Tančící dům v Praze, nebo horizontální mrakodrap architekta Moše Safdieho, ve městě Chongqing v Číně. Pořizovací
cena takovéto čtvrti, opravdu netuším, asi
stovky miliard. Záleží na tom, jestli Brno chce

světu nabídnout jednu z nejmodernějších
čtvrtí světa a ukázat Emirátům, že to také umíme, nebo si vystačíme pouze s brněnským
výstavištěm, které v době výstavby pavilonu
A bylo považováno za moderní. Tři mrakodrapy na ulici Šumavská považuji za naprosto
nezvládnuté a ošklivé. Stejně tak je samoúčelné postavit bez jakékoliv koncepce jeden
mrakodrap a násilím jej natěsnat u Lužánek,
mezi domy zcela odlišného charakteru. To
zcela popírá mou vlastní koncepci, jak by se
měly stavět mrakodrapy. Proto podporuji petici: Ne mrakodrapu ve vnitrobloku, stop
nezodpovědným developerům!
Pavel Weber
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ZASTÍNĚNÍ ZASTÁVKY CHYBÍ

V tomto roce proběhla na Mendlově
náměstí rekonstrukce jedné z trolejbusových
a autobusových zastávek. I když výsledek
vypadá na první pohled dobře, ve skutečnosti
se podmínky na této zastávce pro cestující

veřejnost citelně zhoršily. U původní zastávky
totiž rostly dva středně vzrostlé stromy, které
při rekonstrukci vzaly bohužel za své. Cestující tak mohli čekat na zastávce ve stínu,
zatímco dnes se pečou na přímém slunci. To

bylo zvlášť nepříjemné v letošním horkém
létě. Rám s popínavými rostlinami umístěný
za přístřeškem pro cestující je z hlediska stínu
zcela nedostatečný. Vypadá to, že ho tam
někdo vyprojektoval jen „aby se neřeklo“.
Přikládám fotograﬁe, které dokládají minulý
a současný stav zastávky. Myslím si, že radnice by při přípravě podobných projektů měla
postupovat pečlivěji s přihlédnutím k detailům, aby to nedopadlo podobně jako s touto
zastávkou. Při troše snahy mohly být bývalé
stromy zakomponovány do výsledného řešení po rekonstrukci. Bohužel se tak nestalo.
D. Fridrich, Vídeňská
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Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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JAKÝ BYL ROK 1968 V BRNĚ?
Když se nad ránem 21. srpna vraceli mladí
Brňané z nočního tahu, mohli slyšet nebývalý hukot transportních letounů, které právě přistávaly na tuřanském letišti. Nikdo
z nich netušil, že území Československa
je právě obsazováno vojsky Varšavské
smlouvy.
Vůbec první letoun s dvacetičlennou skupinou osob, převlečených do uniforem letecké společnosti Aeroﬂot – ve skutečnosti se
však jednalo o převlečené agenty KGB – přistál na brněnském letišti už 20. srpna kolem
deváté hodiny večerní. Ozbrojení sovětští
agenti poté obsadili kontrolní věž a převzali
letiště do své kontroly. Těsně po půlnoci pak
z přímého rozkazu ministra národní obrany
Martina Dzúra došlo k osvětlení přistávací
a naváděcí plochy, kam záhy začalo přilétat
dalších 75 letounů s příslušníky 103. gardové
vzdušné výsadkové divize s obrněnými transportéry a děly. Z letiště pak směřovala okupační vojska k předem daným cílům. Pod
kontrolu okupantů se tak dostalo hlavní vlakové nádraží, nádražní pošta, budovy televize
a rozhlasu, banka na náměstí Svobody, městský a krajský národní výbor. Dále byl obsazen
hrad Špilberk, kasárna a další vojenské objekty a všechny příjezdové cesty do Brna a hlavní
křižovatky ve městě. V mnohých případech
namířili okupanti tanky proti objektům, o nichž
se domnívali, že jde o státní úřady. Mnohdy
se však jednalo o budovy škol, jako tomu
bylo například na křižovatce Kotlářské a Kounicovy.
Od brzkého rána 21. srpna docházelo
k potyčkám mezi okupačními vojsky a obyvateli města. Lidé odstraňovali komunistické
symboly, přetírali názvy ulic nebo navigační
cedule. Celé dopoledne ulicemi města projížděly skupiny motorkářů s československými vlajkami. V centru města se srotil několikatisícový dav nesoucí transparenty se jmény
představitelů Pražského jara. Dav provolával
ostrá protiokupační hesla a přesunoval se
z dnešního Moravského náměstí (dříve Rudé)
k náměstí Svobody a přes Masarykovu ulici
k vlakovému nádraží, kde se nacházela sovětská okupační vojska. Okupace Brna se
neobešla ani bez přímého střetu, zraněných
a mrtvých. Na Hlavním nádraží a náměstí Svobody byli střelbou zraněni čtyři lidé. V 9.30
byl na Jihlavské ulici zastřelen šestnáctiletý
Josef Žemlička. Další obětí se stal třicetiletý
Viliam Debnár, kterého v automobilu a před
zrakem jeho syna zastřelil sovětský okupant.

Nezletilý syn pak musel se svým mrtvým
otcem zůstat více jak hodinu v autě.
Srpnová okupace v Brně však má i své
nepopíratelné hrdiny. Mezi ně patří stále žijící
plukovník Otakar Pospíšil. Každoročně
21. srpna se jako jeden z mála účastní pietního
aktu u pamětní desky Danuše Muzikářové
na Moravském náměstí. Osudného dne před
50 lety jel jako voják ke svému útvaru na letiště a již v trolejbusu mohl sledovat sovětské
vojáky, kteří okupovali město. Teprve po
svém příjezdu na letiště se však dozvěděl,
co se vlastně stalo a vzhledem k tomu, že
intervence vojsky Varšavské smlouvy se
uskutečnila bez vědomí nejvyšších orgánů
země, vytvořil se svým velitelem nesouhlasné
prohlášení. Letáky s prohlášením poté začal
distribuovat mezi sovětské vojáky. Když s nimi
začal také diskutovat a přesvědčovat je
o nezákonném vpádu do naší země, ucítil po
chvíli tlak ve svých zádech. Otočil se a před
ním stáli příslušníci KGB, kteří jej zatkli
a odvezli na velitelské stanoviště. Velitel
brněnské okupace generál Ivanov se po přečtení listiny rozlítil a rozhodl, že za podrývání
morálky sovětských vojsk bude Otakar Pospíšil zastřelen. Mezitím příslušníci KGB přivezli
také L. Málka, který jej k sovětským hlídkám
dovezl na motorce, a oba zajatce umístili ve
výklenku chodby, kde je střežili tři sovětští
samopalníci. Nekonečné čtyři hodiny probíhalo vyjednávání, nakonec byli rukojmí po
telefonické intervenci zástupce velitele pluku
propuštěni.
Druhého dne okupace protesty ještě zesílily. Vášně davů byly umocněny pohledem
na československou vlajku potřísněnou krví,
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kterou ukazovali motorkáři při svých jízdách
brněnskými ulicemi. Lze se dohadovat, zda
byla skutečně potřísněna krví jedné z obětí,
ale účel byl splněn: občané se sjednotili ve
svém odporu proti okupaci. Lidé začali nosit
trikolóry a černé stužky, podepisovat různé
petice vyjadřující odpor proti okupaci a podporu představitelům Pražského jara. Zdi
budov, výkladní skříně, prostředky městské
dopravy, byly doslova pokryty stovkami plakátů a hesel, vyzývajících okupanty k odchodu. Došlo i k výraznějším formám odporu,
například na náměstí Svobody byla z budovy
prodejny Sovětské knihy stržena neonová
reklama, a na budově byly vyvěšeny černé
prapory.
S postupnými dny a tím, jak se začala vyvíjet
politická situace, začal odpor s okupací mezi
lidmi slábnout. Zmiňovaný Otakar Pospíšil na
to vzpomínal. ,,Celý náš pluk byl nejprve jasně
vymezen proti okupaci. Už po týdnu začali
obracet političtí pracovníci a po dalších
dnech i ostatní. Tehdy se ukazovaly charaktery lidí.“ Při prvním výročí okupace, které si
mnozí Brňané připomínali v ulicích města, už
zasahovaly pořádkové jednotky československých komunistických složek. Dokonce
byli milicionářům nápomocni i příslušníci pluku Otakara Pospíšila. Stalo se tak, že i rok
1969 měl své oběti. Stali se jimi Stanislav Valehrach, zastřelený v Orlí ulici a Danuše Muzikářová, zastřelená na Moravském náměstí.
Jejich vrazi nebyli nikdy dopadeni a není
vyloučeno, že v Brně stále žijí.
Michal Doležel I
místostarosta Sokola Brno I

Rozhovor

LUCIE INGROVÁ
NA ZELNÉM TRHU SNÍM O ITÁLII
Energická mladá herečka, zpěvačka a lektorka se nebojí pouštět do nových neotřelých projektů. Vidět ji můžete třeba v inscenaci Buranteatru Homo eroticus aneb
Láska v době těla nebo 17. listopadu v rámci
Noci divadel v tomtéž divadle jako zpěvačku kapely Radio Gafa. Pod Lucčiným vedením můžete také zlepšit svoje vystupování
na kurzu rétoriky pro veřejnost, který nově
otevřela v Klubu Leitnerova.

Jsi herečka, ale na dni Otevřené
radnice jsme tě zažili jako
zpěvačku. Jak na to došlo?
Ano, mimo hraní na nezávislé scéně zpívám ještě v kapele. Jmenuje se Radio Gafa
a vznikla u nás v Buranteatru vlastně omylem.
Po zkoušce jsme zůstali v divadle a začali si
jen tak zpívat. Vyzkoušeli jsme si vystoupení
před publikem a asi jsme se docela líbili,
protože jsme najednou měli těch kapelových projektů víc a víc a počet koncertů
narůstal.

Vedeš také kurz rétoriky
Rétoriku lektoruji od roku 2014, od posledního ročníku na JAMU. Začala jsem učit studenty, a protože si myslím, že je v rámci běžného vzdělávání ve školách rétorice
věnovaná malá, spíše tedy skoro žádná,
pozornost, otevřela jsem tento kurz i pro
veřejnost. Umět mluvit je přece výhoda
v téměř všech povoláních i v běžném životě.

Jak ten nápad vznikl?
Bylo to náhodou. Oslovil mě ještě v posledním ročníku JAMU divadelní nadšenec
Tomáš Dosadil. Chodíval do divadla Marta,
a na základě dojmu z představení, ve kterém
jsem tenkrát hrála, mi navrhnul, jestli bych si
nechtěla vyzkoušet lektorování pro středoškoláky.

Metro, což také rozvíjí pohotovost a schopnost improvizace.

Co plánuješ v budoucnu?
Zatím chci zůstat v Brně, protože se mi tu
tak nenásilně rozjíždějí pěkné aktivity, a mám
ráda místní přátelskou atmosféru. Přesto si
říkám, že bych se mohla vydat i někam dál.
Praha a pop-kultura mě úplně nelákají. Pokud
bych se někam rozjela, tak by to bylo do Itálie,
to je takový můj sen. Přemýšlím, jestli se tam
nepřihlásit na doktorandské studium a neprožít tam nějaký ten rok. Líbí se mi a zajímá mě
italština, chtěla bych si zkusit v tomto jazyce
zahrát divadlo. Je to ale v plenkách, s učením
jazyka teprve začínám.

O čem sníš kromě Itálie?
Tak někde v té hodně vzdálené budoucnosti bych jednou, třeba v 55, 60 letech, až
bych měla pocit, že jsem nasbírala dostat
zkušeností na to, abych mohla mít vlastní
divadlo, ráda pomáhala lidem po škole, kteří
by chtěli účinkovat na undergroundové scéně. To bych ale potřebovala skvělého manažera, co bude dobře psát granty. A asi také
skvělé zázemí a tak. Budoucnost, to je zkrátka
velká neznámá.

Kdybys měla vybrat svoje
oblíbené místo v Brně-střed,
které by to bylo?
Na Brně-střed trávím vlastně většinu svého
času. Pracovně v Buranteatru nebo na Leitnerce, ve volném čase se v centru ráda setkávám s přáteli. Nejraději mám asi Zelný trh,
protože mi svojí atmosférou připomíná právě
tu moji Itálii. Líbí se mi trhy, dokonce i ta nová
krytá tržnice, mám radost, že je opravená,
a že se zde otevřel nový příjemný prostor.
Marta Vojáčková

Lucie Ingrová
Narodila se 4. ledna 1990 v Bohunicích, kde potom žila a chodila na
základní školu. Po studiu na Gymnáziu
Johanna Gregora Mendela byla na
podruhé přijata na Janáčkovu akademii
múzických umění na obor činoherní
herectví. V mezidobí stihla rok dálkově
studovat speciální pedagogiku, výtvarnou výchovu a sociální pedagogiku.
Po přijetí na JAMU se věnovala už
jen studiu pod vedením Ivo Krobota.
Po ukončení školy vyhrála konkurz
do jihlavského Horáckého divadla, kde
ztvárnila několik výrazných rolí.
Protože se jí stýskalo po Brně, po
roce a půl angažmá v Jihlavě ukončila
a vrátila se na volnou nohu do Brna,
kde se věnuje především nezávislému
divadlu. V současné době je členkou
hereckého souboru Divadla Buranteatr
a Divadla Feste. Aktivně se věnuje
moderování a stand-up comedy.
Od roku 2014 učí žáky z celé republiky rétoriku v rámci vzdělávacího programu Středoškolské odborné činnosti,
letos otevřela kurzy také pro veřejnost.

■

Věnuješ se i stand upu
Stand upu jsem se začala věnovat v prostředí divadla Druhý pád, což je ultranezávislé
divadlo s hodně dobrou atmosférou. Nenápadně mě k této disciplíně přivedla Adéla
Elble. Vyzkoušela jsem si vystoupení jako
host pořadu Na mikrofon, a pak, abych se
v ní zdokonalila, jsem začala dělat stand upy
v ArtBaru Druhý pád. Současně jsem také
začala moderovat pro Klub Leitnerova a klub
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Inzerce

Jazyková škola
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Dlouhodobé parkování v centru
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Halloween
v Avionu
4. listopadu
10-16 hodin
• Dlabání strašidelných dýní
6WUDãLGHOQpPDORYiQtQDREOLþHM
• Strašidelné kostýmy
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Inzerce

ZtVNiSUR9iVILQDQþQt
RGãNRGQČQtSĜL
DXWRQHKRGČ
tel. 773 269 603

www.autocrashinfo.cz

Renovace parket
a dřevěných podlah!!!
Broušení, tmelení
a 3 vrstvy laku.
To vše za 300 kč/m2.
Kontakt: 605 428 777
xkupecv@gmail.com
Facebook: Vojto Kupec



Prodáváte svou nemovitost?
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Víte, jakou má tržní hodnotu? Víte, jak ji správně
nachystat a nafotit, aby na první pohled zaujala?
Rezervujte si odhad ceny nemovitosti
ZDARMA. Poradím Vám.
Zavolejte mi nebo napište.

Jitka Mlejnková, tel. 605 234 551
jitka.mlejnkova@century21.cz
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www.pohrby.cz
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Inzerce

VÝKUP
PENÍZE
IHNED!
IH

HODINEK

Náramkové

Prim, Omega, Zenith, Longines, Glashütte,
IWC Schafhausen, Heuer, Eterna, Lemania,
Universal Geneve, Breitling, Poljot Chronograph aj.

PENÍZE
IHNED!!

Kapesní
zlaté • stříbrné • obyčejné
veškeré hodinky i nejdoucí
nebo poškozené

Doprava do Komárova: Autobusem č. 50, 48, 63, 61 od hl. nádraží.
Vystoupíte čtvrtou zastávku (hlášená KONOPNÁ) naproti obchodu !!!

17. - 18. 11. 2018
Výstaviště Brno
pavilon B

39. mezinárodní prodejní výstava minerálů,
fosilií, šperků a přírodnin

Doprovodná výstava:
Významné mineralogické
lokality jižní Moravy

www.mineralybrno.cz

sobota: 9 - 18 hodin
neděle: 9 - 16:30 hodin
vstupné: 100 Kč, zlevněné 50 Kč

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Listopad:
Prosinec:




11.–18. 11. Svatomartinské hodování
10.–23. 12. Adventní menu
âWČGURYHþHUQtYHþHĜH
FHQDPHQX.þGČWVNp.þ
31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
YFHQČ.þFHORYHþHUQtUDXWDERKDWêSURJUDP

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz
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OTEVÍRACÍ PO–ČT 10.00–17.00
DOBA
PÁ
10.0014.00

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

PŘ

tel.: 737 171 367
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STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE,
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost
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JARMARK

Naše školy

ROZZÁŘENÝ PŠENÍK

Společnost PPG (NYSE:PPG) oznámila
dokončení projektu COLORFUL COMMUNITIES™, který pomohl zrevitalizovat mateřskou školku Pšeník.
V rámci programu Colorful Communities
společnost pomáhá neziskovým a státním
organizacím za podpory svých zaměstnanců,
PPG produktů a ﬁnanční podpory. Přináší tak
barvu a vitalitu do měst, ve kterých podniká.
Projektu se zúčastnilo více než 75 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti PPG
a mateřské školy, kteří během tří dnů oživili
interiér, exteriér a dětské hřiště. Mateřská škola
Pšeník, která se nachází v blízkosti centra sdílených služeb v Brně, vzdělává více než
70 dětí ve věku od 3 do 6 let. Její vizí je učit
děti vidět krásu kolem nich a zaměřuje se na
zdravý životní styl a životní prostředí. V průběhu více než 50 let od svého otevření nepro-

šel objekt žádnou významnou renovací. Dobrovolníci uvnitř mateřské školy vymalovali
stěny, nalakovali dveře, zábradlí a židle, a to
v barevné paletě oranžové a žluté, aby rozjasnili prostor a barevně odlišili jednotlivé
učebny.
Zvenčí dobrovolníci namalovali na šedou
fasádu louku posetou květy, aby bylo na první
pohled jasné, že se jedná o mateřskou školu.
Vytvořili také interaktivní a barevné skákací
panáky, natřeli lavičky, okraje pískoviště,
vybavení hřiště a další předměty. Společnost
PPG také darovala novou dřevěnou prolézačku ve tvaru lodi, kterou dobrovolníci natřeli
modrou, červenou, žlutou, zelenou a oranžovou barvou. V rámci projektu byly také
vysazeny květiny a keře, aby oddělily
a odhlučnily hřiště od přilehlé silnice.
Věra Boušková

I

GYMNASTIKA
DO ŠKOL
Trvalou snahou radnice je rozvoj pohybových schopností dětí v mateřských a základních školách. Den s dětskou gymnastikou jsme připravili tentokrát na Úvoze.
Na konci září vyzkoušeli nově zakoupenou
kompletní cvičební sadu pro dětskou gymnastiku předškoláci a žáci ze základní školy
na Úvoze a zacvičit si přišly i děti ze školy na
Kotlářské.

Zkušené instruktorky učily nejen děti, ale
i jejich pedagogy. Instruktáže se účastnili také
učitelé dalších našich škol, aby jednotlivé
prvky mohli zařadit do běžné výuky.
Projekt Dětské gymnastiky městská část
úspěšně rozvíjí již čtvrtým rokem a výsledkem
jsou dvě cvičební centra, několik zakoupených sad a desítka úspěšných sportovních
akcí. Projekt využívá pro cvičení dětí cvičební
pomůcky RinoGym a je zaměřený zejména
na cvičení na nářadí a prostné.
(kad)

I

EDISON
NA HROZNOVÉ

Na konci září jsme na ZŠ Hroznová prožili týden se stážisty ze šesti různých
zemí světa. Zúčastnili jsme se projektu
Edison, který je zaměřený na poznávání jiných kultur, zemí a zvyků.
Netradiční týden jsme začali uvítáním,
na kterém jsme se seznámili a členové
žákovského parlamentu všechny provedli školou a areálem.
Pak už na naše hosty, tedy Mook
z Thajska, Salome z Gruzie, Barbie
z Albánie, Marii z Rumunska, Svetlanu
z Ukrajiny a Zahida z Pákistánu, čekaly
první prezentace jejich zemí v jednotlivých třídách.
Žáci 5.–9. ročníku postupně vyslechli
vyprávění o životě, historii, kultuře,
životním stylu a krásách zemí našich
stážistů.
Děti získaly mnoho nových informací,
naučily se tančit národní tance, zpívat
písničky nebo napsat si své jméno
pomocí gruzínské, thajské či pákistánské abecedy, naučily se základní slovíčka v národních jazycích našich lektorů. Prezentace byly opravdu zajímavé
a otázky dětí často nebraly konce.
Během týdne se všechny děti zdokonalily v mnoha činnostech, nejen
v angličtině. Měly radost, že při prezentacích stážistům rozumějí, že jim dokáží
povykládat o naší škole, městě a naší
zemi.
Veliké poděkování náleží hostitelským rodinám z řad našich žáků. Všechny poskytly pohodlné zázemí a po celý
týden nabízely studentům svou pohostinnost a přátelství.
Mgr. Jakub Žák

I
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Volný čas

DVA LISTOPADOVÉ
UNIKÁTY

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)
připravilo v listopadu dvě události, které
se konají pouze jednou za rok.
O víkendu 9.–11. listopadu pořádáme oblíbený víkendový pobyt Matka a dcera, na kterém mají maminky se svými dcerami ve věku
8–12 let příležitost prožít harmonický víkend.
Je to čas pro sblížení, uvolnění a vyznání

KONEC DOBY
PLASTOVÉ?

v krásném prostředí Sloupsko-šošůvských
jeskyní Moravského krasu.
Přihlašování je možné formou elektronické
přihlášky na www.crsp.cz, informace poskytne Ilona Zaplatilová na e-mailu:
ilona.zaplatilova@crsp.cz.
Druhou událostí, na kterou se nevyplácí
váhat s účastí, je seminář efektivní výchovy
na téma Výchova on-line dětí.
Jak přistupovat ke svým dětem, které
potřebují být stále připojeny, jak s nimi efektivně komunikovat a jak jim nastavovat hranice?
Přijďte se dozvědět více o mediálním světě,
který nevyhnutelně zasahuje do vnímání světa (nejen) dětí a ovlivňuje život rodiny.
Seminář proběhne v sobotu 10. listopadu
v prostorách CRSP na Biskupské 7.
Více na webu www.efektivnirodicovstvi.cz.
Centrum má otevřeno od pondělí do
čtvrtka od 9.00 do 18.00 hodin, v pátek do
15.00 hodin.
Bc. Lenka Havrlantová

I

BÁDEJTE VE VIDA!
NA BASTLFESTU

Patříte k nadšencům, kteří stále něco vymýšlejí, vylepšují a konstruují? Nebo jen rádi
žasnete nad tím, co všechno si lidé dokážou
sami vyrobit? Pak určitě navštivte od 16.
do 18. listopadu Bastlfest – festival kutilství
v zábavním vědeckém parku VIDA!
Těšit se můžete na tři dny nabité programem pro malé i velké kutily. Vyzkoušíte si

zde opravit budík, vyfouknout sklo, namalovat
obrázek 3D perem nebo se třeba naučíte
programovat. K dispozici bude také interaktivní hrací stůl se světelnou vizualizací, na
kterém můžete složit svůj nejnovější hit. Podívat se budete moci také na jeden z nejdrsnějších skupinových sportů Jugger, pro který si
hráči konstruují a vyrábějí odolné krunýře
a brnění.
Letošní Bastlfest se koná ve spolupráci
s festivalem Prototyp, který se uskuteční ve
stejném termínu na brněnském výstavišti. Se
vstupenkou z této akce získáte slevu pro
vstup na Bastlfest.
Na začátku listopadu se zábavní vědecký
park VIDA! otevře také všem zájemcům o svět
až milionkrát zmenšený. Víkend v mikrosvětě
se koná 4. až 5. listopadu.
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Ema Zezulová
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Přijďte 16. listopadu do Tržnice Brno,
ve 20.00 hodin se zde koná unikátní
módní přehlídka s aukcí módy pro přírodu.
Jak vypadá Konec doby plastové
podle brněnských návrhářů a studentů
módy? Nadace Veronica vyzvala už
počtvrté lokální designéry i studenty
oděvního designu k upcyklaci – vytvoření zcela nových modelů z odpadního
textilu a materiálu z dobročinných
obchodů nadace.
Svoje běžné i upcyklované modely
představí návrháři Hana Kubešová, Klára Židková, studio Severa, značka Sarawin a studentky oboru Ekotextil design
ze střední školy umění a designu.
Během přehlídky se představí přes
50 originálních kousků. Upcyklované
modely vytvořené pro tuto výzvu budete moci po přehlídce vydražit v rámci
živé benefiční aukce.
Výtěžek z aukce bude rozdělen na
projekty ochrany přírody a krajiny
a zlepšení životního prostředí na jižní
Moravě.
Akce je součástí večera pořádaného
Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR a Svazem moderní energetiky.
Helena Továrková
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Volný čas

HVĚZDNÝ CIRKUS

Představení Hvězdný cirkus zavede
návštěvníky do dávné minulosti, do doby
před vznikem naší Země, předtím, než se
rozzářily první hvězdy, až na úplný počátek
našeho času. Prožijete zde velký třesk, první
mikrosekundy, kdy měl vesmír podobu husté
polévky subatomárních částic, i okamžiky
v nichž se energie měnila v základní stavební
kameny současného světa: elektrony, protony a neutrony.
Více na www.hvezdarna.cz.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Nová představení v Hvězdárně a planetáriu
potěší děti i dospělé diváky.
V představení Tajemství gravitace se
dětem představí dvanáctiletý učeň kouzelnické školy Felix. Zajímá se více o tajemství
vesmíru než o magická kouzla, fascinují ho
zákony přírody. Proto se také jednou dostane
do muzea Alberta Einsteina, kde se setká
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s ALBYX3. Tedy malým, chytrým, ale spíše
nepředvídatelným robotem, který ví všechno
o Einsteinovi i jeho odvážných teoriích. Za
tajemstvím prostoru a času se můžete na
Hvězdárnu a planetárium Brno vydat vždy
o víkendu. Promítá se v 3D (stereoskopické)
i 2D (klasické) verzi v sále digitária. Vhodné
je od 8 let.

DO OTEVŘENÉ ZAHRADY
PRO INSPIRACI
Letos završí Nadace Partnerství šestý rok
provozu areálu, který je příkladem šetrného stavění a rozvoje města s minimální uhlíkovou stopou. Každou první středu v měsíci
zde pořádá prohlídku pro veřejnost.
Na komentovaných prohlídkách se podělíme o zkušenosti s využívanými technologiemi. Za dobu provozu má totiž nadace
evropsky unikátní data o bilancích energie
a vody, efektivnosti zelených technologií,
návratnosti investic do ekologického vytápění a chlazení, akumulace a využívání
dešťové vody. Přístupná jsou také na
http://www.otevrenazahrada.cz/energie.
Zvlášť aktuální jsou výsledky měření zádržné
schopnosti zelených střech při srážkách.
Zelená střecha vzdělávacího centra
s 30 cm substrátem zadrží veškeré srážky.
Velmi účinná je ale i lehká extenzivní rozchodníková střecha venkovní kuchyně (zatížení při nasáknutí vodou je do 80 kg/m2),
u které měříme odtok srážek od ledna 2018.
Zadržela 60 % letošních srážek a jejich výpa-

rem přispěla k ochlazování přehřátého města.
Toto řešení je vhodné např. na asfaltové a plechové střechy garáží a staveb, které přehřívají
vnitrobloky.
Pro snižování tepelného ostrova města je
důležitý způsob chlazení budov. Využíváním
energie z podloží a tepelných čerpadel dosahujeme vysoké účinnosti. Pomocí 1 kWh spo-

třebované energie vyrobíme 7–8 kWh chladu
a celkový faktor přeměny včetně topení je
5–6. Cena za elektřinu na topení a chlazení
1 m2 kanceláří nepřesahuje 30 Kč za rok
a návratnost celého systému s 8 hlubinnými
vrty a 4 tepelnými čerpadly se pohybuje
kolem 8 let. Především ale neohřívá město
hlučnými klimatizačními jednotkami, a tím
šetří životní prostředí.
Miroslav Kundrata
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Volný čas

ZAJÍMAVÝ TÝDEN
VĚDY A TECHNIKY

MÁME RÁDI
ZVÍŘATA

Od 9. do 18. listopadu se ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na
Kotlářské 2 koná výstava zájmových
zvířat.
Ke zhlédnutí zde bude mnoho druhů
papoušků a dalších krásně barevných
tropických ptáků.
Vystavena budou morčata a další
chovaná a zajímavá zvířata. Prohlédnout si budete moci i kudlanky, pavouky
a plazy. Některá zvířata zde budou
i k zakoupení nebo domluvě o jejich
následném zakoupení.
Zkušení chovatelé navíc přímo na
místě nabídnou cenné rady a porady.
Otevřeno je denně od 9.00 do 16.00
hodin a je možné zhlédnout všechny
skleníky i venkovní zahradu.
Součást výstavy tvoří také obrázky,
které namalovali žáci Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně.
Magdaléna Chytrá

Od 5. do 11. listopadu zve Moravská zemská knihovna na přehršli akcí v rámci Týdne
vědy a techniky.
Do projektu se zapojila také Moravská
zemská knihovna v Brně několika zajímavými
přednáškami, workshopy, exkurzemi a výstavami. Navštívit můžete 5. listopadu od 17.00
hodin přednášku Lidové noviny – fenomenální brněnský deník po vzniku ČSR.

Na 6. listopadu je ve stejném prostoru od
19.00 hodin připravená přednáška Když se
rutina změní v drama.
Přednášející Ing. Tomáš Přibyl připomene
některé vesmírné lety, které rozhodně nelze
označit slovem bezproblémové.
Přednáška Život, dílo a poselství Josefa
kardinála Berana připomene 7. listopadu od
17.00 hodin jednotlivé životní etapy Beranova
života na základě publikovaných a archivních
pramenů.
Všechny přednášky se konají v malém sále
knihovny.
Dále se mohou zájemci těšit na workshop
O přípravě barev, pigmentů a zlacení, výstavu
Ericha Roučka v patentech nebo exkurzi do
restaurátorské dílny.
Podrobné informace k jednotlivým aktivitám najdete na https://www.mzk.cz/tvt.
Martina Machátová
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BARVY A VŮNĚ
PODZIMU
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Otevřená zahrada na Údolní 33 připravila
na podzimní dny dvě zajímavé akce.
Na Dušičkové slavnosti budete moci 4. listopadu ve 14. 30 hodin vzpomenout a poděkovat za život váš i životy těch, jejichž čas se
naplnil a dál žijí ve vašich srdcích. Společně
se ponoříme do ticha usínající zahrady,
vyslechneme slova útěchy a naděje doprovázené hudebními tóny, zapálíme svíčky,
napíšeme vzkazy. Děti mohou své vzpomínky
nakreslit – zesnulým babičkám, dědečkům,
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kamarádům, nebo třeba domácím mazlíčkům.
Sílu bylinek můžete objevovat a využít
22. listopadu od 16.30 do 19.30 hodin. Pod
vedením zkušených lektorek si vyrobíte přírodní deodorant, bylinné kapky na podporu
imunity, ochranný balzám na rty či univerzální
čistič do domácnosti. Více o aktivitách připravovaných v Otevřené zahradě informují
webové stránky www.otevrenazahrada.cz.
Martina Joachim
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Volný čas

ZKUSTE PROŽÍT
VÁNOCE ŠETRNĚJI

Na adventních akcích Lipky načerpáte
inspiraci, jak slavit advent i Vánoce ohleduplněji k přírodě. Přijďte zakusit pravou
vánoční atmosféru bez stresu a shonu,
vyrobit si dárky bez nakupování a vzpomenout na tradice našich předků.
Nejen pečená husa patří ke svátku svatého
Martina, v Jundrově je s tímto svátkem spojená tradiční Martinská slavnost, která letos
proběhne v podvečer 9. listopadu. Nejprve
si vyrobíme působivé lampiony a potom
s nimi společně rozzáříme Jundrov. Náš lam-

pionový průvod začne v 18. hodin před budovou Rozmarýnku.
Na dobu adventu i Vánoc se stylově naladíte na Vánoční Lipce na Lipové. Odpoledne
29. a 30. listopadu se bude celým domem
linout vůně jedlového chvojí a včelího vosku,
která všechny nakazí tou správnou adventní
atmosférou. Společně se ale i ztišíme
a zamyslíme nad poselstvím adventu. Na děti
i dospělé budou čekat dílničky, na kterých si
vyrobí ozdoby i originální adventní kalendáře.
Ochutnáme vlastnoručně připravené vánoční
pečivo a všechno to spláchneme hrnkem
dětského punče, který se pro nás bude ohřívat v kotlíku nad ohněm! Na Jezírku u Soběšic
vás první prosincový den přivítá vůně perníčků i bečení našich oveček. Na oblíbené
akci Od Martina do Tří králů si připomeneme
tradice patřící k tomuto období. Nebudou
chybět tvořivá rozmístěná stanoviště po Jezírku a jeho okolí ani vaření v zimní přírodě.

CHYŤTE SI SVOU
APKU LAPKU
Vyluštit šifru, splnit pár úkolů nebo si jen
udělat pěknou procházku po Brně. Mobilní
aplikace LApka na principu GPS vzniká
v režii SVČ Lužánek jako součást oslav
70. sezony.
Účastníci hry získají nejen spoustu informací o Brně, ale také hlas na jeden z projektů
Lužánky pro Brno. Na realizaci projektů se
bude podílet i Magistrát města Brna, který
akci podpoří ﬁnančně. Připravte si chytré telefony a vyrazte s Lužánkami za dobrodružstvím – aplikace se spustí 7. listopadu.
„LApka je rozdělená do čtyř úrovní. První
je vhodná pro ty, kteří prahnou po zna lostech o Brně, ale nechtějí plnit žádné úkoly. Pro akčnější účastníky je připravená druhá a třetí úroveň, která je založená právě
na vědomostních otázkách a šifrách. Čtvrtá
je zase spíš pro rodiče s dětmi, kde jsou
drobné úkoly, jako spočítej stromy na trase
nebo přečti dětem pohádku,“ popsala všestranné využití vedoucí hry Kateřina Děkaníková.

V pátek 7. prosince zveme všechny dospělé a děti od 10 let na praktický kurz Dárečky
bez nakupování. Ze semínek a vloček vyrobíme lahodné domácí müsli, které potěší každého labužníka. Ulehčíme vám i přípravu
drobných dárků pro milovníky bylinek, čajů
a šití, kterým vyrobíme netradiční dárkové
sady. Nakonec hotové dárky zabalíme a opatříme je vyráběnými dřevěnými jmenovkami.
Všechny podrobné informace nejen
o adventních akcích najdete na stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci.
Amálka Čípková
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LETEM HUDEBNÍM
SVĚTEM

Příznivci LApky najdou v Brně dohromady
sedm okruhů vždy po deseti stanovištích,
například v Lužáneckém parku, Divišově čtvrti
na Lesné nebo v Zamilovaném hájku v Řečkovicích. Odkaz ke stažení LApky bude od
7. listopadu na webových stránkách www.lapka.luzanky.cz.
Na konci zvoleného okruhu získají účastníci
informace o Brně a Lužánkách, dále bodové
ohodnocení a možnost hlasovat pro projekt,
který se uskuteční.
„Projekty pro Brno navrhli zaměstnanci
Lužánek tak, aby zlepšili využití volného času
v okolí lužáneckých pracovišť. Mezi náměty
se objevil například výukový altánek, lanová
dráha pro nejmenší, sdílená polytechnická
dílna, týmová plošina pro balancování nebo
úprava dětského hřiště,“ uvedl vedoucí projektů Lužánky pro Brno Pavel Hradský.
Mgr. Kristýna Kolibová

Centrum volného času Botanka zve na
hudební cestu kolem světa.
V hudebním vzdělávacím cyklu určeném
nejen pro seniory můžete cestovat a poznat
písně, rytmické hry a jednoduché tance
z různých koutů světa. Používat budete nejen
sluch, ale i ruce a tělo. Do Asie se pod vedením lektorky Michaely Kulískové vypravíte
14. listopadu, na 12. prosince je připravený
výlet do předvánoční Evropy. Setkání se koná
vždy ve společenském sále radnice na Dominikánské 2 v 16.00 hodin. Více o programech
pro děti, dospělé i seniory, najdete na
www.botanka.cz, nebo tel. č.: 725 871 752.
Olga Chladilová
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Volný čas

BOTANKA MYSLÍ
TAKÉ NA SENIORY

Botanka zve seniory do mnoha kurzů, na
přednášky, výlety a další zajímavé aktivity.
Pro dříve narozené připravilo centrum volného času Botanka na Botanické 13 cvičení,
poslech vážné hudby, přednášky o zdraví,
zpívání na lidovou notečku, turistické výlety
či procházky za architekturou. Cena za aktivitu je 30 korun. Dále je možné se již nyní přihlašovat do dalšího kurzu počítačové zručnosti pro seniory, který bude probíhat v nové
učebně za společenským sálem na radnici

Brno-střed na Dominikánské 2. Cena za pololetí je 1100 korun. Do téhož prostoru si můžete
také zajít v pondělí mezi 9.30–10.30 hodin
pro radu, co s počítačem nebo telefonem,
poradna je zdarma.
Zveme také zájemce o odpolední kurzy
základů výtvarných technik pro dospělé,
cena za pololetí 2400 korun, přihlásit se
můžete také do lekcí vitráží a pletení košíků
z pedigu. Více na www.botanka.cz, nebo teleOlga Chladilová I
fonu 725 871 752.

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu
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

MEZINÁRODNÍ
SEMINÁŘ
IZRAELSKÝCH
TANCŮ

Seminář izraelských tanců Macholu
Brno 2018 se koná od 30. listopadu do
2. prosince v Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše.
Izraelské lidové tance, kruhové, řadové i párové, budou učit tři učitelé.
Z Izraele přijede Michael Barzelai, který
bude vyučovat jak začátečníky, tak
pokročilé, přičemž se bude střídat s rovněž velmi talentovanou učitelkou Hilou
Mukdashi z Jeruzaléma. Ta byla oceněna na Festivalu Ashdodance jako
objev letošního roku.
Jako speciální host bude na semináři
učit choreografka a učitelka Ariane
Butel z Paříže, která založila taneční
školu Bailarikud a jejíž tance jsou velmi
oblíbené v Izraeli a mnoha dalších
zemích světa.
Pro začátečníky je navíc připravena
výuka izraelských tanců také s lektory
z České republiky. Věnovat se jim bude
Pavla Dvořáková ze skupiny Miriam
z Brna a Adam Oláh z Prahy.
Akce je doplněna zajímavým doprovodným programem. Možnost registrace a podrobné informace se dozvíte na
e-mailu: orotbrno@seznam.cz a také na
https://orotbrno.webnode.cz, tel. č.:
775 936 540.
Spolek kromě kulturních akcí připravuje také komentované prohlídky
nazvané Neznámé Brno židovské, které
se konají přibližně jednou za měsíc
věnuje se vzdělání, osvětě, sportu
a sociální činnosti, to vše se zaměřením
na židovskou kulturu.
Iva Komárková
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Kultura

FESTIVAL
JANÁČEK BRNO

KULTURA
A HISTORIE
ROMŮ

Muzeum romské kultury na Bratislavské 67 nabízí zajímavou možnost
seznámit se s dějinami Romů od jejich
indické pravlasti až po současnost.
V interaktivní stálé expozici Příběh
Romů uvidíte mimo jiné jedinečné
exponáty již zaniklých řemesel nebo
typická romská obydlí z počátku
20. století a v přechodné fotografické
výstavě Andrej Pešta: Mire sveti nahlédnete do života Romů v Brně v sedmdesátých a osmdesátých letech.
V Muzeu romské kultury kromě stálé
expozice a přechodných výstav pořádáme také programy pro školy i veřejnost, výtvarné dílny, koncerty i debaty.
Máme otevřeno od úterý do neděle,
kromě soboty, a to od 10.00 do 18.00
hodin.
Dále vás zveme 7. listopadu od 18.00
hodin na projekci filmu Kluci z Torysek,
o víkendu 10.–11. listopadu pak pořádáme ve spolupráci s Komorou fotografickou dílnu.
Na komentovanou prohlídku přechodné výstavy Andreje Pešty: Mire
sveti / Světy Andreje Pešty a výtvarnou
dílnu pro rodiny s dětmi můžete přijít
18. listopadu od 15.00 hodin. Akci zpestří krátký film s oživlými Peštovými fotografiemi a společná tvorba jednoduché
koláže na základě jeho fotografií.
Muzeum bylo založeno v roce 1991
a je v něm k vidění na 25 000 sbírkových předmětů.
Více o muzeu a všech aktivitách, které se v něm konají najdete na stránkách
www.rommuz.cz a sociálních sítích.
Kristina Kohoutová
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Mezinárodní festival Janáček Brno je událostí, která jako jediná na světě prezentuje
Leoše Janáčka přímo v místech, kde působil, žil a tvořil více než padesát let.
Posluchači se mohou v listopadu a prosinci
těšit na špičkové produkce Janáčkových
oper v podání všech tří českých národních
divadel i zahraničních souborů z Velké Bri-

tánie, Holandska či Polska a světová jména
jako jsou Kornél Mundruczó, Tomáš Netopil,
Thomas Adès, Pavel Černoch, Tomáš Hanus,
Simona Houda-Šaturová a další. To vše spolu
s řadou koncertů a doprovodných akcí čeká
návštěvníky festivalu Janáček Brno 2018.
Více informací www.janacek-brno.cz
Patricie Částková
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FILHARMONIE
ZAVEDE DO LESA

Na tři večery od 7. do 9. listopadu přichystala Filharmonie Brno koncerty s atraktivním programem nazvaným V lese.
Koncerty, které se uskuteční v Besedním
domě, zahájí stejnojmenná symfonická báseň
Mikalojuse K. Čiurlionise, zakladatele litevské
národní hudby a světoznámého symbolistního malíře. V křehce romantické skladbě se
odráží zvukomalebnost litevské přírody

a skladatelova láska k jeho vlasti, která letos
stejně jako Česká republika slaví důležité
jubileum: 100 let od nabytí nezávislosti.
Vedle Čiurlionisovy skladby, která zazní po
více než století od jejího vzniku v české premiéře, se posluchači mohou těšit na neoromanticky laděné Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr Bohuslava Martinů v podání
ukrajinsko-britského violisty Maxima Rysanova a na Beethovenovu Šestou symfonii
zvanou Pastorální.
Brněnské ﬁlharmoniky povede mladá,
mezinárodně již však uznávaná litevská dirigentka Giedré Šlekyté. Koncertům budou po
všechny tři večery předcházet neformální
veřejně přístupná setkání s dramaturgem
Vítězslavem Mikešem, který návštěvníkům
přiblíží osobnost M. K. Čiurlionise a jeho
výtvarné i hudební dílo. Vstupenky jsou
k dostání v předprodeji nebo na www.ﬁlharKateřina Konečná I
monie-brno.cz.
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DIVIŠŮV PRÁZDNÝ
PROSTOR

Strom Art Gallery v Brně v říjnu zahájila
vernisáží výstavu obrazů Stanislava
Diviše (*1953) Prázdný prostor, k vidění
je do 9. listopadu.
Na vernisáži kromě autora promluvili
k výstavě kurátoři výstavy Petr Kamenický a Markéta Žáčková. Zajímavostí
vystavovaných obrazů je, že se jedná
o abstraktně pojatou architekturu
různých náhodně vybraných objektů,
které Diviš portrétuje formou pečlivé
redukce.
Sám autor na vernisáži vysvětloval,
jak vznikala byť jen každá drobná tečka
nebo čárka a její konkrétní smysl v přesně umístěné kompozici obrazu. Vznikly tak obrazy s geometrickými prvky ve
výrazném barevném pojetí, které jsou
pečlivě promyšlené a vizuálně dokonale čisté. Autor parafrázuje Čapka, Fillu nebo Kubištu a tvoří tak své vlastní
dějiny výtvarného umění. Uvádí však
inspiraci i u současných umělců, z nichž
nejbližší je mu Stanislav Kolíbal, jehož
monochromatické obrazy převádí do
barvy a dává jim tak nový rozměr.
Výstava je otevřená od úterý do pátku od 13.00 do 18.00 hodin.
Pavel Weber

I

GALERIE KOPEČNÁ
Malou autorskou galerii malířky Anity Steinocherové najdete na Starém Brně na
Kopečné ulici 33.
V této moderně pojaté galerii si můžete
obrazy nejen prohlédnout, ale také za koupit.
K dispozici jsou její originální díla i jejich
velmi kvalitní reprodukce. Při koupi autorka
každý obraz osignuje.
Výtvarnice galerii sama provozuje, takže
při návštěvě ji můžete poznat a o jednotlivých dílech s ní pohovořit. Pomůže i při
výběru obrazu do konkrétních prostor. Když
budete mít štěstí, můžete autorku zachytit
dokonce při tvorbě.
Galerie 22. listopadu oslaví rok provozu,
v tento den bude otevřeno až do 22.00 hod
a návštěvníky čeká speciální nabídka.
Od 6. listopadu do 9. prosince je možné
její díla vidět také v galerii Titanium na
Nových sadech, i zde si můžete vybrat svůj
obraz.
Marta Vojáčková

I

DESIGNÉR PORSCHE
JIŘÍ KUHNERT
Výstava Sketch the Dream v Uměleckoprůmyslovém muzeu připomíná brněnského rodáka Jiřího Kuhnerta, designéra
Porsche 928.
Od 2. listopadu jsou v muzeu k vidění originální skici, fotografie a samozřejmě také
samotný model Porsche 928.
Mimořádně zdatný kreslíř a designér se
podepsal na ﬁnálním tvarování legendárního
modelu Porsche 928. Doposud neznámá
osobnost Jiřího Kuhnerta je ukázkou nezměrné vůle naplnit svůj vlastní sen. Narodil
se v roce 1941 v Brně, absolvoval strojní průmyslovku, ve Zbrojovce se podílel především
na konstrukci zetorů. Fascinovala ho závodní
auta a se svými kamarády Ottou Buchbergerem a Dušanem Velimským se snažil zabodovat v rámci automobilových soutěží. Po
okupaci Československa v roce 1968 se rozhodl emigrovat do Německa a díky dřívějším
známostem dostal místo v konstrukčním
oddělení ﬁrmy Porsche ve Stuttgartu.
S nadšením nastoupil do designérského
studia a velmi intenzivně se podílel na vývoji
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modelů 928 a 924. Na Ženevském autosalonu roku 1977 získalo Porsche 928 mimořádný úspěch, radostné chvíle však netrvaly
příliš dlouho, Jiří Kuhnert roku 1979 zemřel.
Mgr. Michaela Paučo

I

Kultura

MEZINÁRODNÍ
KLAVÍRNÍ FESTIVAL

PRACHAŘOVI
PŘIJEDOU
S KRAJTOU

V listopadu se odehraje 1. ročník mezinárodního klavírního festivalu Věry a Vlastimila Lejskových VV Fest.
Festival vnáší na brněnskou kulturní scénu
nový umělecko-vzdělávací projekt, který
vytváří prostor pro setkání (nejen) klavíristů
všech generací a národností od amatérů po
profesionály, a rovněž vítá širokou kulturní
veřejnost.
Tři festivalové dny 15.–17. listopadu nabídnou návštěvníkům propojení hudby, architektury, mluveného slova a uměleckou interpretaci všeobecně; umožní poznat klavír od
výroby až po rozsáhlé spektrum jeho využití
– to vše na společném pódiu v nevšední

Představení Život s krajtou uvede
v brněnské premiéře Divadlo Bolka
Polívky 20. listopadu.
Chovem krajty a návštěvou vykřičených domů si svůj osamocený, šedý
život ozvláštňuje jeden ze zaměstnanců
statistického úřadu. Takový je ve zkratce příběh hry Život s krajtou. V hlavních
rolích se představí otec a syn David
a Jakub Prachařovi, David Prachař je
současně i režisérem inscenace. Byť
se jedná o příběh osamělého muže ve
velkoměstě, tak se nevyhýbá ani humoru a nadsázce. Klaunská one-man show
je navíc doplněna dnes už zřídkakdy
vídaným živým hudebním doprovodem
Pavla Fajta.
Kromě této novinky nabízí Divadlo
Bolka Polívky také ironickou sondu do
zábavního průmyslu a cynické doby
Věra s Ivanou Chýlkovou a Bolkem
Polívkou, zpříjemnit si listopadové plískanice můžete i se Srnkami a Josefem
Poláškem anebo při klaunérii Letem
sokolím, která vznikla pod supervizí Bolka Polívky a přichází s důležitým posláním: Lhát se nemá, ani když víte, že
máte pravdu. Vstupenky jsou k dispozici online přes síť GoOut nebo na
pokladně divadla. Začátky představení
jsou v 19.00 hodin.
Jiřina Veselá

I

atmosféře brněnské architektonické památky, vily Löw-Beer.
Zahajovací koncert představí dvě světově
uznávaná klavírní dua: PETROF z Mexika
a EGIA z Makedonie a Ruska.
Vyvrcholením festivalu je koncertní galavečer, na který budou pozváni laureáti mezinárodní klavírní soutěže z Česka, Ruska,
Německa, Izraele a Mexika.
Tři stěžejní večerní koncerty začínají vždy
v 19.00 hodin, páteční program od 9.00 hodin,
sobotní program od 9.30 hodin. Více na
www.iclifebrno.com.
Eva Vlasáková
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Siddhártha věk 9+
Siddhártha věk 9+
Vnitřní nepřítel věk 13+
Alenka za zrcadlem věk 5+
Obři věk 3+
Obři věk 3+
Vnitřní nepřítel věk 13+
Alenka za zrcadlem věk 5+
Alenka za zrcadlem věk 5+
BENEFIČNÍ KONCERT
Angatar věk 3+
BENEFIČNÍ KONCERT
Bombarďák
Jak dělá ryba věk 0+
Jak dělá ryba věk 0+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Noc divadel: Hrdinové a jejich hrdinové
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Od maličkých k velikým věk 3+
Od maličkých k velikým věk 3+
Siddhártha věk 9+
Tančírna věk 2+
Siddhártha věk 9+
Malá čarodějnice věk 5+
Naše třída věk 15+
Malá čarodějnice věk 5+
Naše třída věk 15+
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+

15:30
9:30
M A L Á S C É N A 19:00
8:45
L E I T N E R K A 9:00 a 10:15
L E I T N E R K A 9:00 a 10:15
M A L Á S C É N A 9:30
17:30
8:45
A D I V A D L O P R O K R Y Š T O F A 10:30
A D I V A D L O P R O K R Y Š T O F A 15:30
M A L Á S C É N A 10:00 a 11:30
M A L Á S C É N A 10:00 a 11:30
9:30
10:30
17:30
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
9:30
M A L Á S C É N A 17:30
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
M A L Á S C É N A 17:30
9:30
MALÁ SCÉNA P R E M I É R A
15:30
9:30
M A L Á S C É N A 17:30
10:00
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
19:00
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
H R AC Í Č A SY P R O V E Ř E J N O ST

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

KONCERT
SPOLEČNÁ VĚC
Dvanáctý ročník koncertu Společná
věc se letos koná 24. listopadu v Sále
Břetislava Bakaly na Žerotínově
nám. 6.
Návštěvníky bude koncertem provázet a unikátní starobylý nástroj rozezní
Tomáš Pfeiffer. Vodnářský zvon zasahuje
významně do oblasti muzikoterapie i do
oblasti duchovní.
Jako mimořádní hosté vystoupí přední
interpreti hudební scény. Můžete se těšit
na Panochovo kvarteto, soubor, který je
světovou špičkou v interpretaci kvartetní
hudby.
Tomáš Pfeiffer představí svůj multimediální projekt, ve kterém jsou doplněny
tóny Vodnářského zvonu speciální velkoplošnou parabolickou projekcí.
Filmové záběry jednotlivých skladeb
jsou inspirovány každodenním životem.
V letošním roce se návštěvníci mohou
těšit na novou skladbu Atlantis, která je
parafrází na osud kultury, dnes již známou pouze z mýtů.
Uvidíte, jako jedni z prvních diváků,
světově unikátní fraktální obrazy uvedené v pohyb.
V další skladbě koncertu – Patria
Deum vás bude provázet pohled do hlubokého i blízkého vesmíru.
Ing. Eva Králíčková

SOBOTA 3. LISTOPADU / 13:00-17:00
WORKSHOP KLASICKÉHO ANIMOVANÉHO FILMU
Přijďte si zkusit vytvořit vlastní krátký
animovaný film.
NEDĚLE 4. LISTOPADU / 15:00
MALÁ MRTVÁ ZVÍŘÁTKA
Nedělní pohádka (hrají Jana Peřinová,
Jordana Blažková)
ČTVRTEK 8. LISTOPADU / 18:00
ROK PODZIMOVA – JAKUB STROUHAL

SOBOTA 10. LISTOPADU / 14:00-16:00
Malí dobrodruhové v pohybu
- Pohyb jako hra, hra jako pohyb!
Pohybový workshop
– lektor MgA. Ondřej Jiráček
STŘEDA 14. LISTOPADU / 19:30
TYGROO
Dechová taneční smršť

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.

I
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Vernisáž a autorské čtení

Mladí hudebníci z Lotyšska a Španělska
zvítězili v Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně.
V Brně letos v září soutěžili hráči na kontrabas a violoncello, v prvním oboru výrazně
bodovali zahraniční studenti pořádající akademie. Prestižní týdenní klání pořádala
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací
Leoše Janáčka.
V povinném repertoáru finálového kola
letos zazněly skladby Giovanni Bottesiniho
(kontrabas) nebo díla Antonína Dvořáka,
Roberta Schumanna, Petra Iljiče Čajkovského
či Bohuslava Martinů (violoncello). Kontrabas
bohužel nemá ve svém oboru žádnou skladbu Leoše Janáčka, zato hráči na violoncello
si v druhém kole zahráli jako povinnou jeho
skladbu Pohádka. Právě ji si podle vlastních
slov nejvíce užil laureát Javier Huerta Gimeno: „K Janáčkově Pohádce mám pocitově
nesmírně blízko. Ale hrát Dvořákův violoncellový koncert poprvé s orchestrem bylo
neméně skvělé.“

POCVIČTE HLAS
S BITTOVOU

Zima se neúprosně blíží a v klubu Leitnerova pokračujeme nejen hudebním
programem, ale i řadou akcí pro děti.
První listopadový víkend u nás proběhne workshop animovaného ﬁlmu, ve
kterém si můžete vyzkoušet základní
techniky animace. Následovat bude
4. listopadu od 15.00 hodin tradiční
nedělní pohádka. Druhou listopadovou
sobotu se můžete pro změnu těšit na
dětský pohybový workshop s názvem
Malí dobrodruhové v pohybu.
Co se týká koncertů tak v listopadu na
Leitnerce zahraje folkař Mirek Kemel
s kapelou, šansonový kvartet Šarivary
nebo pražský čistý rock ,n‘ roll bez předsudků v podání Branko’s Bridge.
Poslední víkend v měsíci se pak můžete těšit na Ivu Bittovou, která kromě koncertu 25. listopadu povede i hlasový
workshop.
Tomáš Pokorný

ČTVRTEK 15. LISTOPADU / 19:30
MASCARA
Brněnský folkrock
PÁTEK 16. LISTOPADU / 19:30
BSB BigBeat Sound Band
Český bigbít 70.-80. let
SOBOTA 17. LISTOPADU
MEZIPATRA - OFF PROGRAM
Speed dating, 18:00 holky a 19:30 kluci
Workshop acroyogy, 18:00
ÚTERÝ 20. LISTOPADU / 19:30
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Tradiční poslechový pořad
STŘEDA 21. LISTOPADU / 19:30
ŠARIVARY
Mezinárodní šansonový kvartet,
jemně protkávané jazzem i world music.
PÁTEK 23. LISTOPADU / 19:30
MIREK KEMEL S KAPELOU A VLADIMÍREM
JAVORSKÝM
Jako host Jakub Cermaque
SOBOTA 24. LISTOPADU / 19:30
BEDOFEM uvádí: III. benefiční koncert
Výtěžek benefičního koncertu bude věnován
na podporu činnosti o.p.s. Zdravotní klaun
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NEDĚLE 25. LISTOPADU / 14:00-16:00
WORKSHOP S IVOU BITTOVOU /
Žingora vocal school
O zpívání, práci s hlasem a improvizaci
(věk libovolný).
NEDĚLE 25. LISTOPADU / 19:30
IVA BITTOVÁ & VLADIMÍR VÁCLAVEK
Jedinečné spojení dvou inspirujících
osobností!
ČTVRTEK 29. LISTOPADU / 19:30
BRANKO’S BRIDGE
Čistý rock ‚n‘ roll bez předsudků
Předprodej v síti GoOut / TIC Brno,
Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/

I

Kultura / Neziskové organizace

TITANIC PŘIPLUL DO BRNA

V prostorách Pavilonu C na výstavišti je
k vidění světová výstava Titanic.
Expozice představí reálné prostory legendárního plavidla, které v roce 1912 kleslo na
dno Atlantiku. Výstava představí několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu. Dále pak návštěvníci
projdou skutečnými kajutami, salonky i částí
strojovny lodi Titanic. Zajímavý bude také
dotek ledovce či možnost vyfotografování
se na přídi lodi.
Díky své autentičnosti a reálnému provedení je výstava jednou z nejúspěšnějších
výstav světa.

Fenomén Titanic vypráví příběh doby
počátku 20. století, příběh technického rozmachu, příběh luxusu a rozvoje lidstva. V rámci rozsáhlé expozice, která zabere více než
2500 m2, projdou návštěvníci částmi skutečného Titaniku. Při vstupu na výstavu každý
dostane palubní lístek reálného cestujícího
na lodi. Návštěvníci tak prožijí celou výstavu
jako konkrétní cestující a seznámí se s jejich
osudem.
Ve třinácti galeriích doplněných o kinosál,
na ně čekají kajuty několika tříd, navštíví luxusní kavárnu první třídy, strojovnu s vodotěsnými
dveřmi, dotknou se reálného ledovce, pro-

hlédnou si vrak legendárního parníku na dně
oceánu, zažijí 3D virtuální realitu a vzdají hold
obětem zkázy Titaniku. Všechny prostory
výstavy jsou opatřeny speciálním zvukovým
doprovodem, který dokonale navozuje
atmosféru v jednotlivých částech lodi od elegantního valčíku v první třídě, až po hluk strojoven v kotelně.
„Celou výstavu do Brna přiveze více než
desítka kamionů. Povezou stovky originálních artefaktů, mezi kterými jsou osobní předměty cestujících od šperků, brýlí, dokladů,
ale také hrací karty, oblečení nebo třeba flakony s parfémy, které ještě stále voní. Dále
přivezeme spoustu vybavení kuchyně od
velkých hrnců a kávovarů až po luxusní jídelní
soupravy. A nechybějí ani části samotné lodi,
její strojové a technické vybavení nebo třeba
nádherné již tehdy elektrické lampy,“ uvedla
k výstavě její česká kurátorka Květa Havelková.
Více na www.titanicvystava.cz.
Martin Zvoníček
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MIKULÁŠ, TEN JE NÁŠ

Rodina chlapce s postižením zraku píše
o své zkušenosti s ranou péčí, která jí
pomohla v těžké situaci.
Mikuláš si na svět trochu pospíšil – narodil
se téměř o čtyři týdny dříve, a to v lednu roku
2016. Dmuli jsme se pýchou, když všichni
obdivovali jeho úplně světlounké vlásky.
Radost z prvního miminka byla obrovská.
První dva měsíce byly téměř idylické. Kojení
se dařilo, Mikuláš krásně spal, nádherně
voněl a my jsme se do něj všichni zamilovali.
Občas jsem si říkala, proč pořád těmi očky
bloudí sem a tam ze strany na stranu? Taky
mu ta hlavička pořád nějak padá a ne a ne ji

pořádně udržet. Bylo nám jasné, že tady něco
nehraje.
V nemocnici jsme se dostali k paní doktorce, která se na předčasně narozená miminka
specializuje. Po vyšetření, plném řevu a pláče,
nám oznámila, že Mikuláš má albinotický syndrom, že bude hodně špatně vidět a že je to
nevratné a trvalé. Odkázala nás na nějakou
ranou péči – a to bylo všechno. Jako by měl
třeba chřipku. Asi všechny životní zlomy nastávají takto banálně a na neosobních místech.
Zavolala jsem tedy do brněnské pobočky
Společnosti pro ranou péči. A jsem tomu
ráda, protože bez rané péče bychom byli

opravdu ztraceni. Doslova. Paní poradkyně
Jarmila, která k nám už více jak dva roky
dochází, je dobrou učitelkou a motivací jak
pro Mikuláše, tak oporou a inspirací pro nás
rodiče. Stejně tak celá raná péče, která pořádá různé přednášky a kurzy, snaží se spojovat
lidi se společnými problémy a všechny
posouvat vpřed.
Poradkyně nám vysvětlila, že je potřeba
začít malými krůčky, a poradila, ke kterým
odborníkům jít, na co se ptát – a hlavně se
nebát. I díky ní, a vlastně rané péči obecně,
jsme se naučili žít s malým albínkem.
Našemu pokladu budou už za chvíli tři roky
a nové pokroky pozorujeme každou chvíli.
Vždy se z nich raduje celá rodina a snažíme
se také o všem informovat ranou péči, protože tohle všechno se děje i díky ní.
Sociální služba raná péče podporuje rodiny s dětmi s postižením ve věku od narození
do 7 let. Poradkyně dojíždějí bezplatně domů
do rodin, odborně pracují s dětmi a provázejí
rodiče těžkou životní situací. Máte-li pochybnosti o tom, zda vaše dítě dobře vidí nebo
zda se správně vyvíjí, kontaktujte ranou péči
a zkonzultujte svou situaci: www.ranapece.cz.
Mgr. Irena Jelínková, MSc

I
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Neziskové organizace

NAKUPTE DÁRKY
V GALERII PRÁH

Chcete potěšit své blízké hezkým rukodělným dárkem? V Galerii Práh je z čeho vybírat.
Prodej v obchůdku na Křenové 63 je
v plném proudu. Pilně se zásobíme před
Vánocemi, abyste měli z čeho vybírat.
Najdete u nás dekorační předměty, keramiku,
šité a háčkované hračky, vitráže tiffany, vázy,
dřevěné hračky, mýdla, náušnice smaltované,
pryskyřicové i dřevěné. Z pestré nabídky
můžete vybírat každý den od 9.00 do 17.00
hodin.

POMOC
PRO OPUŠTĚNÁ
ZVÍŘATA

Nákupem výrobků uděláte radost hned třikrát. Ptáte se jak? Je to jednoduché – nejprve
potěšíte sebe. Dále potěšíte ty, kteří pro vás
výrobek udělali, tedy tvůrce, které namotivujete pro další práci. A do třetice potěšíte
obdarovaného.
V Galerii Práh se najde originální dárek pro
každého. Pokud váháte, zda se vydat dvě
zastávky z hlavního nádraží, podívejte se na
nabídku na našem facebooku.
Mgr. Lenka Rédová

I

DOBROČINNÉ
OBCHODY SLAVÍ

Přes 4 miliony korun na ochranu přírody
a zlepšení životního prostředí – to je částka,
kterou za deset let fungování dobročinných
obchodů Nadace Veronica přinesl tento
unikátní projekt Brnu a okolí.
První z obchodů se zrodil právě na Brně-středu na Pekařské 38. Nyní najdete další
obchody i na Panské 9 a Palackého třídě 25.
Obchody přijímají darované věci a z výtěžku

Iva Hrubá

z prodeje pak nadace rozděluje granty na
ekologické a komunitní projekty. Za dobu
fungování se tak podařilo vrátit zpět do života
přes 250 tisíc věcí.
Fenomén beneﬁčních či charitativních
obchodů v zahraničí funguje již více než 100
let. První takový obchod vznikl ve Velké Británii už na konci 19. století a od počátku se
jednalo o obchody, jejichž výtěžek podporoval veřejně prospěšnou činnost. Z Evropy
se pak tato myšlenka rozšířila i za oceán do
Spojených států amerických, Austrálie či
Kanady. Lidé díky nim mohou levněji nakoupit
hezké věci a zároveň pomáhat svému okolí.
A pozitivní je i to, že se nevyužité oblečení
či domácí vybavení dočká vrácení zpátky do
života a udělá radost dalším lidem.
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Helena Továrková

Nezřídka se stává, že si děti z prázdnin
přivezou zvířátko, o které se pak v průběhu školního roku nemá kdo starat
a končí v útulku.
Zvířecí útulky se pak potýkají
s nedostatkem financí, které tito odložení mazlíčci potřebují. Zabezpečit jim
krmení i základní veterinární péči není
levné. Protože patřím k těm, kteří by
rádi těmto tvorečkům chtěli pomoci,
využívám každou možnou příležitost.
I pro vás bude možná zajímavá informace o méně běžném způsobu přispívání, který nestojí nic, jen kliknutí myší
na webu http://www.clickandfeed.cz.
Každým kliknutím totiž plníte misku kvalitním krmivem. Které útulky se z této
pomoci radují, se můžete podívat na
mapce, která je na těchto stránkách
k dispozici, v Brně jich je hned několik.

I

I

Sport

SOKOLSKÝ STADION: OBNOVA
FUNKCIONALISTICKÉ PAMÁTKY
Na konci září byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná vstupní dvorana sokolského
Stadionu v Brně na Kounicově ulici. Sokolský Stadion patří k významným památkám
brněnské meziválečné architektury a vznikal postupně od roku 1922.
Nejdříve stavbou venkovního hřiště podle
projektu architekta Miloslava Kopřivy a poté
v letech 1927–1929 stavbou samotné sokolovny podle projektu architekta Jindřicha
Kumpošta a Miloše Lamla. Sokolský Stadion
se stal a doposud je největší sokolovnou
u nás, která v sobě zahrnuje nejen tělocvičny
a sportovní haly, ale také velký koncertní
a divadelní sál, restauraci a hudební klub.
Zejména v meziválečném období se Stadion nebo Stadec, jak je známý v obecném
povědomí, stal skutečným fenoménem. Právě zde trénovali ti nejlepší olympionici jako
Alois Hudec, Jan Gajdoš, Ladislav Vácha
a zároveň se ve společenském sále usku-

tečňovaly koncerty Berlínské a Vídeňské ﬁlharmonie, Metropolitní opery z New Yorku
a dalších. Horší časy však nastaly během
nacistické okupace a komunistické totality.
Během války byl Sokol zrušen, řada členů
deportována do koncentračních táborů a Stadion obsazen wehrmachtem. Na konci války
pak celý areál zasypalo 18 bomb ze spojeneckých náletů. Po válce se Sokol i Stadion
obnovil, ale po roce 1948 byl Sokol zlikvidován tentokrát komunisty a podařilo se ho

FESTIVAL LIFE!
ZVE K POHYBU

Před rokem se stal festival vyhledávanou
oázou sportu a zábavy pro celé rodiny. Také
letos čeká pavilon G2 proměna ve Family
Hall.
Po loňské povedené premiéře se opět
spojí expozice města Brna a Jihomoravského
kraje jako součást Festivalu sportu, tance
a zábavy Life! Brněnské výstaviště jej přivítá
tentokrát od pátku 9. listopadu do soboty
11. listopadu.
Tvorbu Family Hall na pěti tisíci čtverečních
metrech dostala opět na starost městská společnost STAREZ-SPORT, a. s. Pavilon G2
nabídne ve třech dnech možnost vyzkoušet

různá sportovní odvětví. Vedle fotbalu, hokeje, florbalu nebo basketbalu se představí i ta
méně známá. „Chceme, aby si děti vyzkoušely, cokoliv je napadne, proto se zapojily
různé městské i krajské kluby, na místě budou
také atrakce jako ninja dráha a podobně.
Rodiče si zase prohlédnou expozici města
a kraje. Bude zde místo na převlečení a také
občerstvení, aby s námi všichni strávili příjemné tři dny,“ pozval návštěvníky Štěpán
Vrubl, vedoucí Střediska aktivit a sportu STAREZ-SPORT, a. s.
Páteční program patří tradičně základním
školám a turnajům v badmintonu či závodům
na veslařských trenažerech. Mezi olympioniky a dalšími známými sportovci nechybí
světový šampion ve flatlandu na bikrosovém
kole a bojovník proti drogám Dominik Nekolný, který předvede svou úchvatnou show.
Sobotní část festivalu se zaměří na širokou
veřejnost, o kterou se postarají jihomoravské
oddíly a ukázky předvedou zástupci Unie sportovních klubů města Brna v čele s hokejisty

obnovit až v roce 1989. Stadion však i v této
době stále sloužil jako místo sportovního i kulturního zázemí. Dominovali zde především
brněnští basketbalisté a volejbalisté, kteří
dosáhli mistrovských výsledků. Během
sedmdesátých let se zde však uskutečnilo
několik nepříliš kvalitních stavebních zásahů,
které celý areál poškodily. Teprve v posledních letech se daří navracet sokolskému Stadionu původní kvalitu s požadavky 21. století.
Původní vstupní dvorana Stadionu s návštěvnickým zázemím se tak obnovuje po více jak
40 letech. Pod střechou Stadionu dnes můžete najít osm sportovních oddílů Sokola Brno I,
které nabízejí všestranné cvičení pro děti,
vrcholový a výkonnostní sport pro mládež
nebo i cvičení pro seniory. Více informací
o náborech a pronájmech najdete na
www.tjsokolbrno1.cz.
Michal Doležel I
místostarosta Sokola Brno I

Komety a fotbalisty Zbrojovky. Návštěvníci se
mohou těšit také na autogramiády sportovců.
Family Hall umožní otestovat také jeden
z úkolů, který plní soutěžící v televizní show
Drtivá porážka, a to přeskákat čtyři obří nafukovací koule bez pádu na zem. Pokud si děti
přinesou in-line brusle, pomůže jim v učení
tamní školička. Ukázku předvedou také elitní
žongléři a zástupci Masarykova okruhu přivezou trenažer jízdy na motorce. „Připravujeme rovněž interaktivní fotostěnu, kde si děti
pořídí snímek s volitelným pozadím,“ doplnil
Mgr. Michaela Radimská I
Vrubl.
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TĚŠÍME SE I NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
.....................................................................................................................
Dominikánské náměstí 4, BRNO

otevřeno PO-PÁ 9:00-17:00
www.mojenovakuchyne.cz
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