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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
O2 ruší telefonní
automaty
V rámci akce Optimalizace 2018 prověřuje
společnost O2 Republic a. s. využití veřejných
telefonních automatů. Některé budou demontovány. Přístroje, které společnost O2 Republic
a. s. provozuje v městské části Brno-střed na
adresách: ul. Cihlářská 643/19, ul. Arne Nováka1/1,
ul. Rennenská třída 769/19, vykazují dlouhodobě
minimální provoz. Vzhledem k tomu, že jejich
další provoz není ekonomicky opodstatněný,
budou automaty zrušeny. Jejich demontáž proběhne v druhé polovině roku 2018.

Galerie schody na radnici
Radnice městské části Brno-střed poskytla
prostor, takzvanou Galerii schody, pro výstavu
semestrální práce studentů Fakulty architektury
VUT Brno. Jedná se o rozsáhlý prostorový model
Kraví hory, upravený podle vizí a představ studentů. Model představuje výsledek vyhledání
a prověření volných míst v urbanistické struktuře,
jejichž tzv. přepsáním lze stanovit její novou
podobu a v souladu s novou koncepcí následně
navrhnout dílčí stavební intervence v dané lokalitě – najít vhodnou strategii potenciálního rozvoje
území.
„Dlouhodobě se snažíme podporovat studenty a spolupracovat s brněnskými univerzitami,
máme uzavřenu například Rámcovou dohodu
o spolupráci MČ Brno-střed a Fakulty architektury VUT v Brně. Mám z této spolupráce velikou
radost,“ říká Ing. arch. Petr Bořecký, člen Rady
MČ Brno-střed pro výstavbu a územní rozvoj.
Vedoucími práce jsou Ing. arch. Vítězslav Nový
a Ing. arch. Michal Palaščák.

Deﬁbrilátory
na Dominikánské a Orlí
V centru Brna fungují další dva veřejně
dostupné automatické externí deﬁbrilátory,
tzv. AED. Jsou umístěny na budově radnice
Brno-střed na Dominikánské 2 a na domě
Orlí 24 a jejich instalaci zajistila radnice. Automatizovaný externí deﬁbrilátor je počítačově
řízený přístroj určený pro laiky. Je schopen
analyzovat křivku EKG a v případě potřeby
vede laického zachránce hlasovými pokyny
i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace i bezpečné deﬁbrilace. Ve chvíli, kdy je
externí deﬁbrilátor uveden do provozu, je automaticky informována Zdravotnická záchranná
služba, která vyráží na místo. Deﬁbrilátory jsou
také propojeny s mobilní aplikací Záchranka,
www.zachrankaapp.cz, kterou doporučujeme.

kteří je uvítali s velkou pohostinností a současně umožnili účastníkům akce nasbírat si
domů jejich vynikající jahody. Po návštěvě Dolních Kounic se exkurze přesunula do Trboušan, kde pan Komínek seznámil účastníky
s produkcí bylinek. U jeho stánku na Zelňáku
seženete nejen bylinky pro sadbu či spotřebu,
ale také čaje a sirupy. Výlet za zemědělci se
velmi vydařil a velký dík patří právě jim za ochotu ukázat svá zemědělství veřejnosti.

Nejdelší dopis Ježíškovi
Agentura Dobrý den Pelhřimov nám v květnu
potvrdila vytvoření českého rekordu za Nejdelší
dopis Ježíškovi. Spolek pro tradiční Vánoce
a městská část Brno-střed zorganizovaly v rámci
tradičních brněnských trhů s názvem Advent na
Zelňáku psaní dopisů Ježíškovi na nekonečný
dopisní papír. Návštěvníci trhů měli možnost
v průběhu 29 dnů navštívit Ježíškovu kancelář,
dřevěný domek u vánočního stromu na Zelném
trhu, kde mohli na roli papíru s předtištěným motivem Náš Ježíšek o šířce 43 cm pastelkami psát
a malovat svá přání Ježíškovi. Dopis vznikal od
24. listopadu do 23. prosince 2017. Výsledný
dopis Ježíškovi dosáhl krásné délky 614,42 metru
a hmotnosti 31 kilogramů. Starosta městské části
Brno-střed Martin Landa k rekordu dodává:
Doufám, že žádné přání nezůstalo nevyplněné
a že už se všichni na další advent a Vánoce těší.
(kad)

I

Výlet za zemědělci
Druhou červnovou sobotu se uskutečnila
exkurze za zemědělci, které můžete pravidelně potkávat na Zelném trhu. Po osmé hodině
vyjel plný autobus účastníků exkurze z Brna
a jeho první zastávkou byla pole pana Zámečníka ve Vojkovicích. Pan Zámečník podrobně
popsal způsob, jakým jeho rodina produkuje
oblíbenou kořenovou a košťálovou zeleninu
z Vojkovic, kterou najdete na trhu hned pod
kašnou Parnas. Poté se účastníci exkurze přesunuli na hospodářství rodiny Kovářových,

ÚMČ Brno-střed
vyhlašuje VŘ
na pozici
referent společné státní správy
a samosprávy (dopravní specialista),
úředník, pl. tř. 10.
Bližší informace
včetně přihlášky na www.brno-stred.cz.
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SOUSEDSKÉ SPORY
Městská část Brno-střed spravuje několik
tisíc bytů, prostor pro podnikání, zahrad
a pozemků. Při jejich správě komunikujeme
s jejich nájemci, provozovateli a uživateli.
Při tomto množství klientů je celkem pochopitelné, že se občas dostáváme do nesnadných situací, kdy jsme vystaveni obtížné až
nemožné komunikaci, řešíme protichůdné
požadavky a často i sousedské spory.
Bohužel je i čím dál častější, že si lidé své
sousedské spory řeší přes úřad, zejména přes
stavební úřad, bytový odbor a oddělení přestupků. Tyto spory mnohdy nemají racionální
podstatu, jedná se jen o vzájemné vyřizování
účtů, mstu a různé naschvály, které si lidé dělají.
Na to vše jsme si už tak trochu zvykli. To, co se
v posledních týdnech odehrálo v domě na Kolišti 11, ale nemá obdobu. Za tímto domem je zahrada ve vlastnictví města Brna, kterou zdarma užívají lidé ze dvou domů, které s ní sousedí. Jeden
z uživatelů zahrady přišel s návrhem, že na ni
na své náklady postaví pergolu. Požádali jsme
o vyjádření společenství uživatelů této zahrady.
Předpokládali jsme, že se mezi sebou domluví

a řeknou, co chtějí, a úřad to podle toho zařídí.
Bohužel tento jednoduchý dotaz odstartoval
celou sérii sousedských sporů. Jeden z obyvatel
dokonce začal volat zaměstnavatelům svých
sousedů, kteří měli na věc jiný názor, a žádal je,
aby zasáhli. Tento pán dokonce založil webovou
stránku a inicioval petici, ve které si vymyslel,
že se na jejich zahradě má stavět přístřešek pro
auta aspoustu dalších nesmyslů. Přitom je kolem
zahrady cihlový plot a nedá se na ni autem zajet.
Zneužil tak důvěry několika set lidí, kteří petici
podepsali a ani netušili, že informace jsou
vymyšlené. Vše nakonec skončilo smírně, když
jsme navštívili schůzi společenství Koliště 11
a vysvětlili obyvatelům v domě, že je nikdo
nechce připravit o zahradu, nikdo na ni opravdu
nechce stavět nic, co si její uživatelé neodsouhlasí. Rozjitřená situace se tím snad vyřešila
a zbyla jen hořká vzpomínka na to, kolik zla
a nenávisti dokázala nabídka pergoly zdarma
vzbudit. Můžeme jen doufat, že další dny uživatelů zahrady na Kolišti 11 už budou jen klidné
Petr Štika I
a pokojné.

EXKURZE
DO SPALOVNY

Pro velký zájem o prohlídku provozu
spalovny společnosti SAKO Brno přidáváme dva prázdninové termíny.
Hlásit se můžete na 1. nebo 9. srpna,
začínat se bude v 17.00 hodin v sídle
svozové společnosti na Jedovnické 2.
Exkurze není z důvodu bezpečnosti
vhodná pro předškolní děti.
Přihlášky přijímáme e-mailem na adrese: marta.vojackova@brno-stred.cz, případně na tel.: 542 526 371.
(kad)

I

tajemník Úřadu MČ Brno-střed

JMENUJE SE DOMINIKA

Nádvoří radnice Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2 má novou chloubu. Je jí originální kniholavička jménem Dominika.
Kniholavička slouží jak návštěvníkům radnice, tak široké veřejnosti, která nádvořím radnice
často prochází nebo jej využívá k posezení
a odpočinku. V letních měsících se na nádvoří
navíc koná Letní kino Brno-střed, takže zde
projdou stovky lidí denně, a i pro ně může být
kniholavička zpestřením například při čekání
na představení. Koncept i způsob jejího pro-

vedení navrhlo studio AEIOU s. r. o. pod vedením Ing. arch. Jana Vojtíška.
„Dynamická křivka knihovničky probouzí
nevyužitý nástup do dvorany radnice a dodá
prostoru výrazný akcent i přidanou funkční
hodnotu čtecího koutku. Forma následuje
barokní portál s dominantním schodištěm,
funkce rozšiřuje dění ve veřejném prostoru
historické ulice. Materiál pak pohledově přilíná k umělecky zpracovaným kovářským
prvkům brány. Vinoucí se tvar kniholavičky
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umožní pohodlné oboustranné posezení,
přelézání i vkládání knih. Materiál tvoří černá,
zámečnicky spasovaná ocel s povrchovou,
vodě a poškození odolnou, antracitovou
pryskyřičnou stěrkou,“ popisuje architekt.
Kniholavička Dominika patří do rodiny
literárních laviček Knihovny Jiřího Mahena,
její výrobu iniciovala radnice Brno-střed.
Knihy budou doplňovány jak ve spolupráci
s Knihovnou Jiřího Mahena, tak i díky sbírce
knih mezi pracovníky radnice. Navíc do obsahu kniholavičky může přispět kdokoliv z veřejnosti, princip laviček je postaven na tom, že
si čtenář může knihu vypůjčit, případně vzít,
může ale i donést náhradou jinou.
„Nádvoří radnice je samo o sobě velmi příjemné místo a kniholavička mu dodává další,
kulturně-společenský rozměr. Snažíme se
být veřejnosti otevřenou radnicí a tohle je
jeden z dalších kroků, který tomu jistě pomůže. Spoléháme na slušnost a vstřícnost uživatelů, že se ke knihám budou chovat pěkně
a pomohou nám ji udržovat stále zaplněnou,“
za radnici dodává Petr Štika, tajemník Úřadu
městské části Brno-střed a iniciátor vzniku
(kad) I
kniholavičky.

Informace z radnice

PODĚKOVÁNÍ
ZA BESEDY

UŽ ZNÁME VÍTĚZE

Od listopadu do června jsme se společně
potkali na více než dvaceti besedách.
Všechny byly velmi podnětné. Všem účastníkům patří velké poděkování, že aktivně
věnují čas záležitostem městské části.
Spolu s kolegy z radnice se nám podařilo
vyřešit většinu z vašich podnětů a připomínek. Některé jsou ještě v procesu realizace.
U záležitostí, které městská část nemůže přímo ovlivnit, jsme vaše podněty postoupili
dalším subjektům, které je budou dále řešit.
Rád bych na naše besedy navázal, a i nadále se s vámi setkával. Vzhledem k probíhajícím prázdninám a času dovolených nebudeme pořádat hromadné besedy, ale rád se
vám budu věnovat každé pondělí od 17.00
do 18.00 ve své kanceláři na Dominikánské 2. Ohlásit dopředu se můžete na telefonním čísle: 776 876 676 nebo e-mailem:
landa@brno-stred.cz. Budu se těšit.

Jako první základní škola v městské
části Brno-střed se ZŠ Hroznová pustila
se svými žáky do druhého ročníku Participativního rozpočtu do škol.
Během intenzivních čtyř týdnů si žáci
promysleli návrhy, kterými by chtěli
vylepšit svou školu, spojili se do týmů,
vymysleli si kampaň, propagovali své
návrhy mezi spolužáky. Do hlasování ve
finále postoupilo deset návrhů a v elektronickém hlasování žáci sami rozhodli,
že by chtěli realizovat:
1. zorbingové koule získaly 123 hlasů
2. funkční pítka
104 hlasů
3. zútulnění dámských WC 92 hlasů
Radnice pro druhý ročník Participativního rozpočtu do škol vyčlenila pro
každou školu na návrhy žáků 35 000
(kad) I
korun.

Martin Landa I
starosta MČ Brno-střed

MANUÁL DOBRÉ PRAXE

Rada městské části Brno-střed schválila
knižní a elektronické vydání Manuálu dobré
praxe reklamy a označování provozoven
v městské části Brno-střed.
Manuál vznikal více než dva roky, a to v úzké
spolupráci s Odborem památkové péče MMB,
Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Brně
a do prací se zapojila též Kancelář architekta
města Brna a další. Hlavní autorkou je graﬁčka
MgA. Veronika Nováková. „Cílem manuálu je
nastavit jednotná a v praxi velmi variabilní
pravidla designu pro označování provozoven
a outdoorovou reklamu v architektonicky specifické lokalitě Brno-střed. Manuál ale nepři-

Jasné sdělení bez opakování

Nápisy zbytečně neopakujte…

náší žádné nové zákazy či regulace, pouze
shrnuje, sjednocuje a transparentně deklaruje
metodický přístup orgánů památkové ochrany
vyplývající z již platných právních předpisů,“
říká Svatopluk Bartík, člen Rady městské části
Brno-střed a koordinátor celého projektu na
regulaci vizuálního smogu v městské části,
přičemž manuál dobré praxe je jedním z hlavních výstupů této aktivity.

Pravidla uvedená v této publikaci budou
zohledněna při vydávání závazných stanovisek orgánů státní památkové péče a též při
činnostech odborné organizace státní památkové péče.
Manuál je dostupný ke stažení na adrese
http://manual.brno-stred.cz/.
(kad)

I
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STAV ÚČTU ZA VOLEBNÍ
OBDOBÍ 2014–2018
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. Úspěšnost plnění programového prohlášení dosáhlo na konci volebního období 93,52 %.
„Stabilita, společné hodnoty a dobrá spolupráce. Tak vidím naše dosavadní působení na
radnici. Radnice je otevřená. Je to zásluha celé
koalice. Otevřeli jsme ji občanům transparentním zpřístupněním agendy samosprávy, rozklikávacím rozpočtem, jmenovitým hlasováním,
členstvím v komisích pro odborníky z řad veřejnosti. Otevřeli jsme brány radnice kultuře, letnímu kinu na nádvoří a spolupráci se studenty
vysokých škol. Je otevřená i všem zastupitelům,
se kterými sdílíme materiály komisí a rady. Otevřeli jsme Miniúřad, který pomáhá občanům
každý den v týdnu, tedy i mimo úřední dny
a hodiny. Konečně došlo k přestěhování Odboru sociálního a zdravotního tak, aby jeho prostory odpovídaly požadavkům legislativy. Investovali jsme čas, energii i peníze do škol, školek,
sportovišť, parků a veřejných prostranství. Realizujeme nonstop úklid vodou apárou vprostoru
okolo nádraží. Posílili jsme úklid v centru města
stejnou technikou. Věnovali jsme se architektonickým soutěžím, které nám dávají směr pro
budoucí rozvoj městské části. A je toho samozřejmě mnohem víc. Naši snahu řešit neprodleně záležitosti občanů dobře dokládá počet
dvou set jednání rady, kterých dosáhneme
začátkem prázdnin. Toto číslo nemá v rámci
republiky obdoby,“ bilancuje starosta městské
části Martin Landa.
1. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce spadá oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky, vidí velké úspěchy v práci pro školky a školy.
„Jsem spokojená s tím, co jsme pro naše

školky i školy mohli zajistit. Podařilo se nám
vyřešit problémy několika opravdu kriticky
a dlouhodobě zanedbaných budov a jejich
technického vybavení. Ale nejen to, dostali
jsme se i ke zkvalitňování a zlepšování podmínek pro děti, žáky i učitele v každé z našich
školek a škol. Celkově jsme investovali více
než 100 milionů korun. Velmi hrdá jsem například na záchranu mateřské školy Kamenná.
Když jsme nouzově stěhovali děti z budovy
v havarijním stavu, měla jsem velké obavy,
zda se nám školku podaří zachránit. A nyní
jsme ve fázi stavebních příprav, školka opět
ožije, na její opravu máme vyčleněno 25
milionů korun. Chlubit se ale také můžeme
třemi novými školkovými zahradami, které
už děti s radostí využívají, osm školních tělocvičen prošlo kompletní rekonstrukcí, modernizovalo nebo se nově vybavovalo celkem
pět školních hřišť. Další investice, například
do střech, sanací sklepů a výměníkových
stanic našich škol, sice nejsou vidět, ale byly
pro chod škol a školek nezbytné.“
V roce 2018 byla dokončena kompletní
rekonstrukce domu na Moravském náměstí 14. Dům s velkou historickou hodnotou
architekta Oskara Pořísky prošel citlivou
rekonstrukcí podloženou historickým a stratigraﬁckým průzkumem, který nám pomohl
stanovit původní barevné odstíny a materiály
použité v době výstavby. Stejně citlivě byl již
dříve opraven dům Jánská 7 nebo nyní
dokončený dům na ulici Tučkova 32.
„Jsem přesvědčen, že je velmi důležité cho-
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vat se k historickému dědictví našeho města
s patřičnou úctou, proto jsme se rozhodli
rekonstruovat nejen zmíněné domy tak, abychom jim navrátili původní podobu, mnohdy
nepěkně překrytou neodbornými a necitlivými stavebními zásahy. Stejnou cestou jsme
se vydali i při rekonstrukci Tržnice Brno, která
je nyní ozdobou Zelného trhu. Zastaralý bytový fond v neutěšeném stavu bez řádné technické dokumentace jsme dokázali zmapovat,
ve všech bytech proběhla kompletní pasportizace. Navíc každý byt, který je nyní předáván
nájemníkům, je po rekonstrukci a odpovídá
standardům kvalitního standardního bydlení
21. stolení. Ale nejsou to jen investice do bytů
a domů, celé čtyři roky jsme se věnovali hledání možností rozvoje a kultivace veřejných
prostranství za pomoci odborníků, zorganizovali jsme řadu architektonických soutěží.
Díky nim nyní připravujeme například rozsáhlou rekonstrukci Moravského náměstí a první
krok ke kompletní rekonstrukci Mendlova
náměstí už fakticky probíhá,“ hodnotí uplynulé
období 2. místostarosta pro oblast investic
a správu bytových domů Jiří Švachula.
Stranou nezůstala ani péče o zeleň, úklid
a veřejné plochy, které má na starosti 3. místostarostka Mgr. Jasna Flamiková, do jejíž gesce spadá životní prostředí, obchod a služby:
„Těší mě, že se podařilo revitalizovat
několik parků a dalších zelených ploch,
hrdá jsem především na dokončený a oceněný park na Starém Brně ve vnitrobloku
Křídlovická/Zahradnická a na právě dokon-
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Rozpočet a ﬁnance spadají do gesce
4. místostarosty Ing. Martina Schwaba. Kromě
vedení rozpočtu se velmi zasloužil také o rozvoj sportovních aktivit jak ve školkách a školách, tak i pro veřejnost.

čovaný park na Mendlově náměstí, kde přibydou nové stromy. Dále považuji za velký
úspěch prosazení a uvedení do života projektu Černé za barevné. Naši obyvatelé
mají nyní k dispozici 644 nádob na papír,
698 na plast a v oblasti Stránic 260 na
bioodpad přímo ve svých domech a třídit
mohou téměř v papučích. Za neméně důležité považuji ale i zlepšení úklidu v ulicích
a obzvláště to, že většina území Brna-střed
se již uklízí zdravěji, bez použití chemických
prostředků a že se nám z centra Brna podařilo vytlačit černý výlep. Milým zpestřením
a propojením obyvatel s městskou částí
jsou také úspěšné projekty Adopce zeleně
a Nechme Brno-střed rozkvést. Je velmi
pozitivní sledovat, jak se do zkrášlování
Brna-střed zapojují i občané.“

„Sport považuji za nedílnou součást společenského života Brňanů, a to jak dětí, tak
dospělých. Je naší povinností snažit se
v maximální míře připravovat dobré podmínky právě v této oblasti. Vybudovali jsme veřejné hřiště na discgolf a tím pádem i zkultivovali
nevyužité území při levém břehu Svratky za
železničním viaduktem. Zavedli jsme školní
sportovní přípravky, centra dětské gymnastiky a opravili mnoho tělocvičen a školních
hřišť. Neustále zlepšujeme a rozšiřujeme
podmínky pro sport i odpočinek v našem
Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora.“

Kromě všech výše uvedených aktivit, projektů a realizací došlo během stávajícího
volebního období k mnoha kulturním a vzdělávacím akcím, které byly určeny pro široké
spektrum obyvatel i návštěvníků centra města.
Je to například Galerie Šilingrák, která pěkně
oživila Šilingrovo náměstí, a která se stala velmi oblíbenou atrakcí pro děti i dospělé, nebo
festival UPROSTŘED, který už druhým rokem
bude celé léto bavit veřejnost v ulicích, a navíc
podporuje brněnskou nezřizovanou kulturu.
Dali jsme nový kabát a novou náplň jak divadlu
Polárka, tak klubu Leitnerova. Připravili jsme
sérii přednášek pro seniory, které byly zaměřeny na obtížné životní situace a informace,
které jim mohou velmi pomoci při orientaci
v dnešním světě a také právních záležitostech.
„Velký dík za úspěch v plnění úkolů, které
si Rada městské části Brno-střed na počátku
stanovila, patří také zaměstnancům radnice,
bez jejichž práce a velkého nasazení by se
nepodařily některé úkoly zrealizovat vůbec
nebo jen v omezené míře,“ dodává na závěr
starosta Landa.
Kompletní seznam splněných úkolů programového prohlášení najdete na:
www.brno-stred.cz/splnene-sliby-2018
(kad)

I

ZAHÁJILI JSME
UPROSTŘED

pátek 31. srpna 2018
od 14.00 hodin
radnice Brno-střed, Dominikánská 2
Program:
• 14.00–19.00 hod.: každou celou hodinu komentované prohlídky historické radnice
• vernisáž fotografií Romana France
• program pro děti v průběhu celého odpoledne
• dobré jídlo a pití
• hudba k poslechu i tanci
• 21.00 hod.: poslední promítání Letního kina Brno-střed zdarma:

Velká nádhera / La grande bellezza / ITA / FRA / 2013 / režie: Paolo Sorrentino
Program upřesníme na www.brno-stred.cz nebo na FB radnice.

Akci pořádá
městská část
BRNO-STŘED

Během víkendu 15.–17. června odstartoval
druhý ročník multižánrového festivalu
UPROSTŘED. Setkat se s ním můžete
během celého léta na mnoha místech ve
veřejném prostoru centra Brna.
Připravena je pestrá programová nabídka
plná hudebních produkcí, workshopů, divadelních představení, tančíren, sportovních
a multimediálních akcí. Program festivalu
najdete na straně 28–29 a všechny akce jsou
(kad) I
přístupné zdarma.
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SOUKENICKÁ SLAVILA

Málokterá městská část se může pochlubit
školkou jako je Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p. o., jejíž historie sahá až do
roku 1948, kdy prostory dětem daroval
lékař Dr. Najvirt.

Celých sedmdesát let se mateřská škola
udržuje jako dvoutřídní školka rodinného
typu. Přesto, že je mateřská škola umístěna
v samotném centru Brna mezi bytovými
domy, může se pochlubit nádhernou rozle-

JAKÉ REZIDENTNÍ
PARKOVÁNÍ BUDE?

V květnu proběhla první z plánovaných besed.
Přítomni proto byli zejména obyvatelé prvních
pilotních oblastí, tedy z ulic v okolí třídy
Kpt. Jaroše, Antonínské a Gorkého.
Besedu jsme zahájili společně s panem
náměstkem Mrázkem, který z úrovně města
za zavádění rezidentního parkování odpovídá. Radka Matuszková z Brněnských komunikací představila fungování celého systému.
V číslech vyvrátila obavy z úbytku parkovacích míst. Po jejich nakreslení ubyde v prvních
třech oblastech v průměru 0,75 % parkovacích míst. Rovněž prezentovala čísla z Prahy.
Ve třech městských čtvrtích po zavedení
výrazně klesla obsazenost parkovišť a pro
obyvatele je mnohem snazší zaparkovat.
Například na Praze 6 byla v roce 2011 průměrná obsazenost parkovišť přes 91 %, v roce
2017 klesla pod 70 %. Svoji prezentaci ke
koncepci parkování představil i zástupce
České parkovací asociace Petr Váverka. Stále
narůstající množství aut je v nerovnováze
s místem na ulicích a ve veřejném prostoru.
Ulice přitom těžko nafoukneme, ne v každé

oblasti jde zároveň postavit parkovací dům.
Zároveň potvrdil, že navržený systém rezidentního parkování pro Brno je ve srovnání
s jinými městy u nás i v zahraničí nastavený
mimořádně vstřícně. Ať už se jedná o parkovací hodiny zdarma pro všechny rezidenty,
které budou moci uplatnit pro návštěvu rodiny nebo řemeslníků, nebo první půl hodiny
až hodina zdarma pro parkování návštěvníků
(podle typu lokality). Kromě otázek na konkrétní situace se zejména obyvatelé z oblasti
Jarošovy ptali, zda není možné regulaci rozšířit i na víkendy v obavě, že navržený systém
bude příliš benevolentní. To je věc, která se
ukáže v čase, a která už se pak může v případě potřeby rychle doladit. Efekt, který určitě
nastane hned, je zvýšení bezpečnosti
respektováním rozhledových trojúhelníků
v místech pro přecházení, a okolo přechodů.
S rozšiřováním systému a spouštěním záchytných parkovišť se začnou auta návštěvníků
přesouvat mimo centrum města, kde by mělo
dojít ke zlepšení čistoty ovzduší. Opakovaně
se přitom potvrzuje, že pokud je veřejnost
se systémem podrobně seznámena, tak ho
lidé přijímají navzdory fámám a strašákům,
které občas zaznívají. Jak mi nedávno potvrdil
místostarosta z Prahy 7, kde se nové zóny
zaváděly nedávno, od jejich zavedení nemá
jedinou stížnost na parkování.
Mgr. Jasna Flamiková I
3. místostarostka MČ Brno-střed
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hlou zahradou ve stínu vzrostlých stromů.
Protože se sluší takové životní jubileum
pořádně oslavit, mateřská škola uspořádala,
za podpory 1. místostarostky MČ Brno-střed
JUDr. Michaely Dumbrovské a starosty Martina Landy, krásnou zahradní slavnost, na které nechyběla slavobrána pro pasování předškoláků, slavnostní výzdoba v podobě
balonků, květin, a samozřejmě ani dobré jídlo
a pití. Děti vystoupily s velmi pěkně nacvičeným, časově, prostorově i umělecky velmi
náročným pásmem. Velké díky patří všem
dospělým, kteří dětem oslavu připravili.
(kad)

I

NECHME BRNOSTŘED ROZKVÉST

Staráte se o předzahrádku, máte ozdobená okna nebo balkony kvetoucími
truhlíky?
Soutěžit může každý, kdo zašle minimálně jednu, maximálně pět fotograﬁí
pořízených na území městské části Brno-střed, které zachycují letošní rozkvetlé
okno, balkon nebo předzahrádku. Soutěžní snímky v jednotlivých kategoriích
vyhodnotí porota, vítěze v každé kategorii zvolí také veřejnost hlasováním na
internetu. Hlasování na internetu bude
spuštěno 4. září 2018. Své fotograﬁe nám
zašlete nejpozději do 3. září na e-mail:
marta.vojackova@brno-stred.cz. Vše
o soutěži se dozvíte na stránkách
www.brno-stred.cz/cistota-a-zivotni-pro(kad) I
stredi.
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NÁSTUP
ABSOLVENTŮ

Téměř uprostřed prázdnin, 27. července
2018, proběhne na náměstí Svobody od
8.30 hodin slavnostní ceremoniál ukončení
studia vojenských absolventů Univerzity
obrany, jediné vojenské vysoké školy v České republice.
Hlavním bodem ceremoniálu bude pasování nejlepšího letošního absolventa univerzitním mečem a slavnostní vojenský pochod
studentů za zvuků vojenské hudby, doprovázený přeletem formace vrtulníků a bojových
letounů nad centrem Brna. Vrcholný okamžik

NOVINKY ZE
ZELNÉHO TRHU

v začínající kariéře vojenského profesionála
potvrdí absolventi sborovým zvoláním „Sloužíme vlasti“ a vyhozením čepic do vzduchu.
Vojenskému aktu, který je přístupný široké
veřejnosti, budou přítomni ústavní činitelé,
představitelé Ministerstva obrany a Armády
ČR, zástupci veřejné správy, známí a příbuzní
absolventů. Po vojenském aktu proběhnou
tradiční promoce s předáním vysokoškolských diplomů a pak už čeká absolventy
nástup k jejich novým vojenským útvarům.
dr. Vladimír Šidla, CSc.

Nový systém
parkování v Brně
Rezidenti | Abonenti | Návštěvníci

www.parkovanivbrne.cz

I

Pomyslným srdcem městské části Brno-střed je bezesporu Zelný trh. Radnice
Brno-střed se proto neustále snaží o jeho
zlepšování jak pro prodejce, tak pro nakupující. Letošní novinkou je přehlednější
značení stánků a prodejců tak, aby se každý nakupující ihned zorientoval a věděl,
u koho nakupuje.
V minulých letech byl zavedený systém
rozdělení zemědělců, obchodníků a výrobců
do sekcí. Ukázalo se ale, že to nestačí, že je
potřeba lidem ještě více usnadnit orientaci
a zpřehlednit, kdo je zemědělec a kdo
obchodník.
„Právě proto jsme připravili jednotné značení pro všechny prodejní stánky, na němž je
barevně rozlišeno, jaký sortiment se na stánku
nabízí. Pravidelní zákazníci zpravidla vědí,
u koho nakupují, změna pomůže zejména
těm, kteří trh navštěvují nepravidelně,“ říká
3. místostarostka MČ Brno-střed, Jasna Flamiková, do jejíž gesce prodej na tržišti spadá.
Každý stánek nese jméno a IČ prodejce,
hlavní je pak barevné odlišení informačních
tabulek, které jsou bílé a po stranách se odlišují pruhy:
– zemědělec: zelené pruhy po stranách
tabulky
– obchodník: oranžové pruhy po stranách
tabulky
– ostatní a drobný prodej: žluté pruhy po
stranách tabulky
Přidělení jednotlivých barevných označení
je v kompetenci správců trhu, jejichž povinností je přidělovat označení tak, aby co nejlépe vystihovalo skutečný charakter sortimentu daného prodejce.
V případě zemědělce, který k vlastní produkci nabízí i menšinovou část zboží nakoupeného od jiného dodavatele, je správce
povinen tuto skutečnost uvést na tabulce.
Své místo má v horní části Zelného trhu už
druhým rokem i stánek s DobroKávou, na
kterém návštěvník dostane kávu nikoliv za
peníze, ale za dobrý skutek.
Dalším, návštěvníky velmi oblíbeným stánkem je Božský kopeček s výbornou zmrzlinou. Oba zmíněné stánky společně s dalšími
netradičními prodejci dokreslují příjemnou
atmosféru Zelného trhu a dělají z něj místo
vhodné nejen k nákupu, ale i k zastavení,
posezení nebo setkání s přáteli.
(kad)

I
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VZÁJEMNÉ SMÍŘENÍ

CO SE DĚJE NA
DORNYCHU?
Často se na radnici ptáte, co bude s původním obchodním domem Tesco Dornych, co
se tam děje, co tam vznikne, jak bude vypadat do budoucna. Proto jsme pro vás zjišťovali podrobnosti.
Obchodní centrum Dornych, bývalé Tesco,
loni koupila developerská skupina Crestyl.
Tesco provoz v obchodním centru nepřerušilo a funguje v Dornychu i nadále, pouze
omezilo rozsah a přestalo využívat první
i druhé patro obchodního domu. Crestyl
budovu od Tesca v lednu převzal a ihned
poté začal s jejím vyklízením. Následně probíhaly práce na zázemí společných prostor
pro zaměstnance a vše završila rekonstrukce prvního a druhého patra, kde se postupně otevřely nové prodejny s oblečením,
sportovním zbožím, nábytkem, a dalším
zbožím.
V obchodním centru i nadále zůstává většina původních obchodů a služeb. Zároveň
průběžně dochází k rekultivaci okolí budovy.
Došlo k odstranění nevzhledných problematických stánků, které nebyly dobrou vizitkou centra města. Nahrazeny budou novými
moderními se zajímavým sortimentem, což
bude mít na prostředí v okolí obchodního
domu zásadní pozitivní dopad. Pravidelně
probíhá i úklid okolí obchodního centra a zintenzivnil se i dohled bezpečnostní služby
v přímém okolí.
„Na dalším rozvoji celé lokality intenzivně
pracujeme. Jsme v úzkém kontaktu se zástupci města, abychom správně porozuměli
potřebám Brna a dalšímu plánovanému rozvoji této oblasti tak, aby náš záměr byl
v konečném důsledku pro město a jeho obyvatele přínosem. Proto oproti stávajícímu
využití budovy Tesca uvažujeme také o přidání dalších funkcí do oblasti, jako například
o umístění studentského kampusu, krátkodobého či dlouhodobého nájemního bydlení
nebo využít část prostoru pro plnění veřejné
funkce. Zda nakonec proběhne zásadní
rekonstrukce celé budovy a jejího okolí, nebo
ji nahradíme stavbou jinou, je nyní předčasné
uvádět, neboť stále probíhají práce na konceptu a jeho vazbě na okolí. Jakmile bude
koncepce vyjasněna, velmi rádi s ní veřejnost
seznámíme. Naším cílem je, aby v horizontu
pěti let Brňané navštěvovali úplně nový
,Dornych‘, který pomůže městu v jeho rozvoji,“
uzavírá Simon Johnson, výkonný ředitel skupiny Crestyl.
(kad)

I

Přesně 110 let uplynulo 12. května ode dne,
kdy český vlastenec Václav Robert Kounic
zřídil nadaci pro výstavbu studentských
kolejí. Okolnosti však zapříčinily, že se do
nových kolejí v Žabovřeskách první studenti nastěhovali až 5. listopadu 1923.
Kounicovy koleje byly postaveny s cílem
podpořit česky mluvící vysokoškoláky. Místo
toho se během druhé světové války staly místem utrpení desítek tisíc česky mluvících vlastenců. Po válce se nakrátko role vyměnily, když
zde byli soustředěni kolaboranti a nacisté, ale
i obyčejní lidé, kteří byli zatčeni jen proto, že
byli Němci.
K připomenutí násilného odsunu německy
mluvících obyvatel Brna, který se odehrál na
konci května 1945, uspořádala skupina studentů v roce 2006 pietní pochod z Pohořelic
do Brna. Od roku 2015 průvod chodí z Pohořelic do Brna, jako symbol návratu, smíření.
Letos se Pouť smíření konala 2. června a končila
tradičně na Mendlově náměstí u pomníku
odsunutým německým občanům. Myšlenkové
ifaktické završení Pouti smíření se pak odehrálo
3. června v Kounicových kolejích. Iniciátorem
tohoto aktu byl Vladimír Koudelka, pořadatel
tradičního setkání a koncertu Nebe plné hvězd:
„Od roku 2005 vzdáváme v místě, kde stával
koncentrační tábor Pod kaštany poctu těm,
po nichž jsou pojmenovány ulice našeho města. Mnozí z nich byli umučeni a popraveni právě
v Kounicových kolejích. Naše setkání připomíná i další tragické události války a dnů poválečných, odsun z května 1945 nevyjímaje. Proto
jsem nechápal, proč že se moje nabídka
k umocnění snahy o objektivní reflexi historických událostí nesetkala v roce 2015 u společnosti Meeting Brno s ohlasem. O to víc mě
potěšilo, že jsem byl letos požádán o zprostředkování pietního aktu na závěr Pouti smí-
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ření. V místech, kde tak mělo být, podle mého
názoru, již od prvopočátku. V Kounicových
kolejích. Raduji se, že právě na tomto místě
se setkali zástupci Meeting Brno, Ackermann
Gemeinde a další účastníci sobotního pochodu s aktivními členy Českého svazu bojovníků
za svobodu, kteří pamětní síň v Kounicových
kolejích spravují, a jejichž životy jsou doposud
poznamenány tragickou realitou německé
okupace. Věřím, že jsme si při společné modlitbě Otčenáš, kterou česky přednesl Mons.
Václav Slouk a německy emeritní opat Emmeram Kränkl, a nebo jen při tichém sklonění hlavy, společně potvrdili, že pietní setkání bylo
pro další směřování nezbytné. A že to není
žádné sypání soli do ran naší tragické minulosti, ale příležitost jít společně podle aktuální
mentální mapy Brna, kam toto nové završení
Pouti smíření bezpochyby patří.“ Pietnímu aktu
byli rovněž přítomni primátor Brna Petr Vokřál,
první náměstek Petr Hladík, zástupce občanského sdružení Paměť Miroslav Kasáček, archivář a historik Orla Božetěch Kostelka, ale i mladý člen Sokola Brno I, olympionik Alexander
Choupenitch, či vnuk v Kounicových kolejích
umučeného MUDr. Adolfa Bártka, hudebník
Ctibor Bártek. Po pietním aktu v Kounicových
kolejích následovala česko-německá bohoslužba v kostele sv. Jakuba celebrovaná Mons.
Sloukem, opatem Kränklem a brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, který v úvodu řekl:
„Jsme na začátku bohoslužby smíření. Co jí
předcházelo? V tomto městě se děly křivdy,
za nacistů i za násilného odsunu. Mnohdy si
klademe otázky: Z čeho toto zlo pramenilo?
A pak, především: Jak je napravit a zabránit
tomu, aby se mohlo opakovat?“ Věřící si odpověděli již v průběhu slavnostní mše a další se
mohou kdykoliv přidat.
(kad)

I

Prevence

NA CO NEZAPOMENOUT?
Před odjezdem na dovolenou je nutné
myslet nejen na chvíle oddechu, ale i na
to, jak zabezpečit byt nebo dům před nezvanými hosty. Je vhodnější nepříjemným
událostem předcházet, než je následně
řešit.
Mnoho lidí se začne zabývat zabezpečením majetku až poté, co je navštívil nezvaný
host. Zjistí pak, že ani dobře uzavřená pojistka
neuhradí všechny vzniklé ztráty. Šok a pocit
narušeného bezpečí a soukromí však přesto
nelze dlouho překonat.
Proto je třeba poradit se s odborníky a přistupovat k zabezpečení svého domu nebo
bytu správným způsobem – systémově
a včas. Mimo základních doporučení je na
místě zvažovat a plánovat i dlouhodobá
řešení.
Před opuštěním bytu či domu je důležité
zkontrolovat, zda je:
I uhašený oheň – svíčka, případně krb
I uzavřený plyn, voda, topení

I přepnuta z pohotovostního do nulového
režimu televize, počítač i tiskárna
I uzamknutý vstup do bytu/domu a současně uzavřena všechna okna, ventilační
okénka a sklepní vstupy.
Dále je vhodné požádat přátele, sousedy,
nebo příbuzné po dobu vaší nepřítomnosti
o kontrolu domu/bytu.
Pro systémové řešení ochrany majetku
je vhodné zvážit následující:
I Bezpečnostní zámek: lze vyměnit během
chvilky a lze jej použít do všech přístupových dveří
I Bezpečnostní fólie: v případě ochrany
oken jsou dvě možnosti. Buď výměnou
starých oken za nová s možností použití
speciálních bezpečnostních skel a kování
nebo nainstalovat bezpečnostní fólie
z vnitřní strany
I Exteriérové rolety, žaluzie: používají se
jako ochrana před sluncem, v chladném
období snižují výdaje za topení. Rolety

NEČEKANÉ SITUACE
NA SILNICÍCH III.
V minulém čísle zpravodaje jsme se věnovali povinné výbavě jízdního kola a obecným zásadám jízdy na kole po silnici
i cyklostezce. Nyní si řekneme něco víc
k chování dětí i dospělých při jízdě.

Před jízdou vždy
zkontrolujte stav vašeho
jízdního kola, zejména:
I stav nahuštění pneumatik
I stav a funkčnost brzd (po delší době mimo
provoz mohou zejména hydraulické brzdy
vykazovat nižší účinnost)
I funkčnost osvětlení
I promazání pohyblivých komponentů
(řetěz, přehazovačka, náboje kol).
Buďte oblečeni tak, aby vám oděv nepřekážel při jízdě, např. nežádoucí uvíznutí části
oděvu v řetězu kola může způsobit nebezpečný pád. Oblékejte se do výrazných barev
nebo oblečení kombinujte s reflexními prvky.
Na jízdní kolo nasedejte pouze v dobrém
zdravotním stavu a vždy střízliví. Na vozovce
se pohybujte vždy při pravém okraji. Je-li zde

vyznačen pruh pro cyklisty nebo vede-li souběžně cyklostezka, jste povinni je použít.
Pokud jedete ve větším počtu, pak vždy po
jednom za sebou. Předvídejte, co mohou
udělat ostatní účastníci provozu, a sami vždy
včas dávejte najevo své úmysly. Zejména
odbočování signalizujte upažením vždy
dostatečně dopředu. Před odbočením doleva se vždy ohlédněte. Pokud chcete použít
přechod pro chodce, pak sesedněte a kolo
veďte. Obecně pak pro cyklisty platí běžná
pravidla silničního provozu.

a žaluzie vybavené ochranným prvkem
proti nadzvednutí mohou plnit i bezpečnostní funkci
I Bezpečnostní dveře: mívají ocelovou
konstrukci, oboustranně pokrytou vrstvou
plechu, zamykají se do ocelové zárubně
a jsou vybavené bezpečnostním kováním
a vložkou
I Elektronické zabezpečovací systémy:
představují vyšší bezpečnostní komfort.
Fungují tak, že detektor zachytí nežádoucí
pohyb v bytě nebo domě, předá signál
ústředně, která zajistí výjezd bezpečnostní
služby.
Při výběru bezpečnostních prvků mějte na
mysli, kdo je bude instalovat. Vybírejte si vždy
firmu, která se může prokázat platným certifikátem, který ji k tomu opravňuje. Získáte jistotu, že montáž byla provedena správně. Certifikát může být také předložen pojišťovně.
Přejeme vám klidnou a pohodovou dovoleIng. Ludmila Zrůstová I
nou.

Specifická pravidla platí
pro děti na kole:
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem
osoby starší 15 let. To neplatí pro jízdu na
chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší
zóně.
Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě
děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném
pro přepravu dětí nebo dítě na dětském kole
připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
Přívěsný vozík musí být označen žlutým nebo
oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce
1200–1600 mm. nad úrovní vozovky.
K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný
vozík, který není širší než 900 mm, má na
zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením.
Účastníky silničního provozu bývají také
velmi často chodci. Pravidlům, která by měli
pro svou bezpečnost dodržovat, se budeme
věnovat příště.
nprap. Bc. Alena Peterková I
Policie ČR
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Názory občanů

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ
Rozhodl jsem se napsat tenhle článek,
abych vyjádřil svoje nadšení a také velkou
naději, že se situace v naší krásné ulici konečně změní k lepšímu. Zavedení rezidentního
parkování ve středu města je jediná možnost,
jak se zbavit aut, která jsou u nás v ulici odložena přes týden a někdy i měsíce. Jsa sám

(jsem senior), nemohu použít svůj automobil
během dne. Pokud opustím své místo, po
návratu už nemám kde zaparkovat. Parkování
na Jarošce je zadarmo, a tak je nadmíru jasné,
proč my rezidenti prožíváme každodenní
horor. Každodenní kroužení automobilů rozhodně neprospívá k čistotě vzduchu, který

my musíme dýchat, obtěžující hluk nevyjímaje. Rád bych také požádal všechny spoluobčany, aby podpořili iniciativu ze strany městské části Brno-střed. Děkuji všem.
Pavel Prokop I
občan MČ Brno-střed,
obyvatel třídy Kpt. Jaroše

Názory zastupitelů

DOSTANE HELGOLAND
VYHLÍDKOVÝ ŠMRNC?
Tento menší parčík, vmáčknutý mezi Masarykův onkologický ústav, rušnou křižovatku a zahrádkářské
kolonie, se pomalu probouzí do života.
Místo komunistické rušičky a následně nelegálního parkoviště se
postupně proměňuje a vylupuje do příjemné rekreační lokality. Jakkoliv ještě bude
nějaký ten rok trvat, než stromy v nelehkých
podmínkách dorostou do plné parkové krásy, hřiště se již stalo oblíbeným místem rodičů s dětmi. Pod vedením Odboru životního
prostředí naší radnice postupují dva sympatické projekty na jeho další oživení. První
doplňuje park o dva cvičební fit prvky: krosový eliptický trenažér – orbitrek a párové
brusle, určené především pro dospělé
a seniory. Osobní zkušenosti však napovídají, že asi nejvíc potěší dítka. Zároveň by
mělo přibýt i menší cvičební workoutové
hřiště, k jehož projekčním přípravám byl přizván i zástupce dané komunity takto si tužící
fyzičku. Pozitivní je, že nebude třeba ubírat
zeleně a trávníků, když se využije pozůstatků zpevněných ploch. Aktuálně je zpracována dokumentace a budou se hledat
potřebné finance. Druhý projekt navazuje
na námět místního Občanského sdružení
Masarykova čtvrť a rozšiřuje park o jižní
výběžek Helgolandu, který je nyní nepřístupný a zarostlý nálety. Projekt připravil
Ing. Igor Kyselka, CSc., a snoubí se v něm

Situace návrhu rozšíření parku Helgoland. Vpravo dole nové posezení na vyhlídce. Oranžová barva:
květnatá louka. Žlutá: nové lavičky.

coby garance dobrého výsledku láskyplný
vztah k místu, které zná (bydlí nedaleko),
odbornost (krajinný architekt) a citlivý přístup k přírodě. Dokumentace počítá s otevřením malé vyhlídky směrem na jih Brna,
dohlédnout lze až na Pálavu, s lavičkami
a posezením. Rovněž se více odhalí atraktivní skalní podloží, vrcholovou plošinu
vyplní palouk s květnatým lučním porostem
a doplní se teplomilná flóra (několik černých
borovic, jeřábů muků, tamaryšků a rakytníků, z bylin pak kakosty, škornice atd.). Realizace by mohla proběhnout nejdříve na
podzim 2018, ale již tento červen zorgani-

zovalo OSMČ veřejnou brigádu, kterou
pomohlo lokalitu na její novou podobu mírně připravit.
Věřím, že se pro tyto záměry podaří najít
jak finanční pokrytí (znovu škoda nemalých
peněz z dob minulého vedení na nedalekou
betonovou Věž architektů), tak podporu
u zastupitelů, když by byly dalším přínosem
nejen pro obyvatele naší městské části, ale
i její návštěvníky a pacienty MOÚ.
JUDr. Michal Závodský I
zastupitel MČ Brno-střed
nez. za Zelené

Tyto rubriky obsahují názory zastupitelů a čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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Názory zastupitelů

ODDÁVÁNÍ NA RADNICI
BRNO-STŘED
K létu neodmyslitelně patří
i velké množství svatebních obřadů. Rád bych čtenáře našeho zpravodaje
informoval o některých
aspektech, které tato krásná a zodpovědná činnost
provází.
Na radnici Brno-střed je nás v současnosti
nejméně 7, co pravidelně oddáváme. Často
se na mne obracejí občané s tím, s jakým
předstihem by se svatby měly na matrice
naší radnice zařizovat. Ideálně se jedná
nejméně o půl roku, člověk si může v klidu
vybrat místo i čas a nemusí se stresovat
a dramaticky přizpůsobovat. Zvláště ženichové někdy přípravy poněkud podcení,
přičemž například v horizontu pouhého
měsíce je prakticky již nemožné najít nějaký
vhodný termín – a to zvláště v letní sezoně.
Někdy jsou tím snoubenci překvapeni, což
je určitě škoda, stačí si jen vyhradit trochu
více času na přípravu a zajít si na naši matriku přes vnitřní dvůr naší radnice na Domi-

nikánské ulici, kde funguje skvělý, sehraný
a profesionální tým, který občanům poradí
a pomůže s formální stránkou u svatebních
obřadů.
Na Brno-střed máme obrovské množství
nádherných míst jako stvořených pro jeden
z nejdůležitějších životních kroků, kterým
sňatek nepochybně je. Nemohu vyjmenovat všechny, shrnu tedy alespoň místa, kde
se oddává nejčastěji a jsou tedy dlouhodobě nejoblíbenější. Jen na Špilberku jsou to
nejméně 4 místa od Královské kaple po
nádhernou Zahradu pod hradbami i s vodotryskem při ulici Pellicova. Dále například
Letohrádek Mitrovských, Denisovy sady,
Dvorek pod Petrovem, Stará radnice, Planetárium na Kraví hoře, park Lužánky, krásná vila Stiassny s jedinečnou atmosférou,
hotel Santander a mnohá další místa. Nejčastěji se ovšem oddává na Nové radnici
v Rytířském sále. I ta má krásnou a důstojnou
atmosféru, kterou dotváří mistrovství našich
2 zkušených varhaníků, paní varhanice
a paní recitátorky. V tomto sále se vdávaly

a ženily mnohé generace Brňanů. Je to tedy
místo, kde se potkává brněnská minulost
a přítomnost a bude se zde psát i brněnská
budoucnost. Vždyť co je v životě cennější
než spokojený rodinný život. Na spokojený
život ve vztahu jistě svatbu nutně plánovat
nepotřebujete, ale je to významné gesto,
kterým jeden druhému dokazuje, že s ním
ve svém životě počítá a má ho rád.
Na závěr už jen připojím svoji osobní zpověď. Oddal jsem celkově za již skoro 4 roky
mandátu zastupitele Brno-střed nejméně
500 svateb a je to pro mne obrovská čest,
zodpovědnost a zároveň radost být s lidmi
u jejich tak zásadního životního rozhodnutí.
Společně s narozením dětí se jedná zřejmě
o jediný životní moment prodchnutý výhradně pozitivními emocemi a očekáváním, co
následuje po něm už je čistě jen na každém
z nás a máme to ve svých rukou. Bez ohromné dávky tolerance, nezměrné trpělivosti,
lásky a zodpovědnosti se žádný vztah
neobejde. Je mi ctí u toho být s vámi, vážení
občané!
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. I
zastupitel MČ Brno-střed
za ČSSD

LIDEM V NOUZI JE SPRÁVNÉ
POMÁHAT
V uplynulých týdnech
nastala mimořádná situace, která zasáhla do života
desítkám lidí v sociální
nouzi, kteří museli opustit
ubytovnu v Šámalově ulici
a nejen jim. Do nečekané
pozice se dostali rovněž obyvatelé Červeného kopce, kteří získali nové sousedy
umístěné do bývalé LDN právě v této lokalitě.
Nikdo nezpochybňuje, že lidem v podobné vážné situaci je nutné pomoci. Představa, že by se desítky dětí z těchto rodin ocitly
na ulici, skutečně není přijatelná. Problém
je ovšem jinde. Spočívá v tom, jakým způsobem byli občané Červeného kopce
o celé této záležitosti informováni. To logic-

ky vedlo k vyvolání napětí a nejistoty mezi
místními a k jejich odmítavému postoji. Také
skutečnost, že město Brno není připraveno
na podobné nečekané události a musí je
řešit nárazově, něco vypovídá o reálném
stavu našeho města.
Nelze se proto divit, že květnové jednání
zastupitelstva MČ Brno-střed bylo bouřlivější, než je obvyklé. Ovšem vyhrocená
atmosféra by nebyla nutná, kdyby vedení
městské části lépe komunikovalo se svými
občany a také s vedením Magistrátu
a netvrdilo občanům, že nemá dost informací. Jak je možné, že pan starosta Landa
neznal podrobnosti o tom, že rada města
v den konání zastupitelstva rozhodla o přesunu těchto sociálně slabých do objektu
LDN? Vždyť pan náměstek Hollan, který má

sociální problematiku na starosti, je zároveň
koaličním zastupitelem MČ Brno-střed.
Zastupitelé městské části Brno-střed za
KSČM navrhli usnesení v souladu s tiskovým
prohlášením Městského výboru KSČM
v Brně, aby lidé v tíživé sociální situaci, kteří
opustili v květnu ubytovnu na Šámalově ulici, byli ubytováni v prostorách bývalých
Židenických kasáren, které lze v krátkém
čase přebudovat na sociální bydlení. Tento
konstruktivní návrh našich zastupitelů
ovšem nebyl přijat. Zastupitelstvo dokonce
neschválilo žádné z navrhovaných usnesení. Neschválení našeho návrhu, který nabídl
dlouhodobé řešení, považuji za nesprávné.
Jiří Hráček I
zastupitel MČ Brno-střed
za KSČM

Tyto rubriky obsahují názory zastupitelů a čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2018 | 13

Historie

TEMNÉ ČASY VÁLEČNÉ

Měsíc poté, co se sokolové rozešli ze svého
předčasně ukončeného sletu, začaly
brněnské ulice lemovat plakáty s manifestem císaře Františka Josefa „Mým národům!“ Rakousko-uherský panovník tím
vyhlásil válku Srbsku a Evropa se ponořila
do zatím největšího válečného konﬂiktu.
Záhy po vyhlášení války začaly brněnské
úřady vytvářet seznamy politicky nespolehlivých osob, které byly buď poslány na frontu
nebo vystaveny policejnímu dohledu. V Brně
vznikla tajná výzvědná služba a došlo k celé
řadě restrikcí a zákazů. Zakázáno bylo například vyvěšovat nebo nosit slovanské prapory
a odznaky nebo veřejně zpívat slovanské,
národní nebo sokolské písně. Takovým způsobem si úřady snažily na obyvatelstvu vynutit loajalitu a upevňovat v něm německé
nacionální cítění. Došlo rovněž k zabavování
česky orientovaných knih, v učebnicích byly
vyškrtány zmínky o české historické nezávislosti, z programů divadel byla vyjmuta představení s vlasteneckou tematikou a potlačována byla činnost česky orientovaných
spolků, zejména pak Sokola. Brněnská radnice dokonce v roce 1915 přistoupila také
k přejmenování veřejného prostranství ve
snaze zdůraznit německou nacionalistu města. Velké náměstí, dnes náměstí Svobody, tak
bylo přejmenováno na Náměstí Františka
Josefa, Zelný trh na Náměstí císaře Viléma
atd. Na náměstí Svobody byla dokonce
z iniciativy brněnských Němců postavena
socha tzv. Wehrmanna neboli obránce, jehož
autorem byl Carl Wollek, a jež měla symbolizovat a oslavovat hrdinství rakousko-uherských vojsk ve válce. Přirozeně ale docházelo
také k protirakouským akcím, za něž byli mnozí vězněni v někdejší věznici v Brně na Cejlu,
jako například básník Petr Bezruč. Utvořena
byla v Brně také tajná zpravodajská organizace zahraničního odboje: Maffie. Ta se pak
v červnu 1918 přeorganizovala do skutečného
revolučního orgánu, Národního výboru.

Postupem času směrem k říjnu roku 1918 již
bylo jasné, že se schyluje k blízkému konci
války. Když 27. října 1918 odpověděl rakousko-uherský ministr zahraničí hrabě Andrássy
americkému prezidentu Wilsonovi, že
Rakousko-Uhersko přijímá všechny podmínky včetně sebeurčení všech dřívějších částí
monarchie, vyvolalo uveřejnění Andrássyho
nóty o den později v redakci Národní politiky
v Praze spontánní jásot obyvatel a vyhlášení
samostatného Československa.
Zatímco v Praze už 28. října lidé v ulicích
slavili vznik samostatného státu, z brněnských
obyvatel se nejspíše jako první o pražských
událostech dozvěděl redaktor Lidových
novin Arnošt Heinrich až kolem 18.00 hodiny,
který pak nechal pohotově svolat schůzi
Národního výboru do Besedního domu. Ještě
před samotnou schůzí v Besedním domě se
sešel Arnošt Heinrich s Janem Mášou, Jaroslavem Budinským, Otakarem Klusáčkem
a poslanci Ladislavem Pluhařem, Bohdanem
Schlesingerem, Kunešem Sontagem a Karlem Vaňkem v restauraci U solnice. Zde pak
Karel Vaněk vyslovil názor, že s politickým
převzetím brněnských úřadů posečká Národní výbor do dopoledních hodin následujícího
dne. Tentýž závěr pak vyslovil Národní výbor
na schůzce v Besedním domě, které se účastnili ještě další zástupci výboru a jiní činitelé.
Druhý den ráno se již v brněnských ulicích
začaly objevovat skupinky lidí, mezi kterými
byl i známý brněnský knihkupec a zapálený
sokol Jóža Barvič, který podněcoval slavnostní náladu mezi ostatními, a brzy se také
ujal veřejných proklamací. Na podstavec
u sochy Wehrmanna, které už 27. října někdo
uťal přední část hlavy, vystoupil Barvič a začal
svůj veřejný proslov k obyvatelstvu. Z oken
domů se začaly brzy vyvěšovat červenobílé
prapory a docházelo už k prvním odstraňováním rakouských symbolů. Z Velkého
náměstí pak dav zamířil dnešní Českou ulicí
k Besednímu domu, kde byla členy Národního výboru obyvatelům města oznámena
zpráva o vzniku Československa. Bouřlivé
oslavy pak v ulicích města probíhaly po celý
den. Protože však hrozily střety mezi německým a českým obyvatelstvem v Brně, vznikly
po pražském vzoru tzv. Národní nebo Sokolské stráže. O jejich vzniku rozhodla Česká
obec sokolská a jejich smyslem bylo suplovat
zatím neexistující československou armádu
a pořádkové služby. Sokolové a studenti
z Národních stráží tak z Besedního domu
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mířili do brněnských ulic a dbali na klidný průběh revolučních událostí a předcházeli násilnostem a krveprolití, jak vzpomínal později
W. Weyr: „Za zachování klidu vděčí město
vynikající disciplíně Sokolů a jejich uvážlivému vedení na jedné straně a osvícenému
klidu místodržitele barona Heinolda na straně druhé.“
Podstatným krokem členů Národního
výboru v Brně však bylo faktické převzetí vlády na Moravě. Delegace Národního výboru
se vydala na Moravské místodržitelství za
baronem Heinoldem. Mluvčí výboru Karel
Vaněk se ujal slova a prohlásil: „Pane místodržiteli! Dostavili jsme se k vám tentokráte
v jiné vlastnosti než za časů minulých. Přišli
jsme jako členové Národního výboru, abychom vám oznámili, že dnové vaší vlády na
Moravě jsou sečteni a že jest vám na základě
změněných mocenských poměrů předati vládu do rukou čtyř členů Národního výboru
námi určených. Žádáme vás, abyste, uznávaje nezbytnost se podrobiti, učinil tak bez
obtíže a bez průtahů, bez ohledu na zbytky
moci, jež vám snad stojí k dispozici, aby
nedošlo ke krveprolití, jež by jistě nastalo,
kdybyste se zdráhal uposlechnouti. Na vás
nyní záleží, aby přesun moci stal se v klidu
a pořádku. Teklo během války mnoho krve,
a chceme, a vy snad rovněž, aby zbytečně
krev netekla. Očekáváme na místě vaši
odpověď!“ Baron Heinold však požadavku
Národního výboru nechtěl vyhovět s odvoláním na to, že nemá žádné instrukce z Vídně.
Delegace Národního výboru se tak na místodržitelství dostavila ještě jednou v odpoledních hodinách, kde se již formulovaly požadavky obou stran na převzetí moci. Oslavy
českých a moravských obyvatel, a naopak
protesty německých Brňanů, pak pokračovaly i během dalšího dne. Byť se díky Sokolským strážím podařilo vždy v ulicích města
zachovat relativní klid a pořádek, přece jen
měla brněnská revoluce svoji oběť. Podle
vzpomínek R. Sichy vyvolal neznámý německý šikovatel na nádraží výtržnost, díky čemuž
byl zatčen a odváděn na strážnici ve Veselé
ulici. Na rohu Masarykovy ulice se však pokusil o útěk a byl zastřelen.
Více informací také na www.encyklopedie.brna.cz nebo www.archaiabrno.cz. Článek čerpá z diplomové práce Marie Šínové:
Brněnský převrat 28. a 29. října 1918, Brno,
Michal Doležel I
2017.
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

BOŽETĚCH KOSTELKA

Z PTÁKA RYBU NEUDĚLÁŠ.
ZŮSTAL JSEM ORLEM.
Jestliže bychom měli co nejvěrohodněji
charakterizovat dvěma třemi slovy sedmaosmdesátiletého pana Božetěcha Kostelku, ze všech možných pozitivních hodnocení by nám zůstala tři slova: skromnost,
pracovitost a vitalita. Za všechny příklady:
nejenže byl pan Kostelka jako historik Orla
jedním ze strůjců společného sokolského
a orelského cvičiště na výstavě RE:PUBLIKA 1928–2018, ale každý den byl i u otevření expozice, provázel cvičištěm, vysvětloval, vyměňoval prasklé rakety a míčky na
stolní tenis a zahrál si na požádání i šprtec.
A pořád v pohodě a s úsměvem. První otázka je tedy nasnadě.

Kde se ve vás ta záviděníhodná
vitalita bere?
Je to ve mně asi proto, že jsem v sedmi
letech přestal kouřit (smích). Ale vážně. Už
od mládí jsem sportoval. Vyrůstal jsem společně se třemi bratry v katolickém domě, kde
bývalo pořád živo. Bylo tam kino, hrálo se
divadlo, pořádala se různá setkání. Cvičili
jsme v tělocvičně, která se ještě před první
světovou válkou stala vůbec první orlovnou
u nás. A tam jsme se vyřádili. Když zakázali
Orla, začal jsem působit ve Skautu. A i když
to mnohdy nebylo jednoduché, snažil jsem
se vždycky dívat na život z té lepší stránky.
V tom to asi bude (úsměv).

Život se s vámi ale moc nemazlil.
Už během druhé světové války jsem jako
jedenáctiletý kluk cítil příkoří, když mého tátu
zatklo gestapo. Jak jsem se později dozvěděl, působil v organizaci Obrana národa
a šest týdnů byl vězněn v Brně v koncentračním táboře Pod kaštany. V roce 1944 ho zatkli
znovu a to už byl odsouzen na sedm let. Za
vlastizradu. Pak přišlo osvobození, ale i rok
1948, a tátu zavřeli znovu. A pak i staršího
bratra a maminku. A mě s bratry odvedli na
vojnu – k pétépákům (pomocné technické
prapory, pozn. autora) – k černým baronům,
jak se nám podle černých výložek říkalo. Ale
i to se dalo přežít. Třeba i díky tomu sportu.

Na fotograﬁi jste společně
s českou juniorskou
reprezentantkou ve stolním
tenise. Proč právě s ní?

Linda Záděrová je členka Orla Silůvky a my
orli považujeme stolní tenis tak trochu za
svůj sport. Orla reprezentoval i druhý historicky nejúspěšnější stolní tenista světa Bohumil Váňa, třináctinásobný mistr světa. Zemřel
v zapomenutí a v bídě 4. listopadu 1989. Proto jsme i jeho společně s dalšími významnými
orly, kteří se vepsali do našich dějin, připomenuli při výstavě ke sto letům republiky.
A protože třeba i stolní hokej neboli šprtec
je tradiční českou hrou, která je součástí
mnoha našich orloven, hrál se na našem cvičišti i šprtec.

V rámci výstavy RE:PUBLIKA
1918–2018 bylo soudě podle
ohlasů jednou z nejúspěšnějších
expozic právě společné
sokolské a orelské cvičiště.
Inspirací k němu prý byla
medaile vašeho tatínka.
Můj táta Bedřich Kostelka dostal tuto
pamětní medaili k 10. výročí republiky v roce
1928 za vítězství na mezinárodních závodech
katolických gymnastů v Paříži. A společně
s ním ji v tom roce dostali také dva sokolové
Bedřich Šupčík a Ladislav Vácha. Olympijští
vítězové. A to skutečně inspirovalo autora
ideového námětu a jsem rád, že vystavená
medaile byla tím, co sokoly a orly spojilo, a že
se to setkalo s takovou odezvou.

Není vám ale líto, že na
výstavišti neměl Orel
samostatnou prezentaci jako
třeba sokolové?
V pavilonu A byla mohutná výstava sokolské architektury a v naší expozici jsme přibližovali osudy lidí, na které bychom neměli
zapomínat. A v době, kdy se mnohým z nás
zdá, že se česká společnost až příliš rozpadá
a tříští, jsme se snažili hledat shodu, soulad
a společné kořeny. A také jsme sportovali.
Proto třeba děti mohly šplhat na laně hned
vedle panelu s fotograﬁí a povídáním o Bedřichu Šupčíkovi. A určitě to nebyly jenom děti,
které překvapilo, že právě on pro nás získal
v Paříži v roce 1924 historicky první zlatou
olympijskou medaili. A byl to sokol. A já zas
s hrdostí říkám: z ptáka rybu neuděláš, zůstal
jsem orlem.
Vladimír Koudelka

Božetěch Kostelka
se narodil 16. ledna 1931 v Brně, ale dětství a mládí prožil ve Vyškově. Vychodil
základní školu a maturoval na vyškovském gymnáziu. Když byli po roce 1948
jeho rodiče a nejstarší bratr zavřeni do
kriminálu, byl odveden se svými dvěma
bratry k pomocným technickým praporům (PTP), studovat nemohl. Stavěl
bunkry, fáral v ostravských dolech, ale
neztrácel naději a optimismus. Po propuštění z PTP se vrátil do práce ve státní traktorové stanici ve Vyškově. Před
prací chodil v šest ráno trénovat basketbal. V podvečer trénoval žáky
a dorostence a večer sám trénoval
s muži. Sportovec nevelkého vzrůstu
s velkým srdcem se dovedl při hře postavit i velikánům našeho basketbalu
(hrál třeba proti mistru Evropy z roku
1946 Ivo Mrázkovi). V roce 1959 se
společně s manželkou Věrou přestěhoval na Staré Brno, kde později pokračoval v trenérské činnosti mládeže.
V gymnastickém oddíle Moravské Slavie se věnoval pohybové přípravě
předškoláků. Po odchodu do důchodu
se po roce 1991 plně zapojil do obnovy
orelského života. Výrazně se podílel
na znovuzrození vyškovského Orla
a stál v čele vyškovské župy Kvapilovy.
V roce 1992 byl zvolen generálním
sekretářem Orla, následně místostarostou Orla a v současné době se věnuje orelské historii. Je držitelem Ceny
Jana Sarkandera za práci s mládeží,
v roce 2016 obdržel za práci s mládeží
rovněž Cenu Jihomoravského kraje
a v loňském roce byl uveden do Síně
slávy Jihomoravského sportu.

I
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Inzerce

REKREAČNÍ
STŘEDISKO
SLOUP • MORAVSKÝ KRAS

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

• základní stupeň ubytování
s důrazem na pořádek a čistotu

UBYTOVÁNÍ
V PENZIONU

• vlastní stravovací provoz,
k dispozici dvě prostorné jídelny

A LETNÍCH
CHATKÁCH

• široká nabídka sportovišť
hřiště s umělým povrchem,
volejbalový kurt,
hřiště na malou kopanou

CELKOVÁ
KAPACITA
VÍCE NEŽ

• letní koupaliště a tenisové
kurty v těsném sousedství

200 OSOB

www.rs-sloup.cz
Rekreační středisko Sloup č.p. 140
679 13 Sloup v Moravském krasu
콯 774 414 983 • e-mail: rezervace@rs-sloup.cz

Nabízíme atraktivní ceny ubytování i stravování,
to vše v krásné přírodě Moravského krasu,
pouze 40 minut jízdy od Brna. Vstup do jeskyní
cca 1 500 m od areálu. V provozu od května do září.

AUTO CRASH Info
s.r.o.
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Inzerce

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Letní prázdniny: Každý víkend grilování na letní terasee
Září:

3.–9. 9. Dýňové speciality
17.–23. 9. Houbové speciality

Říjen:

8.–21. 10. Zvěřinové hody

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ
STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ
www.pohrby.cz

KLIMATIZACE
VODOINSTALATÉRSTVÍ

Tel.: 60 7 042 350,www.poraten.cz

Vaše nové bydlení

WWW.BYTYOSLAVANY.CZ
+420 727 913 210
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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

Tramvaj č. 12 směr Komárov k Tescu (první zastávka), přestup (ul. Úzká 20 m) na autobus
č.12, 40, 48, 50, 63. Vystoupíte třetí zastávku u obchodu!! (zast. Konopná na znamení)

v BRNĚ a okolí

DOPRAVÍME
VYNESEME
ZAPOJÍME

IJE
D
a o EM
dv E Z
ez DA
em R
e M

OTEVÍRACÍ PO–ČT 10.00–16.00
DOBA
PÁ
ZAVŘENO

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

Bonus Brno

6 990,-

odvoz starého
spotřebiče ZDARMA

Pračka

s horním plněním

www.chladservis.cz

A++
6 kg
1000 ot./min

:ȃƺǉɽǉʤǏǁǏɽӗȚƃȟɥɨɁǁƃɽ
řƃɴȈȶǉȴɁʤȈɽɁɰɽɁїѕՐ
ǁɨƅˇȶǉˇɁɰɽƃɽȶȊӞ
My to víme. Zeptejte se nás!

¶ɁȶɽƃȟɽʍȚɽǉȴǏɥɨɁȟɁȶ˃ʍȢɽƃƺȈ˃ǁƃɨȴƃӝ
KӸȴƃȈȢӖȈʤƃȶƃӝˎȢɁʍɰɁʤƃխƺǉȶɽʍɨʰїіӝƺ˃
ʥʥʥӝȈʤƃȶƃˎȢɁʍɰɁʤƃӝƺ˃

ɽǉȢӝƼӝќќќќїўљіњ

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

PRODEJ LETNÍHO OVOCE OD KONCE
ČERVNA – MERUŇKY, ŠVESTKY,
BROSKVE, LETNÍ JABLKA
PODEJ ZELENINY, 100% OVOCNÝCH
MOŠTŮ, SUŠENÉHO OVOCE
A VÝROBKŮ Z OVOCE

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
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Naše školy

AMARI KEREKA 2018

NÁVŠTĚVA
NA ZŠ HOLZOVA
Žáci 9. ročníků ZŠ nám. 28. října v rámci
projektu Prevence školní neúspěšnosti ve
městě Brně navštívili 11. května Základní
školu Holzova.
Ve vestibulu školy nás přivítal pan ředitel,
výchovná poradkyně a deset žáků ze 7. až
9. tříd, kteří jsou zapojeni ve školním parlamentu. Provedli nás celou školou, prohlédli
jsme si plavecký bazén a viděli výuku plavání
dětí 1. stupně. Po ukončení prohlídky v hudebně žáci diskutovali o aktuálních tématech:
o volbě povolání, o přijímacích zkouškách
a očekáváních žáků při přechodu na střední
školy. Žáky 8. ročníků zajímalo zejména to,
jak se úspěšně připravit na přijímací řízení,
které je čeká příští školní rok. Posléze žáci
zhlédli ukázky videoﬁlmů z dílen samotných
žáků a jejich učitelů. Tečkou za setkáním bylo
hudební vystoupení dvou žáků z obou škol.
Mgr. Lenka Nazarčuková

I

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 pořádala
v závěru května již desátým rokem v KS
Omega hudební festival Amari kereka.
V programu nazvaném Bylo nebylo účinkovali naši žáci a pedagogové, dále ZŠ a MŠ
Křenová, ZŠ a MŠ Merhautova, taneční soubor Merci a děti z komunitního centra při ZŠ
Graﬁcká z Prahy.
Po slavnostním zahájení paní ředitelkou
Ludmilou Altmanovou a pozdravem 1. místo-

JAROŠKA SLAVÍCÍ

K příležitosti jubilea svého založení vydalo
gymnázium na tř. Kpt. Jaroše vloni na podzim reprezentativní almanach 150 let prvního českého gymnázia v Brně, k němuž letos
v květnu přibyla obrazová publikace Jaroška slavící.
Na jejím vydání v nákladu 1000 kusů se
podílel též Klub absolventů. Kniha je poctou
i poděkováním všem, kteří se zasloužili o důstojné připomenutí významu prvního českého
gymnázia pro Brno, českou vědu i kulturní
a společenský život na Moravě.
Do oslav se zapojili nejen současní profesoři a studenti, ale také absolventi, rodiče
žáků, školské instituce, brněnské vysoké školy a další. Statutární zástupce školy
RNDr. Pavel Boucník představuje v knize průběh oslav ve slavnostním týdnu nejen den

starostky Brna-střed Michaely Dumbrovské
se diváci zaposlouchali do několika sólových
písní, zhlédli živé romské tance a ocenili nápaditou stínohru a videoprojekci. Dále bylo uvedeno úspěšné muzikálové vystoupení Thriller
a pohádková Alenka v říši divů prošla zrcadlem do světa fantazie.
Kapela Bongáči spolu s publikem hrála
a zpívala, tanečnice z komunitního centra
v nádherných kostýmech všechny roztleskaly, malí bubeníci doprovázeli vystoupení
malých žáků převlečených za africké domorodce. Na závěr zazpíval malý sbor a všichni
účinkující dostali pamětní medaili.
Součástí akce byla výstava prací žáků
z výtvarné soutěže Řekni to květinou,
návštěvníci si prohlédli také fotograﬁe a pozvánky z minulých let.
Mgr. Jana Šťastná

I

MANUÁL
PRO SPOLEČNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ

po dni od 2. do 7. října 2017, ale též ukazuje,
že jejich zdárné vyznění bylo výsledkem dlouhodobé přípravy celých organizačních týmů
či redakčních rad, sbírajících podklady pro
výroční publikace.
Součástí je také fotodokumentace oslav
zachycující nejen slavnostní hosty a řečníky,
ale též průvod studentů a profesorů centrem
Brna, ekumenickou bohoslužbu v kostele sv.
Tomáše, koncertní vystoupení pěveckého
sboru Jaroš, záběry ze studentského divadelního a muzikálového představení, besedy
studentů s absolventy, ﬂorbalový Turnaj
hvězd a mnoho dalších akcí, včetně odhalení
nové fasády budovy školy za účasti oﬁciálních
hostů města a kraje.
Zájemci si publikaci mohou zakoupit za
padesát korun na vrátnici gymnázia.
Alena Odehnalová

I

V tomto školním roce probíhá na Základní
škole Hroznová projekt Učíme se společně.
Jeho hlavním cílem je přiblížit společné vzdělávání (inkluzi) veřejnosti. Je ﬁnancován
Evropskou unií v rámci projektu Erasmus+.
Na podzim 2017 jsem se vydal do Velké Británie na vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky škol zaměřený na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zjistil jsem, že
zapojení všech dětí do hlavního vzdělávacího
proudu je v anglických školách na vysoké úrovni. Celý proces společného vzdělávání je vždy
významně ovlivněn rozsahem ﬁnanční podpory státu a povědomím rodičů, dětí a učitelů
o tomto tématu.
Mojí snahou bylo následně vypracovat jednoduchý informační dokument, který poradí,
co lze udělat, pokud má žák ve škole obtíže.
Ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm jsme se při jeho tvorbě zaměřili zejména na vysvětlení toho, jak jsme schopni
pomoci těmto dětem. V manuálu jsou zdůrazněny zejména postupné kroky podpory žáka
s problémy ve výuce, kontakty na zaměstnance
školy a odpovědi na základní otázky, které ve
vztahu k inkluzi každého napadnou. Manuál
je k dispozici na www.zshroznova.cz.
Mgr. Luděk Balcařík

I
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Volný čas

NOVÉ KROUŽKY

Centrum volného času Botanka připravuje na příští školní rok přehršli zajímavých kroužků pro všechny věkové kategorie. Zápis bude v září, stejně jako
rodinný den, kterým centrum oslaví 10 let
své působnosti.
Několikátým rokem jsou velmi oblíbeny
kroužky pro děti, jóga pro zklidnění dětí,
rytmika a základy tance, moderní tanec hip
hop, street dance, výtvarná dílna, programování, sebeobrana, zpívání pro děti.

INDIÁNSKÉ LÉTO

Pro dospělé a seniory jsou připraveny
kurzy základů výtvarných technik, jóga, pilates, kalanetika, základy fotografie, počítačové kurzy včetně poradny, kurz práce na
mobilním telefonu, angličtina pro seniory,
cvičení pro seniory, muzikoterapie, rukodělné kurzy vitráží a pletení košíků, drátkování.
V rámci setkávání klubu seniorů také zpívání na lidovú notečku, klub aktivní chůze,
vycházky s paní architektkou, povídání
o zajímavých turistických místech v klubu
Za našima humny s místopředsedou Klubu
turistů panem Moravcem, přednášky na různá zajímavá témata na Botance i na radnici
Brno-střed.
V září chystáme rodinný den u příležitosti
výročí desetiletého trvání CVČ Botanka na
Botanické ulici 13. Podrobný rozvrh najdete
v srpnu na stránkách www.botanka.cz.
Zapsat se do nových kroužků a kurzů
můžete v pondělí 10. září a středu 12. září,
vždy od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00
hodin.
Olga Chladilová

Chtěli jste se vždycky naučit umění kouřových signálů nebo proniknout do tajů
barevných šamanských kouzel? Navštivte
o prázdninách zábavní vědecký park VIDA!
Každý prázdninový den nabízí park program s názvem Indiánské léto. Během dílen
si zkusíte vyrobit zlato nebo indiánský lapač
snů, který zažene zlé sny. Třicetiminutový
program je určen pro rodiny s dětmi od 5 let
a začíná vždy ve 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.
Za skupinu (1–4 os.) zaplatí návštěvníci 50 Kč
jako příplatek ke vstupnému do VIDA!
O prázdninách u nás můžete vyzkoušet také
nový mobilní prostor pro tvoření a kutění, takzvanou Bastlírnu. Na návštěvníky zde čekají
pracovní stoly, nářadí a nejrůznější materiál.
„V Bastlírně není cílem vyrobit něco konkrétního podle předem stanoveného návodu.
Zájemcům pouze nabízíme směr, kterým se
vydat. Věříme, že tento způsob tvoření je
zábavnější a přináší radost z vlastního objevování a skutečnou inspiraci,“ řekl Sven Dražan, manažer programu VIDA!
Program v Bastlírně je součástí vstupenky
do VIDA! a prostor je návštěvníkům otevřen
každý den.

I

Ema Zezulová

I

PŘIJĎTE MEZI CVRČILKY

Na Lipce už je spuštěno přihlašování do
kroužků na nový školní rok. Kroužky jsou
zaměřeny na poznávání přírody, ale také
na tvoření z netradičních materiálů, které
v ní najdeme.
Pracoviště Lipová zve všechny děti ve věku
10–16 let na kroužek Tvořivé ještěrky, na kterém nás čeká vyrábění z hlíny, slámy, ovčího
rouna i dalších neobvyklých materiálů, a navíc

si k tomu uvaří dobroty ze surovin vypěstovaných na naší zahradě. Lipová chystá i dva
úplně nové kroužky: Cvrčilky pro předškolní
děti a Kulíšky pro 1.–3. třídu, kde děti čeká
i celoroční hra.
Na soběšické Jezírko se můžete přihlásit
do nově vznikajícího víkendového klubu
Lýkožrouti, který všem ve věku 10–16 let slibuje dobrodružství v přírodě a trénink tábor-
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nických dovedností – rozdělávání ohně, vaření v kotlíku i nocování pod hvězdnou oblohou.
Děti od 9 do 12 let zveme na kroužek Brouk
Pytlík a zapomenout nesmíme ani na kroužek
Kuklíci určený dětem ve věku 6–9 let. Jestli
se nemůžete rozhodnout, který kroužek je
pro vás ten pravý, přijďte 4. září na Kroužkové
odpoledne, kde se jednotlivé kroužky představí. Nabídka Rozmarýnku v Jundrově je velmi pestrá, od entomologického kroužku
Sphinx a chovatelských Norníků přes zahradnicko-kulinářské Kuchtíky, až po letošní novinku – kroužek ornitologický, který láká všechny milovníky ptactva ve věku od 10 do 18 let.
Pracoviště Kamenná se na vás těší ve dvou
kroužcích určených pro zájemce starší 15 let.
První z nich – Jógou ke zdravotnímu životnímu stylu je pro všechny, kteří touží po regeneraci a protažení těla, ale chtějí zkusit i různé
meditační a relaxační techniky. A druhý –
Košíky pro začínající i pokročilé tvůrce s chutí
vyrobit si košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné informace o kroužcích
najdete na www.lipka.cz/volny-cas.
Amálie Rosíková

I

Volný čas

LÉTO S BOTANKOU

Centrum volného času Botanka na Botanické 13 připravilo na prázdniny pohybové
i výtvarné aktivity.
Šikovné a profesionální lektorky si s vámi
každou prázdninovou středu zacvičí v příjemném chládku centra, první cvičení začíná
18. července.
Vyzkoušejte jógu pro všechny dospělé
od 17.00 do 18.00 hodin nebo od 18.00 do
19.00 hodin kalanetiku. Zde vás čeká dynamičtější cvičení na posílení a protažení celého těla. Cena za jednotlivou lekci 70 korun.
Cvičení pro seniory bude pouze 18. červen-

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

ce, 15. a 22. srpna, vždy od 16.00 do 17.00
hodin v rámci klubu, za příznivou cenu
30 korun.
Děti od 4 do 12 let mohou také využít od
18. července prázdninové středy a přijít do
dopolední výtvarné dílny, vždy od 10.00 do
12.00 hodin.
Připravená je tvorba z papíru, textilu
a výtvarné techniky všeho druhu. Cena za
vstup pro děti je 40 korun.
Více na www.botanka.cz
Olga Chladilová

I

MAĎARSKÝ TÝDEN

Nezisková křesťanská organizace Young
Life zve starší žáky ve věku 9 až 13 let na
letní camp.
Camp je největší akcí, kterou organizace
každoročně připravuje. Letos pojedeme do
Maďarska na krásné místo Vajta, a to v termínu od 20. do 25. srpna. Můžete zde s námi
zažít nejlepší týden léta, plný překvapení,
adrenalinových her, workshopů, hudby,
výzev, sportů, skvělého jídla i zamyšlení. Přihlášky na www.ylbrno.com.

Každý rok pořádáme také City Camp
v Majáku na Lesné pro děti ve věku 9 do 14
let, ale ten je již plně obsazený.
Organizace Young Life vznikla v roce 1941
a působí téměř po celém světě. Pracujeme
s mladými lidmi a nabízíme jim široký volnočasový program. Snažíme se studentům
naslouchat, vést je a podporovat skrze přátelské vztahy. Vedeme mladé lidi k oživení
křesťanských hodnot a tím přispíváme
k budování jejich sebeuvědomění, posílení
jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich osobnosti. V Brně působíme pátým
rokem. Během roku vedeme různé zájmové
kroužky na školách a ve volnočasových centrech. Nabízíme english kluby, kroužek
sebeobrany, fotografování, programování,
drama klub a jiné.
Petra Hašková
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Pojďte si hrát a poznávat přírodu kolem
sebe na příměstském táboru, který se
koná od 23. do 27. července.
Letos jsme si pro děti od 7 do 12 let
nachystali nejedno dobrodružství v Otevřené zahradě na Údolní 33.
Budeme zkoumat život stromů, užijeme si návštěvu stromolezců, budeme si
užívat vůni dřeva. Sklidíme čerstvou zeleninu, zaděláme na chleba, roztopíme
kamna a pro jednou si uvaříme oběd
sami.
Budeme kreslit, malovat i sochařit,
dozvíme se, co je land art a vytvoříme
díla, která představíme na vlastní vernisáži. Více na www.otevrenazahrada.cz.
Martina Joachim
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ZAHRADNÍ
SLAVNOST
Botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity zve na
Zahradní slavnost u cimbálu.
K tanci a poslechu zahraje cimbálová
muzika Pajtáš.
Zváni jsou dámy i pánové v krásných
šatech, letos přivítáme především folklórní a květinové motivy.
Těšit se můžete také na Kloboukovou
show kloboukového klubu Dantes.
Vstupenky nejsou v předprodeji, na
každého se dostane, na sedadlo není
nárok, korzuje se po zahradě.
Vstupné je 100 korun a občerstvení
je zajištěno.
Přijďte, možná vykvete i viktorie královská.
Magdaléna Chytrá

I
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Volný čas

Letní kino Brno-střed

29/06 – 31/08 2018

www.kinobude.cz

Nádvoří radnice městské části Brno-střed,
Dominikánská 2

červen a červenec od 21:30 hod.
srpen od 21:00 hod.

kompletní program a další info

Nejlepší letní kino ve středu 7 dní v týdnu
Tématické okruhy
Dokument
Severské ﬁlmy
Das Sommerkino
v červnu & červenci
začátky ve 21.30
Zahájení ve 20.00 –
vystoupení kapely Rádio Gafa

út 3/7

po 9/7

ne 15/7

Manželka a manžel

Nic jako dřív

Cukrář

Moglie e marito

Nothing Like Before

eafueobymjp

komedie / romantický; ITA; 2017;
100 min; IT / CZ tit.

dokument; CZE; 2017; 92 min.; CZ

drama; ISR / DEU; 2017; 104 min.;
různé / CZ tit.

st 4/7

Rosita

út 10/7

Gauguin
Gauguin - Voyage de Tahiti

drama / romantický; DNK; 2015;
88 min; různé / CZ tit.

drama / životopisný; FRA; 2017;
102 min.; FR / CZ tit.

pá 29/6

čt 5/7

st 11/7

Big Lebowski

Nejlepší ze všech
světů

komedie / krimi; USA / GBR; 1998;
117 min; EN / CZ tit.

so 30/6

Zabití posvátného
jelena

po 16/7

Hora
Mountain
dokument; AUS; 2017; 74 min.;
EN / CZ tit.

Dlouhý příběh
ve zkratce

út 17/7

Die beste aller Welten

Lang Historie Kort

Teheran Tabu

drama; AUT / DEU; 2017; 103 min.;
DE / CZ tit.

komedie / drama / romantický; DNK;
2015; 100 min.; DA / CZ tit.

drama / animovaný; AUT / DEU;
2017; 90 min.; FA / CZ tit.

pá 6/7

čt 12/7

st 18/7

Zvířata

Hrdinové

Teheránská tabu

The Killing of a Sacred Deer

Kolo zázraků

drama / mysteriózní / psychologický
/ thriller; GBR / IRL / USA; 2017;
121 min; EN / CZ tit.

Wonder Wheel

Tiere

Sangarid

mysteriózní / thriller; CHE / AUT /
POL; 2017; 95 min.; různé / CZ tit.

komedie / akční; EST / FIN / LVA;
2017; 90 min.; různé / CZ tit.

ne 1/7

drama; USA; 2017; 101 min.;
EN / CZ tit.
Režie: Woody Allen

pá 13/7

čt 19/7

O těle a duši

so 7/7

Alibi na klíč

Egon Schiele

Rock’n Roll

Alibi.com

Egon Schiele: Tod und Mädchen

komedie; FRA; 2017; 90 min.;
FR / CZ tit.

drama; AUT / LUX; 2016; 109 min.;
DE / CZ tit.

so 14/7

pá 20/7

Nit z přízraků

Ghost Stories

Phantom Thread

drama / horor; GBR; 2017; 98 min.;
EN / CZ tit.

Testről és lélekről
drama / romantický; HUN; 2017;
116 min; HU / CZ tit.

po 2/7

Švéd v žigulíku
dokument; CZE; 2017; 64 min;
CZ / EN sub.

komedie; FRA; 2017; 123 min.;
FR / CZ tit.

ne 8/7

Tvář vody
The Shape of Water
drama / fantasy / romantický /
thriller / horor; USA; 2017; 123
min.; EN / CZE tit.
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drama / romantický; GBR / USA;
2017; 130 min.; EN / CZ tit.

Volný čas

so 21/7

Fantastická žena

v srpnu začátky ve 21.00

so 11/8

st 22/8

S láskou Vincent

Boj sněžného pluhu
s maﬁí

Una Mujer Fantástica

st 1/8

drama; CHL / USA / DEU / ESP;
2017; 104 min.; ES / CZ tit.

En frygtelig kvinde

drama / animovaný; GBR / POL /
USA; 2017; 94 min.; EN / CZ tit.

drama; DNK; 2017; 86 min.;
DN / CZ tit.

ne 12/8

ne 22/7

Utøya 22. července
Utøya 22. juli
drama / thriller; NOR; 90 min.;
NO / CZ tit.

po 23/7

Planeta Česko
dokument; CZE; 2017; 71 min.; CZ

Potvora

čt 2/8

Loving Vincent

Sedmá pečeť

Kraftidioten
Krimi / Komedie / Thriller / Drama
/ Akční; NOR / DNK / SWE; 2014;
115 min.; různé / CZ tit.

Det sjunde inseglet

čt 23/8

Die wilde Maus

drama / fantasy; SWE; 1957;
96 min.; SW / CZ tit.

Aus dem Nichts

komedie/krimi/drama; AUT / DEU;
2017; 103 min.; různé / CZ tit.

po 13/8

Divoká myš

pá 3/8

Ztratili jsme Stalina

Odnikud
drama/krimi; DEU / FRA; 2017;
106 min.; DE / CZ tit.

Bratři Lumiérové
Lumière! L’aventure commence

pá 24/8
komedie / drama; CZE; 90 min.; CZ

Tátova volha

út 24/7

The Death of Stalin

dokument; FRA; 2017; 87 min.;
FR / CZ tit.

Foxtrot

komedie / drama; GBR / FRA / BEL;
2017; 106; EN / CZ tit.; EN friendly

út 14/8

so 25/8

Místo splněných přání

Thelma

u¹xIriIy¹i
drama; ISR / DEU / FRA / CHE;
2017; 113 min.; HE / CZ tit.

so 4/8

st 25/7

Demain tout commence

drama / mysteriózní / fantasy; ITA;
2017; 105 min.; IT / CZ tit.

thriller / drama / romantický; NOR /
FRA / DNK / SWE; 2017; 116 min.;
NO / CZ tit.

Staying Alive

komedie / drama; FRA / GBR; 2016;
118 min.; FR, EN / CZ tit.

st 15/8

ne 26/8

Zabijáci z maloměsta

Uteč

Dræberne fra Nibe

Get Out

komedie / krimi / drama; DNK;
2017; 90 min.; DN, EN / CZ tit.

horor / mysteriózní / thriller; USA;
2017; 103 min.; EN / CZ tit.

čt 16/8

po 27/8

Vila Tugendhat

The Beatles: Eight
Days a Week - The
Touring Years

Staying Alive
komedie; NOR; 2014; 83 min.;
NO / CZ tit.

I dva jsou rodina

ne 5/8

Nejtemnější hodina

čt 26/7

Darkest Hour

Pozdravy z Fukušimy
Grüße aus Fukushima

drama / historický / životopisný
/ válečný; USA / GBR; 2017;
125 min.; různé / CZ tit.

drama; DEU; 2016; 104 min.;
různé / CZ tit.

po 6/8

pá 27/7

Hastrman
romantický / thriller; CZE; 2018;
100 min.; CZ

so 28/7

Dokud nás svatba
nerozdělí

Earth: Den na
zázračné planetě

Coco

út 28/8

pro děti; animovaný / rodinný; USA;
2017; 105 min.; CZ

Tísňové volání

so 18/8

thriller; DNK; 2018; 85 min.;
DN, EN / CZ tit.

út 7/8

Florida Project
st 8/8

ne 29/7

Teve + Upír Nosferatu

Naprostí cizinci

Nosferatu, eine Symphonie
des Grauens

Perfetti sconosciuti

horor / mysteriózní; DEU; 1922

komedie / drama; ITA; 2016;
93 min.; IT / CZ tit.

čt 9/8

po 30/7

Freistatt

út 31/7

Bistro Ramen
Ramen Teh
drama; SGP / JPN / FRA; 89 min.;
různé / CZ tit.

dokumentární; GBR / USA; 2016;
102 min.; EN / CZ tit.

dokument; GBR / CHN; 2017;
95 min.; EN / CZ tit.

komedie; FRA; 2017; 115 min.;
FR / CZ tit.

dokumentární / hudební; DEU;
2015; 92 min.; EN, DE / CZ tit.

dokument; DEU; 2013; 117 min.;
DE / CZ tit.

pá 17/8

Le sens de la fête

B-Movie: Lust & Sound in WestBerlin 1979-1989

Haus Tugendhat

Earth: One Amazing Day

drama; USA; 2017; 111 min.;
EN / CZ tit.

B-Movie: zvuk
a rozkoše západního
Berlína 1979-1989

The Place

drama; DEU; 2015; 104 min.;
DE / CZ tit.

pá 10/8

Tři billboardy kousek
za Ebbingem
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri
drama / krimi; GBR / USA; 2017;
115 min.; EN / CZ tit.

Lady Bird
komedie / drama; USA; 2017;
94 min.; EN / CZ tit.

ne 19/8

Potomci lidí
Children of Men
Sci-Fi / Drama / Thriller /
Dobrodružný; USA / GBR; 2006;
109 min.; EN / CZ tit.

Den skyldige

st 29/8

Ucho + výstava
fotograﬁí
“Rekonstrukce”
drama / psychologický / thriller;
CZE; 1970; 91 min.; CZ

čt 30/8

Dárek bohů

po 20/8

Archa světel a stínů
dokumentární / dobrodružný /
životopisný / historický; CZE;
90 min.

Ein Geschenk der Götter
drama; DEU; 2014; 102 min.;
DE / CZ tit.

pá 31/8

Velká nádhera

út 21/8

Mrazivá srpnová noc Brno 1968: Trosečníci
z Kojálu

La grande bellezza
drama / komedie; ITA / FRA; 2013;
141 min.; IT / CZ tit.

CZE; 2008; 51 min.; CZ

Brno 1969
CZE; 2009; 26 min

Program realizují městská část Brno-střed a Noční motýl, z.s. Začátky představení v červnu a červenci ve 21.30, zatímco v srpnu už ve 21.00 hodin.
Hraje se za každého počasí. Občerstvení zajištěno. Vstupné 90 Kč, Sommerkino 50 Kč. Prodej vstupenek na místě každý den půl hodiny před začátkem projekce.
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Volný čas

NEBE NAD BAZÉNEM

Areál koupaliště na Kraví hoře pro návštěvníky otevře i v noci, a to hned při dvou příležitostech.
Pozorovat Měsíční noc a přitom se do dvou
hodin do rána koupat ve venkovním bazénu
můžete v noci z 27. na 28. července. Kromě
zatmění měsíce ozvláštní noční atmosféru na
koupališti také světelné efekty z dílny týmu
Visualové.
Také Noc padajících hvězd můžete prožít
ve Sportovním a rekreačním areálu na Kraví

hoře, a to z 12. na 13. srpna od 22.00 do 3.00
hodin. Čeká na vás hromadné pozorování
Perseid, označovaných též Slzy sv. Vavřince,
doprovázené komentářem o dění nad vašimi
hlavami. Sebou je potřeba si vzít vlastní karimatky a spacáky, a pak už stačí jen ulehnout
a sledovat meteory. Vstup je zdarma, více
o připravovaných akcích najdete na stránkách www.kravihora-brno.cz.

VYHLÍDKOVÉ JÍZDY
BRNEM

BYLINKOVÉ DÍLNY

Od června do října vás TIC Brno zve na
vyhlídkové jízdy po dvou trasách. Vidět
můžete brněnské hrady a vily.
Špilberk a Veveří jsou výletní klasika, ale
málokdo je oba stihne v jeden den. V klimatizovaném minibusu s průvodcem trvá jízda
necelé tři hodiny.
Vila Stiassni, Jurkovičova a Löw-Beer
s výhledem na rodinně spřízněnou Tugendhat tvoří itinerář druhé trasy a zároveň ukazuje
luxusní styl bydlení z doby počátku Československa. Sami se můžete rozhodnout, jestli
by se vám lépe žilo v secesní nebo avantgardní architektuře, pokud byste před sto
lety patřili k brněnské honoraci. Tato trasa
zabere jen dvě hodiny a stejně jako v případě
hradů dostanete vodu k doplnění tekutin
a povedeného nového Průvodce Brnem
k doplnění informací i dalších tipů k poznání
našeho města.
Vyjíždí se třikrát denně v pátek a o víkendu
z náměstí Svobody. Lístky zakoupíte v infocentrech na Radnické 8, Panenské 1 a na
stránkách www.ticbrno.cz. Výklad je připravený i v angličtině a němčině, takže s sebou
můžete vzít i své zahraniční přátele.
Jan Gerych

Roman Vojáček

I

Užijte si letní dny v Otevřené zahradě na
Údolní 33 na našich bylinkových workshopech.
První prázdninová dílna se koná 26. července a je věnovaná krásným a zdravým vlasům. Provoníme ji rozmarýnem, z kterého si
připravíme kondicionér, tuhý šampón a vlasovou masku pro mastné vlasy, a najdeme řešení
i pro jiné typy vlasů. V druhém workshopu,
23. srpna, se necháme hýčkat jako egyptské
královny a vyrobíme si kouzelné balzámy pro
hebké tělo. Těšit se můžete na voňavou levanduli, meduňku a brutnák lékařský. Všechny
bylinky pěstujeme ve vyvýšených záhonech
a věnujeme se jim s přirozenou péčí. Celou
zahradu totiž udržujeme jako přírodní, tedy
bez použití chemie. Díky tomu má naše zahrada i certiﬁkát přírodní zahrady.

I
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Martina Joachim

I

MĚSÍČNÍ NOC
NA KRAVÍ HOŘE

V pátek 27. července se na nočním nebi
odehraje divadlo, na jehož reprízu si počkáme dalších 11 roků. Hlavní role připadne
Měsíci. Ten se na dlouhé dvě hodiny schová
do zemského stínu, aby předvedl úplné
zatmění.
Na nebeské scéně bude Měsíci sekundovat zářivý Mars, doprovázený dalšími planetami Sluneční soustavy.
Na Hvězdárně a planetáriu Brno začne
pozorování po setmění – a nejen to. Již od
21.00 hod. budou připraveny dalekohledy,
speciální světelné instalace v přilehlém parku,
informační materiály a další překvapení.
K pozorování nic speciálního nepotřebujete. Snad jen štěstí na pěknou oblohu, teplé
oblečení a ideálně nějaké ty přátele. To, že
se děje něco zvláštního, bude patrné už při
východu Měsíce krátce před 21.00 hodinou.
Kdybyste se v té době, tedy v pátek 27. července večer, nacházeli oblečení ve skafandru
na vyprahlém povrchu samotného Měsíce,
viděli byste, jak planeta Země pozvolna
zakrývá oslnivý sluneční disk.
Úplné zatmění začne o půl desáté. Pokud
budete někde mimo rušivá světla města,
objeví se na setmělé letní obloze nejen řada
slabých hvězd, ale i Mléčná dráha. A budete-li mít po ruce dalekohled, určitě se s ním
na měsíční kotouč podívejte. Odměnou vám
bude spousta zajímavých detailů.
V téže době v těsné blízkosti Měsíce snadno najdete i naoranžovělý zářivý Mars. Jen
o pouhé čtyři dny později přitom nastane tzv.
velká opozice, během které bude Mars
jenom 58 milionů kilometrů od Země. To je
nejmenší vzdálenost od předcházející velké
opozice v roce 2003. Pokud na Mars zamíříte
dalekohled, snadno rozlišíte jeho malý kotouček a na něm dokonce i drobné, tmavé
skvrnky. A proč „opozice“? Jednoduše proto,
že Mars bude na opačné straně pozemské
oblohy než Slunce.
Úplné zatmění Měsíce skončí ve čtvrt na
dvanáct, ještě po půlnoci však budeme sledovat, kterak Měsíc vystupuje z plného zemMgr. Jiří Dušek, Ph.D. I
ského stínu.

Volný čas

PRÁZDNINY V TRŽNICI BRNO
Prázdniny v Tržnici Brno odstartuje zahajovací večer tradičního červencového Měsíce
autorského čtení, které se letos koná již podevatenácté. V Jazzové kavárně Podobrazy se
navíc každý festivalový den budou konat akademie se studenty a hosty festivalu.
Na terase Tržnice Brno se každé pondělí,
úterý a středu (s výjimkou 3. července) bude
od šesti do půl osmé večer konat Jóga v Tržnici. Zájemci si mohou rezervovat místo na telefonním čísle 773 873 111.
Ve státní svátky 5. a 6. července bude mít
Tržnice Brno zavřeno. A jako obvykle – každou první sobotu v měsíci je na programu
Dobrá karma bleší trhy.
Páteční podvečery rozezní pasáž mezi Zelným trhem a nádvořím Staré radnice DJ
Romeo Green se svým „chill in“ setem, který
kolemjdoucím pomůže naladit se na víkend.
Vítáni jsou i další muzikanti, hlásit se mohou
na e-mailu: event@trznicebrno.cz.
Prázdninám přizpůsobili svou nabídku
i prodejci v Tržnici Brno. Sušené i živé bylinky
a koření ve špičkové kvalitě dostanou zákazníci ochutnat i s odborným výkladem ve
stánku Levné koření hned nad eskalátory
v 1. patře. Živé bylinky je možné koupit už od
7.00 hodin od rána před budovou Tržnice.

V Cupcakekárně v přízemní Bistro pasáži
se zákazníci mohou těšit na odlehčené varianty ovocných cupcakes, jako je borůvkový
nebo malinový. V nabídce jsou zmrzliny a sorbety bez umělých přísad a také bezlepkové
kornouty. Ve středu 4. července oslaví
Cupcakekárna Den nezávislosti v americkém
stylu – přece jen jsou cupcakes původem
z USA. A každý den od 10.00 do 12.00 hodin
si zákazníci mohou pochutnat na zvýhodněné
pozdní snídani, cupcake + káva za 80 korun.

KYTAROVÝ FESTIVAL

Na Mezinárodním kytarovém festivalu
Brno se od 5. do 11. srpna předvede špička
světových kytarových interpretů a pedagogů.
Úvodní festivalová Noc ﬂamenca představí
5. srpna na Špilberku kytaristu Javiera Conde,
slavnou tanečnici ﬂamenca Zairu Santos, zpěváka Ismaela Solomando, perkusionistu Luise
de Jerez a kytaristu Josého Conde.
Vedle ﬂamenca v barokním sále Nové radnice na koncertech vystoupí a budou vyučo-

vat absolutní světové špičky kytary: Costas
Cotsiolis, profesor VŠ v Aténách, René
Izquierdo, profesor Milwaukee University ve
státě Wisconsin v USA, Tom Kerstens, dánský
kytarista žijící v Londýně, ředitel Mezinárodního kytarového festivalu v Londýně a podle
Classic FM člen špičky kytarových klasiků
a přední polské duo Jakub Bokun, klarinet &
Jakub Kosciusko, kytara – složené z profesorů VŠ ve Wroclavi.
Festival bude zakončen koncertem
10. srpna na Nové radnici se specialitou festivalu – Kytarovým orchestrem pod vedením
dirigentů Nikity Koškina z Moskvy a Vladimíra
Novotného z Prahy a sólisty z mezinárodních
kurzů.
Při festivalu probíhají Mezinárodní kytarové
kurzy a Mezinárodní kytarová soutěž GUITARTALENT. Více na www.kytarovyfestival.cz.
Doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

I

La Donuteria Brno připravila překvapivou
novinku – slané donuty různých příchutí (slanina, losos atd.). „Hlavním tahákem léta je
ale naše zmrzlina, která je z těch nejlepších
surovin, tedy bez přidaných barviv a konzervantů. Z příchutí máme například mák, kaštan, arašid, máme i veganské druhy – mango,
jahoda, borůvka a další,“ uvedla Iva Kadlčková z Donuterie Brno.
Honza Šmikmátor

I

GOURMET BRNO 2018
Brno se stává vyhledávaným cílem pro
milovníky dobrého jídla a pití. O jejich přízeň
se uchází stále více nových podniků i dlouholetých stálic. S orientací v nich může Brňanům i turistům pomoci GOURMET BRNO.
Už potřetí vydává TIC Brno průvodce po
široké scéně brněnských gastropodniků.
V kategoriích restaurace, bistra, kavárny, cukrárny, vinárny, pivnice a bary jsme hledali ty
nejoblíbenější. Požádali jsme brněnské osobnosti i zástupce gastroasociací o pomoc, položili jsme jim otázku, kam rádi chodí na jídlo,
drink, pivo či kávu nebo sladký zákusek. Shromáždili jsme pozoruhodné množství jmen,
ovšem pouze ta, která se v seznamu objevila
vícekrát, jsme zařadili do ﬁnálního výběru.
A jak to dopadlo? Kdo byl podle nich nejlepší? Kdo se od minula zlepšil? Kdo si drží titul
hvězdy v tomto nelehkém oboru? To se dočtete v nové brožuře Gourmet Brno, která je od
22. června ke stažení na stránkách ticbrno.cz
i GOtoBrno.cz/ochutnejte. Brožuru dostanete
zdarma také v Infocentrech TIC Brno.
Jan Gerych

I
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Kultura

JAZZFEST JE TU
Letošní Jazzfest Brno rozezní 16. a 17. července Zelný trh.
Od 17.30 hod. otevře dva festivalové dny
Miroslav Hloucal Quintet. Nový projekt trumpetisty a skladatele Miroslava Hloucala prezentuje jazz za pomoci vlastních kompozic.
Od 19.00 hod. je vystřídají House of Waters,
trio, které skloubilo prvky africké, jazzové,
psychedelické, indie rockové, klasické a světové.
Kytarista Bill Frisell čerpá z hudby, kterou
jsme všichni slyšeli v klasických ﬁlmech a televizních pořadech a zaměřuje se na to, jak
hudba mění a obohacuje náš emoční vztah
k tomu, co vidíme. Frisellova hudba se objevila ve snímcích jako například Osudové
setkání nebo Million Dollar Hotel. Na festivalu
vystoupí od 20.30 hod. se zpěvačkou Petrou
Haden, basistou Thomasem Morganem
a bubeníkem Rudym Roystonem.

Dva vietnamští hudebníci, zpěvačka a textařka Soia a její producent Mez poprvé spolupracovali v roce 2011 na jejich společném
singlu „Obtaining“. Tato skladba byla ke slyšení v rádiích po celém světě. Melancholické
a jemné, a vzápětí silné Soiny vokály kmitají
mezi soulem a elektronickým hip hopem.
Soia a Mez patří mezi nominované na Amadeus Austrian Music Award, posluchači se
na jejich vystoupení mohou těšit 17. července
od 17.30 hodin.
Na festivalu na Zelném trhu dále zazní od
19.00 hod. Adam Tvrdý Trio, které se ve svých
improvizacích a interpretacích zaměřuje hlavně na originální hudební nápady, zatímco
respektuje tradice hudebního stylu, který právě hraje.
Tečku za celým dnem opět udělá ve 20.30
hod. Bill Frisell – When You Wish Upon a Star.
Jana Bartošová
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JANÁČEK BRNO 2018

Už teď je možné zakoupit vstupenky na
6. mezinárodní operní a hudební festival
Janáček Brno 2018.
Dvacet osm špičkových produkcí v devatenácti dnech čeká na diváky od 17. listopadu
do 5. prosince. Těšit se mohou na přední světové režiséry a interprety, představí se Ivo
van Hove, Robert Carsen, Kornél Mundruczó,
Alvis Hermanis, David Pountney, Tomáš
Hanus, Tomáš Netopil, Thomas Adès, Simona
Houda-Šaturová, Pavel Haas Quartet a další.
Program je věnovaný 100. výročí vzniku
Československé republiky. Uvedeno bude
kompletní jevištní dílo Leoše Janáčka v inscenacích světových tvůrců. Mezi hostujícími

soubory se představí Vlámská opera s Tomášem Netopilem, Velšská národní opera se
svým šéfdirigentem Tomášem Hanusem, Velké divadlo Stanislava Moniuszka v Poznani
nebo Muziektheater Transparant. Chybět
nebudou ani tři česká národní divadla.
Nedílnou součástí festivalového programu
budou doprovodné akce přibližující život
a dílo Leoše Janáčka.
Veškeré informace o festivalu a on-line
možnost zakoupení vstupenek naleznou
návštěvníci na stránkách www.janacekbrno.cz
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NOISE-ROCK
NA FLÉDĚ

Tomáš Urbič I
Foto: Magdalena Osko

Charismatická dvojice Sebastien
Grainger (bicí nástroje a zpěv) a Jesse
F. Keeler (baskytara) tvořící Death
From Above vystoupí poprvé v ČR. Své
aktuální album Outrage! Is Now představí na Flédě 20. srpna.
Svými tanečními melodiemi a neutuchající energií kapela jasně dokazuje, že
méně je někdy více. Její dynamický zvuk
kombinující dance-punk a noise-rock
hravě strčí do kapsy mnohem větší
ansámbly.
Kromě aktuálního alba Outrage! Is
Now (2017) přivezou na Flédu i starší
hitovky jako White Is Red nebo Virgins.
Jeden z nejzajímavějších tandemů
současnosti vznikl v roce 2001 v Torontu.
Jejich společná cesta pod názvem Death
From Above 1979 vedla od prvního singlu
Heads up (2002) přes debutové album
You’re a Woman, I’m a Machine (2004)
až k rozpadu kapely v roce 2004.
Vzájemné neshody a rozdílný přístup
k hudbě pochopili muzikanti jako výhodu
teprve v roce 2011 a v roce 2014 ji přetavili
v průlomové album The Physical World
(2014). Deska se záhy nečekaně vyhoupla na třetí místo kanadského žebříčku,
což projekt katapultovalo do hledáčku
věhlasných médií jako Pitchfork, NME,
Rolling Stone, Stereogum nebo The
Guardian.
Soňa Filipová
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Kultura

VIZE MODERNOSTI

Avantgardní architekturu prvorepublikového Československa na originálních fotograﬁích Rudolfa Sandala mladšího uvidí
návštěvníci na výstavě Muzea města Brna.
Expozice je vystavena na hradě Špilberku
do 26. srpna a nese název Vize modernosti.

HUDEBNÍ ŠPILBERK

Rudolf Sandalo (1899–1980). V takto rozsáhlé
prezentaci je dílo tohoto brněnského tvůrce
představeno vůbec poprvé.
Sandalo fotografoval moderní architekturu
v Brně i jinde v Československu. Jeho snímky
vily Tugendhat ji proslavily i v USA, svou uměleckou úrovní se řadí k absolutní špičce v oboru fotograﬁe architektury.
„Na Sandalových fotografiích je charakteristický příklad práce autora se světlem
a stínem, dokonale ztvárňují podstatu moderní architektury. Sandalo zcela porozuměl
záměrům a vizím soudobých architektů;
dokázal ve svých fotografiích zachytit ducha
modernosti jejich staveb,“ osvětlil fotografův
význam spoluautor výstavy Jindřich Chatrný.
Sandalo dokumentoval realizace staveb
Bohuslava Fuchse, Ernsta Wiesnera, Josefa
Poláška, Jindřicha Kumpošta, Václava Dvořáka a dalších.
Menší část výstavy je umístěna i v technickém podlaží vily Tugendhat.
Michael Kalábek
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LETNÍ LEITNERKA

Klub Leitnerova předvede na Nových
sadech 1. srpna průřez svou dramaturgií.
Program je součástí festivalu UPROSTŘED a je postavený na brněnských umělcích a performerech. Vstup je zdarma a své
si na něm najdou návštěvníci všech věkových kategorií.
Odstartujeme v 15.30 hod. Street-art
workshopem se StartArtem. Techniky spreje
a stick-art si mohou vyzkoušet všichni ve
věku od sedmi let až do důchodu, mladší
děti mohou tvořit za pomoci rodičů. V 17.00
hodin převezmou žezlo klauni z Divadla

Kateřina Konečná

Facka a Nůdle, kteří vtáhnou diváky do děje
svého improvizačního cirkusového představení. Program završí ve 20.00 hodin
komorní hudební kabaret Inspektor Kluzó
s Tomášem Matonohou. Oblíbené koncerty
populárního herce a komika jsou protkány
stand-upy, skeči, přednáškami, divadelními
hrami a klauniádami.
Hlavní program doplní v průběhu celého
odpoledne další aktivity. Divadlo Líšeň
potrápí vaše hlavy ve svém Figurkově, který
nabídne nejjednodušší hrátky pro mrňata
i důmyslné hlavolamy pro nejnáročnější luštitele. Spíše relaxační zábavu potom nabídne Leitnerka Corner se svým fotokoutkem,
kreslením na tašky a leitnerkovskými omalovánkami.
Myšlenky lokální spolupráce se držíme
i v oblasti cateringu. U tramvajové smyčky
na Nových sadech tak bude o vaše chuťové
buňky pečovat například návyková zmrzlina
TuttiFrutti, nesnesitelně osvěžující pivo
z pivovaru Moravia a v neposlední řadě také
originální stánek Café Leitnerka.
Radmila Krásenská

Vášnivá Carmen, ﬁlmové hity, Bernsteinova oslava a Olympic se symfonickým orchestrem. To jsou hlavní taháky festivalu Špilberk, který letos Filharmonie Brno pořádá
devatenáctým rokem.
Série podmanivých večerů pod letní oblohou začíná 14. srpna. Festival zahájí půvabná lotyšská akordeonistka Ksenija Sidorova,
která se svou kapelou a s Filharmonií Brno
rozpálí velké nádvoří hradu Špilberk Bizetovou Carmen a skladbami Astora Piazzolly
prodchnutými argentinským tangem.
O dva dny později, tedy 16. srpna, zaznějí
melodie z filmových kasovních trháků
v podání Anny Julie Slováčkové a Milana
Peroutky v impozantním hávu žesťového
orchestru Moravia Brass Band. Těšte se na
Hvězdné války, Harryho Pottera, Avatara
nebo Forresta Gumpa.
Programem z díla Leonarda Bernsteina
a skladbami z Mé vlasti oslaví orchestr
100. výročí narození hudebního velikána
a vzniku naší republiky. To vše ve středu
22. srpna. A v pátek 24. zavítá na hradní
nádvoří legendární Olympic, který v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava zahraje své největší hity. Podrobnější informace
a vstupenky na www.filharmonie-brno.cz.

I
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POD ŠIRÝM NEBEM
Divadlo Bolka Polívky se opět vrací na nádvoří Staré radnice, kde od 22. července
do 5. srpna nabídne na Letní scéně inscenace z vlastního repertoáru i hry v provedení partnerských divadel.
Boleslav a Vladimír Polívkovi jako Šašek
a syn letní sezonu odstartují 22. července,
postupně se pod staroradniční věž z Jakubského náměstí přesune i inscenace DNA
(herecký koncert pro Bolka Polívku a jeho
dceru Annu) či Šest tanečních hodin v šesti
týdnech. „Divácký zájem o naše představení
v kouzelné atmosféře letních večerů je stále
velký. Letos nabídneme divákům na výběr
z téměř celého kmenového repertoáru
divadla. Vůbec poprvé uvedeme pod širým
nebem Srnky a klaunerii Letem sokolím,“
uvedl ředitel divadla Ondřej Chalupský.
Mezi hostujícími představeními se objeví
celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola Celebrity, zábavný návod na oživení dlouhodobého vztahu Sex pro pokročilé v hlavních rolích s Janou Krausovou a Karlem
Rodenem a další.
Jiřina Veselá
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PROGRAM ČERVENEC
SOBOTA 7/ 7/ 2018
BURANTEATR UVÁDÍ:
ŽELEZNÝ MAJOR
DIVADELNÍ KOMIKSOVÉ
PŘEDSTAVENÍ NA MOTIVY
BRNĚNSKÝCH SUPERHRDINŮ.
PŘEDSKOKANI: ARTBAR
DRUHÝ PÁD: MINICHARADA
STAND UP.
ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ
ÚTERÝ 10/ 7/ 2018
CAFÉ BIOGRAF UVÁDÍ:
SWINGOVÁ TANČÍRNA
TANČÍRNA S LEKTORSKÝM
DOPROVODEM.
DENISOVY SADY
STŘEDA 11/ 7/ 2018
KRASHNA MUSIKA UVÁDÍ:
CLASSICAL STREET
HOLANDSKÝ SYMFONICKÝ
110 ČLENNÝ ORCHESTR
A SBOR NA VÝLETĚ.
POULIČNÍ KONCERT
VÁŽNÉ HUDBY.
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ –
U JOŠTA
SOBOTA 14/ 7/ 2018
PODOBRAZY UVÁDÍ:
MILONGA
VEČER PLNÝ TANGA
S ŽIVOU I REPRODUKOVANOU
HUDBOU, ŽHAVÝM TANCEM
A VÝJIMEČNOU ATMOSFÉROU.
STARÁ RADNICE - NÁDVOŘÍ
ÚTERÝ 17/ 7/ 2018
CAFÉ BIOGRAF UVÁDÍ:
SWINGOVÁ TANČÍRNA
TANČÍRNA S LEKTORSKÝM
DOPROVODEM.
DENISOVY SADY
STŘEDA 18/ 7/ 2018
CAFÉ BIOGRAF UVÁDÍ:
ROCK´N´ROLL TANČÍRNA
TĚŠIT SE MŮŽETE NA
MINILEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY,
VOLNÝ TANEC,LEKTORY
REAL GONE TÝMU,

METEOR SHOP,, DJ BOBCAT
& HOSTÉ.
DENISOVY SADY
PÁTEK 20/ 7/ 2018
VÍNOVNÍCI UVÁDÍ:
OVÍNĚNÍ POD PETROVEM
PIKNIK S OCHUTNÁVKOU
VÍN A HUDEBNÍM
DOPROVODEM.
DENISOVY SADY
STŘEDA - ČTVRTEK
25 - 26/ 7/ 2018
EFEMÉR UVÁDÍ:
MĚSTSKÁ POUŤ
DVOUDENNÍ EKOKVĚTINÁŘSKÝ
WORKSHOP S PUTOVÁNÍM
.
PO MĚSTSKÉ DIVOČINĚ.
CENTRUM BRNA
PROGRAM SRPEN
STŘEDA 1/ 8 / 2018

SOBOTA 11 / 8 / 2018

ÚTERÝ 28 / 8 / 2018

CAFÉ BIOGRAF UVÁDÍ:
SWINGOVÁ TANČÍRNA
TANČÍRNA S LEKTORSKÝM
DOPROVODEM.
DENISOVY SADY

CAFÉ BIOGRAF UVÁDÍ:
"BACK TO THE FIFTIES"
KONCERTY, TANEC, HUDBA,
MÓDA, TETOVÁNÍ, CADILLAC,
AMERICKÁ AUTA, LIVE R'N'R
KAPELA, VINYL DJS’.
DENISOVY SADY

AVA KOLEKTIV UVÁDÍ:
OVERSLEEP
CHILL-OUTOVÝ
A EXPERIMENTÁNÍ CELONOČNÍ
POSLECH HUDBY S NOCLEHEM.
STŘELÁK - PISÁRKY
NEDĚLE 12/ 8 / 2018
UPROSTŘED & MARATON
HUDBY UVÁDĚJÍ:
JAN KAPR - TESTIMONIAZE
BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
SKLADBY ZAPOMENUTÉHO
GÉNIA ČESKÉ NOVÉ HUDBY
V UNIKÁTNÍM SCÉNICKÉM
PROVEDENÍ - K VÝROČÍ
SRPNA 1968, MULTIMEDIÁLNÍ
PROJEKT.
STARÁ RADNICE - NÁDVOŘÍ
STŘEDA 15/ 8 / 2018

LEITNERKA UVÁDÍ:
OLTEC KLUB SHOWCASE
HUDBA, DIVADLO, AKCE
PRO DĚTI V PRŮBĚHU
.
CELÉHO DNE, VÝTVARNÉ
DÍLNY, GASTRO.
NOVÉ SADY - SMYČKA

EFEMÉR UVÁDÍ:
MĚSTSKÁ POUŤ
ZA PANNOU MARIÍ
VÝPRAVA ZA TRADICEMI
MARIÁNSKÝCH POUTÍ.
CENTRUM BRNA

SOBOTA 4/ 8 / 2018

UPROSTŘED UVÁDÍ:
OKUPACE 68´
VÝSTAVA,TANEČNÍ
PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY,
PROJEKCE K VÝROČÍ
SRPNOVÝCH UDÁLOSTÍ.
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ –
U JOŠTA

MILADY & CO. UVÁDÍ:
DOBRODRUŽSTVÍ II.
POULIČNÍ AKCE.
,
HUDBA, TANEC, DIVADLO,
HAPPENING, VÝSTAVA,
UMĚLECKÉ WORKSHOPY.
TŘÍDA KPT. JAROŠE
STŘEDA 8/ 8/ 2018
CAFÉ BIOGRAF UVÁDÍ:
SWINGOVÁ TANČÍRNA
TANČÍRNA S LEKTORSKÝM
DOPROVODEM.
DENISOVY SADY
EFEMÉR UVÁDÍ:
MĚSTSKÁ LABORATOŘ
DĚTSKÁ VÝPRAVA DO
MĚSTSKÉ DIVOČINY.
CENTRUM BRNA

ÚTERÝ 21/ 8/ 2018

STŘEDA 22 / 8 / 2018
CAFÉ BIOGRAF UVÁDÍ:
SWINGOVÁ TANČÍRNA
TANČÍRNA S LEKTORSKÝM
DOPROVODEM.
DENISOVY SADY
NEDĚLE 26 / 8 / 2018
PIKNIKBOX UVÁDÍ:
BUBNY & NAROZENINY
HUDBA, BUBENICKÝ
WORKSHOP, JÍDLO, KULTURNÍ
DEGUSTACE VÍN, DOPROVODNÝ
PROGRAM.
BJÖRNSONŮV SAD

ČTVRTEK 30 / 8 / 2018
DIVADLO FACKA UVÁDÍ:
FRANZ KAFKA / PROMĚNY
DIVADELNÍ SITE SPECIFIC
V PROSTORÁCH BÝVALÉ
KÁZNICE NA CEJLU.
UL. BRATISLAVSKÁ - KÁZNICE
PÁTEK 31 / 8 / 2018
BASTL INSTRUMENTS UVÁDÍ:
LETNÍ ŠÍLENSTVÍ II.
ELEKTRONICKÁ HUDBA
ANALOGOVÝCH SYNTEZÁTORŮ,
PROJEKCE A DALŠÍ.
LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH
PÁTEK A SOBOTA
31/ 8 A 1/ 9/ 2018
DIVADLO ODJINUD UVÁDÍ:
FRANZ KAFKA / PROCES
DIVADELNÍ INSTALACE
IKONICKÉHO KAFKOVA
ROMÁNU V PROSTORÁCH
BÝVALÉ KÁZNICE.
UL. BRATISLAVSKÁ - KÁZNICE
SOBOTA 1/ 9/ 2018
PANKSY, ZA ZRCADLEM,
EAST VILLAGE, KENTAUR,
LIMBO & DALŠÍ UVÁDĚJÍ:
JASELSKÁ CLOSED
ZÁVĚR FESTIVALU. DIVADLO,
KONCERTY, STREET ART
WORKSHOPY, MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA, DESKOVÉ HRY,
GRILOVÁNÍ, POULIČNÍ
HOLIČSTVÍ Z ULICE JASELSKÁ.
PARK ROOSEVELTOVA
INFORMACE O PROGRAMU,
LINE UP AKCÍ A DALŠÍ
PODROBNOSTI NALEZNETE
NA: FACEBOOK.COM/
FESTIVAL.UPROSTRED,
WWW.FESTIVALUPROSTRED.CZ
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
FESTIVAL SE KONÁ POD
ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MĚSTA
BRNA A STAROSTY MĚSTSKÉ
ČÁSTI BRNO-STŘED. POŘADATELI
TÉTO AKCE JSOU KVS „U TŘÍ
KOHOUTŮ“ A TIC BRNO,
V KOPRODUKCI SE SUBJEKTY
NEPŘÍSPĚVKOVÉ BRNĚNSKÉ
KULTURY.
VSTUP ZDARMA!

Neziskové organizace

NEVIDOMÍ ZMĚŘILI
SVÉ SÍLY

Střední, základní a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné na Kamenomlýnské
ulici uspořádala 31. 5.–3. 6. 2018 mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou
mládež.
Do Pisárek se sjelo 75 sportovců z Bosny
a Hercegoviny, Slovinska, Polska, Německa
a z Prahy. Po slavnostním zahájení na Moravské Slavii vypukla pravá sportovní horečka.

Soutěžilo se v atletice – bězích, skoku do
dálky a ve vrhu koulí. Běhy se samozřejmě
neobešly bez vydatné pomoci trasérů. Dalšími sporty byly plavání, bowling, showdown,
futsal a goalball. Showdown, goalball i futsal
jsou sporty upravené pro nevidomé a slabozraké, při kterých mají hráči na očích neprůhledné brýle a orientují se pouze sluchem.
Showdown je hra podobná stolnímu tenisu,
v goalballu je cílem kutálením ozvučeného
míče na velkém hřišti dát gól do brány soupeře. Celkové pořadí družstev po třech soutěžních dnech bylo následující: 1. místo
DSOSW Wroclaw, 2. místo GOA Praha
a 3. místo SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno. Z brněnských závodníků se
nejvíce dařilo Dominiku Jandovi a Tereze Přikrylové v atletice a Veronice Lakomé v plavání. Velký dík patří všem sponzorům a organizátorům za pomoc při pořádání soutěží.
Mgr. Veronika Svobodová
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RANÁ PÉČE NEJEN
PRO MICHALKU

Příběh Michalky
Míšu trápí srdeční vada, problémy s pohybem a výrazné šilhání. Chybí jí kontakt
s vrstevníky a těžko se vyjadřuje. Rodině nejvíce pomáhají pravidelné návštěvy poradkyně, využívá také půjčování hraček, rehabilitačních pomůcek a literatury. Za Míšou
jezdíme už dva roky. Pracujeme na posílení
sebedůvěry Michalky – aby se nebála nových
hraček, získala zkušenost s různými materiály
a povrchy a trénujeme spolupráci obou
rukou. A jak to bude s Míšou dál? Musí
s maminkou dál pravidelně cvičit a čeká ji
ještě dlouhá cesta. V září ale nastupuje do
speciální školky – a to vůbec není málo. Více
na www.ranapece.cz/brno.
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Irena Jelínková

Bazén Za Lužánkami hostil již 23. otevřené
mistrovství ČR v para plavání, které organizoval domácí klub SK KONTAKT BRNO.
Celkem 135 plavců z České republiky, Slovenska, Rakouska, Bosny a Hercegoviny
a Chorvatska předvedlo 564 startů ve 24 paralympijských plaveckých disciplínách. Brno
reprezentovala výprava celkem 37 plavců,
nejúspěšněji byly Dominika Míčková s jednou
zlatou a 2 stříbrnými medailemi a Soňa Augustýnová s jednou bronzovou medailí. Ve dvojboji v kategorii žáků skončila stříbrná brněnská
Anna Poláková. Mistrem republiky v kategorii
Open (všechny věkové kategorie) se stal
Zuzana Lehotská I
Arnošt Petráček.

SPOKOJENÝ SENIOR
SE STĚHUJE

dětem se zrakovým postižením pomáhá
Společnost pro ranou péči a její metoda stimulace zraku. Díky pravidelnému cvičení
se dětem zlepší zrak, orientují se lépe v prostoru a mohou třeba nastoupit do školky
a maminky zpět do práce.

Když do rodiny přijde miminko, je to vždy
obrovská změna. Někteří rodiče ale zažívají
kromě radosti i mnoho starostí, to když se
u jejich dítěte zjistí zdravotní postižení.
V tuto chvíli jim může pomoci raná péče,
bezplatná sociální služba, která přijede až
domů. Poradkyně rané péče rodinu pravidelně navštěvují a ukazují rodičům, jak s dětmi pracovat. Důležité je začít včas a správně.
Proto se různé organizace činné v rané péči
zaměřují na různé typy postižení, například

PLAVALI O TITUL

I

Zavedená brněnská proseniorská organizace Spokojený senior – KLAS z.s. se o letních prázdninách přestěhuje do nových
prostor. Od září bude své programy nabízet
na adrese Bašty 8.
„K tomuto kroku jsme se rozhodli, protože
chceme našim klientům poskytnout prostory,
které budou sloužit pouze seniorům, budou
bezbariérové a vybavené přesně podle jejich
potřeb,“ vysvětlila vedoucí organizace
Mgr. Tereza Kozderová, DiS. Další výhodou
je také poloha v těsné blízkosti hlavního nádraží. Na Bašty 8 se přesunou téměř všechny
programy – jazykové kurzy angličtiny a němčiny, počítačové kurzy, tréninky paměti, KLAS
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® a další. „Jediný
program, který kvůli kolidujícím časům konání
bude zůstávat na Biskupské 7, je páteční
Zdravotní cvičení,“ upřesnila Tereza Kozderová. Plný provoz na ulici Bašty 8 bude zahájen v týdnu od 10. září 2018. Všichni jsou ale
srdečně zváni na slavnostní otevření a takový
malý den otevřených dveří – ve čtvrtek
30. srpna 2018, 11.00–13.00 hod. na Baštách 8,
ve 4. patře s výtahem s neomezeným provozem. Více na www.spokojenysenior-klas.cz.
Bc. Lenka Havrlantová
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Sport

STŘÍBRNÝ PEDAGOG

Pod hlavičkou mezinárodní federace IBJJF
se 19. května konalo otevřené mistrovství
Švýcarska v brazilském jiu-jitsu. Tento sport
si mohou děti od září vyzkoušet v nově otevřeném kroužku.
V supertěžké kategorii hnědých pásů
nastoupil za brněnský Wiking Gold Team
trenér Bronislav Stříž, který získal stříbrné
medaile hned ve dvou kategoriích – zápas
v gi (kimonu) a bez kimona.
Tentýž den se na Sokole uskutečnila akce
Brno v pohybu 2018, kde trenér thajského

boxu a MMA Jan Müller prozradil plány týmu
do budoucna.
Od září se totiž vůbec poprvé v Brně otevřou odpolední tréninky brazilského jiu-jitsu
a MMA pro děti a mládež.
V brazilském jiu-jitsu se klade důraz
především na boj na zemi za použití pák
a škrcení (tím se liší např. od juda), v MMA
se pak učí také údery a kopy.
„Oba sporty jsou vynikající na celkovou
koordinaci těla a fyzickou kondici, spojují
v sobě to nejlepší (a nejnáročnější) ze všech
bojových sportů a umění. Jedná se navíc
o maximálně realistické sporty, které naučí
člověka ubránit se i v běžném životě. V klubu pak klademe důraz i na etické aspekty
při jejich výuce – tedy to, aby lidé, kteří je
trénují, se zároveň učili respektu, pokoře,
zvládnutí vlastních emocí (i negativních)
a sebezdokonalovali se. Začít se dá od
šesti let, v případě talentovaných dětí i dříve. Zejména brazilské jiu-jitsu je dětem velice blízké, protože se jedná o přirozený kontakt,“ dodal Jan Müller.
Bronislav Stříž

I

PŘIDANÁ HODNOTA
RE:LAX ZÓNY

Součástí festivalu a výstavy ke stému výročí vzniku Československa, RE:PUBLIKA
1918–2018 v prostorách brněnského výstaviště ve dnech 26. května až 17. června
2018, nemohl nebýt také sport.
Výstava ve čtrnácti stylizovaných sportovištích představila na padesát sportů, řadu
doprovodných aktivit a patřila k nejnavštěvovanějším. Za nesporné pozitivum však

můžeme již nyní považovat fakt, že expozice
věnovaná Věře Čáslavské, kterou pořadatelé
připravili ve spolupráci s Nadačním fondem
VĚRA ČÁSLAVSKÁ, poletí na podzim u příležitosti 50. výročí tamní olympiády do Mexika
a příští rok do Tokia, kde se chystá letní olympiáda 2020. Expozice věnovaná ikoně našeho sportu byla záměrně umístěna v bezprostřední blízkosti společného sokolského

PLAVTE S NÁMI

Sportovní a rekreační areál Kraví hora
zve v teplých letních dnech ke sportu
i lenošení.
Už od začátku června si příznivci plavání mohou v úterý, čtvrtek a pátek zajít
dát pěkných pár temp už od 7.00 hodin
ráno. Ranní plavání se nekoná pouze
o státních svátcích.
O letních prázdninách návštěvníky
potěší prodloužený provoz venkovního
bazénu, který bude otevřený každý den
až do 22.00 hodin.
Není třeba se bát studené vody, bazény jsou dohřívané. Využít je možné také
krytý bazén, který zůstává v provozu.
Roman Vojáček
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a orelského cvičiště, na jehož realizaci se
podíleli členové občanského sdružení
PAMĚŤ Miroslav Kasáček a novinář Luděk
Navara, dále historik Orla Božetěch Kostelka
a starosta Sokola Brno I Martin Vlk.
Pojítkem mezi sokoly a orly zde byla
i medaile k 10. výročí republiky, kterou před
devadesáti lety v roce 1928 obdrželi svorně
orelský cvičenec Bedřich Kostelka a sokolové
Ladislav Vácha, olympijský vítěz z roku 1928,
a náš historicky první olympijský vítěz, rovněž
gymnasta a člen Sokola Brno I, Bedřich Šupčík. Právě na jeho počest vyšplhal při vernisáži starosta Vlk na laně bez přírazu až do
výšky osmi metrů. Nebylo to sice tak rychle
jako šplhal Bedřich Šupčík na olympiádě 1924
v Paříži, ale tleskali mu všichni včetně nejstarší
žijící olympijské vítězky na Moravě Věry Růžičkové. I ona je jistě svým životním osudem
a příkladem motivací nejen pro mladé.
K přidané hodnotě RE:LAX ZÓNY tak
můžeme počítat i toto společné sokolské
a orelské cvičiště, neboť jeho program
a poselství může být pro naši polarizovanou
a tříštící se společnost pozitivním impulsem.
Vladimír Koudelka
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Inzerce
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60 / 100 / 150 tisíc km.
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asistence na cestách.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
JE&NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno-Komín
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz
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