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30. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 19. ZÁŘÍ 2018 V 16.00 HOD.
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.
Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
Doporučujeme přijít na 16.00 hodinu.
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AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed
Nová lavička
Díky podnětům občanů při jedné z besed
se starostou Bc. Martinem Landou najdete na
trolejbusové zastávce Žlutý kopec novou lavičku. Je fakt, že zastávka lavičku už má, a dokonce pod přístřeškem. Starší občané však právem
namítají, že k ní vede několik schodů a ty jsou
pro starší a hůře chodící občany překážkou.
Vaše postřehy a podněty jsou pro nás důležité,
proto budeme rádi, pokud nám je budete předávat i nadále.

SAKO Brno, a. s. mění čas svozu odpadu
z odpoledních hodin na dobu od 6.00 hodin
ráno při zachování stávajících svozových dnů
pondělí a úterý, čtvrtek a pátek, a to formou zkušebního provozu v období 3.–28. září 2018.

Parkování K+R u škol
Během jara a léta byla konečně vyznačena
místa pro krátkodobé zastavení K+R u škol
a školek. Nově je možné tato místa využívat
u MŠ Hlinky, Údolní, Bayerova, Křenová a Pellicova. Přes prázdniny byla vyznačena místa
u základních škol na Bakalově nábřeží a Mendlově náměstí, očekáváme také realizaci u školy
na Křídlovické. Pomohou zde zklidnit nebezpečný provoz zejména v ranních hodinách.
V dohledné době by se K+R místa měla realizovat také u MŠ na Tučkově ulici. U MŠ na Botanické a Smetanově ulici a u ZŠ Antonínská se
s nimi počítá také, protože však vyžadují stavební úpravy, délka realizace bude delší.

Nechte Brno-střed
rozkvést

Byty pro sestřičky
Rada městské části Brno-střed schválila podpis nájemních smluv na dva kompletně rekonstruované byty v centru Brna pro nelékařský
personál Úrazové nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. Do obou se už
sestřičky nastěhovaly. Městská část Brno-střed
v roce 2017 na základě žádosti Magistrátu města Brna vyčlenila pro projekt Sdílené bydlení
středního zdravotnického personálu celkem
16 bytových jednotek. Tři z nich na své náklady
kompletně zrekonstruovala a dvě z nich jsou
již obsazeny. Zájem ze strany nemocnic byl
o větší bytové jednotky 100–170 m2, které jsou
vhodné pro ubytování několika zaměstnanců
v jednom bytě, kde má každý z nich svou obytnou místnost. Sociální zázemí, kuchyně, koupelna a toalety jsou vždy společné, jejich kapacita je přizpůsobena počtu osob v bytech.
Městská část Brno-střed vybrala a nabídla
nemocnicím požadované velkometrážní byty,
které nebyly dlouhodobě obsazeny právě proto, že díky své velikosti jsou velmi nákladné, je
zde vysoký nájem a platby za služby spojené
s užíváním. Pro účely sdíleného bydlení jsou
však vhodné.

Svoz komunálního odpadu

Rezidentní parkování
Od 30. července je na ulici Zvonařka 5 nově
otevřeno kontaktní pracoviště pro rezidentní
parkování, které zřídil Magistrát města Brna.
Na pracovišti lze vyřídit všechny potřebné záležitosti týkající se nového systému parkování
ve městě, který v historickém centru začne
platit od 1. září 2018.
Úřední hodiny nového pracoviště:
• PO 9.00–17.30 hod. • ÚT 7.00–15.00 hod.
• ST 9.00– 7.30 hod. • ČT 7.00–17.30 hod.
• PÁ 8.00–12.00 hod.
Kontaktní údaje: tel.: +420 800 303 020,
e-mail: parkovanivbrne@brno.cz,
https://www.parkovanivbrne.cz/. Více informací
(kad) I
najdete na str. 7.

Termín pro zaslání vašich fotograﬁí už se
nachýlil. Už jen do 3. září můžete posílat své
favority do kategorií rozkvetlé okno, balkon
nebo předzahrádka. Fotograﬁe musí být pořízeny na území městské části Brno-střed
a zaslat je můžete na e-mail: marta.vojackova@brno-stred.cz. A pokud zrovna nemáte
po ruce pěknou fotku, od 4. září se můžete
na www.brno-stred.cz zapojit do hlasování.
Držíme palce všem přihlášeným a děkujeme
za zaslání soutěžních fotograﬁí.

ÚMČ Brno-střed hledá
pracovníka/ci na pozici

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

PŘIJĎTE DO PARKU NA KÁVU

Městská část Brno-střed v polovině prázdnin otevřela nově upravené veřejné prostranství na Mendlově náměstí lidem. Čerstvě vysázené stromy, chmelová vinice,
lavičky, veřejné osvětlení, ale také kavárna
a veřejné toalety a nová funkční zastávka
pro MHD, jsou nyní k dispozici obyvatelům
i návštěvníkům Mendlova náměstí.
V roce 2016 vypsala městská část Brno-střed vyzvanou architektonicko-urbanistickou
soutěž s názvem: Úprava veřejného prostoru
mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově
náměstí v Brně. Vítězem soutěže se stal návrh
Ing. Zdeňka Sendlera. Návrh následně prošel
opětovným projednáním s veřejností a na
základě poznatků a připomínek občanů byl
upraven do výsledné podoby.
„Podařilo se nám zkultivovat a oživit mnoho
let zanedbané místo, které sice vzniklo v šedesátých letech jako zatravněné prostranství
po původních lázních, ale nikdo o ně více než
50 let nepečoval. Výsledkem byl nevzhledný
plácek bez jakéhokoliv využití, přestože
v lokalitě velmi chybí relaxační parkové plochy.

Věřím, že nový parčík bude hodně využívaný
a bude dobře sloužit místním obyvatelům
i cestujícím, a že se jedná o první a nikoliv
poslední počin při plánované přestavbě
Mendlova náměstí, který povede k jeho zkulturnění a dopravnímu zklidnění,“ řekl Ing. arch.
Petr Bořecký, člen Rady MČ Brno-střed pro
výstavbu a územní rozvoj.
Projekt zahrnoval zejména úpravy povrchů
parkových cest, vysázení okrasné stínící zeleně a instalaci veřejného osvětlení, laviček,
odpadkových košů a pergoly s chmelem, která
připomíná nedaleký pivovar. Jednou z podmínek projektu bylo mimo jiné zachování možnosti průjezdu parkem pro vozidla záchranné
služby k bytovým domům Veletržní 2 a Výstavní 5 a 7, což bylo splněno. Upravena byla také
dělící zeď od ulice Výstavní, která zde zůstala
ještě z dob městských lázní. Nové prostranství
je od Mendlova náměstí odděleno dostatečně
velkou plochou, která je pokryta dlažbou střídající různé materiály, a je rozsahem dostatečně komfortní, aby umožnila bezkolizní fungování přilehlé a velmi intenzivně využívané

zastávky městské hromadné dopravy, průchod chodců i provoz přilehlé kavárny.
„Mendlovo náměstí oživilo sedmnáct nových stromů, jsou zde například duby nebo
okrasné třešně. Společně s další zelení, kterou
jsme v parku nechali vysadit, budou jinak rozpálené náměstí ochlazovat. Snižování teploty
ve městě je v letních měsících klíčové. Z výzkumů jasně vyplývá, že betonové chodníky se
dokáží ohřát až na 50 stupňů Celsia, teplota
na střechách se blíží k šedesátce. Teploměry
v parcích oproti tomu ukazují zhruba třicet
stupňů,“ uvedla Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed, do jejíž gesce patří
oblast životního prostředí, obchodu, dopravy
a služeb.
Úplnou novinkou a doplněním stávajících
služeb na Mendlově náměstí je kontejnerová
kavárna a veřejné toalety, které zde dříve citelně chyběly. Toalety jsou bezbariérové a přístupné zdarma. Při úpravě zpevněných ploch
městská část Brno-střed důsledně dbala také
na dodržení všech podmínek, stanovených
pro bezbariérovost veřejných prostor. Úprava
veřejného prostranství probíhala od prosince
2017 do léta 2018 a vyžádala si náklady zhruba
13 milionů korun. Zhotovitelem byla společnost
VESELÝ a ZEMAKO – Mendlovo náměstí.
„První krok k rozsáhlé plánované rekonstrukci Mendlova náměstí máme úspěšně za
sebou. Dalším krokem je právě probíhající
urbanisticko-architektonická vyzvaná jednofázová ideová soutěž s názvem Mendlovo
náměstí. Ta má za cíl vytvořit z celého Mendlova náměstí plnohodnotné ucelené veřejné
prostranství, které povede ke zklidnění celé
lokality,“ dodal na závěr Bc. Martin Landa, starosta MČ Brno-střed.
Kafe Plovárna, otevírací doba kavárny
i veřejných toalet:
Pondělí–pátek: 7.00–20.00 hodin, sobota–neděle: 11.00–19.00 hodin.
Veřejné toalety jsou zdarma, vstup je umožněn na žeton, který je dostupný v kavárně.
(kad)
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STAV ÚČTU
NA FOTOGRAFIÍCH

JE RADNICE
BEZBARIÉROVÁ?

Úřad městské části Brno-střed během
léta společně se společností Handmedia natočil videonávod pro lidi s pohybovým postižením, kteří si potřebují
něco vyřídit na naší radnici.
Vynikající herecký výkon podala
Michaela Janků, která si na vlastní kola
vyzkoušela, co vše je potřeba překonat
v historických budovách úřadu na
Dominikánské 2, Měnínské 4 a Malinovského nám. 4. Více o Míše a jejím životě
s handicapem se dočtete v rozhovoru
na str. 15. Hotové video od září najdete na www.brno-stred.cz a také na
(kad) I
www.vozejkmap.cz.

Stav účtu za volební období 2014–2018,
tak se jmenuje výstava fotograﬁí, které
zachycují některé zdařilé projekty radnice
za uplynulé volební období.
Programové prohlášení Rady městské části
Brno-střed bylo nastaveno velmi ambiciózně,
koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Zelení
však své úkoly splnila na výbornou. Průřez

splněnými úkoly zachytil a zvěčnil známý
brněnský fotograf Roman Franc. Celkem 15
fotograﬁí, fotografovaných velkoformátovou
kamerou, najdete od 31. srpna do 24. září na
nádvoří radnice Brno-střed na Dominikánské
ulici č. 2. Budeme rádi, pokud věnujete chvíli
svého času a podíváte se na ně, stojí za to.

ZÁŘÍ NA ZELŇÁKU

LOUČENÍ SE ŠKOLOU

Bohatou nabídku ovoce a zeleniny doplní
v horní části tržiště dobré jídlo a pití, trocha
bezobalového nakupování a k vidění zde
bude balet i opera.
Tržiště ožije od 7. do 9. září oblíbeným Minifestivalem malých pivovarů. Chybět nebude
ani něco malého k zakousnutí a kulturní program. V sobotu 8. září od 9.00 hodin si navíc
vyzkoušíte šetrně nakoupit na akci Bez obalu.
K dostání budou potraviny, kosmetika i sáčky
a pytlíky na bezobalové nakupování.
Těšit se můžete také na další Antikvariátní
a knižní trhy, a to 29. srpna–1. září a 12.–15. září.
Nabídnou nejen knihy, ale třeba i učebnice,
skripta a gramofonové desky.
V pondělí 24. září zahájí na Zelném trhu
letošní sezónu Národní divadlo Brno. Na pódiu se představí vybrané ukázky baletního
a operního repertoáru a budou vyhlášeny
divácké ceny DIVA pro nejoblíbenější interprety a inscenace. Kulturní program i letos
doplní MINT Fashion market a stánky s gastronomickou nabídkou. Pro aktuální informace
sledujte www.facebook.com/trhynazelnaku.
Mgr. Veronika Staňková

I

(kad)

I

popřáli správný vstup do nových škol a mezi
nové přátele 1. místostarostka JUDr. Michaela
Dumbrovská a starosta Bc. Martin Landa.
I redakce zpravodaje se přidává a přeje
úspěšný nástup do nových škol.
Starosta Brna-střed Bc. Martin Landa navíc
na konci června gratulací a dárkem ocenil
vybrané žáky všech základních škol, které
zřizuje městská část, za jejich vynikající studijní a sportovní výsledky. Žáky na ocenění
(kad) I
navrhli ředitelé škol.
Je již milou tradicí, že se na závěr školního roku na radnici scházejí žáci devátých
tříd při ZŠ Křídlovická a také vybraní žáci
ze všech základních škol naší městské části, aby převzali ocenění za školní výsledky.
Zhruba šedesát deváťáků ze ZŠ Křídlovická
se i letos v zastupitelském sále radnice rozloučilo se svými učiteli a také se školou. Nejen
učitelé, ale i žáci přednesli velmi pozitivní
a milé poděkování a přání všeho dobrého
do budoucna. Tradiční rozlučkové akce se
účastnili i rodiče některých žáků a za radnici
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NORMALIZAČNÍ
BRNO JE OPĚT TADY

Známý brněnský fotograf František Kressa,
který v sedmdesátých a osmdesátých
letech pracoval jako fotograf Brněnského
večerníku, vydal o prázdninách druhý a třetí díl knihy fotograﬁí z období normalizačního Brna.
Líbí se vám kniha fotografií Normalizační
Brno Františka Kressy? Máme pro vás dobrou zprávu. V létě vyšel druhý a třetí díl této
publikace, jejichž kmotrem se stal i starosta

DOMOVNICKÉ
MINIMUM
Sousedským problémům může předejít
domovník. Strážníci pro ně otevírají bezplatný kurz.
Městská policie Brno otevírá další bezplatný kurz Domovnické preventivní minimum. Určený je nejen pro domovníky, vlastníky a správce nemovitostí, ale třeba i pro
školníky. Účastníci se v kurzu dozvědí informace z oblasti sociálních služeb a preventivní rady ohledně kriminality či požární
ochrany. Se zkušenými lektory proberou
optimální nastavení pravidel, mechanických
i elektronických systémů pro zabezpečení
domů a výuka se dotkne i poruch osobnosti,
které mohou sousedské vztahy ovlivnit,
a trestního, přestupkového a občanského
práva. Cyklus přednášek se koná od září
do prosince v tříhodinových středečních
blocích. V kurzu jsou ještě volná místa, je
potřeba se přihlásit. Výuka proběhne
v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání
Městské policie Brno na Bauerově 7. Více
informací a přihlášku najdete na stránkách
www.mpb.cz a na tel.: 548 210 035 u Lubo(kad) I
slava Fialy.

městské části Brno-střed Bc. Martin Landa.
Druhé pokračování s názvem Brno-střed
Františka Kressy-Normalizační Brno II. čtenářům představuje naši městskou část.
„Je to jako výlet do dětství, ty černobílé
fotografie jsou připomínkou doby, kdy jsme
se v centru města dusili výfukovými plyny
a kdy brzdové destičky byly z azbestu,“
uvedl při křtu knihy starosta městské části
Brno-střed Martin Landa.
Třetí díl vyšel pod názvem Štatl Františka
Kressy – Normalizační Brno III. Nově můžete
na pultech knihkupectví najít i čtvrtý díl
s názvem Československá televize –
studio Brno. Normalizační Brno IV.
Františku Kressovi se podařilo zachránit
na 16 000 negativů dobových fotografií, které do své péče převzalo Moravské zemské
muzeum v Brně.
(kad)

I

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
KLUBU SENIORŮ

Fotografovo pozdní odpoledne je
název výstavy velkoformátových fotograﬁí našich aktivních seniorů, působících v klubu na Václavské 3.
Srdečně zveme na výstavu fotografií
kroužku Fotografovo pozdní odpoledne při Klubu seniorských aktivit na ulici
Václavská 3. Výstava se koná v prostorách Tržnice na Zelném trhu a potrvá
do 30. září 2018. Výstava je pořádána
v rámci projektu Audit familyfriendlycommunity, do kterého se Úřad městské části Brno-střed zapojil.
(kad)

I

JAK SE Z VODICÍHO
PSA STANE MISTR?
Okolí Zelného trhu v sobotu 8. září od 9.00
do 16.00 hodin ožije přítomností vodicích
psů a těch, kterým pomáhají na cestě
k samostatnosti – jejich nevidomých pánů.
Pro občany i návštěvníky města nastane
jedinečná příležitost vidět a pochopit podstatu a smysl služby vodicích psů.
Koná se zde 35. ročník Mistrovství ČR ve
výkonu vodicích psů, které se podruhé ve
své historii odehraje v Brně. Výzvu změřit
své dovednosti přijalo 15 nevidomých lidí
s vodicími psy. Je to pro ně příležitost
vyzkoušet si v přátelském duchu pohyb
a orientaci v běžném městském provozu
na frekventovaných trasách, a za stejných
podmínek pro všechny.
Nevidomý člověk tak může porovnat svůj
výkon s ostatními a získat cennou zpětnou
vazbu, která motivuje ke zdokonalování
spolupráce a vztahu s vodicím psem.
Doprovodný program je určen i pro vidomé, přijďte si vyzkoušet, jak bude vypadat
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svět přes brýle, simulující zrakové vady, jak
funguje bílá hůl, co je to colorino a proč by
měli nevidomí lidé znát barvy. Najdete zde
také odpověď na otázku, u které asi někdy
váháte: Pomáhat či nepomáhat? A mnoho
(kad) I
dalších informací a zážitků.

Informujeme

NOVÝ SYSTÉM
PARKOVÁNÍ

Ulice v historickém jádru Brna se od poloviny prázdnin postupně proměňují kvůli
přípravám na nový systém parkování, který
má platit od letošního září. Parkovací stání
jsou značena modrými čarami namísto
bílých. Pro návštěvníky centra budou určeny parkovací domy, parkoviště na Benešově a místa na ulicích Rooseveltova, Benešova a Za divadlem.
Omezení provozu v centru Brna platí už
řadu let. V roce 2007 zde byly instalovány
sloupky regulující vjezd a velká část města
je pěší zónou. Přesto vjede do centra za den
až 5000 vozidel. Nově zaváděný systém parkování a vjezdu do centra si klade za cíl zklidnění historického jádra a větší bezpečnost.
Řada lidí se obává, že kvůli změnám v historickém centru klesne počet parkovacích
míst. Není to tak, větší část jich ale bude vyhrazena pro rezidenty a aboneny – tedy lidi, kteří
v centru trvale žijí či zde mají nemovitost, sídlo
či provozovnu ﬁrmy.
Jsou samozřejmě i ulice, kde se počet parkovacích míst mění vzhledem k aktuálním
technickým normám. Například na Solniční,
kde bylo dosud šikmé stání, je stání podélné,
takže míst ubyde. S ohledem na nutnost
zachování průjezdu pro hasičskou techniku
však byla tato změna nevyhnutelná a nastala
by při každé opravě ulice či při běžné revizi
značení.
Naopak třeba na Baštách počet parkovacích míst stoupne, protože je zde možné
vzhledem k normám parkovat na obou stranách ulice.
Celkem bude v centru města ohraničeném
malým městským okruhem v ulicích 1178 parkovacích míst.
Povolení k parkování i vjezdu vyřizuje od
30. července kontaktní pracoviště na adrese
Zvonařka 5. Lidé si o povolení s potřebnými
doklady mohou požádat i přes datovou

DĚJINY UŽ V KOŠI
NEKONČÍ

schránku. S institucemi, které ve městě sídlí,
nebo zásobovacími ﬁrmami či třeba poštou,
vedlo město samostatná jednání. Poskytování služeb tedy ohroženo nebude.
Informace najdou lidé také na letácích na
pracovištích magistrátu a městské části Brnostřed a na informačních panelech v centru.
Parkování bude také tématem zářiového
vydání Brněnského metropolitanu i dalšího
speciálního časopisu.
Další tři oblasti od 1. listopadu
Na historické centrum města navážou
s novými pravidly další tři oblasti v okolí ulic
Antonínská, Grohova a třída Kapitána Jaroše.
Obyvatelé těchto oblastí se s pravidly seznamovali už před prázdninami na veřejných diskuzích. Od září si také mohou požádat o vyřízení rezidentního či abonentního oprávnění
na kontaktním pracovišti Zvonařka 5.
Zatímco v nejužším historickém centru
bude kromě parkování kontrolován i vjezd,
v těchto třech oblastech se nově zavádí jen
nová pravidla pro parkování. Kontrola bude
také automatická – provádět ji budou jak
strážníci, tak auta s kamerami.
Lidé v těchto oblastech zaparkují s rezidentním či abonentním oprávněním, a nebo
budou muset zaplatit za parkování jako
návštěvníci v parkovacím automatu nebo
přes parkovací aplikaci (prvních 30 minut
zdarma, dále 20 korun za hodinu, vždy je nutné se do systému přes automat či aplikaci
zaregistrovat, aby byla odpočítávána doba
zdarma). Výjimkou budou víkendy a také každý všední den čas mezi 6–8 hodinou ranní,
kdy zde nebude regulace žádná.
Ceníky pro získání ročního oprávnění stanovilo město na základě žádosti městské
části Brno-střed takto:
Parkovací oprávnění pro Rezidenty
1. auto
600 Kč
2. auto
15 000 Kč
3. a další auto
30 000 Kč
Parkovací oprávnění pro Abonenty
1. auto
6 000 Kč
2. a další auto
20 000 Kč
Další informace najdete na webu
www.parkovanivbrne.cz,
facebooku @parkovanivbrne.cz a infolince
Zuzana Šrámková I
800 303 020.
tiskové středisko,
Magistrát města Brna

V polovině července zahájilo v Brně
provoz nové středisko RETRO-USE na
adrese Francouzská 36. Podobné zařízení ve Škrobárenské ulici v Brně-Černovicích, které fungovalo od roku
2016, svou činnost ukončilo.
Smyslem projektu retro-use je zajistit
opětovné využití starých, ale stále
funkčních věcí, které byly vyrobeny
především před rokem 1989, a které už
doma lidé nepotřebují, ale je jim líto je
vyhodit.
Předměty historické hodnoty jsou
přednostně nabízeny do sbírek muzeí,
ostatní pak najdou využití například ve
fundusech divadel, ve školách, či literárních lavičkách. Vedle zachování historických artefaktů pro další generace
se tak prodlužuje životní cyklus výrobků, které by jinak skončily jako odpad
ve sběrných střediscích.
K nejoriginálnějším předmětům patří
meziválečný set signovaného karlovarského porcelánu, který je nyní jako
dekorační exponát vystaven ve vile Stiassni, nebo nepoužité luxfery z Fuchsovy budovy hlavní pošty v Nádražní ulici,
které se staly součástí sbírky materiálů
Centra pro metodiku oprav moderních
památek Národního památkového
ústavu. Nejvýznamnějšími odběrateli
zachráněných věcí jsou Technické
muzeum v Brně a Moravské zemské
muzeum. Retro use je sociální projekt
s desítkou nových pracovních míst pro
lidi se zdravotním postižením.
Provozní doba střediska: pondělí:
zavřeno, úterý: 13.00–17.00 hod., středa: 10.00–18.00 hod., čtvrtek: 13.00–
17.00 hod., pátek: 13.00–17.00 hod.,
sobota: 10.00–18.00 hod., neděle:
10.00–18.00 hod.
Pavel Paleček

I
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CELOSVĚTOVÝ
ÚKLIDOVÝ DEN
A EKODEN
V sobotu 15. září máme možnost se zapojit
spolu s miliony dobrovolníků ze 150 zemí
světa do Celosvětového úklidového dne –
největší hromadné dobrovolnické akce
v dějinách lidstva. Jako poděkování všem
dobrovolníkům také proběhne v odpoledních hodinách na Moravském náměstí dětské zábavné odpoledne.
Do jarních úklidů se v rámci Ukliďme Česko již v celé republice zapojilo přes 113 000
dobrovolníků. V naší městské části je tato
akce rovněž populární, mimo jiné proto, že
jedním ze zakladatelů je náš občan, Miroslav Kubásek, který spolu s kolegy získal
za tyto aktivity v roce 2014 tzv. Ekologického
Oskara.
Celosvětový úklidový den je myšlenka,
která vyvstala ze spontánní iniciativy Let’s
Do It! v Estonsku v roce 2008, kdy se 4 %
obyvatel aktivně zapojilo a vyčistilo celé
Estonsko za pouhých pět hodin. Od té doby
se myšlenka národních úklidů rozšířila do
více než 100 zemí na všech kontinentech.
V České republice úklidy podle vzoru Let’s
Do It! již pátým rokem organizuje spolek
Ukliďme Česko a za tu dobu se podařilo do
úklidů zapojit více než 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně uklidili přes 9 000 tun
odpadů z našich měst a přírody.
Hlavním termínem Celosvětového úklidového dne je 15. září. Zájemci o zapojení
se dozvědí vše potřebné na stránkách
www.SvetovyUklid.cz. Mohou se stát řadovým účastníkem nebo i organizátorem vlastní úklidové skupiny. Nebo se také zapojit
do mapování nepořádku a nelegálních skládek odpadu a tím přispět k jejich odstranění.
Cenná podpora dobrovolníkům ve městě
Brně přichází ze strany společnosti SAKO
Brno, která dodá pytle, pracovní rukavice
a zajistí svoz sesbíraného odpadu.
Jako poděkování všem dobrovolníkům
bude 15. září od 14 hodin na Moravském
náměstí probíhat EKOden na Moraváku –
dětské zábavné odpoledne, ovšemže nejen
pro rodiče s dětmi. Bude možné se zapojit
do řady dovednostních a vědomostních
soutěží s ekologickou tématikou a soutěžit
tak o zajímavé ceny.
Program doplní také hudebníci.
Miroslav Sedláček

I

INFORMOVANÝ
SENIOR

LETOŠNÍ DEN
CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Střední škola informatiky, poštovnictví
a ﬁnančnictví Brno, p. o. i letos připravila
řadu kurzů pro seniory, kteří chtějí být aktivní a vzdělávat se.
Pondělní počítačové kurzy jsou určeny
zájemcům, kteří se chtějí zdokonalovat a rozvíjet svou počítačovou gramotnost pod
odborným vedením učitelů a za asistence studentů školy. V nabídce jsou například kurzy
Windows 10, práce s mobilním zařízením pro
pokročilé, úprava digitální fotograﬁe a bezpečnost na internetu. Přednášky a besedy se
budou konat v úterý a těšit se můžete na Bylinky v kuchyni nebo na Pán prstenců: nahlédnutí
do fascinujícího světa planety Saturn, které
nám umožnily kosmické sondy Voyager
a Cassini–Huygens. Pro zájemce jsou připraveny i rukodělné kurzy, které budou probíhat
každé úterý. Zájemce čeká vánoční drátování
a letování Tiffany, keramické Vánoce, drátěné
Vánoce a další. Vzdělávací akce se konají
v sídle školy Čichnova 23, Brno-Komín. Bližší
informace na www.cichnovabrno.cz, e-mailem: milan.kucera@cichnovabrno.cz, případ(kad) I
ně na tel.: 541 123 148.

Ve středu 19. září po zahajovací bohoslužbě
v brněnské katedrále téměř tisícovka mladých lidí zamíří se svým programem do
hospiců a zařízení pro seniory, do dětských
domovů a mateřských škol.
Dále také pomohou s údržbou veřejné zeleně a při úklidu v brněnské ZOO. Studenti
a pedagogové Střední církevní zdravotnické
školy na Grohově ulici zase plánují darovat
krev a na informačních stanovištích v centru
města ukázky první pomoci a resuscitace.
K akci Brňanů se připojí též Katolické gymnázium v Třebíči a Křesťanská mateřská škola
Karolínka ve Slavkově. Takto je koncipovaný
program Dne církevních škol letos poprvé.
Žáci a vyučující chtějí vykonat něco navíc pro
své město a pro jeho znevýhodněné obyvatele. Brněnské církevní školy a domovy mládeže spolu s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Brno pořádaly
v uplynulých dvou letech akci Den církevních
škol v parku na Moravském náměstí, kde byly
k vidění ukázky z jejich života a činnosti. Více
informací lze získat na www.biskupstvi.cz.
Marie Pospíšilová

I

PAMĚTNÍ DESKA
K 100. VÝROČÍ

Začátkem června se v Brně uskutečnil
krajský sokolský slet, který předcházel
XVI. všesokolskému sletu v Praze. Při této
příležitosti byla na nároží Besedního domu
odhalena pamětní deska.
Slet se stal vyvrcholením činnosti Sokola
a jednou z hlavních událostí letošního jubi-
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lejního roku. Do Brna se slétli sokolové takřka z celé Moravy a v ulicích města jich bylo
možné vidět desítky v historických krojích
s prapory, z nichž některé pocházely z konce 19. století.
Samotnému cvičení, které se odehrávalo
na sokolském Stadionu na Kounicově ulici,
předcházel slavnostní průvod městem, který vyrazil od Besedního domu. A právě na
jeho nároží byla při této příležitosti odhalena
pamětní deska k výročí vzniku Československa.
Bronzová pamětní deska připomíná událost z 29. října 1918, kdy členové zemského
Národního výboru oznámili obyvatelům
města Brna zprávu o vzniku samostatného
státu. Jejím autorem se stal akademický
sochař Radim Hanke. Deska svým ztvárněním vyjadřuje zásluhu sokolů při vzniku Československé republiky.
Bc. Michal Doležel I
místostarosta Sokola Brno I

Informujeme

ORLICE JE ZPĚT NA ORLÍ

Málokdo ví, že brněnská Orlí ulice nese své
pojmenování již od 19. století podle starého
zájezdního hostince, který zde stával v místech dnešního domu číslo 7.
Hostinec, který stál na strategickém místě
na cestě od Měnínské brány na Zelný trh, je

zde dokládán již v 17. století. V hostinci byla
v průběhu jeho existence ubytována celá
řada známých i neznámých hostů.
Právě tento hostinec si údajně oblíbil při
svých návštěvách Brna císař Josef II. Na znamení spokojenosti udělil hostinci svolení vyvě-

sit kromě domovního znamení také štít s císařským erbem. Tato supraporta, dílo sochaře
Ondřeje Schweigla, byla původně umístěna
nad vstupem do hostince. Domovní znamení
v podobě orlice se pak nacházelo na fasádě
domu směrem do Orlí ulice.
Během brněnské asanace byl původní
objekt na konci 19. století zbořen a nahrazen
současnou zástavbou. Supraportu i domovní
znamení však stavebník zakomponoval do
nově vznikajícího nájemního domu.
Štít s císařským znakem a vyobrazením Leopolda II. byl umístěn nad vjezd ve dvorní části
a rakouská orlice pak na arkýř v průčelí domu.
V roce 1918 však přišel vznik Československa
a symboly staré monarchie musely postupně
mizet.
Orlice tak byla přemístěna do dvora, kde
zůstala až do letoška. Až během letošních
oslav 100. výročí vzniku Československa se
orlice vrátila zpět na své místo do průčelí
domu.
Nejedná se však o oslavu rakouské monarchie, ale o symbol a důležitou paměť nejen
Orlí ulice, ale celého našeho města.
(kad)

I

Volby

INFORMACE
K ŘÍJNOVÝM VOLBÁM
Volby do Zastupitelstva městské části
Brno-střed, Zastupitelstva města Brna
a Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech
5. a 6. října 2018. Případné druhé kolo voleb
do Senátu se koná 12. a 13. října 2018.
Volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed, Zastupitelstva města Brna
Právo volit do zastupitelstva obce má
občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana ČR, který alespoň v den voleb,
a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb, dosáhne věku nejméně 18 let, nevznikla u něho překážka volebního práva, je
zapsán v seznamu voličů a je v naší městské
části přihlášen k trvalému pobytu. Volit na
našem území může i občan jiného státu, který

alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve
dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku
18 let, je v naší městské části přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv.
Volební právo občanů jiných členských států
EU
Veškeré potřebné informace naleznete na
webu Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz.
Voličské průkazy nejsou
Voličské průkazy pro volby do zastupitelstva obcí se nevydávají.

Informace a postup k získání hlasovacích lístků a úřední obálky
Hlasovací lístky jsou vytištěny na jedné
plachtě oboustranně pro všechny kandidující
strany a budou distribuovány do poštovních
schránek občanů nejpozději do 2. října 2018.
Hlasovací lístky budou také k dispozici v každé volební místnosti.
Postup:
– Volič po příchodu do volební místnosti prokáže totožnost a státní občanství platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR. Volič, který je občanem jiného
členského státu, prokáže svou totožnost
Pokračování na straně 10
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Dokončení ze strany 9

a občanství jiného členského státu povolením k pobytu.
– Okrsková volební komise (dále jen OVK)
mu vydá úřední obálku a v případě potřeby i hlasovací lístky. Volič se následně
odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, OVK mu hlasování neumožní. Poté vloží oba hlasovací
lístky do úřední obálky a vhodí před OVK
do hlasovací schránky.
Způsob hlasování
Poté, co se volič odebere do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, má
několik možností, jakým způsobem upravovat hlasovací lístky:
1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany
v pořadí podle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem
více než jedna strana, byl by takový hlas
neplatný.
2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet
členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího
lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce. Pro Brno-střed je jich 45, pro město
Brno je jich 55.
4. Poté vloží oba hlasovací lístky do úřední
obálky a vhodí před OVK do hlasovací
schránky.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční pro Brno-město ve volebním obvodu 59, což jsou městské části Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý
Lískovec a Brno-střed.
Volby do Senátu se konají 5. a 6. října 2018
a případné druhé kolo voleb se uskuteční
12. a 13. října 2018.
Právo volit má podle zákona státní občan
ČR, který alespoň druhý den volby dosáhne
věku nejméně 18 let, nevznikla u něho překážka volebního práva a je zapsán v seznamu voličů. Ve druhém kole do Senátu může
volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
Voličské průkazy
Volič s trvalým pobytem na území městské
části Brno-střed může o voličský průkaz
požádat ode dne vyhlášení voleb:
– osobně do 3. října 2018 do 16.00 hodin
v místnosti volebního štábu městské části
Brna-střed,
– písemně s ověřeným podpisem do 28. září
2018, žádost musí být doručena do 16.00
hodin na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
– datovou schránkou do 28. září 2018,
žádost musí být doručena do 16.00 hodin
(ID datové schránky: qykbwe7).
Voličský průkaz opravňuje hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do
volebního obvodu – v případě občanů s trvalým pobytem v městské části Brno-střed se
jedná o volební obvod č. 59 tvořený městskými částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový
Lískovec, Starý Lískovec a Bosonohy.
Informace a postup k získání hlasovacích
lístků a úřední obálky
Hlasovací lístky jsou vytištěny samostatně
pro každého kandidáta zvlášť.
Postup:
– Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
– OVK mu vydá úřední obálku a v případě
potřeby i hlasovací lístky. Volič se odebere
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do prostoru určeného pro úpravu hlaso-
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vacích lístků, OVK mu hlasování neumožní.
Způsob hlasování
Poté, co se volič odebere do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, vloží
jeden hlasovací lístek do úřední obálky
a vhodí ji před OVK do hlasovací schránky.
Hlasovací lístky se nijak neupravují.
Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Úřad městské části
Brno-střed a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev
obcí a 1. kola volby do Senátu Parlamentu
ČR budou doručeny nejpozději do 2. října.
2018, také budou k dispozici na ÚMČ Brnostřed, Dominikánská 2, nebo přímo ve volební místnosti.
Na případné 2. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR se hlasovací lístky neroznášejí,
budou k dispozici přímo ve volební místnosti
nebo na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2.
Kontaktní osoby pro účely voleb: Bc. Alois
Linha 542 526 376, Libuše Linhová
542 526 377, Petra Kafková 542 526 349,
Mgr. Pavel Jobánek 542 526 359.
Další podrobnější informace najdete na
internetových stránkách Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

Prevence

DEFIBRILÁTORY POMÁHAJÍ
Díky spolupráci Magistrátu města Brna,
městských částí a Zdravotnické záchranné
služby JmK se Brno dočkalo na jaře letošního
roku 27 nových přístrojů automatizovaných
externích deﬁbrilátorů, tzv. AED. Do projektu
se zapojila i městská část Brno-střed.
I naše radnice získala dva deﬁbrilátory, jeden
je umístěn na zdi budovy Úřadu městské části
Brno-střed, Dominikánská 2, a to ze strany
Šilingrova náměstí, a druhý je instalován na
budově v ulici Orlí 24 u Měnínské brány v centru
města. V Brněnské aglomeraci resuscitují týmy
Zdravotnické záchranné služby ročně kolem
200 pacientů a u 45 % z nich se v terénu podaří
obnovit spontánní krevní oběh. Toto číslo ale
ještě nevypovídá o následném přežití pacientů.
Někteří pacienti umírají po převozu do nemocnice nebo přežijí s těžkým neurologickým deﬁcitem. Už po pěti minutách od vzniku náhlé

zástavy dochází k nevratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová
doba pro týmy Zdravotnické záchranné služby
je 20 minut, reálně je jejich průměrná dojezdová doba jen osm minut. Tato doba je však
osudovou, pokud není na místě poskytována
laická první pomoc. Největší šanci dává na přežití postiženému kromě kvalitní resuscitace
i včasná deﬁbrilace. Pokud je deﬁbrilace
poskytnuta okamžitě po příhodě, udává se
přežití až 94%. Provedení deﬁbrilace za pět
minut po příhodě znamená přežití v 50 % a za
12 minut po příhodě už jen 25 % případů.
Jak funguje AED?
Automatizovaný externí deﬁbrilátor - AED je
počítačově řízené zařízení určené pro laiky,
které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hla-

sovými instrukcemi a pokyny k resuscitaci,
postiženému srdci podá elektrický výboj – tzv.
deﬁbrilace. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátorka jim pomocí
tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou
nejbližší externí deﬁbrilátor, případně poradí,
jak s ním mají pracovat. Jestli je v dané oblasti
dostupný deﬁbrilátor u složek Integrovaného
záchranného systému, vyšle operátorka na
místo kromě výjezdové skupiny záchranářů
i nejbližší jednotku s AED. V praxi tedy na místo
události přijíždí obratem například policisté
nebo hasiči, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do doby příjezdu týmu
zdravotníků. V nenadálých situacích je důležité
neztrácet čas a okamžitě postupovat při
záchraně lidského života. Včasná deﬁbrilace
pomocí AED je velice důležitá.
Ing. Ludmila Zrůstová

I

Názory čtenářů

PŘECHOD NA ÚDOLNÍ

POHYB PO CENTRU
MĚSTA

Rád bych se stručně zastavil u jedné možná
pro někoho maličkosti, nicméně mající nemalý vliv na vnímání komunální politiky a důvěru
lidí ve správu věcí veřejných vůbec. Před volbami hnutí Žít Brno mj. slibovalo návrat přechodu pro chodce na ulici Údolní. Zmíněné
hnutí volby vyhrálo, obsadilo dokonce i post
starosty, avšak citovaný přechod stále není
realizován. Uplynuly čtyři roky a stále nic.
Pochopím, kdyby citované politické hnutí
skončilo v opozici, či dokonce před branami
"středobrněnského" zastupitelstva, to by byla
jiná. Nicméně takto to (nejen) na mne působí
velmi nešťastným dojmem. Pokud přechod
pro chodce nejde z technických (či
jiných) důvodů vrátit, tak proč jej občanům
politici slibovali? Není to nezodpovědné
hazardování s důvěrou lidí? Ergo kladívko,
není malých problémů! Slovy klasika - (komunální) ďábel se skrývá v detailu.
A druhá poznámka občana se týká moderního města, městské části a veřejných bazénů. Sport a pohyb je velice zdravý, na tom se

Připojuji se k názorům čtenáře z minulého
čísla zpravodaje. Mám několik nedobrých
zkušeností s pohybem taxi vozidel po středu
města, někteří jejich řidiči jezdí, jako by honili
zločince, bez ohledu na chodce. Ale i ti, co
projíždějí centrem na kole, využívají skateboard nebo jiné prostředky urychlující pohyb
po ulicích, se v některých případech chovají
k pěším přehlíživě, jako k překážce ve svobodném pohybu. Jako ve většině lidských
činností i v dopravě záleží na každém jednotlivém člověku...
A druhá zkušenost? Pochvala za toalety
zdarma. Jen škoda, že ty na Zelném trhu jsou
v neděli zavřené. Ke čtenáři, na něhož navazuji, doplňuji ještě radost z toho, jak se Brno-střed stará o veřejná prostranství, parky, květinové záhony, menší travnaté plochy. Bydlím
sice v jiné městské části, ale většinu dne trávím na území Brno-střed a pěší cesty z bydliště a zpět domů mohu díky zmíněné péči
absolvovat jako zelené trasy. Děkuji za ně.

shodnou politici a hlavně lékaři. Jedním z nejzdravějších je bezesporu plavání. Hlavním
jeho pozitivem je zejména to, že při plavání
si protáhneme tzv. celé tělo a podporuje činnost srdeční. Ostatně doporučuje se i pro lidi
s nadváhou, ke kterým se řadí i autor této
glosy. Jsem rád, že Brno-střed plavání podporuje, avšak chci upozornit na jeden malý
organizační problém. Nechápu, proč neexistuje jednotná karta (se společným kreditem)
na všechny městské bazény/koupaliště –
konkrétně nerozumím nepropojenosti karty
na oblíbená koupaliště Kraví hora a Riviéra.
Vážení radní, občana v 21. století opravdu
nemusí zajímat, že zřizovatelem jednoho je
město Brno a druhého naše městská část
Brno-střed, nota bene jedinou právnickou
osobou je město Brno. Navíc koalice ANOKDU-SZ-ŽB-Piráti je stejná na obou radnicích.
Dočkáme se zlepšení? Zlepší se koordinace
na tomto úseku?
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. I
občan MČ Brno-střed

PhDr. Jana Dvořáková

I

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

ZA SVOU PRÁCI SE URČITĚ
NEMUSÍME STYDĚT
V končícím volebním
období jsme mohli na radnici díky vašim hlasům
hájit vaše zájmy. Co se
nám společně s koaličními
partnery podařilo?
V oblasti péče o zeleň
jsme se pustili do revitalizací zelených ploch.
Významnější úpravy jsme projednávali s vámi,
občany bydlícími v blízkosti. Díky naší spolupráci se můžeme pochlubit oceněním v soutěži Park roku za obnovu parku ve vnitrobloku
Křídlovická-Zahradnická. Revitalizace či úprav
se dočkaly i parky Hluboká-Pšeník, Křídlovická-Poříčí, Mendlovo náměstí či Botanická-Dřevařská. Na Kraví hoře vzniklo nové hřiště
a během podzimu se opraví velká část cestní
sítě.
Vysázely se nové stromy, které nově chráníme chráničkami proti poškozením sekačkami. S DPMB jsme domluvili pilotní ozelenění
19 sloupů popínavkami. Některá místa nově
ozdobily květinové záhony.

Většina území naší městské části se již uklízí
bez použití herbicidů, tudíž zdravěji. V zatížených lokalitách byl posílen úklid a čištění probíhá strojově i ručně. Přednádražní prostor
byl částečně zkultivován.
Centrum díky našemu koordinovanému
úsilí přestaly hyzdit načerno vylepené plakáty.
Spustili jsme projekt adopce zeleně i soutěž
Nechme Brno-střed rozkvést. Chceme tak
poděkovat všem, díky kterým je Brno-střed
krásnější a zároveň motivovat další k péči
o zeleň. Jak se ukazuje i v letošních horkých
dnech, zeleně ve městě není nikdy dost.
Velký ohlas jsme zaznamenali při spuštění
programu Černé za barevné: již v800 domech
třídí lidé plast a papír pohodlně „v papučích“.
Ve Stránicích se pak podařilo spustit pilotní
projekt sběru bioodpadu. Posíleno bylo
i množství kontejnerů v ulicích a frekvence
jejich svozu.
Sveřepou se ukázala oblast dopravy. Městská část může totiž změny pouze iniciovat,
kompetentní k jejich realizaci je Odbor dopra-

vy MMB. Z naší strany bylo odesláno více než
130 požadavků na úpravy dopravního značení,
z nichž velká část vycházela z vašich podnětů.
Zrealizována byla jen malá část z nich, například místa pro K+R u našich škol a školek.
Podařilo se srovnat bodovací systém v oblasti přidělování bytů. Zdánlivě logické zvýhodňování zaměstnaných žadatelů o byt znevýhodňovalo seniory, invalidy či rodiče na
rodičovské dovolené. Obrovskou změnou je
přechod na rezidentní parkování, které schválilo již minulé vedení Brna. V roce 2015 jsme
na šesti veřejných projednáních vysbírali vaše
připomínky, podněty a nápady. I na jejich základě je tento systém nastaven poměrně vstřícně.
Věřím, že vám usnadní parkování a zpříjemní
žití v centru města.
Třešničkou na dortu a radostí pak pro mě
osobně byla péče o Zelný trh. Zde se podařilo
rozproudit obchodní ruch po rekonstrukci
náměstí. Díky podpoře přímých zemědělců je
trh pestrý a nabízí širokou paletu lokálních
výpěstků, doplněnou o stabilní nabídku
Mgr. Jasna Flamiková I
obchodníků.
3. místostarostka MČ Brno-střed
za Zelené

BRNO-STŘED, OHLÉDNUTÍ
A JAK DÁL?
Tvrzení, že nové koště
dobře mete ne vždy platí.
A to, žel, i ve vedení městské části Brno-střed. Po
svém nástupu na radnici
přistoupilo ke zrušení Informačního centra na Zelném
trhu, aby jej pak s velkou slávou v závěru
funkčního období pod názvem miniúřad
otevřelo přímo na radnici. Že se nejedná
o ojedinělý případ dosvědčuje skutečnost,
že byl odepsán projekt na akci Kontejnerová školka na ul. Křídlovické, abychom tuto
poté realizovali na ulici Pivovarská. Další
byla stavba Curlingové haly na Úvoze, dnes
se prosazuje tato stavba na ulici Vodově!
Taky vám to připadá poněkud chaotické
a především nehospodárné?
Není však třeba jen hanit. Udělalo se lec-

cos dobrého. Třeba instalace více odpadových košů na území MČ nebo zlepšení úklidu přednádražního prostoru. Škoda, že
nešlo zlepšení úklidu prosadit na území celé
MČ, což bychom jako občané jistě přivítali.
Úsměvy, bohužel hořké, vyvolává realizace některých stavebních zakázek, za
všechny vzpomeňme jen dvě: Rekonstrukce zastávky na Údolní a budovy Tržnice na
Zelném trhu. V případě rekonstrukce zmíněné zastávky hrozilo její odpamátnění,
realizace trvala tři roky a stála daňové
poplatníky 2x víc, než bylo plánováno.
Pokud se týká rekonstrukce Tržnice, ta byla
zrealizována v podobě, která by nebyla
investorem přijata ani před rokem 1989.
Cena dosáhla částky 70 milionů, když se
rekonstrukce stala zakázkou na vícepráce

a vlastní výsledek lze pojmenovat jen drahým vymalováním. I nájemní smlouvy na
15 let jsou značně nevýhodné. Mimochodem, podle odhadu provedeného renomovanou firmou v polovině letošního roku je
odhadní cena Tržnice zhruba 43 milionů
korun! Pro mě jsou obě akce dokladem ryzího amatérismu.
V minulé kampani bylo vehementně slibováno vrácení přechodu pro chodce na
ulici Údolní. Sami se můžete přesvědčit, jak
byl tento slib splněn! A takových slibů bylo
a jak dopadly? Na to si odpovíte jistě sami.
Bude jistě co dávat do pořádku v naší městské části. Vy – občané naší městské části
v říjnu rozhodnete, kdo bude tím novým
koštětem, které bude skutečně dobře mést.
Děkujeme občanům za důvěru a věřte, že
jsme vždy na vaší straně.
Martin Říha I
zastupitel za KSČM

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

BRNO NA ROZCESTÍ
Brno je má srdeční záležitost. Město, kde jsem se
narodila, vyrůstala, studovala, kde žiji a pracuji. Záleží mi na tom, aby bylo
bezpečné, rozvíjející se
a přátelské ke všem generacím jeho obyvatel. Aby bylo městem, na
které můžu být hrdá.
Vývoj posledních čtyř let mě však takovým přesvědčením nenaplňuje. Byť nám
politici ve vedení Brna i Brna-střed slibovali,
jak bude líp, jako občané města narážíme
v každodenním životě na stále více problémů, komplikací a nepříjemných situací.
Dopravní chaos v ulicích, úbytek parkovacích míst či předražené byty jsou jen těmi
nejviditelnějšími. Vedení města málo investuje a neřeší potřebu nového územního plánu, který by umožnil vznik dalších bytů a tím
tlačil jejich ceny dolů. Naopak jsme svědky
nekompetentního rozhodování, nezodpo-

vědného hospodaření a utrácení rezerv
vytvořených v minulosti. Často na zbytečnosti či rozporuplné sociální projekty. Přitom
peníze z daní pracujících a zodpovědných
Brňanů by měly sloužit především a právě
jim.
V Brně tak zůstalo bohužel pouze u slibů,
často doplněných pěknými obrázky a vizualizacemi, jak by to či ono místo, stadion, křižovatka nebo park mohly vypadat. Politici ve
funkcích „prostě“ sní. Obhajovat by však měli
výsledky své práce, žádné však nemají.
My jsme spolu s Brňany od jara tvořili konkrétní a reálný program pro rozvoj našeho
města v příštích letech. Děkuji všem, kteří
se společně s námi na jeho přípravě podíleli
a kteří nám zasílali své podněty. Dorazilo
jich opravdu hodně. Výsledkem je silný program pro naše město a jeho budoucnost,
program, který nabízí konkrétní řešení mnoha problémů města a není založen jen na
nereálných či populistických slibech.

Přiznávám, že nejsem také spokojena
s celostátní politikou a děním v naší zemi.
Prezident Zeman tlačí náš stát na východ,
premiér je trestně stíhaný a jeho vláda je
závislá na komunistech, což je pro mě osobně nepřijatelné. Poprvé od roku 1989 se
komunistická strana vrátila k moci. Což je
ostuda všech, kteří tento stav umožnili.
A to vše v roce, kdy si připomínáme 100
let od vzniku republiky, 70 let od nástupu
komunistů k moci a 50 let od srpnových
událostí roku 1968. Nechci, aby se stejný
scénář opakoval po volbách i v Brně a aby
na správu a budoucnost města měli vliv ti,
kteří naší zemi a její občany po čtyřicet let
dusili.
Z těchto všech důvodů jsou podzimní
komunální volby velmi důležité. Je potřeba
mnohé změnit a místo slibů nabídnout Brnu
práci. Snít mohou voliči, ale politici jsou od
toho, aby sny občanů svou prací naplnili.
Pojďme společně měnit naše město k lepšímu!
JUDr. Markéta Vaňková I
zastupitelka za ODS

LETNÍ BRNO A PODNĚTY
OD OBČANŮ
Jsem moc rád, že ipřes velké množství dopravních uzavírek, které letní Brno již „tradičně“ provází a za které by
se zvláště letos nemusela stydět ani kdejaká japonská provincie těsně po silném zemětřesení (ovšem s dramaticky rozdílným časem
ﬁnální opravy ve prospěch Japonců), se občané
zajímají i o záležitosti, které jdou vyřešit podstatně rychleji.
Mám na mysli podněty od občanů, se kterými
se na mne obracejí a kterých si moc vážím. Podnětem, který mne docela překvapil, je např.
dotaz na možnou úpravu provozu fontány před
budovou Janáčkovy akademie múzických umění na Komenského náměstí, který byl ze strany
některých občanů považován za příliš krátký.
V současnosti je režim upraven městskou částí
Brno-střed v čase 10–16 hodin s tryskami v provozu, ze strany příslušného odboru na můj dotaz
padl návrh na úpravu režimu 12–20 až do konce
srpna. Věřím, že by to tak mohlo zůstat iv dalších

letech a od začátku června do konce srpna,
tedy v měsících, kdy je v centru města skutečná
výheň, by tento delší režim provozu mohl pomoci zpříjemnit pohyb v okolí fontány.
Každý, kdo se přes léto občas podívá do
některé země jižní Evropy, tak musí uznat, že
kašny afontány jsou leckdy přímo centrem společenského života. I Brno by se tomu jednoho
dne mohlo přiblížit a může to začít i u tak drobných změn jako je tato.
Evergreenem občanských podnětů jsou
dotazy na opravy poničených dopravních značek ze strany některých bezohledných řidičů
či vandalů.
Každý z nás může tuto situaci řešit poměrně
velmi snadno, ideálně vyfotit, upřesnit místo
a ulici a poslat tento podnět na Brněnské komunikace, které mají právě tuto oblast na starosti
a měly by zajistit opravu v co nejkratším termínu.
Konkrétní kontakt (e-mail) na odpovědnou osobu je: vomela@bkom.cz
Co se týká stavu zeleně a výsadby stromů,
které už také jsou mezi prioritami řady občanů

naší městské části, tak pro ilustraci uvedu příklad, kdy po nešťastném vývratu velikého stromu v parku mezi ulicemi Leitnerova, Hybešova
a Vodní, je v parku nově vysázeno hned několik
nových stromů z čehož máme všichni (nejen)
z okolí radost.
Stačí se obrátit na Odbor životního prostředí
(můžete tak pochopitelně učinit i prostřednictvím kteréhokoliv zastupitele), který má tuto
oblast na starost a zkontaktovat je.
Obdobně doporučuji postupovat i u záležitostí nájemních bytů a občanské vybavenosti,
která má být ohleduplná ke všem věkovým
kategoriím.
V domě na Zelném trhu 21 tak přibude po
podnětu občanů, kteří se na mne obrátili, i madlo pro usnadnění pohybu seniorů na chodbě
tohoto domu. Tyto záležitosti má zase na starosti
Správa nemovitostí. Věřím, že zajímat se o své
okolí, zvelebovat jej a nebýt lhostejný nakonec
pomůže nám všem!
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. I
zastupitel MČ Brno-střed
za ČSSD

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

ROK 1938: VELKÉ NADĚJE
I ZNAČNÁ ZKLAMÁNÍ
V dnešním historickém povídání se zaměříme na další osmičkové výročí našich zemí
a posuneme se do roku 1938. Tento rok byl
totiž ve znamení jak velkých nadějí, tak
i značného zklamání.
Léto roku 1938 bylo ve znamení X. všesokolského sletu. Ve dnech 3. až 6. července
proběhly na Strahovském stadionu hlavní sletové dny, jejichž vrcholem se stala prostná
cvičení mužů nazvaná Přísaha republice. Tato
prostná od Františka Pecháčka pro třicet tisíc
mužů byla symbolickým projevem odporu
proti vzrůstajícímu nacismu a zároveň odhodláním bránit ohroženou republiku. Sletových
dní se přirozeně účastnilo také několik tisíc
sokolů z Brna a z tribuny Strahovského stadionu mu přihlížely význačné osobnosti nejen
brněnského meziválečného života, jako Vladimír Groh nebo Jan Uher, ale přirozeně též
čelní představitelé národního života v čele
s prezidentem Benešem. Karel Čapek o sletovém cvičení žen napsal: „Něco tak hravého
a líbezného nám dosud tělocvik neukázal.
Bylo to chvílemi jako ohromné chvění květin,
jako balet a vidina. Tahle ohromná cvičení
už ani nepůsobila masou, ta byla odhmotněna. To už nebyly architektury vybudované
z lidí. Byl to sen utkaný ze zástupů duší.“
Mezi hlavními hosty X. všesokolského sletu
bychom na tribuně stadionu našli ještě jednu
výraznou osobnost – generála Vojtěcha Borise
Lužu, který ještě netušil, jaké fatální následky
přinesou jemu a celému národu příští měsíce.
Konec letních měsíců téhož roku znamenal
i konec demokracie v Československu.
Nacistické Německo a Sudetoněmecká strana Konráda Henleina stále stupňovala svoje
agresivní požadavky na postoupení československého pohraničí Německu, což vyvrcholilo ve všeobecně známou Mnichovskou dohodu. Bezprostředně po 30. září byli
z českého a moravského pohraničí vyháněni
čeští obyvatelé, antifašisté a židé. Utečenci
nakládali svůj majetek na vozy, do automobilů
a železničních vagonů, a prchali do své zmenšené vlasti. Nutno však podotknout, že už
v předchozím období se do vnitrozemí stahovali uprchlíci jak československé národnosti z příhraničních oblastí, tak i Rakušané,
kteří po Anšlusu nebyli v Rakousku v bezpečí.
Město Brno se stalo přirozeně centrem uprchlíků, kteří zde byli nuceni hledat svůj dočasný

azyl. Ocitla se zde tak i skupina převážně
levicových umělců, spisovatelů, publicistů
a politiků z Německa a Rakouska, jako například Otto Bauer, Julius Deutsch, Else RüthelSchaber, Ilse Kulczar a další. Migrační vlna
po Mnichovské dohodě a obsazení Sudet
však byla nejmasovější a postihla asi 180 tisíc
obyvatel. V Brně byli českoslovenští uprchlíci
provizorně ubytováni mimo jiné také v areálu
sokolského Stadionu na Kounicově ulici.
Vraťme se ale zpět ke konferenci v Mnichově. Zatímco se ve čtvrtek 29. září sešli
v sídle mnichovské NSDAP představitelé čtyř
států, za účelem údajného vyřešení vleklých
sporů o území Sudet a odvrácení válečného
konﬂiktu, svolává ještě téhož dne náčelník
generálního štábu a hlavní velitel zmobilizované Československé armády generál Krejčí
skupinu nejvyšších vojenských velitelů a žádá
audienci u prezidenta republiky. Jejich snahou je vyvinout na prezidenta Beneše nátlak
k vojenské obraně státu, a to i bez podpory
Francie a Anglie. V odpoledních hodinách
se skupina generálů skutečně dostává k prezidentovi. Celý rozhovor se nese ve velmi
vzrušené a ponuré atmosféře. Nechybějí ani
ostré výměny názorů, prosby, výstrahy a slzy
v očích některých generálů. Beneš později
shrnul jejich sdělení slovy: „Ať velmoci usnesou a dohodnou cokoli, zmobilizovaná a na
hranicích a v pevnostech rozložená armáda
by nesnesla, abychom nyní jejich nátlaku
povolili a učinili nějaké územní koncese Hitlerovi. Musíme do války, ať jsou důsledky
jakékoliv. Západní velmoci budou ostatně
přinuceny nás následovat. Národ je naprosto
jednotný, armáda je pevná a chce do toho
jíti. A i kdybychom zůstali sami, nesmíme
povolit; armáda má svou povinnost bránit
území republiky, chce jít a půjde do boje.“
Mezi těmi, kdo s kapitulací zásadně nesouhlasil a na Beneše vyvíjel nejdůraznější nátlak,
byl Zemský vojenský velitel v Brně generál
Vojtěch Boris Luža. Po neúspěšném jednání
u prezidenta vydal Luža prohlášení, ve kterém
ústup bez boje tvrdě kritizoval, a dokonce
chystal vojenský převrat. Luža byl od svého
mládí velmi prudké a přímé povahy. Od dětství
byl členem Sokola a v roce 1912 dokonce
vyhrál sletové závody v Praze. Po narukování
do první světové války byl záhy zajat a v roce
1916 se přihlásil do československých legií.
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Bylo mu pouhých 26 let, když se účastnil
legendární bitvy u Zborova a bojů proti bolševikům na Transibiřské magistrále. Už tehdy
věděl, že se v boji nesmí nikdy vzdávat. Po
návratu do vlasti zůstal v armádě, kde jej čekala
strmá kariéra. V roce 1937 se stal Zemským
vojenským velitelem v Brně. Po okupaci v roce
1939 odmítl emigrovat a za pomocí sokolů
a vojáků po sobě zahladil stopy a přešel do
ilegality. Gestapo si pro Lužu přišlo do jeho
domu v Brně na Wurmově 4, kde již ho však
nezastihlo, a tak zatklo jeho ženu Miladu a syna
Radomíra. Sám Luža se dovedl na území Protektorátu úspěšně skrývat a bojovat s nepřítelem téměř po celou dobu války. Tímto způsobem dokonce přečkal i Heydrichiádu a celá
léta měnil svoje působiště i identitu. Pro případ
povstání se stal Luža dokonce vojenským velitelem Moravy. Ještě v létě roku 1944 vydal
rozkaz, že je při zatýkání gestapem nutné klást
náležitý odpor: „Čest národa, a tedy i armády
žádá, aby se každý jeho příslušník a tím méně
už aktivní důstojník nebo voják nedal gestapem zatknout, aniž by projevil náležitý odpor.
Všichni, kteří se nechali a ještě nechají podobným způsobem zatknout, budou postaveni
před vojenský soud.“
Teprve až přílišná agilnost českých, protektorátních četníků Lužu dostihla v Hřišti
u Přibyslavi, kde byl Luža jedním z četníků
2. 10. 1944 zastřelen. Luža byl jediným generálem Čs. armády, který zemřel se zbraní
v ruce. Lužovo tělo bylo poté zpopelněno
v brněnském krematoriu a jeho popel rozprášen neznámo kde. Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

MICHAELA JANKŮ

JSME TAK KRÁSNÍ, KDYŽ SE NA NÁS
MOŘE DÍVÁ
S Míšou jsme se potkali při natáčení videa
mapujícího bezbariérovost radnice městské části Brno-střed. Trpělivě s námi a ﬁlmaři ze společnosti Handmedia objela
všechny budovy, aby mohl vzniknout
videonávod pro lidi se zdravotním handicapem, kteří si na úřadě potřebují něco
vyřídit.

Na jakou roli ráda vzpomínáte?
Nejvíc se mi nejspíš vryla Anděla Nedrbalová z Pavilonu pro svobodné pány, asi znáte
originál Penzion pro svobodné pány. To jsme
si všichni hodně užili, hráli zde téměř samí
vozíčkáři a děj se na rozdíl od originálu odehrával v ústavním prostředí.

Máte ještě nějakého koníčka?
Jak se vám, Míšo, v Brně žije?
Žije se mi tu dobře, z hlediska bezbariérovosti se město pořád zlepšuje. V centru
města bydlím i pracuji, takže testuji přístupnost ulic a dopravy každý den.

Kde pracujete?
Momentálně už nějaký čas dělám v call
centru. Začínám ale přemýšlet, kam dál, ráda
bych se profesně posunovala a nabírala další
zkušenosti. Jsem ráda mezi lidmi, určitě bych
nechtěla zůstat doma.

Co děláte, když máte volno?
Ráda cestuji, zrovna teď jsem se vrátila
z Finska.

Takže můžete srovnávat. Jak
jsme na tom s bezbariérovostí
v porovnání s cizinou?
Ve Finsku to bylo asi nejlepší, co jsem kde
zažila. Lepší než v Rakousku. S horšími podmínkami, než máme u nás, jsem se setkala
při cestování po Slovensku. Pak jsem ještě
byla v Chorvatsku, ale tam nemůžu moc
posoudit míru bezbariérovosti, protože jsme
se plavili na jachtě.

Hodně čtu, ale to není nic zvláštního, to asi
každý. Já jsem ale strašný knihomol. Teď jsem
se zamilovala do severských detektivek
Arnaldura Indridasona, četla jsem třeba
Severní blata nebo Noc nad Reykjavíkem.
Moc se mi líbila taky knížka Skleněný pokoj
a jsem zvědavá, jak se povede její zﬁlmování.
Taky mám ráda knížky od Jaroslava Havlíčka,
nebo Plechový bubínek od Güntera Grasse…no ale to bych asi mohla jmenovat dlouho.

Kam si ráda zajdete třeba na
kávu nebo jídlo?
Doporučit můžu třeba kavárnu Kafec na
Orlí, bezbariérové je také Tusto v Titaniu,
nebo u Mamuta na Baštách, těch míst je docela hodně, jenom někdy bezbariérový vstup
a prostor nemívá bezbariérovou toaletu. To
je trochu závada, když jdete třeba na pivo.
Marta Vojáčková

Michaela Janků
se narodila v Třebíči, v Brně žije od
svých tří let, kdy z důvodu vrozeného
kloubního postižení nastoupila do
mateřské školy na Kociánce. Následně
zde absolvovala základní školu a složila
maturitu na Střední škole F. D. Roosevelta. Ještě na střední se seznámila se
svým přítelem, se kterým už v Brně zůstala. Nyní společně bydlí na Starém
Brně, kde Míša také pracuje. Je přátelská, společenská, má smysl pro humor.
Zajímá se o kulturu, hraje v divadelním
souboru Járy Pokojského, cestuje vlakem, letadlem i lodí. Ráda čte, jedním
z jejích oblíbených autorů je Günter
Grass, jehož citát připsala ke své fotografii od Jadranu a stal se titulkem
k celému rozhovoru.

I

Jak jste to na lodi s vozíkem
zvládala?
Byla jsem tam už dvakrát, vždycky s partou
lidí z Archa community, to je brněnské občanské sdružení. Bylo to úplně v pohodě. Mám
ráda vlny, je to super. S lidmi z Archy taky hraji
divadlo.

Divadlo? Kde vás můžeme
vidět?
Náš soubor se jmenuje Divadlo Járy Pokojského a hrajeme v divadle Barka v Králově
Poli. Hraji s nimi už tak sedm let. Teď zrovna
nacvičujeme představení Brouk v hlavě, které
by mělo mít premiéru v říjnu. Všechny zvu.
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Inzerce

KUPON
Využijte tento kupon pro
zjištění tržní ceny Vaší
nemovitosti ZDARMA.
Jitka Mlejnková, tel. 605 234 551
jitka.mlejnkova@century21.cz

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru.
Zahájení: 16. října 2018

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007
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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. 61 od hl. nádraží. Vystoupíte
čtvrtou zastávku (hlášená KONOPNÁ) naproti obchodu !!!

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

Ͳ Základní a zdokonalovací plavání
Ͳ <ŽŶĚŝēŶşƉůĂǀĄŶşŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
Ͳ sǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĂǌĄǀŽĚŶşƉůĂǀĄŶş

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

www.podlahyslezak.cz

WůĂǀĞŵĞŶĂďĂǌĠŶĞĐŚ͗d:dĞƐůĂ͕ǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ͕
ŶĂWŽŶĄǀĐĞ͕ǀ<ŽƵƚŽǀŝĐşĐŚĂŶĂ<ƌĂǀş,ŽƎĞ͘

ZtVNiSUR9iVILQDQþQt
RGãNRGQČQtSĜL
DXWRQHKRGČ
tel. 773 269 603

www.autocrashinfo.cz

DRAŽBA OBJEKTU Račice-Pístovice
K REKONSTRUKCI

/ŶĨŽ͗:ŝƎŝŶĂǀƌēŬŽǀĄ͕
ƚĞů͗͘ϳϯϳϴϯϯϲϱϭ
ĚĞŸŬĂaĂŵĄŶŬŽǀĄ͕
ƚĞů͗͘ϲϬϲϰϱϰϯϱϮ

info@plavanikrokodyl.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

A

ZL
ZLATO,
STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE,
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

TŘÍPODLAŽNÍ BUDOVA
plocha pozemku
p
p
1126 m2

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ

CENA 2.490.000 Kč
Miloslava Mangerová
tel.: 734 653 279
Více informací na WWW.NEMOVITOSTIVAUKCI.CZ

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉ
NÁJEMNÍKY PRO SVOU
NEMOVITOST?

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

Agentura forStudents
hledá pro svou solidní
NOLHQWHOX̰]DKUDQLÏQ¯
studenty a expaty –
nemovitosti k pronájmu.

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt
DQWLGHNXELWQtPDWUDFH
DGDOãt«

2]YÝWHVHQ£P
WHO
EUQR#IRUVWXGHQWVF]
ZZZIRUVWXGHQWVF]

UR]YR]DPRQWiå
SRQGČOtDåSiWHN±KRG

www.pohrby.cz
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Naše školy

MEZINÁRODNÍ
SETKÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Na Základní škole Křídlovická probíhá již
druhý projekt programu Erasmus+: KA2
„SMART – SCIENCE MEETS ART“, v němž
se navzájem setkávají žáci a pedagogové
sedmi partnerských škol z různých evropských zemí.
Hlavním tématem spolupráce vyučujících
a jejich žáků tentokrát byla věda a její popularizace pomocí umění. Již dvakrát jsme se
setkali, poprvé na slunné Sicílii, podruhé nás
uvítal Island, koncem září se setkáme ve Španělsku. V lednu 2019 proběhne naše další

PŘEBORNÍCI
V CIZÍCH JAZYCÍCH
Děti na Bakalce se cizí jazyky neučí jen
v hodinách, ale často si mohou znalosti
vyzkoušet i prakticky.
A to třeba prostřednictvím videorozhovorů
s dětmi přímo ze Španělska, nebo díky projektům programu ERASMUS+ a Flying across borders. Jedná se o spolupráci mezi školami
z různých zemí a výměnné pobyty. Studenti
komunikují s vrstevníky z různých zemí a škol,
objevují podobnosti a rozdíly v partnerských
zemích a zvyšují si kompetence v ICT. Prostřednictvím společných zážitků jsou studenti vedeni
k mezinárodnímu porozumění, toleranci a k získávání bohatých zkušeností. Jazyková vybavenost a komunikační úroveň našich studentů
je vždy na nejvyšší úrovni ze všech mezinárodních účastníků, což také dokazují SCIO výsledky
– běžně žáci 9. ročníků, ale i nižších ročníků,
podle Společného evropského referenčního
rámce dosahují úrovně maturantů B1 aB2, často
i vyšší, a pravidelná účast v celostátních kolech
jazykových soutěží to jen potvrzuje. Jsme na
své žáky velmi pyšní a myslím, že právem.
Mgr. Ivana Zabelová Fabiánová I
školní metodička prevence

DEN ABSOLVENTŮ

setkání v Brně a pak se budeme ještě těšit
na návštěvu Řecka a Finska.
Svoje zážitky z evropského setkání na
Islandu popsaly žákyně 8. ročníku Klára
a Veronika těmito slovy: KULTURA – VODOPÁDY – UMĚNÍ – VĚDA – SMART – ISLAND
– ANGLIČTINA – PEPČA – ZMRZLINA –
LEDOVEC – MALÉ DŘEVĚNÉ CHALOUPKY
– AVOKÁDO – OHEŇ – HUDBA – LABRADOŘI – LAMPY – TANEC – SGRAFITA
V CENTRU – VŮNĚ SÍRY VE SPRŠE. Takhle
různorodě voněl Island při druhém setkání
projektu SMART.
Naši vyučující si mohli porovnat způsob
výuky v různých zemích – tedy ve Finsku,
Španělsku, Itálii, Nizozemsku, Řecku a samozřejmě na Islandu. Seznámili se například
se vzdělávacím projektem Biophilia od islandské zpěvačky Björk, který je součástí islandských osnov.
Mgr. Pavlína Trnková

I

Jedinečnou událostí bude závěrečná oslava výročních 111 let Gymnázia Křenová, která se koná 6. října 2018 v budově školy.
Hlavní program zahájíme v 9.00 hodin
v kostele na Křenové ulici slavnostní mší, kterou bude celebrovat biskup Mons. Pavel
Konzbul a hudebně doprovázet pěvecký sbor
gymnázia. Od 10.00 do 18.00 hodin pak absolventům v budově školy vytvoříme prostor
k setkávání s profesory i středoškolskými přáteli – kromě reprezentativní výstavy historických fotograﬁí a tabel si všichni budou moci
zavzpomínat na „praktika“ z chemie, biologie
či fyziky, zasportovat si nebo zazpívat s pěveckým sborem.
V duchu hesla absolventi sobě budete moci
vyslechnout cestovatelské přednášky a rozhovory se zajímavými absolventy, nebo si při
prohlídce školního areálu povšimnout konkrétních vzpomínek všech, kteří tyto chodby
a učebny sdíleli před vámi. Mezigenerační
festival školních kapel začne v 11.00 hodin na
školním dvoře.
Více naleznete na www.111.gymkren.cz/denabsolventu. Řekněte o akci svým spolužákům
a přijďte, těšíme se na vás.
Veronika Waldhansová

I

BAKALKA V LIPSKU

V polovině června se uskutečnil čtvrtý
výměnný pobyt v rámci projektu ERASMUS+ „Sport Unites“.
Učitelé a žáci německé 20. Oberschule
připravili v Lipsku pro studenty z Bakalky
bohatý program. Někteří z nás se ubytovali
v hostelu, zbytek v německých rodinách.
V průběhu aktivitou nabitého týdne jsme
absolvovali prohlídku Nové radnice, utkali se
v minigolfovém turnaji, vyzkoušeli bouldering
– lezení bez lana na lezeckých stěnách něko-

lik metrů nad zemí, zavítali do městského
divadla Schauspiel Leipzig, projeli se po lipských kanálech na kánoích, zahráli si beach
volejbal a s double deckerem s komentovanou prohlídkou se projeli po městě. Ve spřátelené škole jsme navštívili zeměpis, vaření,
IT, angličtinu… a jsme opravdu rádi, že studujeme na Bakalce!
Erika Sliwka a Stella Jarová I
žákyně 9.A

Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2018 | 19

Volný čas

CVIČENÍ PRO
NEJMENŠÍ

KNIHOVNA LÁKÁ
PRVŇÁČKY

Pohybové studio KLM z. s., pořádá v prostorách Studia My Fit na tř. Kpt. Jaroše 7b
lekce cvičení rodičů s dětmi ve věku 18–24
a 24–36 měsíců.
Jeden z kurzů je také vyhrazen pro celé
kolektivy mateřských škol. Přijďte se rozhýbat, naučit se nová říkadla a písničky, užít si
hry, zábavu a legraci. Čeká na vás spousta
zajímavých pomůcek, nářadí a náčiní.
Od září loňského roku jsme nově otevřeli
také odpolední kurzy pro předškolní děti ve
věku 3,5–5 a 5–7 let, a to v prostorách zrekonstruované tělocvičny ZŠ Husova. Cvičení
probíhá formou pohybové hry, pohybové
výchovy a průpravy. Metodika kurzů umožňuje dětem všestranně se rozvíjet, zlepšovat
si svoji obratnost, rovnováhu, sílu, rychlost,
koordinaci pohybů a celkovou zdatnost. Ke
cvičení jsou použity různé zajímavé pomůcky,
nářadí a náčiní. Rodiče jistě ocení možnost
parkování ve dvoře ZŠ a děti se po cvičení
mohou těšit na malou zdravou svačinku.
Bližší informace naleznete na stránce
https://www.klmstudio.cz/

Jde vaše dítě poprvé do školy? Vezměte
ho také poprvé do knihovny.
Knihovna Jiřího Mahena připravila již
16. ročník projektu na podporu čtenářství
u dětí prvních tříd. Od 3. září do 31. října nabízí
registraci prvňáčků zdarma, a to na všech
svých provozovnách.
Ústřední knihovna na Kobližné 4 navíc zve
4. října od 16.00 do 18.00 hodin na Slavnostní
pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře
knihovny.
Součástí programu bude také malování na
obličej a prohlídka knihovny s pohádkovými
bytostmi. V 17.00 hodin pak soukromé divadlo
Zdeňka Ševčíka sehraje Pohádku z bedny –
představení na motivy knížky Ludvíka Aškenazyho.
Snahou knihovny je spojit nezapomenutelné zážitky ze začátku školní docházky
s první návštěvou knihovny a pomoci dětem
i jejich rodičům na nové cestě ke čtenářství,
která s nástupem do školy začíná.
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz.

Ladislava Krásenská

I

Jana Kuncová

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu
pátek . . 20181–2hodin
Spoleûenský sál radnice Brno-stłed, Dominikánská 2

I

AKTIVITY PRO
DĚTI I SENIORY

Filiánek a Filia klub zvou v novém školním roce do svých řad děti, dospělé
i seniory.
Nové kamarády zve školka Filiánek na
Antonínské 18, přihlásit je možné děti od
2,5 roku.
Všem od 3 do 100 let, kteří rádi tancují
a baletí, je určena taneční přípravka
a baletní škola. Ukázkové lekce jsou připraveny ve Filiánku na ulici Antonínská
i na ulici Sportovní.
Filia klub dále zve na kurzy plavání pro
kojence, batolata a děti předškolního
věku s rodiči i bez rodičů.
Do Filiánku se mohou hlásit také
zájemci o profesní zkoušky na pozici
chůva a přípravné kurzy pro chůvy
i pečovatelky o děti. I pro seniory je připravena bohatá nabídka aktivit, například
tréninky paměti: Stáří nás nedoběhne,
jejichž ukázková lekce se koná
v Knihovně J. Mahena 27. září v 10.15
hodin. Informace o všech vzdělávacích
a volnočasových programech jsou zveřejněny na www.ﬁlianek.cz a www.ﬁlia.cz.
Marta Vojáčková

I

NAUČTE SE
HEBREJSKY

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

Židovská obec Brno pořádá každoročně
kurzy moderní hebrejštiny.
Kurzy jsou určeny jak pro úplné začátečníky, tak pro různé pokročilosti a jejich výuka
probíhá 1x týdně na tř. Kpt. Jaroše 3 a zahrnuje
celkem 30 lekcí po 90 min. Cena kurzu činí
pro dospělé 3 700 Kč, pro studenty a důchodce (po předložení průkazu) 3 000 korun. Své
dotazy a žádosti o zaslání závazné přihlášky
směřujte na telefon 544 509 622 nebo
na e-mail: secretary@zob.cz.
Jitka Králová
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OKTOBERFEST
OPĚT NA ZELŇÁKU

Slavnosti bavorského piva bude stejně jako
vloni hostit horní část Zelného trhu naproti
Tržnici Brno, která akci spolupořádá.
Brňané tak budou moci zažít tradiční atmosféru bavorského Oktoberfestu přímo v centru města. Akce se koná pod záštitou sta-

rosty městské části Brno-střed Bc. Martina
Landy, který 27. září úderem 11.00 hodiny
slavnostně narazí speciální samospádový
soudek.
„Oktoberfest na Zelňáku se bude konat
od 27. do 30. září. Budeme na něm mít originální piva z oktoberfestových pivovarů
Paulaner, Spaten, Löwenbräu, Weihenstephaner a Hacker-Pschorr, a také oktoberfestový speciál z českého Pivovaru Clock,
který vaří pivo přímo pro tuto akci,“ informoval Petr Holeš ze spolupořádající společnosti CRAFTBEER Import.
Kromě piva, které si hosté vychutnají
i z originálních tupláků, budou připraveny
preclíky a klobásky, obsluhovat budou hostesky v bavorských krojích, a o zábavu se
bude starat tradiční bavorská hudba. Nebudou chybět ani soutěže a další zábavní program. V případě nepřízně počasí budou připraveny stany.
Jan Šmikmátor

I

I letos milovníci umění nahlédnou do ateliérů a dílen svých sousedů výtvarníků.
Přijďte 29.–30. září nasát něco ze speciﬁcké
atmosféry míst prosycených myšlenkami
a úvahami nad fenoménem krásy či lidské
kreativity.
Návštěvníci budou mít možnost přímého
kontaktu s výtvarníky a dozvědět se něco více
o výtvarném řemesle i o umění samotném.
Otevřený je třeba brněnský ateliér sochaře
Michala Gabriela, nebo komentovaná prohlídka výstavy Miroslava Štolfy s dr. Jiřím Hlušičkou v Galerii Pekařská. K akci je vydáván informační sešit s podrobnými kontakty na
jednotlivé ateliéry a mapkami. Více na
www.gvuhodonin.cz.
Jan Buchta, Ph.D.

I

ZÁBAVA NA NEDĚLI

KDYŽ VÁS BAVÍ
SWING

Big Band Mr. Swing Brno v září opět
rozjíždí sezonu.
Příznivci swingu si budou moci poslechnout a zatancovat si na řadu známých
skladeb. Pravidelně hráváme v hotelu Slavia na Solniční, dále ve Společenském
centru v Bystrci či v Pohoštění u Šroubka
na Táborské 224. Je nás 17 muzikantů a tři
zpěváci. Jedním z nich je zasloužilý umělec Jiří Duchoň, skvělý muzikant, moderátor i bavič. Big Band Mr. Swing Brno
hraje nejen v Brně, ale i v okolí u různých
příležitostí jako jsou životní jubilea, svatby,
plesy a podobně. Program najdete na
stránkách www.mrswingbrno.com.
Martina Engelhartová

OTEVŘENÉ
ATELIÉRY

I

Hlavním tahákem open air minifesťáčku
pro celou rodinu Nedělní odpoledne…
budou, kromě legendy českého folku Vladimíra Merty, dva známé brněnské soubory – VUS Ondráš a Pozdní sběr.
Letošní pátý ročník se uskuteční 9. září.
Místem konání budou opět sady Národního
odboje u Šelepky, která poskytne akci zázemí
a solidní gastronomický servis. Program je
připravený pestrý, multižánrový, otevřený pro
návštěvníky všech věkových kategorií, včetně dospělých.

Kromě výše uvedených souborů na akci
vystoupí známá brněnská folklórní harmonikářka a zpěvačka Tereza Škrháková, mažoretky LiLi, nevšední pěvecké sdružení Vocal
Overdose a nestárnoucí valašský silák Železný Zekon. Připravena je také prezentace
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Městské policie Brno, brněnská
ZOO jistě opět přiveze nějaká svá zvířátka.
Pro děti je připravena řada atrakcí a soutěží.
Více na www.nedelniodpoledne.cz.
Libor Tupa

I
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VRCHNÍ ZAHRADNÍK
RODINY STIASSNI

DNY
EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ

Paláce, kostely, hotel, hrad, dům, kostnice – vždy po dvou a s průvodcem
místa znalým.
Letošní Dny evropského dědictví
nesou podtitul Společné dědictví, společné hodnoty. TIC Brno pro vás tedy
na sobotu 15. září 2018 připravuje
komentované prohlídky dvojic architektonicky zajímavých budov a památek, vždy jedné novodobé a jedné starší, které tak objevíte v nových
souvislostech.
S průvodci si prohlédnete dvojice
Palác Alfa a Kostel svatých Janů, Hotel
Avion a Kostnici u svatého Jakuba, Dům
pánů z Lipé a Palác Omega nebo Kostel
sv. Václava a hrad Špilberk. Během jediné procházky si tak na vlastní oči ověříte
rozdílnosti architektonických slohů
a dostanete se i do běžně nepřístupných míst. Předprodej vstupenek
v Informačních centrech TIC Brno a na
www.ticbrno.cz.
Lenka Němcová

V letošním roce si kontinuálně připomínáme 100. výročí vzniku Československa
a v mnoha ohledech srovnáváme stav věcí
tehdy a dnes.
Nelze opominout prozíravost našich předků, a to i v oblasti zahradního umění nově

vzniklé republiky. Uchování genia loci konceptu rozhlehlé zahrady vily Stiassni bylo
a je v popředí zájmu spolku Přátelé vily
Stiassni, který si dovoluje ve spolupráci se
správou objektu Národního památkového
ústavu a s Židovskou obcí Brno, pozvat
občany na výstavu v lodžii vily s názvem
Antonín Fröml – vrchní zahradník rodiny
Stiassni.
Výstavu lze zhlédnout v rozmezí 7. až
23. září 2018 v době návštěvnického provozu vily na Hroznové 14.
Vernisáže bude přítomna i paní Marie
Straková, dcera zahradníka a čestná předsedkyně spolku, která zapůjčila cenný
archivní materiál pro badatele. Osobní záštitu nad výstavou převzal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.
Více na www.vila-stiassni.cz.
Zdeněk Musil I
Foto: Fotoarchiv spolku

NEJVĚTŠÍ ZÁHADY
A TAJEMSTVÍ SVĚTA

I

V Letohrádku Mitrovských se od 15. září
do 2. prosince 2018 uskuteční česká premiéra výstavy Největší záhady a tajemství
světa.
Autoři výstavní koncepce Ing. Mgr. Ondřej
Mikulášek a Mgr. Petr Lukas představí unikátní a běžně nepřístupnou sbírku spojenou
s nejtajemnějšími předměty všech světadílů.
Veškeré exponáty mají jedno společné –
okolnosti jejich vzniku nebo jejich účel
obklopují doposud neobjasněné záhady
a tajemství. Pro zajištění všech exponátů
se autoři museli propojit s předními odbor22 | Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2018

níky nejen z několika zemí Evropy, ale
i z USA, Indie, Austrálie, Hondurasu a Číny.
Pravděpodobně nejhodnotnějším exponátem výstavy je 1:1 replika slavné Mitchell-Hedgesovy křišťálové lebky, dále bude
k vidění maketa největší rukopisné knihy
světa – Codexu gigas neboli Ďáblovy bible.
Kolekci náboženských artefaktů doplní Svatý grál, Longinovo kopí nebo Turínské plátno
a mnohé další pozoruhodné exponáty. Více
informací na www.letohradekbrno.cz
Marta Vojáčková

I

Volný čas

VŮNĚ BYLINEK
VÁBÍ NA FESTIVAL

Otevřená zahrada zve na zářijový festival
Aromaterapie a Bylinky a říjnovou Dýňovou
slavnost.
Přírodní kosmetika, éterické oleje, byliny,
čaje, masti, vykuřovadla a další léčivé zboží
zaplaví v neděli 16. září Otevřenou zahradu.
Podruhé totiž bude areál patřit festivalu Aromaterapie a Bylinky.
Na programu jsou přednášky, workshopy,
ukázky masáží a poradny bylinářů a aroma-

ZAHRÁDKÁŘI
ZVOU NA
VÝSTAVU

terapeutů. Na aromajarmarku se představí
více než desítka stánků s voňavým zbožím.
Vstupenky jsou k dostání pouze v předprodeji na www.smsticket.cz.
Pokud nechcete chybět ani na Dýňové
slavnosti, poznamenejte si v diáři datum
14. října, konat se bude od 10.00 do 17.00
hodin. Zahrada se zahalí do barev podzimu
a nabídne svá prostranství i zákoutí kulinářským, výtvarným, hudebním i herním zážitkům. Zveme pěstitele, farmáře a kuchaře,
kteří to s dýněmi umějí, aby předvedli svoje
umění.
Pokud máte recept na nejlepší dýňový
koláč široko daleko, přihlaste se do soutěže
o nejlepší dýňový koláč roku, a to do půlnoci
11. října.
Na vítěze čekají hodnotné ceny. Přihlášky
a více na www.otevrenazahrada.cz.
Martina Joachim

I

TRADIČNÍ VÝSTAVA
SUKULENTŮ

Skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zvou na
výstavu sukulentů, kaktusů a dalších exotických rostlin. Potrvá od 7. do 14. září, vždy
od 9.00 do 17.30 hodin.
Specializovaní pěstitelé z Moravy, Čech
i Slovenska a odborníci z Botanické zahrady MU vystaví stovky rostlin. K vidění budou
unikátní africké, mexické a madagaskarské
sukulenty, živé kameny, kaktusy i vzácné
bromélie. Větší prostor letos vystavovatelé
věnují sukulentům pěstovaným jako bonsaje. Výstava je prodejní, zájemci můžou
doplnit svoje sbírky o nové přírůstky. Nabí-

zen bude široký sortiment semenáčů
i dospělé sbírkové exempláře včetně rarit
z přebytků pěstitelů. Připravuje se i výprodej
části sbírky starších sbírkových rostlin a antikvární literatury s botanickou tématikou.
Přítomní pořadatelé poskytnou pěstitelské rady a pro skupiny, např. školní třídy,
zajistí průvodce výstavou. Fotografie
z minulých výstav jsou umístěny na
www.sukulentar.cz.
Navíc bude 8. září v parčíku PřF MU
u výstavních skleníků probíhat burza minerálů a fosílií.
PhDr. A. Tomandl

Podzimní výstava výpěstků ze zahrad
a vinohradů se uskuteční v prostorách
sálu Pivovarského pohostinství na
Mendlově náměstí 20.
Výstava bude otevřena 13. září od
13.00 do 18.00 hodin, 14. září od 10.00
do 18.00 hodin a 15. září od 10.00 do
17.00 hodin. Obdivovat zde budete
kořenovou zeleninu, ovoce, rozkvetlé
květiny, okrasné dýně a další výpěstky
zahrádkářů, k vidění bude i expozice
včelařů.
Na místě zakoupíte burčák, víno, med
a další včelí produkty, součástí programu je degustace ovoce a košt domácí
slivovice. V prodeji budou také síťky na
ochranu ovoce, náhradní pytlíky na
trháčky a mnoho dalších výrobků z šicí
dílny družstva invalidů Myjómi.
Marta Vojáčková

I

I
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Volný čas

BOTANKA ZVE
DO KROUŽKŮ

Je tu další školní rok a s ním nové kurzy,
kroužky pro děti, dospělé, seniory v centru
volného času Botanka na Botanické 13.
Chystáme pro vás pestrou nabídku přednášek, setkávání v klubu pro seniory u nás
na Botance i ve společenském sále na
radnici. V naší nabídce nechybějí ani výlety
a tvořivé dílny.
Stačí se podívat na www.botanka.cz, zavolat si pro více informací na telefonní číslo

VYPÁTREJTE POKLAD
Vydejte se na dobrodružnou cestu, na
jejímž konci objevíte ukrytý poklad. Napínavou hru Pevnost VIDArd si užijí všichni
školáci, kteří rádi řeší úkoly a hádanky.
Pronikněte do tajů expozice VIDA! Objevte
věci, které zůstávají běžnému návštěvníkovi
skryté. Vyřešte spoustu zábavných i zapeklitých úkolů a získejte poklad, který se zde
ukrývá. Abyste ho získali, musíte projít několika úrovněmi. Pro vstup do další úrovně stačí
na webové stránce postupně zadávat správná hesla. K nim vás dovedou úkoly u vybraných exponátů. Zastavíte se například
u moderování počasí, využijete čárové kódy
a rozpohybujete kontinenty. Budete následovat řeku, která protéká celou expozicí,
abyste se dostali v pátrání dále. Jakmile splníte všechny úkoly, poklad už máte na dosah
ruky. Stačí jen objevit v expozici mapu a správně ji použít.
Pátrací hru si můžete zahrát kdykoliv
během otevírací doby vědecko-zábavního
centra. Vyhraďte si na ni alespoň dvě hodiny.
Pro hru je nutné použití vlastního chytrého
telefonu s připojením k internetu, Wi-Fi je
bezplatná. Více informací najdete na
Ema Zezulová I
www.vida.cz.

DIVADELNÍ DÍLNY

725 871 752 nebo k nám přijít na kus řeči.
Zápisy jsou 10. a 12. září, přitom jednu lekci
si u nás můžete vyzkoušet zdarma.
Věříme, že se vám u nás bude líbit stejně
jako všem, kteří s námi prožili prázdniny.
Výtvarný tábor byl povedený a dětskými prsty
rozhýbal pohádkové postavičky v animovaném ﬁlmu.
Rodiče měli možnost zhlédnout dětské ﬁlmy a nakouknout tak do pohádek poslední
táborový den. Tábor s tématikou Brna byl
napínavý svým obsahem a bitvou se Švédy.
Ty představovaly děti z jiného přátelského
příměstského tábora. Ochutnaly jejich netradiční speciality, jako závěrečné usmíření se
všemi národy.
Ani naši senioři o prázdninách nelenili, byli
stateční, neseděli za pecí, přišli cvičit a navštívili Znojmo a Tišnov s výkladem pana průvodce, který je doslova pěkně protáhl.
Olga Chladilová

I

Od 1. září zahajuje Brněnské Dětské Divadlo na Gorkého 1 další sezonu pravidelných
aktivních divadelních dílen pro děti ve věku
od 5 do 8 let spolu s rodiči.
Víkendové divadelní dílny pod vedením
odborných lektorů jsou dvouhodinové otevřené lekce, založené nejen na dramatické
výchově.
Dospělí ztrácejí pod tíhou neustálého spěchu a problémů, které život přináší, současně
s nedostatkem času, svou bezprostřednost
a schopnost si s dětmi hrát. Jeden ze způsobů, jak tento stav změnit, je divadlo.
Lekce budou probíhat na základě různých
tematických okruhů vybíraných podle předchozích zkušeností, znalostí a jejich využití
v dalším běžném životě. Při výběru jednotlivých tematických okruhů bude samozřejmě
přihlédnuto i k tomu, že účastníci budou
různých věkových kategorií. Lekce budou
probíhat velmi přístupnou, hravou formou,
jejich obsah na sebe nebude zásadně navazovat a bude tak vhodný pro pravidelné
účastníky divadelních dílen, stejně jako i pro
nově příchozí. Podrobné informace získáte
na e-mailu: divadylko-brno@seznam.cz.
Jiří Ryšánek

I

LUŽÁNKY PRO BRNO
Středisko volného času Lužánky v září otevírá nejen nové kroužky, ale vstupuje také
do své 70. sezony. Co tato nejstarší volnočasová organizace v rámci oslav chystá
a na co se mohou Brňané těšit?
Je to neuvěřitelné, ale Lužánky jako místo
pro vzdělávání dětí a mládeže fungují od roku
1949 – a to nepočítáme nejstarší budovu
v parku Lužánky, která k zábavě a obohacení
Brňanů slouží už od roku 1855. Ve školním
roce 2018/2019 si Lužánky připravily nejen
zajímavé kroužky, ale také oslavy spojené
právě s tímto kulatým výročím.
Na podzim chystají zaměstnanci Lužánek
pro veřejnost Hru po Brně, která potěší všechny aktivní Brňany. „Od října si budou moci
dospělí, děti, maminky s kočárky i studenti
v rámci Hry po Brně procházet několik okruhů
s různou tematikou cca po deseti zastávkách
na zajímavých místech Brna podle GPS,“
komentovala hru koordinátorka oslav Milena
Bogdálková.
Na to navazuje další zajímavý projekt
Lužánky pro Brno, který odstartujeme také
začátkem školního roku ve spolupráci s magi-
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strátem. Zaměstnanci Lužánek navrhnou projekty, které zlepší využití volného času v Brně
širší veřejnosti a zvelebí veřejný prostor.
Pokud projekt bude úspěšný, postarají se
i o jeho realizaci. Účastníci Hry po Brně budou
posílat svoje hlasy projektu, který chtějí podpořit. „A na závěr oslav naší sedmdesátky
v červnu 2019 se mohou všichni těšit na velké
překvápko,“ slíbila Bogdálková.
Pro více informací o oslavách sledujte
www.luzanky.cz/70-sezona nebo lužánecký
facebook.
Mgr. Anna Petrželková

I

Kultura

RE-KABARET
V Divadle Bolka Polívky se už 8. září v 19.00
hodin můžete těšit na první premiéru, i když
ne v tradičním slova smyslu.
Ve speciálním vydání tzv. Re-kabaretu, který tvoří po tři roky nedílnou součást repertoáru
divadla, se pod názvem The Best of na jevišti
potkají známí i neznámí, mladí i věkem protřelí, mistři současní i budoucí, aby předvedli
kus ze svého umění a utkali se v klání o váš
smích. Přijďte si užít výběr těch nejlepších
scének z tohoto prudce zábavného, lehce
návykového, drze společenského a nekompromisně satirického občasníku Divadla Bolka Polívky. Vstupenky jsou k dispozici online
přes síť GoOut nebo na pokladně divadla.
Jiřina Veselá

I

HAUSOPERA:
POSLEDNÍ PÓLO
První českou site speciﬁc operu připravil
spolek Hausopera a odehraje se v Lázních
Rašínova. Pro toto místo s vůní chlóru
vznikla jednoaktovka Poslední pólo, ve které nechybí zlomené srdce, černé svědomí,
bazén prolitých slz a odpuštění.
Uvedena bude ve třech představeních, a to
30. září, 12. a 14. října vždy v 19.00 hodin u bazénu v Lázních Rašínova. Zkomponoval ji skladatel a šéfdirigent Janáčkovy opery Marko
Ivanović na libreto Josefa Škarky. Inscenaci
vytvořil režisér Petr Hašek, umělecký vedoucí
divadelní skupiny Geisslers Hofcomoedianten.
Nedílnou součástí inscenace bude vystoupení
olympijské reprezentantky v synchronizovaném plavání Alžběty Dufkové a jejího týmu
akvabel. Doporučený dress code: žabky.
Ambicí spolku Hausopera je uvádění
nových komorních oper komponovaných na
míru různorodým místům Brna, která jsou
pozoruhodná architektonicky, svým příběhem nebo geniem loci. Vznikají tak site-speciﬁc projekty, neoddělitelně svázané s konkrétními prostory. Site-speciﬁc opera nemá
v České republice tradici, v kontextu našeho
regionu se tedy jedná o zcela nový žánr.
Hausopera se hlásí k tradici progresivní dramaturgie Janáčkovy opery i k Miloši Ištvanovi,
Josefu Bergovi a dalším duchům brněnské
moderny. K jejím inspiracím patří kolektivní
práce brněnských skladatelů (Piňos – Štědroň – Medek atd.). Cíleně navazuje i na silný
odkaz brněnských konceptuálních umělců
a jejich intervencí do veřejného prostoru.
Více na www.hausopera.cz.
Jitka Miková

I

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

V Moravské zemské knihovně je do 5. října
k vidění výstava nazvaná Zvláštní vydání.
50 let od okupace Československa 21. srpna
1968 v moravském tisku.
V období letních prázdnin a začátkem
podzimu si připomínáme srpnové události
roku 1968, a to konkrétně výstavou k publikaci Zvláštní vydání. Žurnalistika v srpnu
1968 v moravských krajích. Publikaci vydala

Moravská zemská knihovna k výročí 50 let
od okupace Československa 21. srpna 1968
v moravském tisku.
Průvodním jevem událostí způsobených
okupací Československa vojsky Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 byla exploze mediálních zpráv. Žurnalisté se snažili průběžně
informovat veřejnost, a k tomu jim nestačila
běžná vydání denního tisku. Fenoménem
doby se stala zvláštní vydání, která byla
vydávána redakcemi ústředních, krajských,
okresních i závodních novin v celé republice.
Vystaveny jsou některé originály Zvláštních vydání novin, zejména z prvních dnů
okupace, nové tituly novin, které začaly
v době okupace vycházet, fotografie
z brněnských ulic ze srpna 1968 i kresby ze
Radka Chlupová I
srpnového tisku.
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F E S T I VA L P O L Á R K O V Ý D O R T
P R O G R A M V D I VA D L E P O L Á R K A
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23
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Obři věk 3+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Prezidenti věk 13+
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
Alenka za zrcadlem věk 5+
Vnitřní nepřítel věk 13+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic

věk 3+

8.45 a 10.00
15.00
19.30
M A L Á S C É N A 9.30 a 11.00
14.00
M A L Á S C É N A 20.00
M A L Á S C É N A 10.00
M A L Á S C É N A 14.30 a 16.00

PROGRAM V ŠAPITÓ – BJÖRNSONOVY SADY

21
22

23

25
26
27
28
29

pá

so

ne

út
st
čt
pá
so

Golden delicious
Já jsem Krabat věk 11+
Figurkov
Z tajného deníku Smolíčka Pé
Polaris
Angatar věk 3+
Figurkov
Alenka v říši divů věk 5+
Bombarďák
GOON. Krvavá pomsta! věk 14+

KONCERT
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN
D I VA D L O L Í Š E Ň

věk 6+

STUDIO DAMÚZA
KONCERT
STORYSINGING
D I VA D L O L Í Š E Ň
TOY MACHINE
KONCERT
IDDQD

František z kaštanu, Anežka ze slunečnic
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Jak dělá ryba věk 0+
Jak dělá ryba věk 0+

věk 3+

17.30
20.00
11.30
14.30
17.30
11.00
11.30
14.30
17.30
19.30

8.45 a 10.30
9.30
9.30
M A L Á S C É N A 9.30 a 11.00
M A L Á S C É N A 14.00 a 15.30
MALÁ SCÉNA

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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Kultura

ŠPILBERK ŽIJE!

Hrad Špilberk se už pošesté otevře při své
tradiční největší akci Špilberk žije. Její letošní podtitul Případ legionářské čepice dává
tušit, že tentokrát se návštěvníci mohou
těšit na atmosféru roku 1918 a první republiky.
Akce se koná o víkendu 8. a 9. září vždy
od 10.00 hodin až do večera. Slibuje zábavu
pro malé i velké a k tomu připomínku 100 let
od vzniku republiky.

Návštěvníci si zahrají detektivní šifrovací
hru Případ legionářské čepice, zhlédnou příjezd prezidenta Masaryka, potkají četnickou
posádku a pokochají se i módou první republiky. Chystá se také stylové občerstvení
a zmrzlina, nebudou chybět ani soutěže pro
děti o drobné ceny nebo hudební retro
vystoupení.
Kromě toho budou otevřené všechny stálé
expozice i aktuální výstavy Rok 1918 – co nám
válka vzala a dala… a Rok 1968 v Brně očima
cenzora, v plánu budou i speciální komentované prohlídky Jihozápadního bastionu, obřího výběžku opevnění Špilberku. Rozhodně
bude z čeho vybírat, program za zvýhodněnou cenu zabaví celou rodinu. Akci Špilberk
žije! Případ legionářské čepice pořádá
Muzeum města Brna o víkendu 8. a 9. září
vždy od 10.00 hodin až do večera. Více na
Daniel Zeman I
www.spilberk.cz.

SMETANOVA
LIBUŠE NA BVV

Janáčkova opera NdB oslaví stoleté výročí
české státnosti uvedením opery Bedřicha
Smetany Libuše.
Slavnostní premiéra opery se odehraje
v největším výstavním pavilonu P brněnského
výstaviště 7. září, reprízy jsou připraveny na
9. a 11. září a 26. a 28. října. Poslední z nich
oslaví stoleté výročí založení Československé republiky. Tématem sezony 2018/19 jsou
Sny! Tím prvním je sen o budoucnosti českého národa, v hudebním nastudování dirigenta Roberta Kružíka. V roli Libuše se představí Lucie Hájková, Přemysla ztvární Jiří
Hájek.

„Díky rekonstrukci Janáčkova divadla jsme
objevili fascinující prostor na brněnském
výstavišti, kde jsme již v této sezoně odehráli
úspěšnou inscenaci Fausta a Markéty, Tosky
nebo Turandot. Naše inscenace Libuše také
výborně zapadá do tohoto prostoru. Protože
slavíme založení Československé republiky,
začíná inscenace zde, v roce 1918, kdy
Národní divadlo odehrálo 22. 12. slavnostní
představení Libuše pro Tomáše Garrigua
Masaryka v hlavní roli s Emou Destinnovou,“
uvedl režisér a umělecký šéf opery Jiří Heřman. Více na www.ndb.cz.
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Tomáš Urbič
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BACHŮV
VARHANNÍ
PODZIM

Bachův varhanní podzim zve již podeváté příznivce barokní hudby k jedinečným zážitkům.

Důstojné chrámy, mohutný zvuk varhan a hravost hudby. Skladby Johanna
Sebastiana Bacha, jeho současníků
a jejich vliv na českou varhanní tvorbu –
to je program v pořadí již devátého
ročníku Bachova varhanního podzimu.
Letos je na programu celkem devět
koncertů předních protagonistů varhanního světa, z nichž čtyři se odehrají
v Brně.
Čtveřici brněnských koncertů zahájí
ve středu 3. října polský varhaník,
improvizátor a pedagog Julian Gembalski, který rozezní varhany jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Stálice české varhanní scény Irena
Chřibková pak usedne za nedávno
rozšířené varhany v brněnském kostele sv. Tomáše ve čtvrtek 11. října.
Neděle 14. října bude patřit v bazilice
jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie Martinu Moudrému, který se
specializuje na Regerovo dílo.
Vítaným zpestřením brněnského
programu bude koncert Davida Ebena
a jeho souboru Schola Gregoriana Pragensis, který je ideálním propojením
varhan a sborového mužského zpěvu.
Prostřednictvím gregoriánského chorálu přivede posluchače k samým kořenům evropské duchovní hudby. Jako
protiklad pak nabídne liturgické zpěvy
Petra Ebena z poloviny 20. století. Koncert se uskuteční 21. října v 19.00 hodin
a určitě si ho nenechte ujít.
Anna Pinknerová
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Kultura

SKEJTU ZDAR

O tom, že je současná skejtová brněnská
scéna neustále živá, není pochyb. Ale víte
jak se skejtovalo v sedmdesátých a osmdesátých letech v ne úplně příznivé atmosféře tehdejšího komunismu?
Toto období plné adrenalinu a volání po
svobodě zobrazuje nový dokument z dílny
režiséra Šimona Šafránka King Skate. Není
však jen dokumentem zobrazujícím historii
skateboardingu v České republice. Je to
především ﬁlm o přátelství, odvaze, o neohrožených hrdinech, kteří dokáží i v nepříznivých
podmínkách bojovat za to, co mají rádi. Jeden
velký nekonečný (nejen ﬁlmový) mejdan!
A o jeden takový mejdan se postará i kino
Scala ve spolupráci s brněnskými skejtovými
značkami Acrasy Apparel, Cult of the road
a místními hvězdami ze scény, kteří to pořádně rozjedou 17. září na Moravském náměstí!
Celá událost začne v 17.00 hodin jako skejt
jam, který bude spojen s tematickými soutěžemi autentických skejtových disciplín ze
sedmdesátých a osmdesátých let. Atmosféra
se plynule přenese do Univerzitního kina Scala, kde ﬁlm ve 20.30 hodin slavnostně uvede
režisér Šafránek spolu s ﬁlmovou delegací.
Poté bude následovat afterparty na zahrádce
Magdaléna Hlatká I
Café Bar Scala.

LEITNERKA
ROZJÍŽDÍ DALŠÍ
SEZONU
Na září se těšíme snad více než na letní
prázdniny. Tiše věříme, že ukončí kruté tropické léto a přinese s sebou kouzelné léto
babí. Především se ale nemůžeme dočkat,
až odstartujeme další nabitou sezonu.
O její začátek se 18. září postará tradiční
a oblíbený poslechový pořad hudebního
publicisty a kritika Jiřího Černého.
Pátek 21. září bude patřit výjimečným
kapelám alternativní kytarové scény. Sýček
a Pris vás zahrnou intenzivní kombinací
krautrocku, post-punku, kytarového hluku,
sedmdesátkové psychedelie a intimního
písničkářství.
Zkrátka nepřijdou ani děti. Kouzelnické
představení divadla Hysterie bude 23. září
rozhodně stát za to.
Zahájíme také sérii jazzových koncertů,
a to ve středu 25. září koncertem jedinečného progresivního mladého jazzmana Pavla Zlámala s uskupením PQ.
V závěru měsíce se budeme těšit na psycho-blues-rockový Ogrom cirkus z Německa, kteří již jednou příjemně překvapili brněnské publikum. Spolu s nimi si zahrají
Metronome Blues.
Stejně jako v minulých letech připravujeme také pravidelné lekce jógy a kalanetiky,
výstavy a návyková posezení v Café Leitnerka.

ZÁŘÍ 2018
ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ / 19:30
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Tradiční poslechový pořad
PÁTEK 21. ZÁŘÍ / 19:30
SÝČEK / support PRIS
Tam kde sýček nehouká /
Tichem se ozývá opravdová smrt
NEDĚLE 23. ZÁŘÍ / 15:00
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
Divadlo Hysterie (Nedělní pohádka)
ÚTERÝ 25. ZÁŘÍ / 19:30
PAVEL ZLÁMAL & PQ
Contemporary jazz

PRINCESS CHELSEA
NA FLÉDĚ

Radmila Krásenská

I

Novozélandská zpěvačka, kterou proslavila skladba The Cigarette Duet, zazpívá
1. října od 19.00 hodin v klubu Fléda.
Ikonický klip k populární písni má aktuálně
na YouTube přes 40 milionů zhlédnutí. Chelsea Nikkel alias Princess Chelsea ale není
jen dívkou z bazénu se srdíčkovými brýlemi.
Fanoušky si získala vesmírným indie
popem, který roztomile a zároveň melancholicky vypráví obyčejné příběhy ze života.
Poznávacím znamením jsou i její rozverné,
barevné videoklipy se surreálnými obrazy,
ve kterých se často objevuje její milovaný
kocour Winston.
Její druhé album The Great Cybernetic
Depression sklidilo pozitivní recenze
a vystřelilo tuto talentovanou muzikantku
z Aucklandu mezi světové hvězdy. Zamýšlí
se v něm nad posedlostí technologiemi,
která pomalu přivádí lidstvo k úpadku.
Jako předskokanka vystoupí éterická
Never Sol. Více na www.fleda.cz.
Sabina Coufalová
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ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ / 19:30
OGROM CIRCUS (GER) /
support METRONOME BLUES
Německá psychedelická žánrovka
Od 3. září obnovujeme pravidelné
pondělní kurzy cvičení
17.00 – 18.30 Kalanetika s Janou Kosikovou
19.00 – 20.00 jóga s Veronikou Banaśovou
Od 3. září pro vás opět otvíráme Café Leitnerka
s příjemnou zahrádkou (po-pá 16-22)
STŘEDA 3. ŘÍJNA / 19:30
ISLAJA (FIN) / support MAKAK
Psychedelická skandinávská něha
Předprodej v síti GoOut /
Indies, TIC Brno, Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.facebook.com/leitnerka/
www.leitnerka.cz
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Kultura

DESIGNÉRA!!

Výstava diplomových prací studentů průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně
2018 je v Technickém muzeu k vidění do
16. září.
Výstava DESIGNÉRA!! je letos součástí
3. mezinárodního bienále studentského
designu Design.S a představuje práce
12 diplomantů oboru Průmyslový design ve
strojírenství. V prostoru muzea jsou vystaveny
postery zobrazující vizualizace všech navržených výrobků a výběr modelů v měřítku.
Studenti designu ÚK FSI VUT získali v historii již více než 110 významných ocenění
v různých designérských soutěžích, např.

mnohá ocenění v dřívějších soutěžích DC ČR
Dobrý design i v prestižních mezinárodních
soutěžích. Na podzim 2011 byla brněnská
škola designu na ÚK FSI VUT také vybrána
mezi 100 světových škol designu, které byly
představeny na výstavě u příležitosti světového kongresu IDA (International Design
Aliance).
Současný magisterský obor „Průmyslový
design ve strojírenství / Industrial design“
absolvovalo na ÚK FSI VUT Brno od roku
1997 již na 330 mladých designérů. Letošní
magisterské státnice byly v pořadí dvacáté
Marta Vojáčková I
druhé.

JAK VYPADAL
BARON TRENCK

Jak vypadal jeden z nejslavnějších špilberských vězňů, velitel pandurů František
baron Trenck?
To ukáže projekt Muzea města Brna

a Masarykovy univerzity Antropologický,
forenzní a historický výzkum mumie barona
Trencka. V loňském roce tým vědců Trenckovu mumii scanoval na radiologickém pracovišti Fakultní nemocnice Brno, loni také
Muzeum města Brna navrátilo do rukou Kapucínského řádu prst barona Trencka, který se
v minulosti záhadně dostal mezi jeho sbírkové
předměty. Nyní má projekt další výstup: vědci
již stihli rekonstruovat podobu barona Trencka ve 3D.
K vidění bude v příštím roce, kdy si výstavou
na Špilberku připomeneme 270. výročí úmrtí
Franze Trencka. Zde se návštěvníci možná
dočkají i toho, že postava barona Trencka
bude rozpohybována a uvidí jej znovu briMichael Kalábek I
lantně šermovat.

28 | Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2018

DOKONALÁ INEZ
TUSCHNEROVÁ

Vždy dokonale upravená, s rudou rtěnkou a červeným lakem na nehty. To
byla Inez Tuschnerová (1932–2015),
česká textilní výtvarnice, kostýmní
návrhářka a akademická malířka.
Výstavu mapující její dílo zahájí v Pražákově paláci vernisáž 13. září v 18.00
hodin. K vidění zde bude její tvorba od
skic a kostýmních návrhů, přes volnou
tvorbu až po ukázky mistrné práce s technikou Art Protis a Artaig.
Svým dílem předeslala současnou tendenci, kdy se v umění přehlceném online světem a životem na sociálních sítích
rehabilituje jeho rukodělnost a fyzická
práce s materiálem.
Život umělkyně byl těsně spjat s Brnem
– navrhovala kostýmy pro Národní divadlo, na JAMU vyučovala kostýmní tvorbu.
Jako jedna z prvních začala pracovat
s technikou Art Protis – její unikátní textilní
objekty, opony či dekorativní stěny se
objevily na výstavě v Design centru
v Londýně a v dalších evropských metropolích. V roce 2002 dostala Cenu města
Brna za celoživotní dílo, v roce 2012 pak
cenu DIVA za celoživotní mistrovství
v oboru kostýmní výtvarnice.
Tvorba Inez Tuschnerové se vyznačuje nepřehlédnutelným výtvarným rukopisem, unikátní byla zejména její práce
s netkaným textilem v architektuře.
Michaela Paučo

I

Neziskové organizace

NEVÍTE, ZDA JSTE
ZÁVISLÍ?
Hrajete, sázíte, pijete často alkohol nebo
užíváte návykové látky a občas si nejste
jistí, jestli máte situaci plně pod kontrolou?
Terapeutické centrum nově nabízí službu ProDialog, díky níž můžete nezávazně a bezplatně
probrat svoje problémy se zkušenými odborníky,
kteří vám pomohou zjistit, jestli u vás již začíná
vznikat závislost apřípadně poradí, jak dál postupovat. Poradenství je ale určeno také pro rodiny
a blízké osob se závislostmi. Terapeutické centrum se specializuje na ambulantní léčbu závislostí na alkoholu, drogách, hraní nebo sázení.
Všechny služby poskytuje svým klientům zdarma
a zcela diskrétně. V rámci Pro-Dialogu se o službách Terapeutického centra mohou přijít informovat ilidé z jiných organizací, pro jejichž klienty
mohou být nabízené služby užitečné. Terapeutické centrum je součástí Společnosti Podané
ruce, najdete je v Brně na ulici Hilleho 5. Službu
Pro-Dialog můžete využít každé úterý od 14.30
do 16.00 hodin a každý čtvrtek od 9.30 do 11.00
hodin, není třeba se objednávat předem. Více
na webu: terapiejmk.podaneruce.cz. Kontakty
pro další informace: 541 227 704, 778 486 355,
e-mail: terapie.jmk@podaneruce.cz
Jarmila Bajerová
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GALERIE PRÁH

Každý měsíc připravuje Galerie PRÁH na
Křenové 63 vernisáže výrobků doplněné
workshopem.
Vernisáže budou věnovány výrobkům
sociálně terapeutických dílen, chráněných
dílen i jednotlivým tvůrcům. Na ně vždy naváže workshop, na kterém si návštěvníci pod
vedením lektorů mohou vlastnoručně něco
pěkného vyrobit. Atmosféru setkání oživí
hudební vystoupení a po celý den bude možnost zakoupit již hotové výrobky z nabídky
obchodu. Kromě výrobků pro radost jsou to
také didaktické i klasické hračky či montessori
pomůcky. Galerie PRÁH je pro zákazníky otevřena vždy od pondělí do pátku od 9.00 do
17.00 hodin, data konání vernisáží bude průběžně zveřejňovat na své facebookové
Mgr. Lenka Rédová I
stránce.

SLUŽBY PRO LIDI
S ALZHEIMEREM

Centrum denních služeb Brno nabízí
pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou
i s jinými typy demence.
Alzheimerova choroba je jedním z nejčastějších onemocnění dneška. Skutečnost, že
nemocný již nezvládá o sebe pečovat, se
stává každodenní noční můrou řady rodin.
V této chvíli dokážeme nabídnout účinnou
pomoc a podporu v Centru denních služeb
Brno na Hrnčířské 27, jehož zřizovatelem je
Diakonie ČCE.

Jana Tesařová
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PLAVECKÉ LÉTO

DEN RODIN

V červenci proběhl v areálu DROMu
na Hvězdové ulici Den rodin.
Akce byla určená především pro romské rodiny, které se odpoledne sešly,
aby si užily vystoupení hudebních skupin,
dobrého jídla, pro děti byly připraveny
zábavné hry a skákací hrad. Přátelské
setkání připravilo občanské sdružení
Spolek křesťanské pomoci.
Hana Cenková

Zaměřujeme se na péči o klienty, kteří
potřebují dohled a pomoc druhé osoby a to
především z důvodů příznaků demence,
Alzheimerovy choroby, vaskulární demence
a dalších typů tohoto onemocnění.
Centrum je určeno klientům, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nevyžaduje
nepřetržitou ošetřovatelskou péči. Těm, kteří
mají zachovanou pohyblivost natolik, že zvládají přesuny z domova do centra a zpět
a jejichž celkový funkční stav umožňuje pobyt
v centru.
Nabízíme ambulantní službu od pondělí
do pátku v době od 7.00 do 16.30 hodin. Usilujeme vždy o individuální přístup podle
potřeb klienta. Bližší informace o službě a programu sdělí vedoucí centra denních služeb
Brno Bc. Petra Stávková, DiS na telefonu
541 248 401 nebo e-mailu: cds.brno@diakonie.cz. Neváhejte se nám ozvat, v současnosti
máme volnou kapacitu.

I

Klub SK Kontakt Brno pro osoby s postižením se z bazénu na Kraví hoře v létě přesunul do plaveckého areálu ve Strakonicích.
Ve spolupráci s Kontaktem bB se totiž
44 plavců klubu zúčastnilo Plaveckého léta.
Třítýdenní akce je jedinečná svým rozsahem a množstvím zapojených osob, kde
v jednom bazénu plavou vrcholoví plavci
s plaveckými nováčky. Celkem si přijelo nabitého programu plného plaveckých tréninků,
jógových cvičení a tanečních rozcviček na
vozíku užít 131 plavců a přes 120 doprovodných osob z řad personálu a rodinných příZuzana Lehotská I
slušníků.
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Stalo se v naší městské části

3. NEJLEPŠÍ EKONOM
V REPUBLICE
Institut ekonomického vzdělávání z.ú. pořádal letos již druhým rokem Ekonomickou
olympiádu.
Prestižní soutěž v ekonomii a ﬁnancích je
unikátní nejen v České republice. Cílem je
vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy
ze středních škol celé republiky. Soutěž je
tříkolová, na počátku se účastnilo přes 10 000
žáků z 235 škol a do ﬁnále v Praze postoupilo
z krajských kol 53 žáků.
Za naši školu postoupili Robert Hartmann
a Pavel Králík ze 3. ročníku a Lucie Prokopová
ze 4. ročníku, která se však ﬁnále vzhledem
k aktivitám po absolvování studia nezúčastnila.
Postup mezi nejlepší desítku v červnovém
ﬁnále vybojoval náš Pavel Králík a umístil se
na úžasném 3. místě v České republice. Velké
poděkování za přípravu, rady a povzbuzování

patří přípravné koordinátorce všech tří našich
soutěžících a zároveň vyučující naší školy
Ing. Ellen Janalíkové.
Na zpáteční cestě se ve vlaku chlapci shodli, že i když je příští rok čeká maturita, Ekonomickou olympiádu si určitě nenechají ujít.
Ing. Mgr. Jiří Haičman
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POZITIVNÍ
KULTURNÍ ŠOK
Měli jsme s kolegyní domluvenou pracovní
schůzku ve Střední škole polytechnické na
Jílové. Čekal jsem na ni ráno před osmou
na prostranství před recepcí. Kolem spěchaly do školy desítky studentů, každý na
mě pohlédl se slovy: Dobrý den, nebo Dobré ráno. A zřetelně vyslovovali!
Přijde to někomu jako banalita nebo
samozřejmost? V okolí některých jiných škol
a učilišť, kudy mě občas vede cesta, slýchám od mládeže úplně jiné výrazy a věty,
které jsou zcela nepublikovatelné.
Jistě, na frekventovaných ulicích města
by se těžko dodržoval venkovský obyčej
důsledně zdravit nejen známé tváře, ale
také každého staršího člověka. V areálu
školy je zřejmé, že komu je nad pětadvacet,
patrně je pedagog, zaměstnanec nebo
host. Sluší se tedy, aby mu žák prokázal
pozdravem onen gram automatické úcty,
k níž nás vedli v mém mládí, tj. za císaře
pána. Respekt k vyššímu věku je jedním
z pilířů slušné společnosti. Ne snad jako
nějaké dogma. Mládež může těžko čekat
respekt a úctu k vlastní svobodné vůli od

starších, pokud starší generaci sama neprokáže respekt. Člověk může vlivem okolností
přijít o majetek, o zdraví, ale ne o znalosti,
dovednosti a slušné chování, když už je
k nim jednou přiveden. Leda by se jich vzdal
sám. Zda být gentlemanem či hulvátem,
dámou nebo čúzou, o tom pak v dospělosti
rozhoduje každý za sebe.
Také stavební rozvoj školy i vybavení učeben a studovny je na vysoké úrovni. Vedení
a pedagogický sbor zřejmě podávají maximální výkon ve vzdělávání i mravní výchově,
berou svou práci jako poslání, ne pouze
jako prostředek k obživě. Není divu, že škola i žákovské týmy sbírají každoročně ocenění v řadě soutěží. Absolventům se pak
otevírá opravdu perspektivní budoucnost...
Více na www.jilova.cz.
Vzdáváme s kolegyní čest celé SŠ polytechnické za odbornou i společenskou úroveň, kterou nastolila. Včetně studentů, kteří
ji berou za svou.
Mohla by si od nich někdy brát příklad
i parlamentní sněmovna...
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Miroslav Sedláček

I

DÁREK
PRO STUDENTY
I UČITELE

Zřizovatel Cyrilometodějského gymnázia, Česká provincie Kongregace sester
sv. Cyrila a Metoděje, založená 8. září 1928
a slavící v osmičkovém roce rovněž své
výročí, připravila studentům i pedagogům
originální dárek.
Poté, co byl při příležitosti 20. výročí založení školy nově vybudován Sportovní areál
sv. Josefa, k jehož slavnostnímu otevření
a požehnání brněnským biskupem Mons.
Vojtěchem Cirklem s následnou sportovní
studentskou kolaudací došlo ještě před
koncem školního roku 2016/2017, přikročila
k dalšímu zvelebení školy.
Na podzim roku 2017 bylo oficiálně zveřejněno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Integrovaného regionálního operačního
programu na realizaci projektu Vybudování
odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy. Obsahem projektu je vybudování a vybavení odborných učeben přírodních věd, cizích jazyků, informačních
technologií, přírodovědné laboratoře a kabinetů. Kromě nových učeben se počítá
s výtahem a drobnými vnitřními stavebními
úpravami pro zajištění bezbariérovosti.
Realizace celého projektu bude stát
48 681 364 korun, přičemž dotace z IROP
činí 95 %. Zbylých 5 % hradí příjemce dotace, kterým je zřizovatel školy, Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Předpokládané dokončení realizace
celého projektu je do konce roku 2018.
Dodavatel stavby byl vybrán na základě
výběrového řízení.
Projekt je spolufinancován Evropskou
unií.
Monika Vondráková

I

Stalo se v naší městské části / Sport

DEN S IZS SE OPĚT VYDAŘIL

Další ročník Dne s Integrovaným záchranným systémem, který pořádá městská část
Brno-střed na koupališti Kraví hora a přilehlých prostranstvích, se letos uskutečnil
26. června 2018.
Letošní den s IZS pro děti i žáky Brna-střed se díky velkému nasazení a opravdu
zajímavým ukázkám všech složek Integrovaného záchranného systému velmi vydařil.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci
i ukázkách na místě podíleli, byli úžasní.
Jmenovitě děkujeme zástupcům Policie ČR,
Zdravotnické záchranné služby, Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje,
Městské policie Brno, Vodní záchranné služ-

DEN NÁBORŮ
NA KRAVÍ HOŘE

V sobotu 9. září se uskuteční už čtvrtý ročník Dne náborů na Kraví hoře.
V parku na Kraví hoře a na přilehlých sportovištích přestaví svou činnost více než
sedmdesát brněnských sportovních klubů.
Přijít můžete kdykoliv v průběhu dne, akce
bude probíhat od 9.00–18.00 hodin. Děti
i mládežníci si mohou vyzkoušet různé sporty,
aby se mohli rozhodnout, který sport by chtěli
třeba navštěvovat pravidelně. Vyzkoušení je
naprosto nezávazné, jde jen o to, přiblížit
sport dětem. Zveme všechny malé i velké
(kad) I
sportovce.

by Brno, Univerzity obrany, Aeroklubu Brno-Slatina, Magistrátu města Brna, VIDA
science centra a Kávéesky. Letošní ročník

navštívilo přes 500 návštěvníků. Těšíme se
zase příští rok v areálu koupaliště Kraví hora
(kad) I
na shledanou.

SOFTBAL

BRONZ PRO STOLNÍ
TENISTKU

SK Sever Brno pořádá v září nábor dívek
a chlapců do oddílu softbalu.
Zájemci se můžou hlásit do tří věkových
kategorií: děti od 5 do 7 let v úterý a pátek od
16.00 do 17.00 hodin, děti od 8 do 16 let v úterý
a pátek od 17.00 do 18.30 hodin a dospělí každý
pátek od 18.30 do 20.00 hodin. Nábor se koná
ve sportovním areálu Pod plachtami v Brně-Novém Lískovci, bližší informace se dozvíte
na telefonním čísle 608 610 842, e-mailu:
info@sk-sever-brno.org nebo stránce:
(kad) I
www.sk-sever-brno.org.

SEBEOBRANA
Na Lidické ulici se 3. září otevře nová akademie bojových umění.
Do lekcí brazilského jiu-jitsu, MMA (smíšených bojových umění) a sebeobrany se
mohou hlásit děti od 6 let, určeny jsou pro
všechny věkové kategorie včetně dospělých.
Lekce povede trenér a úspěšný reprezentant
Mgr. Bronislav Stříž, který na otevřeném
mistrovství Británie v brazilském jiu-jitsu vybojoval hned tři zlaté medaile. Více informací
na e-mailu: wikinggoldteam@gmail.com nebo
Marta Vojáčková I
tel.: 607 985 470.

Linda Záděrová získala dvě bronzové
medaile na MEJ ve stolním tenise.
Velmi úspěšnou sezonu 2017–2018 prožila
patnáctiletá stolní tenistka Linda Záděrová.
Hráčka oddílu TTC Moravská Slavia Brno se
po květnovém titulu kadetské mistryně republiky výborně připravila i na hlavní vrchol sezony – červencové mistrovství Evropy juniorů
a kadetů v rumunské Kluži. Společně s Adamem Štalzerem nejprve vybojovali absolutně
nečekané třetí místo ve smíšené čtyřhře kadetů, když postupně porazili švédský, německý,
italský a francouzský pár. Až v semiﬁnále
podlehli italsko-ruské dvojici. O den později
přidala Linda stejné umístění i ve čtyřhře kadetek. Se svojí chorvatskou spoluhráčkou Hanou
Arapović už letos zaznamenaly nejeden
úspěch, a tak očekávání byla rozhodně větší
než v mixu. Podobně jako v mixu vedly
k medaili čtyři výhry, tentokrát přes Turkyně,
Lucemburčanky, Polky a Rusky. Zastavily je
až pozdější vítězky z Francie. Třetí bronz do
sbírky české mládežnické reprezentace přidal
na závěr ostravský kadet Šimon Bělík ve
Libor Svoboda I
dvouhře.
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v BRNĚ a okolí

DOPRAVÍME
VYNESEME
ZAPOJÍME

6 990,Pračka

s horním plněním

Křenová 19, Brno, tel. 543 255 555



odvoz starého
spotřebiče ZDARMA

A++
6 kg
1000 ot./min

www.chladservis.cz

Inzerce

(19,6725(F]

E-ƐŚŽƉǌĂŵĢƎĞŶǉŶĂďŽũƉƌŽƚŝŐƌĂĨĨŝƚŝ

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo
Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

PRODEJ ČERSTVÉHO OVOCE:
JABLKA, HRUŠKY, BROSKVE, ŠVESTKY
PRODEJ ZELENINY
PRODEJ VÝROBKŮ Z OVOCE A ZELENINY
100% OVOCNÉ ŠŤÁVY
SAMOSBĚR JABLEK OD POLOVINY ZÁŘÍ
JABKOBRANÍ 14. ZÁŘÍ 2018

WƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşK^dZGKs'Z&&/d/
WƌĞǀĞŶƚŝǀŶşEd/'Z&&/d/Ed Zz
sƓĞƐŬůĂĚĞŵͮKƐŽďŶşŽĚďĢƌǀ ƌŶĢ

www.envistore.cz
775 571 591
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Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny,
sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky
otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12
www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585

