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29. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 20. ČERVNA 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
Výročí osvobození Brna
a konec války
Na ústředním hřbitově v Brně jsme si
26. dubna připomněli 73. výročí osvobození
Brna Rudou armádou. 8. května jsme si pak
připomněli Den vítězství, tedy kapitulaci
Německa a konec druhé světové války. Představitelé města Brna spolu s dalšími významnými hosty položili květiny kpomníku Vlastence
autora Jiřího Marka v areálu Kounicových kolejí.
Tragické události druhé světové války připomíná na místě popraviště pomník s plastikou
Vlastence, travertinový pylon Vítězství nad
fašismem a socha V nový život umístěná
v zahradě kolejí. Odpoledne proběhl pietní akt
i u sochy Rudoarmějce na Moravském náměstí.
Za Brno-střed uctil květinou památku starosta
městské části Martin Landa.

„Ve vnitrobloku Úvoz/Čápkova/Jana Uhra rovněž získal největší počet bodů zelený charakter vnitrobloku. Tlak na parkovací místa je
zde o něco menší, přesto by obyvatelé uvítali
řešení v podobě podzemních garáží se zelenou pobytovou střechou, která by umožnila
zachovat vnitřek vnitrobloku jako klidovou
zónu s možností vjezdu pro zásobování. Problémem obou vnitrobloků jsou rovněž některé
části komunikace bez chodníku, na kterých
vzniká řada nebezpečných situací. V některých případech to vede k tomu, že vznikají
nové pěšiny skrze zeleň“, říká 3. místostarostka
Mgr. Jasna Flamiková. Na oba vnitrobloky byla
zpracovaná územní studie, která navrhla konﬂikt mezi funkcí parkování a funkcí pobytovou
řešit výstavbou podzemních parkovacích
domů. Ty by měly zelenou pobytovou střechu,
která by umožnila vznik bezpečného a klidového prostoru pro místní obyvatele.

Do práce na kole
Více než dvacítka pracovníků radnice Brno-střed se letos už podruhé zapojila do celorepublikové výzvy Do práce na kole. Motivace je
pro každého trochu jiná, může to být například
vytržení z pracovního stereotypu, podpora týmového ducha, zdravější životní styl, chuť udělat
něco pro lepší životní prostředí a další. Cílem
kampaně Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě
používali jízdní kolo nebo jakoukoliv bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze.
(kad)

I

Gender audit na radnici

Veřejná projednání studií
vnitrobloků
V dubnu proběhla veřejná projednání
s občany vnitrobloků Bakalovo nábřeží
a Úvoz/Čápkova/Jana Uhra. Zajímalo nás,
čeho si zde občané váží, co je pro ně hodnotou, co nefunguje a je možné změnit a jakým
způsobem by lidé prostor chtěli využívat
v budoucnu. Za největší hodnotu obyvatelé
vnitrobloku na Bakalově nábřeží považují
zeleň celkově, jen o pár hlasů méně získala
možnost parkování. Jako velký problém vnímají zejména nedostatek parkovacích míst
a auta, dovážející děti do zdejší školy. Ty zhoršují bezpečnost tohoto veřejného prostoru
pro jeho ostatní obyvatele. Již od loňského
roku jsou v projednání chystaná místa pro K+R
na Polní, která by situaci měla změnit k lepšímu.

Městská část Brno-střed se zapojila do projektu Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů, který realizuje MEPCO, s. r. o., Mezinárodní poradenské centrum obcí, který je
ﬁnancován z Operační program Zaměstnanost.
Cílem auditu bylo expertní posouzení stavu úřadu
z hlediska rovnosti příležitostí a rozvoje lidských
zdrojů. Auditoři se zajímali o zavedenou dobrou
praxi v oblasti rovných příležitostí a rozvoje lidských zdrojů na našem úřadě, analyzovali vnitřní
procesy a hodnotili soulad praxe úřadu s platnou
legislativou. Výsledky auditu byly velmi pozitivní
a doporučení ke zlepšení, která auditoři v závěrečné zprávě navrhli, budou co nejdříve zavedena do praxe.

Pěstujte a fotografujte
Těšíme se na vaše fotograﬁe rozkvetlých oken,
balkonů a předzahrádek. Fotograﬁe do soutěže
Nechme Brno-střed rozkvést můžete zasílat už
teď, nejpozději však 3. září. Snímky přijímáme
pouze elektronicky, v dobré kvalitě, neupravované, nezmenšované, nejlépe ve formátu: .jpg,
a to na adrese: marta.vojackova@brno-stred.cz.

Pečovatelská služba
MČ Brno-střed
nabízí volná pracovní místa
pro pracovníky v soc. službách
(pečovatelka) pro terénní péči.
Podmínkou je absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu
pracovníka v sociálních službách.
Bližší informace na tel. 542 526 335,
e-mail: marie.silerova@brno-stred.cz

ÚMČ Brno-střed
hledá
pracovnici na pozici uklízečka.
Jedná se o zástup za dovolenou,
případně nemoc, na pracovišti
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
formou dohody.
Nástup ihned.
Bližší informace: Jana Zemanová,
tel.: 542 526 322
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SRDEČNĚ
GRATULUJEME

V dubnu se dožila krásného výročí 101 let
občanka městské části Brno-střed, paní
Anastázie Chrástková.
Anastázie Chrástková se narodila 12. dubna
1917 v Jemnici, na kterou ráda vzpomíná.
V Brně žije od svatby a významnou část života
strávila s rodinou v Masarykově čtvrti na ulici
Rezkova, kde bydleli. Mnoho let pracovala
v Mahenově divadle nejprve jako dámská
krejčová a poté i jako kostymérka. Velmi ráda
cestovala, hlavně k moři, ještě před čtyřmi
lety navštívila Chorvatsko. Ráda cestovala

REKONSTRUKCE
SÍTÍ V OBLASTI
ULIC GORKÉHO
A VEVEŘÍ

i po České republice, mezi její oblíbená místa
patří například Vranovská přehrada. Velmi
ráda vždy tancovala. V současné době žije
v domově pro seniory Naděje, Hapalova 20,
a je tam velmi spokojená s péčí personálu.
Ke krásnému životnímu jubileu paní Chrástkové poblahopřál starosta Martin Landa
a redakce zpravodaje se také přidává. Srdečně přejeme hodně zdraví, vitality a také dobré
nálady, která paní Chrástkové i podle slov
personálu domova nikdy nechybí.
(kad)

I

STĚHOVÁNÍ ODBORŮ
RADNICE BRNO-STŘED
Vážení občané, v průběhu dubna a května
proběhlo rozsáhlé stěhování odborů radnice, které bylo nevyhnutelným krokem
z kapacitních důvodů prostor radnice.
Nyní najdete Odbor sociální a zdravotní
v nových prostorách na Malinovského
náměstí 4, ve druhém patře. Budova se
nachází přímo naproti vchodu do Mahenova
divadla. Do budovy úřadu na ulici Měnínská 4
se přesunul Odbor dopravy a majetku, konkrétně oddělení dopravy a oddělení majetku
a oddělení přestupkové.
Doručovací adresa pro všechny přestěhované odbory je následující:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Odbor dopravy a majetku (příp. Oddělení
přestupkové)
Měnínská 4, 601 92 Brno, případně: Dominikánská 2, 601 69 Brno
Od dubna funguje v hlavní budově radnice
na Dominikánské 2 nové poradenské středisko s názvem Miniúřad, na kterém vám pracovníci pomohou a poradí s vyplněním formulářů, nasměrují, kam se s vaší žádostí nebo
dotazem obrátit, ověří podpisy případně zajistí výpisy z rejstříků, najdete zde tzv. Czech
Point. Miniúřad je v provozu od pondělí do
pátku, v pondělky a středy od 8.00 do 18.00
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 18.00
hodin a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.
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(kad)

I

Na začátku května začala na ulicích
mezi Gorkého a Veveří rekonstrukce
Tepláren, zároveň začala celková
rekonstrukce ulice Údolní.
Termíny zahájení u velkých staveb
jsou ovlivňovány dobou povolování,
často se termín díky různým odvoláním,
úpravám, soutěžím mnohokrát posouvá.
To se ostatně stalo jak v případě Gorkého, tak Údolní, již dříve proběhlo
několik termínů, kdy měly tyto akce být
spuštěny. O zahájení akce Tepláren
jsme nevěděli, ale podařilo se jak odsunutí zahájení výkopových prací spojených s celkovou rekonstrukcí ulice Gorkého na září, tak odložení plánované
opravy DPMB na Veveří. I ta totiž hrozila
v červnu začít. Opět jsme se to dozvěděli až z žádosti o souhlas, v případě
opravy se k nám tyto informace dříve
nedostanou.
Akce Tepláren skončí v září, maximální
souběh obou staveb bude nakonec
pouze v řádu týdnů a možná se to podaří bez souběhu. Teplárny pro to udělají
maximum. Podle postupu prací budou
moci místní v některých úsecích parkovat. Již nyní je dle informací z Tepláren
vydaných pro místní rezidenty přes 200
povolenek. Zároveň se podařilo díky
vstřícnosti úřadu ombudsmanky zajistit
10 nočních stání na jejich parkovišti.
Jak jistě místní zaregistrovali, tak bylo
povoleno stání na Údolní, další možnosti
navrhujeme a prověřujeme. Rozkopání
ulice je nepříjemné, ztěžuje lidem život.
Na druhou stranu se tyto práce udělat
musejí a za dva roky budou místním
všichni závidět.
Co se týče akce Tepláren, díky rekonstrukcím ušetří zákazníci peníze za teplo, protože modernější teplovody místo
zastaralých parovodů jsou efektivnější.
To pak bude znamenat roční úsporu
1 500–2 000 korun ročně pro každou
domácnost, což lidé určitě nakonec
ocení. Bez rekonstrukce to prostě
nejde.
Mgr. Jasna Flamiková I
3. místostarostka MČ Brno-střed
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ČERVNOVÉ BESEDY
SE STAROSTOU

REZIDENTNÍ
PARKOVÁNÍ

I v červnu máte možnost přijít na besedu
starostovi Martinovi Landovi říci, s čím byste potřebovali pomoci nebo kde vidíte prostor na zlepšení v naší městské části.
Rádi se s vámi potkáme:
12. června, Park Lane Cafe, Lužánecká 1885/4a
13. června, restaurace Koliba, Lipová 24
21. června, Impact Hub, Cyrilská 7
Děkujeme všem účastníkům předchozích
akcí, určitě není jednoduché najít si čas a přijít
nám říci svůj názor. S některými z vás jsme
se setkali už i podruhé a vždy bylo o čem diskutovat, stále kolem sebe nacházíme spoustu
společných témat.
Besedy se konají vždy od 17.00 hodin.
Pokud nemáte čas se zúčastnit, i mimo
termíny besed je starosta k dispozici na
e-mailu: landa@brno-stred.cz nebo telefonu:
776 876 676.
(kad)

DOBROTY NEJEN
ZE ZELŇÁKU
Stalo se již oblíbenou tradicí, že v letních měsících doplňují běžný provoz trhu gastronomické
a kulturní akce. V červnu jsme jich pro vás připravili hned několik.
15.–16. června se můžete těšit na zahájení festivalu UPROSTŘED včetně celodenního programu Asie blízká a vzdálená (viz str. 8), který
se bude konat v Tržnici Brno:
20.–23. června proběhnou třetí Knižní a antikvariátní trhy
22.–24. června se na Zelňák po úspěšných
dvou ročnících vrátí oblíbený Minifestival
malých pivovarů
29.–30. června bude mít premiéru Ovínění na
Zelňáku ve spolupráci se spolkem Vínovníci,
které můžete znát třeba z akcí pořádaných
v Björnsonově sadu.
Těšit se můžete na perfektní vína od malých
vinařů a jejich snoubení s výborným jídlem.
Kromě toho se ještě 9. června vypravíme za
zemědělci prodávajícími na Zelném trhu
a navštívíme jejich farmy.
Další akce pro vás připravujeme i během prázdnin a na podzim, vše se dozvíte ve
zpravodaji nebo na facebooku Trhy na Zelňáku. Těšíme se na viděnou.
Mgr. Veronika Staňková

I

I

Magistrát města Brna, městská část Brno-střed a Brněnské komunikace, a. s. zvou na
veřejná projednání k zavádění rezidentního
parkování.
Především zveme na setkání 12. června od
17.30 hod. rezidenty pilotní oblasti, vymezené
ulicemi Údolní, Úvoz, Kotlářská, Pionýrská,
Drobného, M. Horákové, Koliště, Žerotínovo
nám. a Marešova. Účast na setkání přislíbil také
zástupce České parkovací asociace.
Pro obyvatele historického centra je pak připraveno veřejné projednání na 27. června od
17.30 hod. Obě projednání se uskuteční v zastupitelském sále radnice Brno-střed na Dominikánské 2. Před spuštěním rezidentního parkování proběhne také informační kampaň
Magistrátu města Brna, aby se k rezidentům
dostaly včas potřebné informace. Na setkání
se těší a zodpovídat na vaše dotazy a připomínky budou:
Richard Mrázek, náměstek primátora
Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ BS
Ing. Radka Matuszková, BKOM, a. s.
(kad)

I

BYLI JSME NA
PRAŽSKÉM HRADĚ

Městská část Brno-střed uspořádala už třetí
poznávací zájezd do jinak nepřístupných
reprezentačních prostor Pražského hradu.
Konal se 23. dubna a autobus byl opět
úplně zaplněný.
I letos mohli přihlášení občané městské
části navštívit prostory Pražského hradu, které
nejsou zařazeny do klasických okruhů prohlídek.

Účastníci zájezdu měli možnost nahlédnout například do prezidentské knihovny,
hradního kinosálu, Masarykova bytu a dalších
místností, které architektonicky zpracoval
slovinský architekt Josip Plečnik.
Neméně zajímavá byla následná prohlídka Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha a procházka kvetoucími hradními zahradami.
„Chtěly bychom touto cestou poděkovat
vedení ÚMČ Brno-střed za uspořádání zájezdu pro občany dne 23. 4. 2018 na Pražský
hrad. Tento výlet se velice vydařil, byli jsme
všichni spokojeni.
Poděkování patří panu Ondřejovi Frankovi,
který je vstřícný, milý, vše zorganizoval na
čas, kterým jsme byli dosti ,tlačeni‘ pro zácpy
na dálnici. Počasí nám přálo, malou bouřku
jsme strávili v restauraci, v příjemném prostředí. Opravdu moc pěkné, poučné, děkujeme,“ napsaly radnici za spokojené účastníky
zájezdu H. Sedláčková a B. Havelková.
(kad)

I
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JARNÍ JUBILANTI

I v dubnu přijali senioři Brna-střed slavící
svá životní jubilea pozvání na radnici k malé
oslavě na jejich počest.
Gratulaci, květinu a drobný dárek oslavencům předal starosta městské části Brno-střed
Martin Landa.
O kulturní zážitek se postarali žáci ZUŠ
Smetanova 8. Benjamin Levíček zahrál na
ﬂétnu skladby: W. Popp: Ruská cikánská;
E. Kohler: Scherzo. Michal Jurák – zpěv, zazpíval árie – G. F. Händel: Lascia Ch´io pianga;

W. A. Mozart: Dalla sua pace z opery Don
Giovanni, korepetici zajistila Veronika Julínková.
Herečky z divadla Polárka, Tereza Lexová,
Kateřina Francová a Kateřina Veselá pak jubilantům zarecitovaly básně známého brněnského autora Jana Skácela.
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme mnoho zdraví.
Máte zájem se podobné oslavy zúčastnit?
Rádi vás uvítáme.
Jubilejní oslavy pořádáme pro obyvatele
naší městské části, kteří dovrší v daném roce
krásných 80, 85, 90 let a poté již každý další
rok věku.
Bližší informace podá paní Bronislava
Makaryszynová, tel.: 542 526 211, e-mail:
bronislava.makaryszynova@brno-stred.cz,
která ráda váš zájem zaznamená.
(kad)

I

DALTON V BRNĚ

Základní škola Husova 17 hostila 10. května
na stovku účastníků Daltonské konference.
Příznivci daltonského a inovativního vzdělávání se do Brna sjeli z celé České republiky
i ze Slovenska. Už 22. ročník Daltonské konference zahájila i 1. místostarostka městské
části Brno-střed JUDr. Michaela Dumbrovská,
která o konferenci řekla: „Když jsem viděla
nadšení pedagogů v sále, věděla jsem, že
jsem na správném místě a že se tady bude
dít něco pozitivního hlavně pro naše děti. Je
potřeba hledat, zkoušet a upevňovat inovativní prvky ve vzdělávání, i školství se musí
vyvíjet a posouvat kupředu. A účastníci Dal-

tonské konference to umí, o tom jsem přesvědčená a děkuji jim za to.“
Dopolední program obstaral tým pracovníků
České školní inspekce, vedený PhDr. Josefem
Baslem, který publiku představil výsledky
mezinárodních srovnávacích výzkumů ČŠI
s akcentací na čtenářskou gramotnost. Poté
představil svou vizi vzdělávání v příštích desetiletích děkan Filozoﬁcké fakulty Univerzity
Pardubice prof. Karel Rýdl. Odpolední program
patřil již tradičně seminářům a workshopům,
na nichž mohli účastníci nasbírat řadu praktických a užitečných rad pro svou vlastní peda(kad) I
gogickou činnost.
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PROGRAM
ADOPCE ZELENĚ
SE ROZJEL

Městská část Brno-střed na začátku
jara vyhlásila program Adopce zeleně.
Odbor životního prostředí aktuálně eviduje několik podepsaných žádostí, dalších 20 zájemců si v těchto dnech své
veřejné záhonky dojednává.
Kolegové z Odboru životního prostředí
se společně s desítkou zájemců sešli přímo na místech, kde by měla adopce
zeleného místa probíhat, a společně probrali možnosti využití a výsadby. Jednalo
se třeba o okolí Kabaretu Špaček a Zderadova sloupu. Další zájemce máme
např. z ulic Bezručova, Křídlovická, Preslova, Neumannova. Ti si vybírají většinou místa v okolí svého bydliště, protože
většina výsadeb potřebuje zalévání.
Pokud požadovaný pozemek pro adopci
spravují Brněnské komunikace, a. s.,
nebo Veřejná zeleň města Brna, odkazujeme zájemce tam, aby se domluvili
přímo. Obě tyto organizace evidují několik zájemců, například v lokalitách Smetanova a Gorkého.
„Se zájemci docházíme k různým
domluvám a závěrům, třeba že někteří
chtějí zachovat trávu a zasadit cibuloviny, takže k vlastní realizaci dojde až na
podzim. Se změnou klimatu bude čím
dál cennější i občasná pomoc v podobě
zalévání stromů. Strom nejvíce ocení
vydatnější zálivku například jednou za
týden než každodenní zálivku v menším
množství,“ dodává místostarostka MČ
Brno-střed Jasna Flamiková, která projekt iniciovala.
A ozývají se nám i zájemci, kteří nemají
vytipovanou lokalitu, a chtějí návrh míst,
která by mohli adoptovat. I v tomto případě umíme pomoci a poradíme. Pokud
byste se chtěli také zapojit, kontaktujte
Mgr. Irenu Kučerovou, tel.: 542 526 161.
(kad)

I
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DĚTI BUDOU
OPĚT VYMÝŠLET
PROJEKTY
První ročník Participativního rozpočtu
do škol proběhl na podzim a v zimě,
a protože byl úspěšný, připravujeme
další.
O co vlastně jde? Participativní rozpočet do škol je projekt radnice městské
části Brno-střed společně s jedenácti
základními školami, které zřizuje. Princip
projektu spočívá v tom, že radnice věnuje každé škole určitý obnos peněz, na
podzim to bylo 30 000 korun, a žáci mají
za úkol vymyslet, co by za ty peníze mohli
pro školu užitečného pořídit. Pak své
nápady propagují mezi sebou a na závěr
demokraticky hlasují, které nápady nakonec projdou až do realizace.
„Jde hlavně o to, aby se naše děti učily
spolupracovat, přemýšlet o tom, co
nového ve škole by se líbilo nejen jim,
ale i ostatním spolužákům, a aby si osvojily prezentaci a diskuzi o projektech. Ty
loňské prezentace na ZŠ Horní, které
jsem měl tu čest vidět a poslouchat, jsou
pro mě nezapomenutelné,“ říká Martin
Landa, starosta MČ Brno-střed.
V dubnu proběhlo setkání koordinátorů z jednotlivých základních škol, kde
byly představeny všechny úspěšné
nápady, nyní už na všech školách také
zakoupené, vybudované nebo zajištěné.
Jednotlivé koordinátorky a koordinátoři
z řad pedagogů popisovali průběh celého projektu, upozornili nás na slabé
stránky, vyzdvihli a doporučili ostatním
zajímavé podněty do budoucna. Dvě
základní školy, Hroznová a Úvoz, se rozhodly projektem znovu projít ještě v tomto školním roce. Žákům i koordinátorkám
držíme palce a těšíme se na nové nápa(kad) I
dy, které žáci představí.

PARK V URBAN
CENTRU
Až do 8. června máte příležitost navštívit
výstavu všech šesti návrhů, které se přihlásily do architektonicko-urbanistické
soutěže s názvem Park Rooseveltova
v Brně.
Záměrem vyhlášené architektonicko-urbanistické ideové soutěže, kterou vyhlásila
městská část Brno-střed, je nalézt hodnotný
koncepční návrh, který bude sloužit jako podklad pro další rozhodování o podobě parku
včetně jeho přilehlého okolí či jako podklad

pro případnou změnu územního plánu města
Brna. Všech šest návrhů, které byly do soutěže přihlášeny, si můžete prohlédnout
v Urban centru na ulici Mečová 5.
Park Rooseveltova se rozkládá na okraji
historického jádra města. Od poloviny 19. století je součástí vnitřního městského okruhu,
tzv. okružní třídy, a bezprostředně souvisí
s přilehlým areálem někdejšího augustiniánského kláštera s kostelem sv. Tomáše. Park
je protknutý mnoha pěšími cestami spojujícími historické jádro města s okružní třídou
přiléhající k Janáčkovu divadlu.
(kad)

I

LETNÍ KINO
BRNO-STŘED 2018

Blíží se léto a spolu s ním i sezona letních
kin, která je v Brně velmi bohatá. A ke stálicím brněnské letní scény patří i naše kino
na nádvoří radnice městské části Brno-střed.
Letos se zde 29. června již počtvrté rozzáří stříbrné plátno a na něm dramatické,
romantické i poučné příběhy, které se
budou každý den střídat až do 31. srpna.
Diváci se mohou těšit na pravidelné programové celky, k nimž patří retrospektivy
slavných režisérů, výběr světové klasiky
nebo dokumentární filmy. Tradiční součástí

letního kina je cyklus Das Sommerkino
pořádaný ve spolupráci s Goethe institutem,
který představí filmy z německy mluvících
zemí. Každoročně program letního kina
doplňuje také výběr z kolekce skandinávských filmů. Specialitou letního kina na nádvoří radnice je projekce němého filmu
s živým hudebním doprovodem, která se
chystá i pro letošní rok. Zahajovací a závěrečné představení letního kina bude i letos
pro návštěvníky zdarma.
Monika Šimková

I
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I LETOS SE SEJDEME
UPROSTŘED

UPROSTŘED je multižánrový festival nezřizované kultury v centru Brna. Vzniká
v produkci Kulturního vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“, příspěvkové organizace naší městské části, a ve spolupráci
s množstvím subjektů nezřizované, tedy
nepříspěvkové brněnské kultury.
Novinkou je produkční spolupráce s TIC
BRNO, který se stal partnerem festivalu a podílí se na řadě kulturních událostí v ulicích Brna-střed. Oproti zažité představě, že Brno je

o prázdninách mrtvé, bez lidí bažících po kulturním vyžití, loňský ročník ukázal opak: město
plné lidí všech generací, připravených nejen
se bavit, ale i zapojit se. Díky této zkušenosti
přinášíme mnoho nových míst i akcí, jiné
naopak po loňském úspěchu zopakujeme.
Letošní ročník festivalu se koná od 1. června
do 1. září 2018 a zahájíme jej spoluprací
s výtvarníky na akci Open studios: Barak 24
after party, což je pro nás Warm Up festivalu.
Oﬁciální začátek je pak o víkendu 15.–16. červ-

na, kdy proběhne opravdu velké množství
akcí. Pátek otevře na Moravském náměstí
akce Ride On! Chill your mind – skateboard,
longboard a parkur workshop, pokračující
koncertem předních brněnských kapel.
Sobotní Den pro všechny nabídne program
napříč generacemi, třeba vynikající kostýmovanou kapelu Pískomil a další aktivity pro dětské diváky, historický autobus přiveze díky
spolupráci se spolkem Hurá na výlet skupinu
seniorů, kteří se při moravské cimbálovce
pomyslně promíchají s přítomnými rodinami.
Následuje big band Red Socks a vše zakončí
Stand up komedy v podání Adély Elbel a dalších hostí. Paralelně bude probíhat v Tržnici
Brno akce Asie vzdálená i blízká, která představí pestrou paletu exotických chutí a kultury.
Festival pak bude dále pokračovat přes
celé prázdniny. Protože nelze ve zkratce
vyjmenovat celý program, za všechny uveďme několik nejzásadnějších akcí. Velká Street
dance & Hip Hop akce v režii Flédy, George
Mayhems Picnic Experience: koncert, jarmark
a workshopy pod taktovkou Kabinetu múz,
pouliční koncert holandského 110členného
orchestru a sboru Krashna Musika u Jošta,
showcase klubu Leitnerova na Nových
sadech, akce k výročí 50 let od okupace
v srpnu 1968, bubenický workshop pánů Fajta
& Koudelky, divadelní představení, procházky
a mnoho dalšího. Podrobné informace o programu najdete na str. 27, na FB stránkách festivalu a webu GO TO BRNO.
BcA. David Butula I
dramaturg festivalu
a člen Rady MČ Brno-střed

KOUPALIŠTĚ NA KRAVÍ HOŘE
Sportovní a rekreační areál Kraví hora od
1. června opět zahájí letní provoz koupaliště. Pokud to počasí dovolí, tak možná
ještě dříve.
Koupaliště bude v červnu otevřeno denně
od 9.00 do 19.00 hodin a v případě velmi
teplého a slunečného počasí se provozní
doba prodlouží. Od června také bude ve venkovním bazénu tradiční ranní plavání od 7.00
hodin, a to vždy v úterý, čtvrtek a pátek.
O prázdninách se návštěvníci mohou těšit
na koupání až do 22.00 hodin. V případě
nepříznivého počasí mohou návštěvníci
využít krytý bazén. A návštěvníci krytého
bazénu mohou naopak využít možnosti vyjít
přes turniket do venkovního areálu a zpět.

Venkovní letní areál nabízí koupání v padesátimetrovém nerezovém bazénu s vodními
atrakcemi, tři dráhy pro kondiční plavání
a skluzavku. K příjemnému slunění jsou připraveny venkovní travnaté terasy v okolí
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bazénů a samozřejmě lehátka, která jsou
zdarma v rámci vstupného. Dětský bazének
nabízí perličku, vodního ježka, hříbek a samozřejmě skluzavku.
Oba bazény mají bezbariérový přístup.
V zadní části letního areálu najdou nejmenší
návštěvníci velké pískoviště a dvě dětská
hřiště pro menší i větší návštěvníky. Ke sportovnímu vyžití jsou v průběhu léta k dispozici
dva beachvolejbalové kurty a dvě hřiště
s umělým povrchem.
Nově bude od června možné využít
samoobslužnou pokladnu u vstupu do venkovního areálu, která významně zkrátí čekání
ve frontě u pokladny.
(kad)

I
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HORKÁ VODA
PŘINÁŠÍ ÚSPORY
Mimořádná stání na Údolní a již více než
sto výjimek udělených zhotoviteli staveb
pro parkování pro obyvatele ulic v okolí
Obilního trhu. To jsou jen některá z opatření, kterými doprovázejí Teplárny Brno
letošní etapu rekonstrukce zastaralých
parovodů v této oblasti, aby její dopady na
obyvatele byly co nejmenší.
Výměna rozvodné sítě totiž sice přináší letos
jen minimální dopravní omezení, ale v lokalitách
v okolí Úvozu a Údolní postupně po přechodnou dobu ubydou stovky parkovacích míst.
„Omlouváme se za způsobené potíže, od
počátku se však snažíme vše vyřešit tak, abychom problémy minimalizovali,“ ujistil generální
ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. S přechodem z páry na horkou vodu začaly teplárny
v roce 2010, za čtyři roky by Brno mělo získat
čistě horkovodní síť. Kladný finanční efekt pocítí
nejen teplárny, ale především samotní odběratelé v menších výdajích za teplo: Na již přepojených místech činí úspory zhruba
1 500–2 000 korun v ročních nákladech na

BRNOSEN – POŘADY
A STIPENDIUM PRO
SENIORY

domácnost. Nezanedbatelný není ani ekologický efekt – po přechodu na horkou vodu to
bude stejné, jako by z Brna ubylo deset tisíc
aut. Za vyhrazená parkovací místa bylo zajištěno náhradní parkování. S Odborem dopravy
Magistrátu města Brna se teplárnám podařilo
vyjednat 55 míst pro dočasné parkování podél
Údolní. Po dohodě se stavbyvedoucím se obyvatelé dotčených ulic mohou domluvit na možnosti parkování a přidělení výjimky, která jim
umožní zaparkovat. Stání ubývají postupně,
stejně tak budou ale průběžně obnovována
podle postupu stavebních prací, a to i po jednotlivých úsecích. Tam, kde to bude možné,
dostanou motoristé možnost vjezdu do vnitrobloků, kde lze rovněž parkovat. „Vše se vždy
budeme snažit řešit operativně podle možností
daného místa a uděláme maximum pro to,
abychom obyvatelům dotčených ulic umožnili
parkovat v místech, kde nebudou v daném
okamžiku probíhat stavební práce,“ ujistil Petr
Fajmon. Aktuální informace lze najít na
www.teplarny.cz/projekty. Jiřina Veselá I

RIVIÉRA OTEVŘE
V PŮLCE ČERVNA

Tobogan v osmimetrové výšce, skluzavku,
lanový most s lekníny a mnoho dalších vodních atrakcí okusí už brzy návštěvníci
brněnského Koupaliště Riviéra.
Po nákladné desetiměsíční rekonstrukci
se oblíbené místo letních radovánek dočká
slavnostního otevření. Vedení města přestřihne pásku 13. června, návštěvníci vstoupí na
koupaliště poprvé v sobotu 16. června od
9.00 hodin. Stavba za téměř čtvrt miliardy
korun začala loni v září. Riviéra od nové sezony láká na 75metrový tobogan v osmimetrové
výšce, čtyři metry širokou a patnáct metrů

dlouhou skluzavku, lavice a lehátka s provzdušněním, lezeckou stěnu, šplhací síť, vodní děla, chrliče, vodního ježka a další. Nově
je vstupné rozděleno na dopolední a odpolední kvůli zamezení front u pokladen. Základní vstupné do dvou hodin odpoledne stojí
80 korun a po třetí hodině je za 100 korun.
Celodenní vstup vyjde na 180 korun, děti do
pěti let jej mají zdarma. Pobyt u vody po celý
den tak vyjde návštěvníka jen 15 korun na
hodinu.
SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE:
Chcete volný vstup na nově otevřené Koupaliště Riviéra? Máte velkou šanci. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Jakou délku
má tobogan na Riviéře? Své odpovědi zasílejte na e-mail: info@starezsport.cz, správné
odpovědi putují do slosování. Uveďte vedle
odpovědi také své jméno, adresu a telefon.
Mgr. Michaela Radimská

I

Pod záštitou starosty Martina Landy
a 4. místostarosty MČ Brno-střed Martina Schwaba se v květnu rozběhl nový
cyklus setkávání pro seniory a jejich
rodinné příslušníky. Zahájen byl
10. května besedou s legendárním
lékařem prof. MUDr. Ladislavem Bařinkou (*1. 7. 1922), DrSc., o plastické
a rekonstrukční chirurgii, které se
aktivně věnoval 60 let.
Hlavním cílem cyklu BRNOSEN je rozšířit programy pro aktivní seniory o témata,
která dosud zčásti nebo úplně v nabídce
chyběla. Připravil je spolek SOLITON-team. Proběhla setkání Jak se učit s vnoučaty matematiku a češtinu, vycházka do
přírodní rezervace, na 2. června od 10.00
do 15.00 hod. se chystá akce Na palubě
s vnoučaty – na přehradě, na pláži Kozí
horka, si budou účastníci moci zdarma
půjčit nafukovací kanoi nebo kajak
a naučit se na nich jezdit. Ve společenském klubu na nádvoří radnice se 5. června poučí, jak udělat, resp. udržet pořádek
v počítači. V sobotu 9. června mohou
zájemci přijít do areálu Lodních sportů
pod hotelem Rakovec na přehradě a sledovat závody dračích lodí. Barevnou
a zcela nevšední tečkou za první částí
letošního programu bude možnost
zúčastnit se v Sázavě 8. až 15. července
mezinárodní letní školy malování v přírodě
(pro úplné začátečníky i zkušené umělce)
pod vedením švýcarské malířky Doris
Windlin a její česko-americké kolegyně
Kateřiny Rutheford. Pod názvem Škola
vidění se toto setkávání odehrává ve stejném místě už čtvrtstoletí a tradičně končí
vernisáží v mystické atmosféře nádvoří
sázavského kláštera. Prvních deset přihlášených, bydlících v MČ Brno-střed, ve
věku 55 let a více, obdrží díky záštitě stipendium, tj. nebudou platit za výuku, konzultace a malířské potřeby, pouze si zajistí
ubytování podle vlastních nároků. Na
všechny akce budou mít senioři díky záštitě přístup zdarma nebo s velmi výraznou
slevou. Detaily programu a přihlášky
najdete pod titulkem BRNOSEN na
www.brno-stred.cz a na www.soliton.cz.
Miroslav Sedláček

I

Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2018 | 9

Informujeme

SOKOLSKÝ SLET V BRNĚ
jde městem a zamíří do areálu Stadionu. Zde
pak bude odpoledne věnováno přehlídce
sletových skladeb, které předvede přibližně
3 000 sokolů z Jihomoravského kraje.

Odhalení pamětní desky
k výročí republiky

V rámci letošních oslav 100. výročí vzniku
Československa se 10. června v Brně uskuteční krajský sokolský slet.
Tradice sokolských sletů sahá až do roku
1882, kdy se v Praze uskutečnil vůbec první
všesokolský slet pod vedením zakladatele
Sokola Miroslava Tyrše. Navzdory několika
likvidacím Sokola totalitními ideologiemi
20. století se po roce 1989 obnovily i všesokolské slety. Letos v červenci tak v Praze
proběhne již v pořadí XVI. všesokolský slet,
na který se sjedou i sokolové ze zahraničí.
Pražskému sletu bude ovšem předcházet
krajský slet v Brně. Ten se uskuteční v neděli
10. června v areálu sokolského Stadionu na
Kounicově ulici. Ve 13.30 hod. vyjde od
Besedního domu sletový průvod, který pro-

Československý stát prohlášen! Tak zněl
palcový titulek Lidových novin z úterý 29. října
roku 1918. V ulicích a na náměstích se tak od
ranních hodin začali srocovat lidé ve snaze
dozvědět se více o senzačních zprávách.
Dav lidí pak zamířil k Besednímu domu,
z jehož balkonu oznámili členové Zemského
národního výboru zprávu brněnským obyvatelům o vzniku samostatného státu. Sokolská
organizace se rozhodla tuto významnou udá-

STROM DOBRÉ VŮLE
V LUŽÁNKÁCH

Letos by se Olga Havlová dožila 85 let.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
při této příležitosti organizuje vysazení
85 stromů dobré vůle po celé České republice.
Jeden z těchto stromů byl slavnostně vysazen 12. května v parku Lužánky. Brno se tak
stalo 27. českým městem, ve kterém od letošního roku strom Olgy Havlové poroste.

Brněnským stromem Olgy Havlové je lípa
srdčitá. Výsadby se zúčastnili zástupci města
Brna a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové. Místo se nachází nedaleko vstupu
do parku z ulice Pionýrské.
Podle Výboru dobré vůle Nadace
Olgy Havlové, který založila Olga Havlová
(1933–1996) s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, je smyslem projektu nejen vzpomenout na osobnost první dámy, ale připomenout si i její
odkaz. Sama Olga Havlová vysadila
v roce 1993 v olomouckých Topolanech v prostorách Dětského centra „lípu dobré vůle“,
která se stala symbolem pomoci lidem se
zdravotním postižením, v nouzi, opuštěným
nebo diskriminovaným.
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lost v letošním jubilejním roce připomenout
umístěním bronzové pamětní desky na nároží
Besedního domu. Podobu pamětní desky
ztvárnil akademický sochař Radim Hanke
a k jejímu slavnostnímu odhalení dojde
v neděli 10. června ve 13.30 hodin na nároží
ulic Husovy a Komenského náměstí. Přijďte
i vy, jste srdečně zváni.
Bc. Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed

VÝSTAVA
PŘEDSTAVÍ NÁVRHY
KREATIVNÍHO
CENTRA
Centrum tvůrčích profesí: ateliéry, zkušebny, multifunkční sál a další zázemí
pro umělce nabídne projekt kreativního centra, který je jedním z dílčích
nástrojů, které město Brno realizuje
na podporu místní tvůrčí komunity.
V části objektu bývalé káznice v ulici
Cejl by mělo vyrůst nejen zázemí pro kreativní odvětví, ale také by měl být oživen
objekt chátrající káznice a jejího okolí. Část
budovy přitom zůstane zachována jako
muzeum. Na otázku, jak by mohlo takové
centrum vypadat, hledala odpověď architektonická soutěž, kterou připravila Kancelář architekta města Brna, a kterou v říjnu
loňského roku vyhlásilo statutární město
Brno. První cenu v soutěži udělila porota
autorům z pražského ateliéru KAVA. Na
místě by mohly vyrůst sdílené i samostatné
kanceláře, ateliéry pro umělce, otevřené
dílny, střižny, kavárna, hudební klub nebo
sál s kapacitou pro dvě stě padesát lidí.
Se všemi soutěžními návrhy se veřejnost
může seznámit už 7. června v 18 hodin na
vernisáži výstavy v autentických prostorách káznice Cejl. Na místě představí svůj
návrh sami autoři vítězné koncepce z pražského ateliéru KAVA. Návrhy budou v káznici, v rámci festivalu Ghettofest, ke zhlédnutí až do 9. června. Poté se výstava
přestěhuje a bude vystavena pro veřejnost od 15. června do 31. července v Urban
centru, Stará radnice, Mečová 5.
(kad)

I
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ZBROJOVKA JE LEPŠÍ!

Ne, titulek není ironickým povzdechem nad
tristním výsledkem brněnských fotbalistů
v letošní sezoně. Spíše naopak.
BRNĚNSKÝ ROK SPORTU, který připomíná
významná výročí letošního roku a motivuje
ke sportování především děti a mládež,
pokračuje právě akcí s tímto názvem. V neděli

17. června uplyne přesně čtyřicet let od chvíle,
kdy pro brněnskou Zbrojovku skončila fotbalová sezona 1977/1978. Ta přinesla Brnu
a celé jižní Moravě první a bohužel zatím jediný titul mistra republiky. V posledním utkání
sice Zbrojováci prohráli za Lužánkami před
padesátitisícovou návštěvou s Duklou Praha

0:1, ale titul už měli prakticky v kapse. Týden
před tím totiž slavně zvítězili v Trnavě a už
nemohli být na prvním místě předstiženi. Připomenout si ony chvíle před čtyřiceti lety,
vzpomenout na ty, kteří se letošního výročí
nedožili, zamyslet se třeba i nad tím, proč se
nástupcům vítězných fotbalových bohatýrů
v letošním sezoně vůbec, ale vůbec nedařilo,
a také si zasportovat a pobavit se. To je na
programu akce ZBROJOVKA JE LEPŠÍ!, kterou pořadatelé z Městského sportovního klubu a realizátor projektu V. Koudelka připravili
na sobotu 16. června od 13 hodin v areálu FK
SK Bosonohy. Tedy tam, kde se začal cizelovat talent nejlepšího hráče Zbrojovky
a bosonožského rodáka Karla Kroupy. Akce
se zúčastní zbrojovácké legendy i jejich
bývalí rivalové z Prahy a ze Slovenska a součástí budou soutěže pro malé i velké, vystoupení skupiny Synkopy 61 a vstup je volný.
Vladimír Koudelka

I
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PSÍ TOTEM

Ráda bych touto cestou poděkovala Odboru životního prostředí městské části Brno-střed, díky jemuž se podařilo na nám. Míru
osadit nový dřevěný kůl na uvázání psů,
zatímco páníčci si jdou nakoupit do samoobsluhy. Nahradilo tak držáky přivařené na

TAXÍKY V CENTRU?
PROČ?

stávajících sloupech, které však byly blízko
hlavnímu chodníku, takže mohly nastat kolizní
situace s procházejícími. Jak jsem se dozvěděla, instalace byla součástí letošního dubnového Dne Země na Kraví hoře s mottem
Fandíme fauně, pořádaného agilním vzdělávacím školským zařízením Lipka, a naše
radnice zde spolupracovala i s místním
Občanským sdružením Masarykova čtvrť.
Jeho také napadlo kůl ozvláštnit a nechalo
talentovanou výtvarnici Terezu Tarčákovou
na něj namalovat veselého okolo vinoucího
se milého psa se širokým úsměvem, který mi
vždy, když jdu kolem, zlepší náladu. Doufám,
že se nový psí totem a nečekané spojení
praktického s estetickým bude stejně jako
mně líbit mnoha dalším – jak dvou-, tak i čtyřnohým – tvorům a že takových drobných užitečných zásahů, třeba jako nedaleké zásobníky na sáčky na psí exkrementy na
odpadkových koších, které zlepšují každodenní život, bude jen přibývat. Takže ještě
jednou díky za aktivní pracovníky úřadu naší
Eva Crhová I
radnice.

V Brně žiji rád a dlouho. Zajímám se aktivně
a dlouhodobě o správu věcí veřejných.
Jako obyvatele Brno-středu mě trápí jedna
věc. Taxikáři v centru. In media res: Nechápu,
proč je povolen vjezd a rychlá jízda taxikářů
v pěších zónách v centru. Např. v ulicích Masarykova, Česká, Starobrněnská, Kobližná,
Zámečnická a dalších. Proč je to povoleno?
Jakou kvalitu má procházka po pěší (!) zóně
jinak pěkného města, kde občané musejí
neustále uskakovat před sebevědomými taxikáři? Taxikáři brázdícími, ne zrovna pomalu,
naším brněnským centrem? Cui bono? Má
MMB či jiná veřejná instituce zpracovánu studii,
kolik do veřejné kasy přináší fakt, že je povoleno taxikářům jezdit těmito klidovými zónami?
Pokud ano, ať ji zveřejní. Někdo možná namítne, že to je pro podporu turismu. Jakou vzpomínku si odnese např. rakouský či ruský senior-turista, který musí uskakovat před taxíky?
Může si Brno v klidu vychutnat? Naopak velice
vítám zavedení bezplatných městských WC
ve středu našeho města, které se zavedlo
Petr Kolman I
před pár týdny.

pejskařka, Lerchova

VŠ pedagog a občan MČ
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PŘEŽIJEME VEDRA VE MĚSTECH?
Už od začátku května je
jasné, že počasí opět láme
teplotní rekordy. Stává se
to bohužel již pravidlem
s nepříjemnou příchutí přicházející a nevyhnutelné
globální změny.
Už na konci dubna nebylo ojedinělé vidět
někoho plavat v přehradě, za oknem pak
v některých dnech foukal teplý vítr, jaký známe z prostředka léta. Pamatuji ještě, jak
v dobách mého dětství byly teploty nad
30 stupňů výjimečné a dní, kdy bylo 33 stupňů, bylo za jedno léto jako šafránu. Doba se
změnila. Sáňkování ve městě je raritou, stejně
tak, jako když nám jednou za pár let zamrzne
přehrada. Pro děti, které si nic takového
nepamatují, je bruslení v přírodě nebo sáňkování v ulicích či parcích opravdu výjimečný
zážitek. Horší je to ale v létě, kdy na rozpálených ulicích města čím dál tím častěji na

vlastní kůži zažíváme, co znamená změna
klimatu. Stačí pár dní a asfalt a beton v centru
se rozpálí do běla, což přináší problémy nejenom starším lidem, ale i dětem, těhotným
a vůbec všem lidem, pohybujícím se po ulicích. Začíná to telefonáty z redakcí, které se
lačně shánějí po nějaké novince a zjišťují, kdy
už radnice začne kropit ulice. Ocitáme se tak
před dilematem, zda si nekropení ještě obhájíme, nebo zda už bychom kropicí vozy měli
raději do ulic poslat. Je nutné zdůraznit, že
je to velmi krátkodobé a zejména pocitové
opatření. Ano, tu ulici, po které auto přejede,
to na chvíli ochladí, ale za chvíli už jako by se
nic nestalo.
Daleko důležitější je najít způsoby, jak do
města dostávat mnohem větší množství zeleně a zejména velkých stromů. Ty totiž fungují
jako velké klimatizační jednotky, které dokážou teplotu ve svém stínu či okolí srazit až
o několik stupňů oproti rozpálenému nepro-

pustnému betonu a asfaltu. Svůj velký přínos
mají i zelené střechy nebo fasády. Další důležité opatření spočívá v novém přístupu k hospodaření s dešťovou vodou. Dříve jsme se
snažili dešťovou vodu co nejrychleji odvést
z města. Nyní v době rostoucího sucha hledáme naopak postupy, jak ji ve městě zachycovat tak, aby mohla doplňovat hladinu spodní vody, zavlažovala zeleň a pomáhala
ochlazovat rozpálené město.
Jsou to opatření, která již jinde fungují, jen
je třeba překročit rigidní postupy a zcela reálně si říci, zda chceme ve městech přežít. Pak
totiž nebudeme řešit, jestli je pro nás důležitější ochrana technických sítí pod
povrchem, parkovací místo, nebo strom. Ty
první nám přežít ve městě nepomůžou, stromy možná ano.
Mgr. Jasna Flamiková I
3. místostarostka MČ Brno-střed
za Zelené

JAK JE TO SE SEVEROJIŽNÍM
KOLEJOVÝM DIAMETREM?
Záměr průchodu železniční trati středem města
vznikl na úrovni kraje pod
lidoveckým vedením již
v letech 2000 až 2008.
V současné době se díky
koaliční spolupráci podařilo
prosadit koordinovanou výstavbu nového
železničního uzlu a diametru. Mělo by se
jednat o investici státu se spoluúčastí města
Brna a Jihomoravského kraje s čímž všechny tři subjekty souhlasí.
Trať má propojit nejhustěji obydlenou část
města s jeho zázemím za několik minut cesty. Je to řešení přetížené dopravy i výrazné
zkrácení cestování po městě. Vzhledem
k tomu, že část trati v Brně má vést pod
zemí, nepřesně se tak mluví o brněnském
metru.
Jedná se o jedinečnou příležitost uskutečnit tuto státní investici, kterou kolabující
MHD v Brně dříve nebo později bude vyžadovat. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti původní varianty procházející okolo
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kampusu VUT v Králově Poli (červená linka
v mapě) město nyní prověřuje vyhledávací
studii včetně geologického prověření kratší
variantu odbočující od přestupního terminálu na Šumavské (modrá linka).
Z tohoto přestupního uzlu by bylo možné
navazovat tramvají ve směru na Bystrc, na
Královo Pole, nebo pokračovat „metrem“

k Jaselským kasárnám, kde by vznikla nová
stanice i pro sportovní areály na Ponavě.
Tato varianta zahrnuje výrazně méně podzemních stanic a je také kratší, jelikož navazuje na povrchovou vlečku v Králově Poli
u Červeného mlýna.
Severojižní kolejový diametr by měl ve
městě obsloužit všechna důležitá přestupní
místa ve městě jako je nové i staré nádraží,
ulice Česká, Konečného náměstí, a rozdvojení trasy na Bystrc a kampus VUT na
Šumavské ulici i Královo Pole.
Celý projekt přestavby železničního uzlu
(ŽUB) s vybudováním diametru je řešením
dlouhodobého nepoměru, kdy je jediný
železniční uzel na jihu města a koncentrace
obyvatel na severu. Zároveň by vyloučil do
budoucna spekulace o potřebě budování
nové městské třídy.
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. I
zastupitel MČ Brno-střed
za KDU-ČSL

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PARKOVÁNÍ NEJEN V CENTRU
Parkování ve středu Brna
trápí asi každého z nás,
i když pokaždé z jiného
důvodu.
Jinak (ne)možnost parkování vnímají rezidenti, kterým
se málokdy podaří napoprvé
zaparkovat v blízkosti svého bydliště, jinak ti,
kteří přijíždějí do centra pouze něco zařídit
a kteří poté, kdy se jim konečně podaří najít
volné místo, zaplatí vysoké parkovné.
To, že parkování je nutné z úrovně města
a městské části řešit, je zřejmé několik let.
Městská společnost Brněnské komunikace
měla již před čtyřmi lety zpracovanou Strategii
parkování, která měla být uvedena v život
v tomto volebním období. Co však udělala
současná koalice? Nic, vůbec nic. Jen plané
sliby a odkládání přijetí jakéhokoliv řešení.
Naprosté ﬁasko přišlo v okamžiku, kdy Ministerstvo dopravy ČR odmítlo poskytnout Brnu
požadovanou 80 milionovou dotaci s odůvodněním, že město nebylo schopno zdůvodnit očekávané přínosy projektu.
Ale abych nynější koalici nekřivdila, dva kro-

ky se jí skutečně „povedly“. Radní rozhodli
o zdražení parkovného v centru na dvojnásobek, tedy na 60 Kč za hodinu, a následně přijali
záměr zavedení rezidentního parkování. Jedná se však o nekoncepční a nesystémová rozhodnutí. Zvýšení parkovného má prý vést
k přesunu parkování do parkovacích domů.
Doteď, 5 měsíců po zdražení, k tomu však
nedošlo a parkování působí tragikomicky –
míst je stále nedostatek, parkovací bankomaty
fungují jen na mince, nikoliv na bankovky
(o možnosti platit kartou či prostřednictvím
SMS si mohou brněnští řidiči nechat pouze
zdát), takže si parkující snaží rozměnit na drobné v okolních obchodech a u toho je ostřížím
okem kontrolují policisté, kteří kvůli tomu
museli zvýšit počet svých služeb. Slibovaná
výměna automatů, která měla proběhnout
v měsíci dubnu, se odkládá na září, a to údajně
v počtu celých čtyř! automatů.
A přijatý záměr rezidentního parkování?
Jeho hlavní problém je v tom, že nebyl dostatečně projednán s občany a představiteli městských částí. Vlastně není pořád nic jasné –
kdy přesně bude spuštěn, jakých zón se bude

PROJEKT PŘÍBĚHY
NAŠICH SOUSEDŮ
Rád bych čtenářům našeho zpravodaje připomněl,
že máme v Brně opět možnost přivítat a rozvíjet projekt Příběhy našich sousedů od obecně prospěšné
společnosti Post Bellum.
Podstata tohoto jedinečného projektu
spočívá v tom, že 2–5členné týmy studentů
základních škol (případně i nižšího stupně
středních škol) vyzpovídají a zpracují životní
příběh pamětníka ze svého okolí a následně
jej veřejně prezentují. Projekt nabízí alternativní způsob výuky moderních dějin, kdy
se žáci dozvědí nejen mnoho o životních
osudech lidí ve svém okolí, ale také se
naučit vyhodnocovat získané informace
a předávat je veřejně ostatním. Žáci se
v rámci tohoto projektu učí pracovat v týmu,
stanou se načas de facto rozhlasovými

nebo televizními dokumentaristy a naučí se
mnoho nového, tyto dovednosti jsou důležité i pro jejich budoucí osobní uplatnění.
Rozhodně bych přitom nechtěl opominout
i osobní a společenský rozměr Příběhů
našich sousedů, kdy se mají možnost obohatit a setkat různé a věkově velmi vzdálené
generace, které mají naprosto rozdílné
životní zkušenosti a mnohdy i pohled na
dění a události ve světě. To vše vytváří velký
přesah a obohacení pro všechny zúčastněné, a nakonec i pro veřejnost, která by
se jinak jen těžko dozvídala o příbězích
našich pamětníků takto vstřícnou a hravou
formou. Děti jsou při realizaci projektu
doprovázení pedagogem a mají podporu
i svého regionálního koordinátora. Naopak
pamětníci jistě ocení zájem a naslouchání
ze strany žáků a obecně mladé generace,
které jim nepochybně zaslouženě patří, pro-

týkat, jaké budou podmínky udělení rezidentní
karty, kolik se za ni bude platit či jaká bude
cena parkovného pro návštěvníky. No nevím,
úplně optimisticky další vývoj nevidím. Pokud
ruku v ruce se zavedením rezidentního parkování nepůjdou další kroky, jako je zejména
zvyšování počtu parkovacích míst (ať už výstavbou nových parkovacích domů či jiných forem
parkovišť nebo změnou dopravního značení)
a zavedení systému Park and Ride (vybudování odstavných parkovišť s následným zvýhodněným využitím MHD), situace s parkováním v centru se nezlepší a nespokojení budou
jak obyvatelé, tak návštěvníci.
Je škoda, že neustálým přešlapováním politiků z místa na místo a jejich nepřipraveným
rozhodováním přišli občané městské části
o minimálně tři roky, kdy se parkování mohlo
ubírat správným směrem. Brněnská ODS v tom
má jasno – zamýšlené postupy projednat
s občany, zaměřit se na zvýšení počtu parkovacích míst a zavést funkční systém Park and
Ride. Potom zaparkuje každý, kdo o to bude
JUDr. Markéta Vaňková I
stát.
zastupitelka MČ Brno-střed za ODS

tože právě oni rozhodně mají ještě mnoho
dalšího a přínosného naší společnosti svými
zkušenostmi co nabídnout. Jako ambasador
tohoto projektu za Brno bych jej rád rozšířil
na všechny školy a městské části, které o to
budou mít zájem. Brno-střed se svými 11
základními školami se již v minulosti do projektu zapojilo a ohlasy na tyto aktivity byly
veskrze pozitivní. Věřím i proto, že se projekt Příběhy našich sousedů v Brně usadí
na dlouhou dobu, příběhů je kolem nás více
než dost. V současné době projekt probíhá
na území městské části Brno-sever. Do
budoucna se nabízí možnost spolupráce
i s nižšími stupni gymnázií, kde by o projekt
také mohli a měli mít zájem. Na středních
školách je zřizovatelem kraj, na základních
městské části. Záleží především na jejich
politické vůli, aby se vyčlenily nijak závratné
prostředky na realizaci projektu Příběhy
našich sousedů. Věřím, že právě tyto činnosti mají společensky smysl, význam a přesah a zůstávají trvale něčím, co po nás všech
zůstane!
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. I
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

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

SOKOLOVÉ V BRNĚ
V ROCE 1914

Je konec června roku 1914 a do Brna se
sjíždějí desetitisíce sokolů z celé monarchie, ale i z Paříže, Slovinska, Srbska, Ruska, a dokonce i z Ameriky. Všichni hosté
mají společný cíl, je jím sokolský slet
a folkloristická slavnost Moravského roku.
Nejstarší česká tělocvičná jednota Sokol
neměla v počátcích své existence v Brně,
řízené německou správou, příliš na růžích
ustláno. Potýkala se s absencí vhodných prostor pro svoji činnost, což se neblahým způsobem odráželo na členské základně. Teprve
stavba Besedního domu na Husově ulici
v roce 1873, jakožto centra brněnských česky
orientovaných spolků, umožnila sokolům na
dlouhou dobu provozovat své sportovní, kulturní a společenské aktivity právě zde. Teprve
koncem 19. století se tak spolek začal v Brně
stabilizovat a získávat všeobecnou popularitu
a podporu česky orientovaných Brňanů, mezi
nimiž nechyběla tehdejší společenská elita,
například hudební skladatel Leoš Janáček,
knihkupec Joža Barvič, profesor Karel Engliš,
architekt Dušan Jurkovič, etnografka Lucie
Bakešová nebo sochař Václav Hynek Mach.
Už v prvních letech 20. století sdružoval
brněnský Sokol několik tisíc členů. Nelze se
proto divit, že se mezi brněnskými sokolskými
funkcionáři objevil záměr uskutečnit v Brně
sokolský slet, který se měl stát demonstrací
české a moravské menšiny v Brně a který by
přispěl k dalšímu rozvoji Sokola na Moravě.
Tzv. všesokolské slety s účastí několika set
tisíců sokolů se v této době již pravidelně
uskutečňovaly v Praze na Letenské pláni.
Brněnští sokolové se rozhodli uskutečnit
obdobný slet také v Brně a zvolili neděli

28. a pondělí 29. června 1914. Německé vedení radnice z této události nebylo nijak zvlášť
nadšeno a rozhodlo se akci na území města
nepovolit. Toho využilo v té době samostatné
město ovládané českou správou Královo
Pole, jeho starosta Janko Havliš nabídl organizátorům uskutečnit slet právě v jeho městě.
Nakonec i další města a obce kolem Brna jako
Husovice, Židenice a Žabovřesky, kde byla
silnější česká pozice, sokolskému sletu udělila
patronát. Na pozemcích bývalého vojenského
cvičiště mezi dnešními ulicemi Palackého,
Dobrovského a Chodské začalo vznikat sletiště podle projektu brněnského stavitele
Františka Zatloukala. Celá aréna vznikla na
ploše 55 000 čtverečních metrů a dosahovala
na svoji dobu impozantních rozměrů. Vlastní
cvičiště, dlouhé 171 metrů a široké 102 metrů,
umožňovalo vystoupení až 4 000 cvičenců
a tribuny poskytovaly místa až pro 60 000
diváků. V době zahájení sletu se však v prostoru sletiště nacházelo dvojnásobné množství návštěvníků. Pod dojmem pražských všesokolských sletů, jejichž nedílnou součástí
byly od roku 1907 také sletové scény, tedy
speciﬁcká masová divadelní představení,
odehrávající se přímo na ploše stadionu, které
měly v dramaturgii sletu divákovi poskytnout
úlevu od několikahodinového cvičení uvedením příběhu obvykle s vlasteneckým motivem, se organizátoři brněnského sletu rozhodli podobnou scénu uskutečnit také v Brně.
S ohledem na v té době moderní svérázové
hnutí a na to, že mezi členy Sokola a organizátory sletu byla celá řada folkloristů a sběratelů lidových písní a zvyků, bylo logické, že
scéna brněnského sletu zavede diváky do
lidového prostředí a představí mizející obyčeje, kroje, písně a tance, které se v průběhu
celého roku uskutečňují v jihomoravských
obcích. Pro podmanivost a snahu o co možná
největší autenticitu sletové scény nazvané
Moravský rok nebo také Rok na moravské
vsi, vznikaly dokonce i velkorysé kulisy jednotlivých moravských stavení, o jejichž výmalbu se staraly skutečné slovácké malérečky.
Sletový Moravský rok se tak měl stát nejstarším folklorním festivalem u nás. Nakonec se
však nestal, ale k tomu se záhy dostaneme.
26. června dorazily na brněnské vlakové
nádraží první mimořádné vlaky sletových
delegací a hostů. Protože se vedení města
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obávalo střetů mezi brněnskými Němci
a Čechy, doprovázela slet řada bezpečnostních opatření. Do Brna bylo staženo více jak
680 četníků, kteří museli mimo jiné tvořit živou
bariéru a oddělovat etnicky rozdělené
náměstí Svobody.
Brněnský slet byl zahájen v neděli 28. června ve 14 hodin slavnostním průvodem více jak
9 000 krojovaných sokolů, kteří za zvuku
sokolské Kmochovy hudby vykročili od Besedního domu, a dále pak po dnešní Lidické ulici
zamířili na královopolské sletiště. Po celé trase
vítaly sokoly jásající davy obyvatel, kterých
podle odhadů mohlo být až 100 000. V samotném Králově Poli vládla slavnostní atmosféra
a všechny domy byly vyzdobeny červeno bílými zástavami. Sletová cvičení byla zahájena
v 16.30 hod. vystoupením sokolských žen. Sletovou Bránou borců, jejíž součástí byla šestimetrová socha od V. H. Macha nazvaná Jitro
Moravy, vstoupily sokolské ženy na plochu
cvičiště za bouřlivého potlesku diváků, mezi
nimiž nechyběl moravský zemský místodržitel
rytíř Regner z Bleylebenu nebo zemský hejtman Szerenyi. Již během prvního vystoupení
žen však v zákulisí sletu začalo probíhat dramatické jednání. Prezidiální šéf zemského
místodržitelství Černý oznámil hejtmanovi Szerenyiovi a ohromeným sokolským funkcionářům zprávu, že téhož dne kolem 11 hodiny
dopolední byl v bosenském Sarajevu spáchán
atentát na následníka rakousko-uherského
trůnu arcivévodu Ferdinanda d’Este a jeho
choť. Prezidiální šéf zároveň tlumočil vládní
nařízení, požadující ihned přerušit a ukončit
sletové slavnosti. Starostovi Sokola Brno
I Peregrínu Fišovi se podařilo dohodnout alespoň zkrácené vystoupení mužů. V té chvíli
již sletoví diváci mohli přihlížet tomu, jak na
stožár nedalekých kasáren stoupá černý prapor a mezi účastníky sletu se začaly šířit zprávy
o tragické události. Vystoupení mužů a celý
slet ukončila až rána z moždíře a sokolští cvičenci seřazeni do vyrovnaných zástupů odpochodovali ukázněně z plochy sletové arény.
Vyrovnané šiky sokolských mužů prošly symbolicky Bránou borců na bojiště první světové
války, ze které se mnozí nevrátili zpět. Právě
sokolové se během následujících let stali hybnou silou v utváření československých legií
na všech válečných frontách a stáli u zrodu
nového, samostatného státu. O čtyři roky později prohlásí prezident Masaryk větu: „Kdyby
nebylo Sokola, nebyly by legie a kdyby nebylo
legií, nebylo by Československa.“
Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed
Kresba: C. V. Muich

Rozhovor

LADISLAV KOLBABA

SPISOVATEL, CESTOVATEL, ZLATOKOP
V rýžování zlata byl ve své kategorii dvakrát mistrem České a Slovenské republiky, v roce 2000 také mistrem světa. Svoji
dovednost uplatnil mj. u Yukonu na Aljašce. Kromě rodné země působil v Mongolsku, západním Německu, Rakousku. Jinak
byl Brňan rozený a na Starém Brně již
dlouho usedlý. On by samozřejmě řekl:
„V Oltecu, Miro, v Oltecu!“
Přezdívku Šťoura získal v pětačtyřicátém
od kamaráda ve skautu, později proslulého
herce Vladimíra Menšíka. Kromě všech jiných
zaměstnání byl také publicista, který miloval
cestování.
Na svou nejdelší výpravu se Ladislav vydal
22. dubna, krátce před 86. narozeninami.
Obávám se, že z ní už cestopis nenapíše.
Začátkem dubna jsme spolu chystali rozhovor, zde je, bez úprav a s jiskrami jeho typického sarkasmu.

O koho jste se v životě nejvíce
bál?
O svoji maminku a děti.

Kterou svou vlastnost máte
nejméně rád?
Jsem nekomerční workoholik, píšu, přednáším, učím a málo dbám o tržbu. Měl bych
se více starat o sebe a až potom o druhé.

Která vlastnost vám nejvíce
vadí na ženách?
Žádná mě nenapadá.

Která na mužích?
Faleš a zrada.

Váš nejoblíbenější spisovatel?
Já, Seton, Foglar, May, Dumas…

Váš nejoblíbenější malíř?
Všichni realističtí. Tedy: obrazy, na kterých
poznám, co na nich je.

Co vám přináší největší
duchovní uspokojení?
Dostatek práce.

Čeho si nejvíce vážíte na svých
přátelích a co nemáte rád?
Upřímnosti a lži.

Vaše nejtypičtější vlastnost?
Mám rád lidi.

Jaké je vaše moo? Nebo je jich
víc?
Těch nejdůležitějších je šest. Když chci
vyhrát, musím předběhnout ostatní. Chudý dá,
proto nemá, bohatý nedá, proto má. Nemohu
být sklerotik, protože si velice dobře pamatuji,
že všechno zapomenu. Další dvě už jsem
zapomněl, ale je jich opravdu šest.

Která krajina se vám nejvíce
líbila?
Grand Canyon v USA. Taky Las Vegas.

Který přírodní jev vás uvádí
v největší úžas?
Mraky, bystřiny, skály, les…

Jaké povolání byste si chtěl
vyzkoušet?
Zkusil jsem jich snad přes padesát, ale ještě
jich moc zbývá...
Sbohem, kamaráde.
Miroslav Sedláček

I

Bilingvista
Ani jsem nevěděl
já stařec zmučený
že budu na stáří
toliko učený
jsem bilingvista
a ne ňáké robě
užívám dva jazyky
ten český a ten v hubě

Popletená vzpomínka
Okolo lesa pole lán
řítím se jako eroplán
na levým křídle sedí oni
ti stejní lidé jako loni
na pravým sedím zase sám
uháním jako lesa pán
na vraním bujném letím letadle
a opět doufám
že se mnou nespadne
Ladislav Šťoura Kolbaba/Vysypaný šuplík

Ladislav Kolbaba
Narodil se 8. června 1932 v Brně-Nových Černovicích. Se svým starším
bratrem vyrůstal v malém, jednopokojovém bytě za láskyplného dohledu
dvou žen – maminky a babičky. Po
ukončení devítiletky nastoupil jako
učeň – prodavač do Železářské
obchodní společnosti, ale už ve třetím
ročníku už pracoval jako horník. Později
pracoval i jako soustružník, natěrač,
malíř písma, vrátný, voják z povolání,
řidič autobusu, trolejbusu i náklaďáku.
Aby uživil rodinu, byl otcem čtyř dětí,
našel si druhé zaměstnání a pracoval
i jako opravář, správce budov, vedoucí
restaurace, fotograf, šatnář, uvaděč,
výtahář, skladník, topič, prodavač hraček a kosmetiky a mnohé další… Mimo
jiné miloval cestování a mezi jeho velké
koníčky patřilo rýžování zlata. Ve své
kategorii byl dvakrát mistrem České
a Slovenské republiky, v roce 2000
také mistrem světa. O svých cestách
a zkušenostech vyprávěl na besedách
s lidmi po celé České republice. Kromě
všech výše uvedených dovedností byl
Ladislav Kolbaba také spisovatelem.
Byl autorem tří cestopisných knih: Zrození zlatokopa, 7 000 km v osmi,
7 000 km sám. Věnoval se i tvorbě pro
mládež: Nás bylo šest, Kamarádi
šedých skal, a napsal dva romány:
Vůně času, Wanted. Kromě beletrie
napsal také mnoho básní. Významnou
část svého života strávil v Brně, a proto
se velmi aktivně zajímal o veřejný život
a své okolí. Velmi aktivně přistupoval
k veřejnému prostoru a neustále
navrhoval a vymýšlel jeho možná zlepšení.
Ladislav Kolbaba nás nečekaně opustil
v neděli 22. dubna 2018 ve věku nedožitých 86 let, tedy pár dnů poté, co vznikl tento rozhovor. Čest jeho památce.
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VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ
STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ

KLIMATIZACE
VODOINSTALATÉRSTVÍ

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

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA
i Vyperete a vysušíte do 1 hodiny!
i Pro běžné prádlo i objemný domácí textil.
i Profesionální prací prostředky v ceně.
i K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky.
i Příjemné prostředí, Wi-Fi a parkování zdarma.
tel. 604 595 559
i Otevřeno 7 dní v týdnu.
Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
Purkyňova 35g, Brno-Královo Pole
(vedle Alberta, trolejbus č. 33)
(zastávka Skácelova, tram i bus)
www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz
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REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!

PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

9.–13. 7. 2018
13.–17. 8. 2018
16.–20. 7. 2018
20.–24. 8. 2018
23.–27. 7. 2018
27. 8.–31. 8. 2018
CELODENNÍ PROGRAM 8.30–15.30 hodin

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim
Cena: 2.950 Kč (členové 2.750 Kč) / turnus
Více info na: www.kravi-hora.cz

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

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

www.podlahyslezak.cz
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Inzerce

HODINA BOWLINGU

00 Kč
JEN ZA1. 2
6. do 31. 8. 2018
LETNÍ AKCE od

Moderní sportovní centrum
• 20 bowlingových drah
• Restaurace a konferenční sál
• 4 beachvolejbalové kurty
• Prostorná letní terasa
• Bowlingový obchod
• XXL venkovní parkoviště

www.bowlingbrno.cz
LÍŠEŇSKÁ 4515/80 • BRNO
t: +420 - 530 351 500 • e: info@bowlingbrno.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

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV
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)

PŘ

OTEVÍRACÍ PO–ČT 10.00–17.00
DOBA
PÁ
10.00–14.00

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

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

v BRNĚ a okolí

DOPRAVÍME
VYNESEME
ZAPOJÍME

6 990,-

odvoz starého
spotřebiče ZDARMA

Pračka

s horním plněním

www.chladservis.cz

A++
6 kg
1000 ot./min

Bonus Brno

Hledáte možnost přivýdělku
přes letní prázdniny?
Nabízíme Vám v této lokalitě tyto pracovní pozice:

> doručování listovní pěší

> práci v zázemí depa

> doručování listovnímotorizované

> práci na přepážce
> roznos letáků

> doručování balíkových zásilek

•
•
•

SPRÁVA
NEMOVITOSTÍ

…bydlete s námi
bez starostí

Nabízíme letní brigády, dlouhodobou spolupráci, nebo práci na hlavní pracovní poměr.
Brigády je možné vykonávat od věku 18 let (s výjimkou roznášky letáků – lze již od věku 16 let).
Nabízíme různé pracovní příležitosti pro všechny, co mají chuť pracovat nebo si jen přivydělat.
Více informací získáte na níže uvedeném telefonním čísle.

Kříž Petr – specialista náboru
Tel.: 731 542 411
E-mail: Kriz.Petr.2@cpost.cz
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Kroftova 1, 616 00 Brno
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Prevence

DEN SE ZÁCHRANÁŘI
NA KRAVÍ HOŘE
Městská část Brno-střed srdečně zve dne
26. června 2018 na Den s Integrovaným
záchranným systémem. Akce se bude
konat na koupališti a na ploše parkoviště
na Kraví hoře a je určena pro děti z mateřských a základních škol městské části Brno-střed a veřejnost.
Den s IZS má preventivní charakter a jeho
účelem je přiblížit školákům a veřejnosti práci
jednotlivých složek záchranářů. V průběhu
akce proběhnou statické a dynamické ukázky
složek HZS JmK, Policie ČR, ZZS JmK, Městské policie Brno, Univerzity obrany Brno, Vod-

ní záchranné služby Brno, dále VIDA! science
parku a AEROKLUBu Brno. Letošní novinkou
je možnost seznámit se s Automatizovaným
externím deﬁbrilátorem (AED). Při příležitosti
rozmístění dalších 27 deﬁbrilátorů pro Brno
Magistrát města Brna ve spolupráci s ZZS
předvede, jak postupovat při záchraně člověka u náhlé zástavy oběhu s použitím AED.
Součástí programu bude rovněž atraktivní
prezentace zásahu složek IZS při simulované
dopravní nehodě. Akce je organizována pod
záštitou starosty MČ Brno-střed Martina LanIng. Ludmila Zrůstová I
dy.

Kompletní program:
8.30 hod.: Zahájení – parkoviště nad koupalištěm, Kraví hora
8.40 hod.: Policie České republiky JMK – služební koně
9.00 hod.: Integrovaný záchranný systém JMK – společná ukázka zásahu u dopravní
nehody
10.00 hod.: Vodní záchranná služba Brno – záchrana tonoucího – koupaliště Kraví hora
10.30 hod.: Univerzita obrany Brno – MUSADO, boj zblízka
11.00 hod.: Statutární město Brno – rozšíření AED v Brně, ZZS JMK – praktická ukázka první
pomoci s použitím AED
11.30 hod.: Policie České republiky JMK – zadržení pachatele
12.00 hod.: VIDA! science centrum Brno – show oheň a voda
12.30 hod.: Městská policie Brno – jednotka psovodů
13.00 hod.: Statutární město Brno – rozšíření AED ve městě Brně za účasti 1. náměstka
primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka, ZZS JMK – praktická ukázka první
pomoci s použitím AED
13.30 hod.: AEROKLUB BRNO – seskok parašutistů

NEČEKANÉ
SITUACE NA
SILNICÍCH II.
Na silnici vždy platí zásada jet takovou
rychlostí, aby řidič dokázal zabrzdit a zastavit na takovou vzdálenost, na kterou má
rozhled. Na silnici však můžeme vjet i jako
cyklisté.
Povinná výbava jízdního kola
Každé jízdní kolo musí být povinně vybaveno dvěma na sobě nezávislými účinnými
brzdami. Jízdní kola určená pro děti předškolního věku, vybavena volnoběžným
nábojem s protišlapací brzdou, nemusí být
vybavena přední brzdou. Dále odrazkami:
přední bílá, zadní červená, boční oranžové
na pedálech a v pletení kol z obou stran,
cyklistickou přilbou musí být vybaven cyklista
do 18 let věku. V případě snížené viditelnosti
musí být dále jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem, světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak,
aby se toto seřízení nemohlo samovolně
nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, jeli vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,
může být světlomet nahrazen svítilnou bílé
barvy s přerušovaným světlem. Zadní svítilnou červené barvy, která může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy
a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou
energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost
světel po dobu nejméně 1,5 hod. bez přerušení. Kolo musí mít také zaslepené konce
řídítkové trubky. Pláště a ráfky nesmějí být
viditelně poškozeny. Kromě povinné výbavy
dále doporučujeme vybavit jízdní kolo i zvonkem a blatníky.
Bezpečné chování na silnici i cyklostezce
Základem bezpečného chování cyklisty
při jízdě je respekt vůči ostatním účastníkům
provozu a maximální ostražitost a předvídavost. Zcela nezastupitelným prvkem bezpečné jízdy je přilba. Vzhledem k rizikům,
která hrozí zvláště v hustém provozu nebo
v obtížném terénu, by měla být kvalitní cyklistická přilba samozřejmostí nejen pro cyklisty
mladší 18 let. Před jízdou vždy zkontrolujte
stav vašeho jízdního kola.
Další důležité informace k pohybu cyklistů
– dětí i dospělých na vozovce, si popíšeme
v dalším čísle zpravodaje.
nprap. Bc. Alena Peterková I
Policie ČR
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Naše školy

JAZYKOVÝ ZÁJEZD
DO NĚMECKA

Základní škola na Hroznové tradičně nabízí
žákům v rámci výuky cizích jazyků zahraniční zájezdy. Letos jsme se v březnu vydali
k našim sousedům do Německa.
První den jsme dorazili do Drážďan, kde
jsme si prošli centrum města, nábřeží, barokní
Zwinger a navštívili jsme i klenotnici Grünes
Gewölbe. Večer jsme se přesunuli k Berlínu,
kde jsme přespali ve studentské ubytovně.
Druhý den nás při příjezdu přivítala zasněžená Braniborská brána. Náš průvodce nám
přiblížil historii Německa, samotného Berlína

ČARODĚJNICKÝ REJ

Krásného středečního odpoledne
2. května se v zrekonstruované zahradě Mateřské školy Úvoz 57 konala akce
pro děti a rodiče Čarodějnický rej.
Do čarodějnických kostýmů se převlékly všechny děti i paní učitelky. Ty
celou akci zorganizovaly a připravily pro
děti soutěže na šesti stanovištích, např.
let na koštěti, výroba čarodějnice, prolézání pavučinami. K výborné atmosféře
přispělo i ozvučení zahrady. Na závěr
všechny děti obdržely diplomy a odměny. A nyní se už těšíme na začátek června, kdy se v naší mateřské škole uskuteční rozloučení s dětmi, které odcházejí
do základní školy.
Mgr. Bohumila Urbánková

I

a také poválečný vývoj. Prohlédli jsme si zbytky ikonické zdi, která rozdělovala západní
a východní část města. Dostali jsme se i do
kopule Spolkového sněmu, odkud by byl
krásný výhled, kdyby kopule nebyla také
zasněžená. Německá metropole toho nabízí
mnohem více, ale nás už tlačil čas a čekal
nás pro někoho zlatý hřeb našeho výletu –
Tropické ostrovy v bývalém hangáru vzducholodí nedaleko Berlína. Toto jedinečné
místo přenese člověka do zcela jiných zeměpisných šířek. V areálu je stálá teplota 28°C,
vysoká vlhkost vzduchu a v korunách palem
zpívají exotičtí ptáci. Koupání bylo jako v moři,
dobrodružný zážitek umocnilo spaní ve stanech na písku z Bali. Celkově se výlet velice
vydařil, podpořil naše jazykové dovednosti
a přiblížil německé reálie. Už se těšíme, kam
vyrazíme příště.
Mgr. Miroslava Geislerová, I
Mgr. Barbora Koryčanská

FLORBALISTKY
ZAZÁŘILY
V republikovém ﬁnále ČEPS Cupu ve
ﬂorbalu základních škol získal tým děvčat ze ZŠ Horní fantastické 4. místo.
Florbalistky 1. stupně se 20. dubna
zúčastnily republikového finále v Ostravě. V hale extraligového týmu Vítkovic
spolu změřilo síly 6 nejlepších chlapeckých a dívčích týmů základních škol
z celé republiky.
V boji o třetí místo jsme nastoupili
proti Sovičkám ze Žarošic. Po výsledku
2:2 následovala trestná střílení. Soupeř
byl nakonec šťastnější a ve 4. sérii
nájezdů rozhodl o našem konečném 4.
místě.
I když bezprostředně po zápase
zavládlo zklamání, je výsledek týmu
obrovským a největším úspěchem v historii školy.
Velký dík patří oddílu Fbc Hornets
Brno, kde se děvčata florbalově připravují.
Mgr. Martin Petržela

I

VŠECHNY CESTY
KE ZDRAVÍ
V parku na Obilním trhu se 12. dubna 2018
uskutečnila veřejná školní akce v rámci
projektu Světová škola, která byla vyvrcholením naší celoroční snahy o získání stejnojmenného titulu.
Hlavním cílem projektu je vzdělávání a příprava žáků do života, ve kterém se čím dál
častěji řeší globální problémy světa, a to
pomocí metodologie tří kroků: uč se – zjišťuj
– jednej.
Po prostudování 17 témat globálního rozvojového vzdělávání proběhla na naší škole
debata o těchto problémech. Pro tento školní
rok jsme si vybrali téma Zajistit zdravý život
pro všechny v jakémkoliv věku. Po anketním
šetření na naší škole jsme došli k závěru, že
většina našich žáků například nesnídá. Proto
jsme oslovili mladé lidi i ostatní obyvatele
Brna a propagovali zdravý životní styl. Také
jsme spolupracovali s kondičním trenérem
Milanem Novákem a se Základní školou Brno,
Sirotkova 36. V parku na Obilním trhu jsme
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připravili šest stanovišť, která měla veřejnost
oslovit v otázkách zdravého životního stylu
u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti
zdravotnické péče u nás a v rozvíjejících se
zemích.
Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci naší školy připravili informativní
výstupy k výše uvedeným tématům. Skladba
zdravých potravin včetně vzorků, nezdravé
vlivy na organizmus a dvě stanoviště byla
zaměřena na globální problematiku chudoby
a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti
zdrojů vody atd. Veřejnosti jsme přiblížili světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic, Člověk
v tísni, Arpok, UNICEF, Varianty a podobně.
Akce trvala od 9.00 do 12.00 hodin a kromě
žáků SZŠ Brno, Jaselská se akce účastnili
žáci 5. třídy ZŠ Sirotkova a široká veřejnost.
Žáci a pedagogové I
SZŠ Brno, Jaselská

Volný čas

SLAVNOSTI MOŘE
NA KRAVÍ HOŘE
Kraví horu znovu zaplaví rybí speciality od
předních kuchařů brněnských restaurací.
Návštěvníci mohou opět čekat největší grilování mořských ryb a darů moře v republice.
Během víkendu 23. a 24. června se na Slavnostech moře představí Ocean48 společně
s dalšími předními brněnskými restauracemi
specializujícími se na mořské rybí speciality
a dary moře. Kromě kvalitního exotického jídla, bohaté nabídky moravských vín, kávy
a dalších pochutin, nabídne akce opravdovou
přímořskou atmosféru za doprovodu latinských rytmů, a to vše bez vstupného.
„Bohatý doprovodný program okoření filetářská show tropických a severských ryb pod
taktovkou zkušených filetmasterů Ocean48
a dále na letošní akci oslavíme novou exkluzivní leteckou linku čerstvých mořských ryb
ze sultanátu Omán,“ doplnil jednatel společnosti Martin Baráček.

GEOMETRIE HROU

Platit za pokrmy se dá pomocí speciálních
čipových karet, které je možno pořídit ve
všech provozech Ocean48 a v samotném
místě konání.
Letošní novinkou je program zaměřený na
nejmenší návštěvníky, který zajišťují spolupracující společnosti Bruno Family Park
a Decathlon.
Marta Vojáčková

I

Matematiku na dotek poznáte na
výstavě GeomeTRY v brněnském
zábavním vědeckém parku VIDA!
u brněnského výstaviště, navštívit ji
můžete do 3. září.
Výstava nabízí více než třicet hravých
exponátů zapůjčených z věhlasného
muzea Mathematikum, které sídlí
v německém Gießenu a je prvním matematickým muzeem na celém světě.
Výstava zaujme dospělé i děti už od
předškoláků.
Exponátů se můžete dotýkat, hrát si
s nimi a hledat správná řešení. Každý,
kdo výstavu navštíví, má také možnost
zúčastnit se Diamantové loterie – může
si tipnout, kterých šest ze čtyřiceti devíti
diamantů je pravých. Správnou odpověď
ještě nikdy nikdo neuhádl. Je pravděpodobnost výhry opravdu tak nízká?
Zkusíte své štěstí i vy? Výherce získá
celoživotní vstupenku do VIDA!
Ema Zezulová

I

V TRŽNICI MYSLÍ I NA DĚTI

Červen se v Tržnici Brno opět ponese ve
znamení setkávání gastronomie s kulturou,
zábavou a módou. Návštěvníci se mohou
těšit na tematickou nabídku k Mezinárodnímu dni dětí a na konec měsíce máme připraveny odměny školákům za vysvědčení.
První červnový den bude tržnice patřit
dětem. „Připravujeme atrakce a zábavný
program pro nejmenší návštěvníky. Nezapomeneme ani na jejich rodiče,“ uvedl provozovatel Tržnice Brno Pavel Bartošek. Na
dětský den plynule navážou jako každou

první sobotu v měsíci oblíbené bleší trhy Dobrá karma.
V sobotu 9. června se ve 3. patře bude
konat akce s názvem Restaurant Day, která
se bude věnovat aktuálnímu a palčivému
tématu – dvojí kvalitě potravin v evropských
zemích. Bude u toho 14 lokálních producentů
lahodného jídla, limonád, pití a moderní módy,
europoslankyně Olga Sehnalová, 3. místostarostka MČ Brno-střed Jasna Flamiková,
Informační kancelář Evropského parlamentu,
Obnovitelně.cz a další.

Všem, kteří raději dárky dávají než dostávají,
je určená dílna s názvem Baleno krásně, která
se v horním patře Tržnice Brno koná 13. června. „Rychle a jednoduše se naučíte balit dárky
tak, aby vypadaly k světu,“ přislíbili organizátoři. Na tuto akci je nutná registrace, informace
najdete na webu www.balenokrasne.cz.
Nabitý týden zakončí v pátek a sobotu
dvoudenní festival nezávislé módy MINT Fashion Market, který tentokrát zabere 2. a 3. patro i prostor kolem tržnice. Součástí bude
i módní přehlídka. Podrobnosti jsou na webu
www.mintmarket.cz nebo na facebooku Tržnice Brno.
Se začínajícím létem přicházejí i prodejci
se speciální letní nabídkou. La Donuteria Brno
má výbornou zmrzlinu z přírodních surovin.
Cupcakekárna věnuje dětem a studentům
hned celý měsíc. „Na Mezinárodní den dětí
plánujeme speciální edici holčičích a klučičích cupcakes a každé dítě dostane k nákupu balonek. V týdnu od 11. června budeme
mít v nabídce limitovanou edici absolventských cupcakes. A 29. června dáme 15% slevu na cupcake za vysvědčení,“ nastínila Lucie
Honza Šmikmátor I
Zelenková.
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Volný čas

LÉTO S PLAVÁČKY

Plavecký klub Plaváčci zve děti na letní kurzy a tábory.
Děti od 6 měsíců do 8 let je možné přihlásit
na Letní intenzivní kurzy plavání v bazénu na
Tř. Generála Píky 11, které se budou konat od
16. do 20. července a od 13. do 17. srpna.
Pro děti od 3 do 5 let je v termínu od 9. do
13. července připravený příměstský tábor
s plaváním nazvaný Sněhurka a 15 trpaslíků,
dětem od 6 do 14 let je vyhrazený v termínu
od 16. do 20. července příměstský Plavecký
sportovní tábor.

ZAHRADNIČENÍ
PO ANGLICKU

Na pobytový tábor na Hálově mlýně se
mohou vydat děti od 6 do 14 let v termínu od
21. do 27. července, prožijí zde Příběh Knihy
džunglí u Bílého potoka.
Rodiče mohou děti přihlásit na e-mailu:
info@plavacci.com, nebo telefonním čísle
604 344 219. Více informací o klubu a všech
připravovaných aktivitách najdete na
www.plavacci.com.
Šárka Květoňová

Na letním příměstském táboře se budou
děti od 3 do 10 let učit anglicky.
Hrát si přitom budou na zahradníky, ošetřovatele zvířat nebo tvůrce knih. LilyPond,
anglické studio pro děti, připravilo dva zajímavými aktivitami nabité týdny. Pomocí
anglických písniček a krásných knih se děti
přenesou například do dílny zahradníka, kde
je čeká sázení rostlinek. V jiné dny se zase
kreativně vyjádří při navrhování kostýmů
a knih. Bez zdravého pohybu na čerstvém
vzduchu by to nebylo to pravé léto, a proto
se v roli sportovce zúčastní i sportovního
dopoledne stejně jako prasátko Pepa v oblíbené knížce.
Rodiče mají možnost děti přihlásit na dva
termíny, a to od 16. do 20. července a od 6.
do 8. srpna. Tábor je vhodný pro děti s malou
nebo žádnou znalostí angličtiny. Maximální
počet dětí na jeden termín je osm, proto neváhejte a rezervujte místo svému dítěti již nyní
na e-mailu: studio@lilypond.cz. Další informace získáte na webu www.lilypond.cz.
Mgr. Eva Svobodová

I

VISION 100

I

BYLINKY NA ÚDOLNÍ

Otevřená zahrada zve na víkend otevřených zahrad a ﬂoristický ateliér.
Akcí Víkend otevřených zahrad se Otevřená zahrada na Údolní 33 připojí 10. června
od 10.00 do 17.00 hodin ke svátku zahrad.
Připravená je bylinková dílna, kde lektorky
předvedou rozličné zpracování bylinek
a vysvětlí, jak je využívat při výrobě mastí
a přírodní kosmetiky. V 15.00 hodin vystoupí
sbor Sebranka a po celý den budou k dispo-

zici laskominy od Secret of raw Brno a Bistra
Otevřená zahrada.
Floristický ateliér potěší oči, provoní tělo
a zahřeje u srdce 13. června od 17.00 do 20.00
hodin. Z rostlin a květin, které rostou v Otevřené zahradě, si účastníci uvážou svoji vlastní kytici. Bude svěží a čerstvá, voňavá a zářivá
– tak jako příroda sama. Dílnou vás provede
ﬂorista Tamás Vígh.
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Martina Joachim

I

Nové plakáty 23 českých a slovenských autorů vytvořené ke stému výročí Československa jsou do konce června ke zhlédnutí v Univerzitním kině
Scala.
Na výstavě Vision 100 představují svá
díla známí čeští a slovenští graﬁci, kterými
jsou například Karel Aubrecht, Pavel
Beneš, František Borovec, Jiří Eliška,
Andrej Haščák, Václav Houf, Pavel Choma, Václav Johanus, Dušan Junek, Dagmar Kučerová Lanatová, Karel Míšek,
Boris Mysliveček, Pavel Noga, Jan Rajlich, Stanislav Stankoci a další.
Jan Rajlich

I

Volný čas

VÝLETY DO
HISTORIE

ČTVRTÝ TURNAJ
A PŘECE SE KOULÍ

Po čtyři červnové čtvrtky jsou milovníci
historie zváni na poznávací procházky
po Brně.
Vždy od 16.30 hodin bude radní městské části Brno-střed Michal Doležel provázet zájemce historií našeho města.
Těšit se můžete na:
• 7. června – procházka po ústředním
hřbitově, sraz bude před vstupní bránou na Vídeňské ulici
• 14. června – procházka po meziválečné architektuře, sraz u modelu města
Brna na Moravském náměstí
• 21. červen – procházka po středověkém židovském Brně, sraz u modelu
města Brna na Moravském náměstí
• 28. červen – procházka po stolpersteinech, sraz u modelu města Brna
na Moravském náměstí
Všechny komentované procházky
jsou zdarma a není potřeba se dopředu
přihlašovat.
(kad)

I

Již 4. ročník kuličkového turnaje pro
žáky základních škol i veřejnost pořádá
dne 8. června od 9.00 do 16.00 hodin
v Björnsonově sadu Gymnázium Mojmírovo náměstí.
Kromě kuliček si se studenty i pedagogy můžete vyzkoušet celou řadu dalších kulatých aktivit jako je pétanque,
kriket, fotbal, soft tenis, koulení na čas
apod. Pro děti je připravena také sladká
odměna.
Mgr. Jana Tomčíková

I

CO JE ZA HUMNY?
Klub seniorů na Botance s názvem Za
našima humny zve všechny aktivní
seniory na turisticky nenáročný výlet
do okolí Ivančic pod vedením pana
Antonína Moravce.
Trasa dlouhá asi čtyři kilometry povede
kolem řeky Jihlavy až do Ivančic, volným
a přijatelným tempem se projdete
a můžete navázat i nová přátelství. Pěší
výlet bude protkán poutavým vyprávěním ivančického rodáka, dotkne se nejen
historie, ale přírodních úkazů i historek.
Sraz účastníků bude dne 7. června v 9.30
hod. na pátém nástupišti hlavního vlakového nádraží. Návrat v odpoledních hodinách, svačinu, pití a dobrou náladu vezměte s sebou. Bližší informace na
telefonu: 725 871 752 nebo e-mailu:
recepce@botanka.cz.
V případě velmi nepříznivého počasí
bude výlet odložen. Během prázdnin
uskutečníme ještě dva zajímavé výlety,
stačí sledovat aktuality na stránkách
www.botanka.cz.
Olga Chladilová

I

IBÉRICA ROZTANČÍ
A PROVONÍ MĚSTO

Festival iberoamerické kultury Ibérica od
27. června do 1. července přenese do Brna
atmosféru Pyrenejského ostrova i Latinské
a Jižní Ameriky.
Ibérica láká na spontánní ﬁestu s hudbou,
tancem a pochutinami na Staré radnici, oblíbené tvůrčí dílny či ﬁlmovou přehlídku. Zahájí
ji koncert kytarového dua Cortés & Gallardo
v aule JAMU. Největší hvězdy se pak představí při galakoncertu pod širým nebem
na nádvoří Špilberku, který se uskuteční
29. června. Podrobný program a vstupenky
na galakoncert jsou k dispozici na webu
www.iberica.cz, vstupenky lze zakoupit také
v síti Ticketportal a v předprodejích.
Radek Babička

I
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Volný čas

PRÁZDNINY NA BOTANCE
v zázemí Botanky, tak venku v přilehlých
parcích. Čeká nás výlet do okolí Brna a až
nás tvoření unaví, zahrajeme si společně
zábavné hry.
Na druhém táboře nazvaném Čtyři živly,
který je pro děti od 4 do 8 let připravený
v termínu od 6. do 10. srpna budou děti
malovat na vodu, tvořit pomocí přírodnin,
kreslit vlastním dechem i ohněm. Hravou
a zábavnou formou se vrhnou do světa tvoření a ukážou si několik zajímavých vý tvarných technik. Budou tvořit vevnitř i venku a vydají se také na výlet poblíž hradu
Veveří. Mezi tvořením si odpočinou pohybem i hrami a rozhodně si při tom užijí
spoustu legrace.
Přihlášky je nutné odevzdat do konce
června, cena 1650 Kč, pro sourozence počítáme se slevou. Táborové zázemí u nás
na Botance je na Botanické 13. Více na
www.botanka.cz.
Olga Chladilová

Přihlaste děti na příměstské tábory, které
připravilo Centrum volného času Bo tanka.
Příměstský tábor Z pohádky do pohádky
se bude konat od 30. července do 3. srpna
a je vhodný pro děti od 6 do 13 let. Děti si
vyzkoušejí tvorbu animovaného filmu s výro-

bou kulis, postaviček a ilustrací s příběhem.
V průběhu táborového týdne si povíme, jak
vzniká příběh, vyzkoušíme si namalovat
a vyrobit vlastní kulisy, postavičky a rozhýbat
je pomocí stop motion animace. Vytvoříme
si ilustraci pomocí techniky linorytu, nebo
suché jehly. Budeme tvořit a pobývat jak

INSPIRACE Z LIPKY

Lipka se v Brně může pochlubit hned čtyřmi
certiﬁkovanými přírodními zahradami: na
Lipové v Pisárkách, na Kamenné na Starém
Brně, na Rozmarýnku v Jundrově a na Jezírku v Soběšicích. Učíme zde děti i dospělé,
zkoumáme přírodu i odpočíváme.
Mimořádnou příležitostí k prohlídce našich
zahrad bude sobota 9. června, kdy se koná
Víkend otevřených zahrad. Na webu
www.vikendotevrenychzahrad.cz najdete
konkrétní časy, přísliby zážitků i fotograﬁe

z jednotlivých zahrad. Přijďte se osvěžit jejich
zelení a barvami začínajícího léta.
Přírodní zahrady jsou velmi hodnotným
životním prostorem. Představují pestrý a biologicky rozmanitý ekosystém pro rostliny
a živočichy, zároveň skýtají člověku odpočinek, zdravou úrodu a spoustu zážitků hned
za domem. Všichni se tu cítí dobře, protože
se tu pracuje v souladu s přírodou: ježek i vážka, vzácné rostliny i nádherně barevné trvalky. Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez
pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat
každá přírodní zahrada. Z 15 dalších kritérií,
která se vztahují na založení zahrady a péči
o ni, musí být splněno 10. Například – druhová
rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná
zahrada, využití dešťové vody, kompostování,
živý plot z planých druhů keřů a další. Každá
přírodní zahrada je tedy trochu jiná, a to platí
i pro ty naše lipkové.
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Amálie Rosíková

I

I

MOŘE KROUŽKŮ
Dětem sice teprve končí školní rok,
ale rodiče by už měli pomalu přemýšlet nad tím, jak jejich ratolesti budou
v novém školním roce trávit volný čas.
Do kroužků v SVČ Lužánky mohou
rodiče své děti přihlásit už od 1. června 2018.
Na webových stránkách Lužánek lze
od 25. května nalézt nabídku kroužků
na nový školní rok s možností rovnou
se přihlásit.
Děti i dospělí si mohou vybrat z moře
kroužků nejrůznějšího zaměření. Nabízíme jich více jak 500 – výtvarných,
sportovních, dramatických, až po přírodovědné nebo technické.
Středisko volného času Lužánky
najdete na deseti pracovištích v Brně
a okolí, zájemci si tak mohou kroužek
vybrat nejen podle zaměření, ale také
podle dostupnosti od svého bydliště.
Podívejte se na naši nabídku na
www.luzanky.cz a skočte s námi do
nového školního roku po hlavě!
Mgr. Anna Petrželková

I

Volný čas

SNĚTE O LÉTÁNÍ

Odpoutat se od země a létat, to je sen starý
jako lidstvo samo. Hvězdárna zve v červnu
na pořad Sen o létání, který vypráví poetický příběh historie letectví od bájných příběhů dávných bohů, až po důsledně vědecké hledání správné cesty.
Aby toho nebylo málo, seznámíte se
i s Mezinárodní kosmickou stanicí, která se
pohybuje ve výšce přibližně čtyři sta kilometrů, přičemž naši planetu oběhne jednou za
90 minut. Jedná se o největší a nejdražší

SPUTNIK, LAJKA
I GAGARIN
NA VÝSTAVIŠTI

vědecký projekt všech dob, na pozemské
obloze je pohodlně viditelná i bez dalekohledu. Diváci si dokonce odnesou sebou
kapesní návod na lov umělých družic. Úžasné, dechberoucí animace, krásná hudba
a milý komentář Dany Morávkové vytvořily
jedinečnou uměleckou mozaiku s krásným
poselstvím: Mějte velké sny a nikdy se jich
nevzdávejte.
Více na www.hvezdarna.cz.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

I

IGNIS BRUNENSIS
Jedenadvacátý ročník Starobrno Ignis Brunensis připomene stoleté výročí Československa.
Přehlídka ohňostrojů se uskuteční v tradičním termínu na konci května a v první polovině června. Připraveno je celkem pět show –
čtyři ohňostroje na hladině Brněnské přehrady a závěrečný epilog v centru Brna nad hradem Špilberk. Festivalu se zúčastní jako vítězové evropských a světových ohňostrojných
soutěží Francie, Rumunsko, Polsko a také
domácí české týmy. Více na www.ignisbrunensis.cz.

Marta Vojáčková

Brněnská přehrada:
sobota 2. 6. / 22.30
středa 6. 6. / 22.30
sobota 9. 6. / 22.30
středa 13. 6. / 22.30

Výstava Cosmos Discovery mapuje
vývoj pilotovaných kosmických letů od
počátků až do současnosti. Na brněnském výstavišti je k vidění do 31. srpna.
Expozice obsahuje přes 200 originálních exponátů z USA i Sovětského svazu, reálné modely raket a raketoplánů,
a také unikátní dobové dokumenty.
Návštěvníci na výstavě uvidí ruský Sputnik, Lajku i Gagarina. Nechybí americký
lunární program Apollo, ani ruský Lunochod. Je zde obrovský model americké
rakety Saturn, část řídícího střediska
v Houstonu a také originál ruské lodi Sojuz.
Pestrá je i přehlídka kosmických skafandrů. Největší pozornost upoutají originální exponáty z kosmických letů.
Odborníci ocení originální část motoru F1
z americké rakety Saturn 5, která vynesla
loď Apollo na Měsíc. Díky výstavě Cosmos Discovery tento motor poprvé opustil hranice USA. Nejnovějším exponátem
výstavy je průchozí model ruské orbitální
stanice MIR, ve kterém je opticky navozena atmosféra stavu beztíže.
Světová výstava Cosmos Discovery
vznikla v roce 2016 a svoji premiéru měla
v Bratislavě. Poté cestovala do Lisabonu
a následoval Řím. Ve své rozšířené
podobě se představí na 40. výročí letu
prvního československého kosmonauta
do vesmíru na výstavišti v Brně.

prelude
1. soutěž
2. soutěž
3. soutěž

FLASH BARRANDOV SFX Česko
SUREX Polsko
PYRO EVENTS Rumunsko
POK 2.0 LUX FACTORY Francie

epilog

IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko

I

Nad hradem Špilberk
sobota 16. 6. / 22.30

Ondřej Morávek

I
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Kultura

FOLKLÓR NA STARÉ RADNICI

Spolek Brněnsko tančí azpívá srdečně zve všechny příznivce folklóru na nádvoří Staré radnice,
kde se dne 12. června ve spolupráci s TIC Brno
uskuteční přehlídka folklorních souborů.

Již v 17.00 hod. odtud vyjde průvod tanečníků a zpěváků za doprovodu dechové hudby
Tuřanská Večerka, aby se krásou krojů mohli
potěšit i ostatní návštěvníci brněnského centra

DANCE BRNO 100
Nenechte si ujít taneční festival, který nemá
svým záběrem ve střední Evropě obdoby.
Chystáte-li se na přelomu května a června
do Brna na oslavy výročí naší státnosti v areálu brněnského výstaviště, podívejte se nejdříve do hracího kalendáře festivalu Dance
Brno 100, abyste nepřišli o jedinečný zážitek
z vystoupení některého z národních baletů
devíti států. Balet NdB jako organizátor festivalu pozval ke spolupráci na akci nejvýznamnější baletní soubory států vzniklých na
půdorysu bývalé monarchie – Polska, Slovenska, Srbska, Rakouska, Slovinska, České
republiky, Ukrajiny, Chorvatska a Maďarska.
Uvítáme tak nejvýznamnější baletní tělesa
těchto států: Polský národní balet Varšava,
Balet Slovenského národního divadla, Balet
Národního divadla Bělehrad, Vídeňský státní
balet / Volksoper, Slovinský národní balet
Lublaň, Balet Národního divadla v Praze, Balet
Národní opery Lvov, Balet Chorvatského
národního divadla v Zagrebu a Maďarský
národní balet Budapešť. Program akce
najdete na stránkách www.dancebrno.cz.
Barbora Hniličková I
Foto: Pavel Hejný
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a turisté. Od 17.30 hod. pak diváci budou moci
při vystoupeních dospělých tanečníků a zpěváků ocenit hodnotu lidové kultury Brněnska,
která se zde k překvapení a údivu mnohých
dochovala v unikátním stavu a stále žije.
Děti se na stejném místě představí o týden
později – jejich program začne na nádvoří
Staré radnice dne 19. června již od 16.30 hod.
Spolek Brněnsko tančí a zpívá se věnuje
podpoře folklorních souborů Brněnska a kromě stejnojmenné přehlídky pravidelně pořádá rovněž odborné semináře pro vedoucí
a členy souborů i ostatní zájemce o folklor.
Podrobnější informace je možné získat na
odkazu facebook.com/brnenskotanci.
Milena Tomanová I
Foto: M. Růžička, se souhlasem TIC Brno

Kultura

TURECKÝ MAČ

Divadlo Husa na provázku bude od 1. července do 5. srpna denně patřit Měsíci
autorského čtení. Letošní ročník festivalu
je věnovaný Turecku.
Měsíc autorského čtení, tedy MAČ, je tradiční brněnskou jednatřicet dní nekončící
slavností literatury. Literáty Gruzie, kteří byli
čestnými hosty této světově ojedinělé pře-

hlídky vloni, letos vystřídají spisovatelé a spisovatelky Turecka.
Vedle celosvětově adorovaných bestselleristů, jakými jsou prozaici Nedim Gürsel,
Murathan Mungan, či Ayfer Tunç, přijde ke
slovu třeba i kníže dívánské poezie İskender
Pala, autor věhlasného Manifestu konzervativního umění, v němž se myšlenkově i lite-

COSÌ FAN TUTTE

rárně hlásí ke kulturnímu odkazu osmanské
říše.
Pala nadchnul Turecko pro klasickou poezii
a jeho knihy se tam prodávají lépe, než u nás
romány Michala Viewegha. „Který ovšem letos
na brněnském MAČi po čase bude číst zase.
Vedle Turků, ale i Slováků, Poláků, či Ukrajinců,
budeme samozřejmě hostit i celou řadu českých autorů, poprvé například přivítáme letošního laureáta prestižní Magnesie Litery za
prózu Josefa Pánka, ale vystoupí i staří známí,
třeba žijící klasici undergroundu, básníci Vít
Kremlička, nebo J. H. Krchovský,“ doplnil programový ředitel festivalu Petr Minařík.
MAČ se narodil v našem městě před devatenácti lety, dnes je to kolos, který slávu rodného Brna šíří dál. Léto co léto se odtud stěhuje i do Vratislavi, Ostravy, Košic a Lvova.
Všude je vzduch nabitý literaturou, všude si
budeme číst.
Více na www.autorskecteni.cz.
Renata Obadálková I
Foto: David Konečný

PRO VODU
DO GALERIE
V Galerii Moravské zemské knihovny představí brněnský malíř Lumír Seifert svůj
cyklus ﬁgurativních olejomaleb nazvaný
Obrazy pro vodu.
Obrazy budou k vidění do 30. června,
s jejich autorem se návštěvníci budou moci
osobně setkat na dernisáži 28. června od 17
hodin.
Lumír Seifert se narodil v roce 1982 a žije
i pracuje v Brně. Vystudoval Pedagogickou
fakultu Masarykovy univerzity, obor výtvarná
výchova a vizuální tvorba. V současnosti pracuje v muzeu, kde pečuje o sbírky českého
výtvarného umění. Tento každodenní dotek
s díly jiných autorů se také částečně odráží
v jeho malířském projevu. Stává se pozorovatelem každodenní reality a expresivní zkratkou ji přenáší na plátno.
Romana Macháčková

Národní divadlo Brno zve na operu Mozartovy Così fan tutte. Hraje se v Mahenově
divadle 31. května, 7., 8. a 26. června.
Opera má vynikající pěvecké obsazení.
S jedinou výjimkou hostujícího polského
tenoristy Karola Kozlowského v roli Ferranda,
jde o přední sólisty našeho ansámblu. Diváci
se tak mohou těšit hned na dvě nositelky
Ceny Thálie v roli Fiordiligi – Pavlu Vykopalovou a Janu Šrejma Kačírkovou, role Dora-

belly se ujmou Václava Krejčí Housková
a Jana Hrochová. Nerozvážné snoubence
ztvární nejmladší členové ansámblu Roman
Hoza a Igor Loškár (Guglielmo) a Ondřej
Koplík (Ferrando). Skeptický don Alfonso se
jistě zařadí k charakterním rolím Jana Šťávy
a Jiřího Sulženka, spolu s nimi budou intriky
splétat Andrea Široká a Marta Reichelová
jako Despina.
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Tomáš Urbič

I

I

Kultura

ŠELMA JMÉNEM
CENZURA

Dalším dílem oblíbeného Re-Kabaretu se
k akcím věnovaným 100. výročí vzniku
republiky přidá i Divadlo Bolka Polívky.
Pod názvem Re:Publika aneb S cenzurou
na věčné časy se jeho premiéra uskuteční
na výstavišti v rámci stejnojmenného festivalu
Re:publika 1918–2018 a posléze bude
22. června reprízován v divadle na Jakubském náměstí.
Toto speciální vydání Re-Kabaretu bude
jakýmsi průvodcem dějinami souboje humoru
s „lítou šelmou Cenzurou a jejími sestrami
Propagandou a Dezinformací“. Těšit se můžete i na písňové hity charakteristické pro jednotlivé historické etapy v interpretaci kapely
Veroniky Bartošové. Odpoledne před před-

ROZCHECHTANÁ
LEITNERKA

stavením ožije navíc Jakubské náměstí tradičním happeningem na závěr sezony.
Tentokrát se nebudou jen závodně cvrnkat
kuličky, ale kolemjdoucí se stanou také svědky premiéry exteriérové inscenace Funebráci
o pohnuté cestě s nebožtíkem, kterého není
kam pohřbít, či exhibice vozíčkářů.
O den později, 23. června, bude Divadlo
Bolka Polívky hostit jednu z největších postav
československého jazzu – brilantního trumpetistu, hudebního skladatele a malíře Laco
Decziho, který letos oslaví neuvěřitelných
osmdesát! A ať si vyberete cokoliv, vězte, že
Divadlo Bolka Polívky bude hrát i o prázdninách, letní scéna odstartuje 22. července na
Jiřina Veselá I
Staré radnici.

ČERVEN 2018
PÁTEK 1. ČERVNA / 19:30
CO NÁM BUDE ROZCHECHTAT? – JAMU
Autorské komediální výstupy studentů
druhého ročníku Ateliéru fyzického
divadla JAMU.

ÚTERÝ 5. ČERVNA / 19:30
SWING KONG DANCE ORCHESTRA
První swingová tančírna na Leitnerce!
Ve spolupráci se swingovým tanečním
klubem RugCutters.cz

SOBOTA 2. ČERVNA / 10:00-12:00

ČTVRTEK 7. ČERVNA / 19:30
KALLE
Intimní dokonalost na Leitnerce

WORKSHOP AKROBACIE NA ZÁVĚSNÉM
KRUHU

SOBOTA 9. ČERVNA / 19:30

Lektorka: Juliána Vališková
Vhodné pro děti od 8 let.
Kapacita 9 dětí. Cena 150,-.
Rezervace na divadlo@leitnerka.cz
nebo tel. 724 947 572.

ZLOČIN V LONGRIDGE –
Veselá divadelní společnost
Studie napětí podle Agathy Christie

Leitnerka připravila na červen zajímavý
program, navíc nabízí příjemné posezení
v zahrádce před klubem.
V dubnu byl slavnostně zahájen provoz
zahrádky před Klubem Leitnerova. Návštěvníků bylo tolik, že se téměř nedostávalo metrů
čtverečních. Děti i dospělí se veselili a Shadow kvartet svými melodiemi vylákal k oknu
nejednoho souseda a sousedku. Nyní tedy
můžete v klubu spojit příjemné s příjemným
a se skleničkou v ruce nechat doznívat dojmy
z koncertu nebo divadelního představení.
Hned 1. června vás pobaví autorské komediální výstupy studentů druhého ročníku Ateliéru fyzického divadla JAMU nazvané Co
nám bude rozchechtat? Dále si nenechte ujít
7. června poetické KALLE, duo, jehož niterná
a intimní tvorba si vysloužila mimo zástupy
fanoušků také cenu Anděl v kategorii album
roku. Zchladit se rozhodně zatoužíte také po
koncertě FOONYAP, ALDER & ASH a BA:ZEL.
Triáda interpretů, kteří vynesli hudbu klasických nástrojů do výšin nebývale opojných
kombinace a plánují tam 14. června vynést
i všechny posluchače.
Radmila Krásenská

I

STŘEDA 13. ČERVNA / 21:00
FILMY V DECE / ŠITKREDIT (31 min) /
režie Martin Řezníček
Novodobá lichva, chudoba
a sociální vyloučení
ČTVRTEK 14. ČERVNA / 19:30
Foonyap_Alder & Ash_Ba:zel
Něžně krutý večírek na Leitnerce
ÚTERÝ 19. ČERVNA / 19:30
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Tradiční poslechový pořad
Předprodej v síti GoOut / TIC Brno,
Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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Neziskové organizace

EMIL OPEN HLEDÁ
DOBROVOLNÍKY

Dobrovolníci jsou duší všech sportovních
akcí, bez jejich pomoci by se neobešel ani
Emil Open.
Zájemci o pomoc na sedmém ročníku
Evropských her handicapované mládeže se
mohou hlásit ještě i v průběhu akce, která se
koná od 6. do 10. června. Registrace probíhá
na www.emilopen.cz, kde se také dozvědí
veškeré další potřebné informace.
„Minimální počet dobrovolníků v závodní
dny je 120 lidí, v nezávodní dny by měla stačit

SLUŽBY PRO
NEDOSLÝCHAVÉ
Na Běhounské 22 v pasáži Typos se nachází středisko odborných služeb pro osoby
se sluchovým postižením Audiohelp z. s.,
dříve Český klub nedoslýchavých Help.
Služba je zaměřena především na osoby
nedoslýchavé, seniory. Rádi zde zodpovíme
veškeré dotazy a doporučíme, jakým způsobem postupovat v určitých situacích – vyšetření sluchu, předání kontaktů na lékařská
pracoviště, jak získat sluchadlo nebo kompenzační pomůcky pro osoby nedoslýchavé.
Kompenzační pomůcky předvedeme a můžeme zapůjčit k osobnímu vyzkoušení v domácím prostředí. Při výběru pomůcky také
poradíme, jak je možné si požádat o příspěvek na krajské pobočce úřadu práce.
Dále provádíme základní servis sluchadla,
popřípadě poradíme jak postupovat v dalších
činnostech souvisejících se zprovozněním
sluchadla a ostatních kompenzačních pomůcek. Naše služby je možno poskytnout přímo
v domácím prostředí pro klienty těžko pohyblivé a imobilní.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 541 240 381 nebo prostřednictvím e-mailu:
cknh.audiocentrum@seznam.cz.
Mgr. Zuzana Kisely

I

polovina,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků Petra Šímová. Ideální doba zapojení je
na celý průběh her, dobrovolníci však mohou
pomoci podle časových možností klidně jen
jeden den. Dobrovolníci mohou působit jako
delegáti zahraničních týmů, asistenti sportovců či rozhodčích při jednotlivých závodech. Dále je možné poskytovat pomoc
návštěvníkům na ubytovnách a při přepravě.
Věková hranice účastníků se odvíjí od konkrétní pozice – pro delegáty týmů, asistenty
na ubytovně a koordinátory se jedná o minimálně 18 let. Pro asistenty návštěvníků
a sportovní asistenty je nejnižší věk stanoven
na 15 let.
Hry jsou určeny pro sportovce ve věku od
10 do 26 let se všemi typy zdravotního postižení. Organizátoři letos zvýšili počet soutěžních sportů na šest: atletika, plavání, stolní
tenis, golf, boccia a bocce. Jana Tuhá I

BENEFICE PRO
SENIORY
Na podporu spolku Hurá na výlet! je
18. června od 17 hodin připraven
v zahradě u ombudsmana na Údolní
39 beneﬁční koncert.
Na koncertě vystoupí studenti muzikálového herectví z JAMU, kteří budou
v průběhu večera zpívat známé muzikálové melodie. Výtěžek koncertu připadne spolku Hurá na výlet!, který realizuje
volnočasové aktivity pro seniory starší
65 let. Organizuje výlety a kulturní akce
spojené s informačně osvětovou činností
na podporu bezpečného života seniorů
a zvyšování jejich informovanosti. Více
o činnosti spolku informují webové stránky http://www.huranavylet.info/.
Součástí akce je také charitativní dražba výletu pro dvě osoby do Mikulova.
Vstupné je 60 korun a zahrnuje také
drobné občerstvení.
Stanislav Biler

I

DVOJNÁSOBNÉ
POTĚŠENÍ

Práh jižní Morava otevírá 1. června nový
obchůdek s rukodělnými výrobky na Křenové 63.
Sortiment obchůdku nabídne dřevěné
hračky, Montessori pomůcky, Tiffany výrobky, netradiční komponenty pro výrobu a další dárkové a dekorační předměty vyrobené
v chráněných dílnách Prahu i dalších organizací z celé republiky. Nákupem těchto
výrobků potěšíte nejen sebe či vaše blízké,
ale současně jejich tvůrce, kteří je s láskou
vyrábějí v rámci pracovních terapií.
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Obchůdek ležící hned u zastávky městské
hromadné dopravy Masná zároveň nabídne
sortiment designových výrobků od kreativních lidí, kteří prodávají např. na Fleru. Máte-li zájem a tvoříte něco zajímavého, přijďte
se domluvit na prodeji i vašeho zboží. Otevřeno bude každý všední den od 10.00 do
18.00 hodin.
Další informace můžete získat na e-mailu:
lenka.redova@prah-brno.cz.
Mgr. Lenka Rédová

I

Sport

LA MANCHE TAM
A ZASE ZPÁTKY

Jaké to je přeplavat kanál La Manche? Přijďte si 13. června do Sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře vyzkoušet dálkové plavání společně s Rostislavem
Vítkem.

BRŇANKA
DVOJNÁSOBNOU
MISTRYNÍ

Od 9.00 hodin na venkovním bazénu
absolvuje několikanásobný mistr republiky
v dálkovém plavání poslední dlouhý trénink
před pokusem přeplavat kanál La Manche.
Přeplavba kanálu je naplánovaná v termínu
2.–12. července, kdy poplave z Anglie do
Francie a zpět, což je trasa dlouhá přibližně
80 kilometrů, přitom teplota vody dosahuje
pouze 14–16 stupňů Celsia.
Na Kraví hoře bude Vítek plavat minimálně
šest hodin v kuse, což odpovídá asi třetině
času plánované přeplavby na kanálu.
„Budu rád, když si příznivci plavání přijdou
zaplavat spolu se mnou a pokusí se štafetově
uplavat kanál La Manche jedním směrem.
Minimální vzdálenost pro jednoho plavce je
stanovena na 100 metrů,“ pozval zájemce
plavec.
Na místě budou také k zakoupení promo
produkty na podporu přeplavby. Více o dálkovém plavání i samotné akci na www.rostavitek.cz a www.myswimchallenge.com.
Marta Vojáčková

I

DĚTSKÝ DEN
SE ZBROJOVKOU

Mladá a nadějná brněnská stolní tenistka
Linda Záděrová z oddílu TTC Moravská Slavia Brno se poprvé stala mistryní České
republiky ve dvouhře.
Po několika stříbrech a bronzech z posledních let v různých kategoriích slavila triumf
na mistrovství ČR starších žáků a žákyň, které
se uskutečnilo o víkendu 5.–6. května 2018
v Ústí nad Labem. V repríze loňského ﬁnále
oplatila porážku Heleně Sommerové (Kotlářka Praha) a zvítězila poměrem 4:2 na sety.
Druhé zlato přidala ve smíšené čtyřhře
s Matějem Stachem (Kotlářka Praha). Medailovou sbírku doplnila bronzem ze čtyřhry
s Andreou Hnojskou (Klatovy). Skvělým
vystoupením tak navázala na dva týdny staré
úspěšné mistrovství ČR dorostenců a dorostenek, kde společně s dalším hráčem našeho
klubu, Radkem Skálou, vybojovali čtyři medaile. Nezbývá než si přát, aby jim forma vydržela
i na mistrovství Evropy kadetů a juniorů, které
se bude konat od 15. do 24. července v Kluži
v Rumunsku, kam Linda a snad i Radek budou
Libor Svoboda I
nominováni.

BIGY RUN 2018

Už 2. června můžete zažít fotbalovou sobotu, plnou her, sportu, zábavy a programu
pro děti i rodiče, které vyvrcholí fotbalovým
utkáním hvězd. Vše se odehraje na stadionu na Srbské.
Od 8.00 hodin bude probíhat turnaj 28 fotbalových týmů starších přípravek z Brna a okolí a od 13.00 do 17.00 hodin proběhne Dětský
den přímo na stadionu. V 18.00 hodin program
vyvrcholí fotbalovým utkáním hvězd. Chcete
zažít jedinečnou fotbalovou akci, vidět v Brně
nejlepší hráče brněnské Zbrojovky za posled-

ních 20 let v jednom týmu a na druhé straně
velké fotbalové legendy jako Tomáš Ujfaluši,
Zdeněk Grygera a další společně s vicemistry
světa do 20 let z Kanady a hvězdami současného fotbalu jako Marek Suchý, Vladimír Darida a také hvězdu anglické premiér league
Bony Wilfrieda? Pak neváhejte a v sobotu
2. června dorazte na stadion na Srbské v Brně
a společně s Rádiem Krokodýl se na vás těší
hlavní organizátoři Luboš Kalouda a Petr Švancara. Více na www.kaloudova11.cz.
Luboš Kalouda
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Biskupské gymnázium Brno a Mateřská škola Barvičova 85 zvou 16. června
na nultý ročník závodu do vrchu.
Poběží se na sjezdovce ve Wilsonově
lese od 10.00 do 16.00 hodin. Na běžce
čeká travnatý povrch o délce 200 metrů
s převýšením 60 metrů. Soutěžit se bude
v Single do vrchu s hromadným startem,
a to v kategoriích do 15 let a nad 15 let.
Dále je připravena soutěž Štafeta do
vrchu, taktéž s hromadným startem, bez
rozdělení do kategorií. Štafetu mohou
tvořit minimálně tři, maximálně čtyři
závodníci. Závod je veřejný, startovné
činí 100 korun. Více informací na webu
https://bigyrun.webnode.cz.
Mgr. Michal Snopek

I
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Inzerce

Největší výběr
slunečních brýlí v Brně
Dále nabízíme:
• Precizní 3D vyšetření zraku
• Dioptrické brýle všech cenových kategorií
• Dětské sluneční i dioptrické brýle

www.ocnistudio.cz
www.detskaoptika.cz

• Aplikaci a prodej kontaktních čoček

#ocnistudioaleszejdl

Nádražní 10, BRNO
724 219 181
brno@ocnistudio.cz

Veveří 111, BRNO
725 437 152
brno2@ocnistudio.cz

Křenová 71, BRNO
725 437 153
brno3@ocnistudio.cz

Moravské náměstí 14, BRNO
725 437 154
brno4@ocnistudio.cz

Po – Pá: 8:30 – 19:00
So: 9:00 – 12:00

Po – Pá: 8:30 – 19:00
So: 9:00 – 12:00

Po – Pá: 8:30 – 18:00

Po – Pá: 9:00 – 18:00

naproti optice přes koleje
zastávka Hlavní nádraží

přímo v budově Platinium
zastávka Tábor

přímo v budově IFM
zastávka Masná

přímo v budově Rozmarýn
zastávka Česká

Nabídka, které propadne každý
V jednoduchosti je krása. Avšak nejen díky dokonale
elegantním křivkám si vůz ŠKODA RAPID zamilujete.
Dostane vás široká nabídka kol z lehké slitiny, 3ramenný
kožený volant nebo Bi-Xenonové světlomety.
Správný rytmus udržíte díky tempomatu s omezovačem
rychlosti a pohodlný tanec mezi kapkami deště vám
zajistí Light and Rain Assist.

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA RAPID

skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
JE&NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno-Komín
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz

*ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA RAPID: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

32 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2018

