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28. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 2. KVĚTNA 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.

OBSAH
|3| Aktuality
z radnice

|12| Názory

zastupitelů

|14| Historie

|3| Adopce zeleně – chcete se stát dobrovolným zahradníkem?

|14| Smutný konec Královské kaple – ta stávala na Dominikánském náměstí

|4| Informace

|15| Rozhovor

z radnice

|4| Miniúřad – poradí a pomůže s vašimi
životními situacemi
|5| Besedy se starostou – květnové termíny

|21| Volný čas
|21| Výlety do historie – přednášky pro
milovníky Brna
|22| Nejen o životě Nicka Cavea – Reinhard
Kleist v Moravské zemské knihovně

|15| Vítězslav Svozil: Plavání je pro mě
doping...

|24| Pestrý program v Otevřené zahradě –
spousta akcí pro děti i dospělé

|26| Kultura
|6| Nechme Brno-střed rozkvést – i letos
můžete posílat soutěžní fotograﬁe
|8| Nový park Rooseveltova – výsledky
architektonicko-urbanistické soutěže

|9| Informujeme
|9| Architekt Ivan Ruller zemřel – odešel
autor Haly Rondo, pavilonu E a dalších
známých brněnských staveb
|10| Rezidentní parkování – dva termíny pro
jednání s občany Brna-střed

|26| Co nám válka vzala a dala – nová výstava na Špilberku
|27| Divadlo Polárka – program na květen
|28| Leitnerka – zve na koncerty, divadlo
a další akce

V pondělí 9. dubna odstartoval původní
brněnský projekt, který chce připomínat
významná sportovní výročí, spojená
s naším městem a jeho osobnostmi.
Zároveň chce být ale i inspirací a motivací. A nejen sportovcům. Jmenuje se
BRNĚNSKÝ ROK SPORTU a u jeho startu
byl doslova právě v ten den pětaosmdesátiletý Vítězslav Svozil.

|11| Prevence

|19| Naše školy

|11| Bezpečně na kole – na co si dávat pozor
|11| Nečekané situace na silnicích – řidičům
radí Policie ČR

|19| Křídlovická slaví – škola funguje již
devadesát let
|20| Fantastické ﬂorbalistky – ZŠ Horní

|29| Neziskové

organizace

|29| Videoprůvodce Brnem – speciálně pro
osoby s pohybovým omezením

|30| Sport
|30| Brněnský rok sportu – odstartoval
9. dubna
|31| Ledové úspěchy – TJ Stadion Brno hodnotí úspěšnou sezonu

/brnostred
Zpravodaj elektronicky: zpravodaj.brno-stred.cz

Název periodického tisku: Zpravodaj městské části Brno-střed • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita vydávání: vychází 11x ročně • Místo vydávání:
Brno, Česká republika • Ročník XXVII, číslo 5, květen 2018, číslo vychází 25. 4. 2018 (na internetu je číslo k dispozici od 25. 4. 2018) • Evidenční číslo periodického tisku:
registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12188 • Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785 01
• Náklad tohoto čísla je 52 000 výtisků • Šéfredaktorka: Ing. Kateřina Dobešová (kad), tel.: 542 526 306, mobil: 736 473 813, e-mail: katerina.dobesova@brno-stred.cz
• Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno • Redakční rada: Ing. Kateřina Dobešová, Věra Soukalová, Ing. Bohumil Bílek,
Mgr. Jasna Flamiková, Jiří Hráček, RNDr. Miroslav Sedláček, Mgr. Libor Šťástka, Svatopluk Bartík, Jindřich Zechmeister • Příjem příspěvků do červnového čísla do
7. 5. 2018 • Červnový zpravodaj vyjde 30. 5. 2018. • Příspěvky zaslané do rubriky Názory občanů mají doporučený rozsah 2000 znaků včetně mezer. Reakce čtenářů na
články v rubrice Názory mohou být zveřejněny na webu radnice v odkazu Zpravodaj • Redakce si vyhrazuje právo redakčně upravovat zaslané příspěvky • Inzerce: vnitřní
strany Bc. Milan Nerud (tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz), zadní strana Kateřina Rašková (tel.: 543 210 364) • Grafika, tisk, správa inzerce: Samab Press
Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno • Distribuce do schránek a do stojanů: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, reklamační linka tel.: 545 240 237.

2 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2018

AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed
Veřejné toalety
s euroklíčem
Městská část Brno-střed provozuje veřejné toalety v budově Tržnice na Zelném trhu,
které jsou od letošního ledna zdarma. Nově
jsou dvě bezbariérové toalety, dámská
a pánská, a jedna toaleta pro rodiče s dětmi,
vybaveny tzv. euroklíčem. Mezinárodní projekt Euroklíč už více než dvacet let efektivně
pomáhá nejen lidem se sníženou schopností
pohybu. Cílem projektu je zajistit jim, ale třeba i rodičům dětí do tří let nebo seniorům,
na celém území ČR rychlou a důstojnou
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou výtahy, plošiny nebo právě toalety.

Prodloužení lhůty
v programu FREE WC
Městská část Brno-střed prodlužuje lhůtu
pro podání žádostí do dotačního programu
FREE WC, a to do 6. května 2018. Veškeré
ostatní podmínky dotačního programu zůstávají beze změn. Výše uvedené prodloužení
lhůty k podání žádosti nemá vliv na zpracování
již podaných žádostí a žadatelé nemusejí své
žádosti podávat znovu. Výzva programu
a potřebné formuláře jsou dostupné na
http://www.brno-stred.cz/dotace-a-zastity.

Adopce zeleně
V březnu se konala dvě setkání se zájemci
o adopci zeleně. Více než dvacítka zájemců se
přišla na radnici zeptat na podmínky adopce
a podělit se se svými zkušenostmi, které s péčí
o veřejný prostor v centru města už mají. V některých případech už měli účastníci vytipované
místo, o které by se rádi starali. V současné chvíli
si u jednotlivých správců zelené plochy zjišťují
konkrétní podrobnosti a možnosti daného místa
apomalu se připravují k zasetí či zasazení prvních
rostlinek. Pokud se i vy chcete stát dobrovolným
zahradníkem a pečovat o zeleň ve vaší blízkosti,
můžete zavolat Ing. Ireně Kučerové z Odboru

životního prostředí ÚMČ Brno-střed na telefonní
číslo 542 526 161 nebo napsat na e-mail:
irena.kucerova@brno-stred.cz. Ke vzájemné
výměně zkušeností byla založena facebooková
skupina Pouliční zahradníci nejen z Brna-střed.

Nevhazujte letáky
Samolepka, kterou najdete v tomto čísle zpravodaje, je drobným dárkem, kterým bychom
chtěli ocenit vaši čtenářskou věrnost. Pokud se
vám bude hodit a využijete ji, budeme rádi. V případě, že byste samolepku ve zpravodaji nenašli,
je možné si ji vyzvednout u kolegů v Miniúřadu,
který najdete v hlavní budově radnice Brno-střed,
Dominikánská 2, hned za vrátnicí.

Co se děje s odpadem?

Elektronický zpravodaj
Už jste zkusili číst Zpravodaj městské části
Brno-střed elektronicky? Pokud ne, doporučujeme vám to. Zpravodaj najdete jednoduše na
webu na adrese: http://zpravodaj.brno-stred.cz/,
kde si můžete také stáhnout jednoduchou aplikaci – čtečku pro mobil nebo tablet, a to jak pro
iPhone, Windows i iOS. Pokud si aplikaci stáhnete, budete vždy informováni o novém vydání
našeho zpravodaje. A pak už jen najděte chvilku,
v čekárně u doktora, v tramvaji, při čekání na
schůzku a kdykoliv jindy, kdy budete mít čas
a chuť číst si.

Městská část Brno-střed zve na exkurzi do
spalovny společnosti SAKO Brno a.s., a to
v úterý 15. května a ve středu 23. května, začátek je vždy v 17.00 hodin v sídle svozové společnosti na Jedovnické 2. Program tvoří úvodní promítnutí filmu s následnou diskuzí, na
kterou naváže prohlídka provozu. Zájemci
o exkurzi se mohou hlásit na e-mailu:
marta.vojackova@brno-stred.cz nebo telefonicky na čísle 542 526 341.
(kad)

I

Vážení občané,
v květnu proběhne další vlna stěhování odborů a oddělení Úřadu městské části
Brno-střed, věnujte proto, prosím, pozornost následujícím informacím.
Do budovy úřadu na ulici Měnínská 4 se přesunou tyto odbory a oddělení:
I Odbor dopravy a majetku, konkrétně oddělení dopravy a oddělení majetku
Stěhování bude probíhat ve dnech 30. dubna až 11. května 2018.
Provoz odboru bude provizorně zajištěn. Informace o stavu stěhování nebo kam se
v případě aktuální potřeby můžete obrátit, získáte na telefonním čísle: 778 526 979.
I Oddělení přestupkové
Stěhování oddělení proběhne ve dnech 14. až
18. května 2018.
Provoz oddělení bude provizorně zajištěn.
Informace o stavu stěhování nebo kam se
v případě aktuální potřeby můžete obrátit,
získáte na telefonním čísle: 778 526 979.
Doručovací adresa Odboru dopravy a majetku
a oddělení přestupkového bude nově:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Odbor dopravy a majetku (nebo Oddělení
přestupkové)
Měnínská 4, 601 92 Brno
případně: Dominikánská 2, 601 69 Brno
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
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MINIÚŘAD SE
ROZBĚHL NAPLNO

a hojně využívanou službou je ověřování podpisů a listin a pořízení výpisů z Czech Pointu.
Spektrum situací, se kterými náš Miniúřad za
svůj dosavadní krátký život dokázal pomoci,
je široké, a zájem občanů nás těší. Každá další
úspěšně vyřešená záležitost nás utvrzuje v tom,
že otevření Miniúřadu bylo dobrým krokem.
Pokud budete chtít poradit a pomoci,
najdete nás v hlavní budově radnice Brno-střed na Dominikánské 2. Obsloužíme vás
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. Těšíme se na vás.
Bc. Iveta Fišerová I
Mgr. Filip Havlíček

Ani ne dvě hodiny po zahájení provozu přišli na náš Miniúřad první občané s dotazy.
Lidé s námi řešili své životní situace a problémy, pomohli jsme radou, informací nebo
nasměrováním na správnou instituci,
pokud se záležitost netýkala našeho úřadu.
Poskytli jsme formuláře, pomohli s jejich
vyplněním. Velká část dotazů se týkala bytových záležitostí. Občanům jsme vysvětlili systém přihlášení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu a následné kroky a někteří
od nás odcházeli rovnou s vyplněnými formuláři

i ověřenými podpisy. Se začátkem sezony se
množily dotazy na možnost umístění restaurační zahrádky. Řešili jsme také znečištění dětského pískoviště, parkovací stání, rezervaci
termínu svatby i postup při určení otcovství.
Perličkou pak byl večerní dotaz na náležitosti
sňatku s cizincem v Ekvádoru. Kopii ztraceného
oddacího listu s námi také řešil občan Egypta.
Snadnému a rychlému vyřízení jeho záležitosti
napomohla i naše schopnost komunikace
v angličtině. Ušetřili jsme tak hodně času klientovi i pracovnicím zvláštní matriky. Důležitou

Úřad městské části
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

ZÍSKALI JSME ISO 9001
Úřad městské části Brno-střed se dlouhodobě snaží o modernizaci, rozvoj, zlepšování fungování úřadu a zkvalitňování služeb občanům. A letos bylo úsilí korunováno
úspěchem, úřad a jeho pracovníci úspěšně
prošli certiﬁkací ČSN 01 0391 – společenská odpovědnost organizací (CSR) a ČSN
EN ISO 9001 – management kvality.
V rámci zavádění systému managementu
došlo k mnoha inovacím. Fungování úřadu
a jeho služeb prošlo zrevidováním v rámci
procesního mapování, díky kterému byly
nalezeny problémové oblasti. Nyní dochází
k jejich odstranění a fungování služeb úřadu
je tak na vyšší úrovni. Úřad se nově snaží
například o zavedení lhůt i pro agendy
v samostatné působnosti, občan tedy bude
mít jasno, kdy bude vyřešena jeho záležitost,
a to včetně možnosti elektronického sledování lhůt, které by mělo začít fungovat nej-

později do konce roku 2018. Na projekt radnice získala peníze z výzvy č. 28 IROP.
V rámci zlepšování služeb občanům musí
také docházet ke změnám uvnitř úřadu a jednou z nich je vylepšení konceptu vzdělávání
zaměstnanců. Kromě odborných školení byla
zavedena školení zaměřená na lepší komunikaci s občanem a osobnostní rozvoj. Jelikož
v městské části žije větší množství cizinců, mají
zaměstnanci úřadu možnost vzdělávání
v anglickém jazyce. Na úřadě brzy občané
opět naleznou schránky přání a stížností, jelikož
jejich názor nás zajímá a tato nejjednodušší
forma sběru dat se ukázala jako nejoblíbenější
mezi občany. Úřad se také snaží o maximální
podporu v sociální oblasti, v ekologii a čistotě
městské části a v neposlední řadě o ekonomickou šetrnost fungování s maximální transparentností. Systém managementu jakosti
a společenské odpovědnosti na Úřadu měst-
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ské části Brno-střed ověřil audit certiﬁkační
společnosti Qualiform, a. s., který probíhal od
20. prosince 2017 až do 22. února 2018. Auditoři se shodli, že nový systém řízení úřadu je
kvalitní, funkční a schopný se dále rozvíjet
a zlepšovat podle požadavků občanů. Veškeré
náklady, spojené se zaváděním systémů a certiﬁkací byly hrazeny z dotace, nedošlo tedy
k zatížení rozpočtu radnice. Na zavádění systému managementu se ve velkém podíleli
vedoucí odborů, kteří díky vysokému úsilí,
odbornosti a také znalosti přání občanů
pomohli s nalezením zásadních oblastí ke zlepšení a také s nastavením, jak jej dosáhnout.
„Získání obou certiﬁkací je potvrzením, že
snaha o otevřenou a fungující radnici není
jen dojem z našeho úsilí,“ hodnotí výsledek
Martin Landa, starosta MČ Brno-střed.
Petr Štika I
tajemník ÚMČ

Informace z radnice

KVĚTNOVÉ BESEDY
SE STAROSTOU
Besedy starosty Martina Landy s vámi,
občany, v různých částech naší městské
části, se už staly tradiční akcí. Setkali jsme
se s vámi celkem dvanáctkrát a v dubnu
jsme pomyslný kruh po městské části uzavřeli. S besedami ale nekončíme, rádi
bychom se s vámi na stejných místech potkali minimálně ještě jednou, a to v květnu
a v červnu.
Děkujeme vám všem, kteří jste si našli čas
a přišli si popovídat. Byla to velmi podnětná
setkání, ze kterých vzešly mnohé nápady
i připomínky. A bylo by dobře potkat se ještě
jednou a společně si říct, co se podařilo, kam
jsme se v daných věcech posunuli. Další
besedy se budou konat v těchto termínech
a na těchto místech:

 14. května, Klub Leitnerova, Leitnerova 2
 16. května, Café Mendel, areál Starobrněnského kláštera, Mendlovo náměstí

 21. května, kavárna krytého bazénu na Kraví
hoře
 22. května, Duck bar, Kamenná kolonie
 23. května, JurCaffé, IBC na Příkopě
 24. května, VERONIcaffé, Gorkého 42
Besedy se konají vždy od 17.00 do 19.00
hodin. I mimo termíny besed je starosta
k dispozici na e-mailu: landa@brno-stred.cz
(kad) I
nebo telefonu: 776 876 676.

 7. května, Kavárna Podobrazy, Tržnice na
Zelném trhu
 9. května, Divadlo Polárka, Tučkova 922/34

GALERII ŠILINGRÁK
OBSADILA SMEČKA
Hejno devíti bronzových dravců na Šilingrově náměstí v dubnu vystřídalo sousoší
Smečka, jehož autorství opět patří sochaři
Michalu Gabrielovi. Jedná se již o druhou
prezentaci sochařské tvorby v rámci Galerie Šilingrák, která vznikla z podnětu
městské části Brno-střed.
Sochy mají své příběhy i tajemství, svůj
povrch i vnitřek, bývají samy i ve skupinách.
Ocitají se ve sklepeních, na náměstí, v lese
i v galeriích, potřebují nás, ale také se bez
nás obejdou. Jsou přítomné dnes a přesáhnou nás do budoucnosti. Co se s námi děje,
když se s nimi potkáme? Tyto a jiné myšlenky nás mohou napadat při procházení
komorním Šilingrovým náměstím v Brně,
v jehož horní části se nachází kovová plošina, která tento hojně frekventovaný prostor proměnila v ojedinělou galerii. Galerie
Šilingrák umožňuje bezprostřední a neobvyklé setkání se sochařským dílem, které
zde několik měsíců působí, aby bylo vystřídáno jiným artefaktem. Úvodní trojvýstavu

zde obstarává trojdílná série, sochařský triptych, jehož autorem je profesor brněnské
Fakulty výtvarných umění a klasik současného umění Michal Gabriel. Aktuálně vystavená Smečka nepředstavuje jeden určitý
zvířecí druh, jde opět o výsostně uměleckou
syntézu řady velkých kočkovitých šelem
s různými variantami vystižení jejich elastického pohybu. Tímto tématem, včetně
abstrahujícího skořápkového rastru, se
Gabriel zabývá už delší dobu, včetně interakce smečky šelem s okolní krajinou, městským exteriérem či galerijním prostorem.
„Velmi mě těší dosavadní provoz Galerie
Šilingrák. Návštěvníci Šilingrova náměstí
vnímají platformu se sochami dravců od
Michala Gabriela jako vítaný příklad fungování uměleckého objektu ve veřejném
prostoru. Dílo se stává interaktivním právě
ve chvíli, kdy diváci spontánně sahají na
sochy, fotografují se s nimi, děti je použijí
jako průlezku, nebo jsou pouhým důvodem
k zastavení. Uvedením Gabrielova triptychu

byla laťka pro tuto platformu nasazena
vysoko a doufám, že to tak zůstane i nadále, v případě následujících instalací,“ říká
David Butula, člen Rady MČ Brno-střed pro
kulturu sport a turismus.
(kad)

I
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GRATULUJEME
PANÍ ŘEDITELCE

Na 28. března připadá Den učitelů a v tento
den už tradičně převzalo šest brněnských
kantorek v prostorách Rytířského sálu
Nové radnice významná ocenění. Mezi oceňovanými byla také ředitelka Mgr. Ludmila
Altmanová ze Základní a mateřské školy
nám. 28. října.
Mgr. Ludmila Altmanová, dlouholetá ředitelka naší Základní školy a mateřské školy
Brno, nám. 28. října 22, převzala ocenění za
dlouhodobou pedagogickou činnost. Ocenění je udělováno Magistrátem města Brna,
za radnici Brno-střed paní ředitelce gratulovali a poděkovali také 1. místostarostka
JUDr. Michaela Dumbrovská a starosta Martin Landa. K ocenění paní ředitelka Mgr. Ludmila Altmanová dodává: „Moc si toho vážím
a cítím se mezi dětmi stále fit.“ Pod jejím
vedením škola získala mnohá ocenění
a může se pyšnit např. certiﬁkátem Férová
škola, kdy škola ke každému žákovi přistupuje se snahou o maximální rozvoj jeho
potenciálu. Paní ředitelce srdečně gratulujeme a děkujeme za dlouholetou výbornou
(kad) I
práci pro děti z Brna-střed.

NECHME BRNO-STŘED
ROZKVÉST I LETOS

Městská část Brno-střed vyhlašuje 2. ročník
soutěže o nejkrásněji rozkvetlé okno, balkon a předzahrádku.
Soutěžit může každý, kdo zašle minimálně
jednu, maximálně pět fotograﬁí pořízených
na území městské části Brno-střed, které
zachycují letošní rozkvetlé okno, balkon nebo
předzahrádku.
Soutěží se v kategoriích:
– Okno roku

– Balkon roku
– Předzahrádka roku
– Rozkvetlá instituce
Fotograﬁe budou přijímány pouze elektronicky, v dobré kvalitě, neupravované,
nezmenšované, nejlépe ve formátu: .jpg, a to
na adrese: marta.vojackova@brno-stred.cz.
Každou fotograﬁi doporučujeme pojmenovat názvem soutěžní kategorie a adresou
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rozkvetlého objektu. Dále je třeba do e-mailu
uvést:
– jméno, příjmení a e-mailovou adresu fotografa
– adresu vyfotografovaného objektu (ulice,
č. or., patro).
Termín pro zaslání soutěžních fotografií
je od 2. května do 3. září a hodnocení bude
probíhat od 4. do 18. září 2018. Vyhlášení
výsledků proběhne na přelomu září a října.
Soutěžní snímky v jednotlivých kategoriích
vyhodnotí porota, vítěze v každé kategorii
zvolí také veřejnost hlasováním na internetu.
V případě, že do některé z kategorií bude
zasláno velké množství fotograﬁí, porota provede první kolo výběru.
Hlasování na internetu bude spuštěno
4. září 2018, informace o spuštění bude zveřejněna na webu a facebooku radnice.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
nevhodné, nekvalitní fotograﬁe a fotograﬁe
nenaplňující zadání ze soutěže vyřadit. Soutěžící zasláním fotograﬁí vyjadřuje souhlas
s jejich zveřejněním pro prezentaci soutěže,
včetně zveřejnění ve zpravodaji městské části, na webu a facebooku radnice.
Mgr. Jasna Flamiková I
3. místostarostka MČ Brno-střed

Informace z radnice

BRNO-STŘED BUDE OPĚT
BOŘIT BARIÉRY
Milí čtenáři, je mou milou povinností informovat vás o tom, že se naše městská část
opět stala partnerem již sedmého ročníku
Evropských her handicapované mládeže
Emil Open. A já, jako starosta, jsem převzal
nad jejich konáním osobní záštitu.
S radostí mohu konstatovat, že naše městská část je schopna zajistit adekvátní podmínky pro uskutečnění této významné evropské akce. Nabízíme například prostory plně
bezbariérové plavecké haly na Kraví hoře
nebo atraktivního náměstí Svobody, na kterém bude v rámci her probíhat hlavní část
doprovodného programu.
Nyní dovolte, abych těm, kteří zatím neměli
možnost zaznamenat předchozí ročníky her,
poskytl jejich krátké představení. Emil Open
je společným setkáním evropské sportovní

mládeže s různým typem zdravotního postižení ve věku od 10 do 26 let. Jeho pořadatelem je Nadační fond Emil, který již řadu let
podporuje sportovní vyžití dětí a mládeže
s handicapem.
Evropské hry se budou konat v Brně od
6. do 10. června 2018. Kromě vlastní sportovní
části, ve které budou sportovci zápolit celkem

v šesti sportech, se můžete těšit i na řadu
ukázkových sportů. Ty budou k vidění přímo
na výše zmiňovaném náměstí, a i vy sami si
je můžete vyzkoušet. V loňském roce jsem
se bohužel z časových důvodů nemohl her
osobně zúčastnit. Unikl mi tak například velkolepý zahajovací ceremoniál, Show Jana
Krause i s jeho legendárním červeným gaučem přímo na náměstí Svobody, Top Speed
s šestinásobným paralympijským vítězem
v cyklistice Jirkou Ježkem (oba jsou členy
správní rady Nadačního fondu Emil), koncert
kapely The Tap Tap, úžasné slaňování vozíčkářů a samozřejmě návštěva jednotlivých
sportovišť. Toto je jen stručný výčet všeho,
co pořadatelé v loňském ročníku nabídli. Již
nyní se těším, čím nás překvapí v tom letošním. Na závěr si dovolím jednu výzvu: Pojďme
bořit bariéry a společně podpořme Emil
Martin Landa I
Open!
starosta MČ Brno-střed

VÝLET ZA ZEMĚDĚLCI
ZE ZELŇÁKU
denního výletu bude upřesněn. Navštívíme
několik zemědělců na jejich pozemcích a farmách, kde nám sami majitelé ukáží, co vše
se skrývá za tím, než se plodiny dostanou na
stánek na Zelňák.
Připraveno bude i drobné občerstvení.
V případě příznivého počasí si budete moci
přivézt i jahody formou samosběru. Poplatek

za účast na zájezdu činí 100 korun a k jeho
úhradě budete vyzváni po ukončení registrace. V případě zájmu prosím vyplňte níže přiloženou přihlášku a odevzdejte ji osobně
nebo poštou na podatelnu Úřadu městské
části Brno-střed, Dominikánská 2, a to do
11. května 2018. Kapacita zájezdu je omezena.
V případě dotazů mě kontaktujte na tel:
542 526 107, e-mail:
veronika.stankova@brno-stred.cz.
Mgr. Veronika Staňková

I

PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
Jednodenní autobusový zájezd: Výlet za zemědělci ze Zelňáku Termín: 9. června 2018

Nakupujete rádi na Zelném trhu? Zajímá
vás, odkud pochází ovoce a zelenina na
stáncích našich prodejců? Zajeďte se podívat 9. června.
Chtěli byste poznat, jak pracují a žijí dnešní
zemědělci? Pokud ano, máme pro vás ojedinělou příležitost. Městská část Brno-střed
jako provozovatel Trhů na Zelňáku pořádá
exkurzi za vybranými zemědělci, kteří již řadu
let prodávají na tržišti. Výlet se uskuteční
9. června, pro účastníky bude zajištěna autobusová doprava s místem odjezdu/příjezdu
v centru města, časový harmonogram celo-

Jméno a příjmení ............................................................................................................................................
Bydliště ..............................................................................................................................................................
Datum narození ........................................................ E-mail .....................................................................
Telefon, na kterém budete k zastižení .....................................................................................................
V ................................ Dne ........................................ Podpis ....................................................................
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správce statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785
(příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to
po celou dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen/a, všechny údaje jsou přesné
a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Účel zpracování osobních údajů: V souladu s §5 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje
uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účel zajištění organizačních záležitostí k uskutečnění
zájezdu Výlet za zemědělci ze Zelňáku dne 9. 6. 2017. Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní
údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce nebo fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem,
a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
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NOVÝ PARK
ROOSEVELTOVA

Městská část Brno-střed rozhodla o výběru
nejvhodnějšího návrhu architektonickourbanistické jednofázové vyzvané ideové
soutěže s názvem Park Rooseveltova
v Brně. Porotu nejvíce zaujal návrh
Ing. arch. Jiřího Vokřála a jeho týmu,
Ing. arch. Michaely Tománkové a Ing. Jána
Augustína.
Záměrem této architektonicko-urbanistické
jednofázové vyzvané ideové soutěže bylo
nalezení hodnotného koncepčního návrhu,
který bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o vývoji parku a okolí, nebo jako podkladu pro případnou změnu územního plánu
města Brna a změnu regulačního plánu městské památkové rezervace. Cílem je otevřít
tento prostor, umožnit zde vytvoření funkce
přístupného městského parku s pobytovou
a relaxační funkcí, doplněnou například novými cestami.
„Cílem našeho návrhu bylo vytvoření fungujícího urbanistického řešení vedoucího
k prostupnosti a otevřenosti parku a stanovení logických pěších tras. V současné době
není uliční fronta důležitého městského bloku
adekvátně zakončena a jižní část parku je
utvořena nesourodou strukturou staveb.
Naše urbanistické řešení vychází především
z uzavření tohoto významného městského
bloku novým domem. Navržený dům společně s plánovanou navazující zástavbou
dále vymezuje nový veřejný prostor, do kterého se otevírají partery domů. Vznikne tak
živý městský prostor s novými terasami pro
letní zahrádky a volné posezení a s novým
vodním prvkem a stromořadím, které deﬁnuje
hranu veřejného předprostoru budov. Stanovení pěších tras parkem respektuje stávající hlavní trasy, které pouze mírně upravuje. Nově navrhujeme cestu, která se volně
vine parkem a propojuje důležitá místa v parku, kterými jsou jeho severní a jižní část

REKONSTRUKCE
ULICE ÚDOLNÍ

a předprostor u Moravské galerie. Cesta dále
lemuje stávající prvky v parku jako je socha
Jiřího Mahena, archeologické naleziště předbraní a památný strom. Zároveň se podél ní
mohou vystavovat nová umělecká díla. Proto
tuto cestu také nazýváme cestou galerijní.
Tím, jak se cesta vine parkem, zároveň zpřístupňuje jeho travnaté plochy pro relaxační
a pobytové využití. Navržená modelace terénu, pěší trasy a zpevněné plochy, se snaží
maximálně respektovat kořenový systém
parku. Podél ulice Rooseveltova navrhujeme
nový pás záhonů z travin a trvalek, který
vymezí hranu původního hradebního opevnění,“ komentuje vítězný návrh jeden z autorů,
Ing. arch. Jiří Vokřál.
Posuzování proběhlo anonymně podle
následujících závazných kritérií o stejné váze
bez pořadí významnosti: širší vztahy – tj. vazby na okolí, řešení parkových úprav, řešení
dostavby zakončení ul. Rooseveltovy. Při
posuzování návrhů bylo vedle architektonického hlediska důležitým kritériem i to, jakým
způsobem jednotlivé návrhy zasahovaly do
zeleně a zejména do kořenového systému
vzrostlých stromů. Vzrostlé mnohaleté stromy
v centru města hned tak znovu nevyrostou,
je tedy potřeba je v maximální možné míře
zachovávat.
„Veřejná prostranství a parky jsou pro město velmi cennými plochami, na kterých musíme neustále pracovat, rozvíjet je a zároveň
je chránit. Jít cestou architektonických ideových soutěží vnímám jako správné a koncepční rozhodnutí, postupně tak skládáme
mozaiku veřejného prostoru v Brně-střed
tak, aby fungovala a hlavně byla pro občany
přívětivá a k užitku,“ dodává k soutěži Martin
Landa, starosta městské části Brno-střed.
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(kad)

I

Na Údolní bude v květnu zahájena celková
rekonstrukce ulice v úseku od Údolní 54
po odbočení do ulice Kraví hora. Stavební
práce by měly být dokončeny v lednu 2020.
Připravena je rekonstrukce kanalizace
a kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím a vodovodu včetně vodovodních
přípojek v rozsahu od napojení na vodovodní
řad až po vodoměr. Provedena bude také
rekonstrukce tramvajové trati včetně trakčního vedení. V průběhu stavby bude směrem
do kopce zachován samostatný jízdní pruh
pro auta apod., směrem do města bude provoz společný v jednom pruhu s veřejnou
dopravou. Ve směru do kopce bude od křižovatky Údolní-Grohova po odbočku na Kraví
horu vyznačen cyklopiktogram. Na rekonstrukci naváže výsadba zeleně. Částečně
bude plnit funkci náhradní výsadby za devět
pokácených stromů. Jejich zachování není
možné, protože podle odborného posouzení
jsou již skutečně na hranici dožití. Navíc by
díky stavbě v okolí kořenového systému mohlo dojít k narušení jejich stability a mohly by
být nebezpečné. Veřejná zeleň města Brna
vysází v úseku Kraví hora – Všetičkova celkem 25 javorů horských o obvodu kmene
16–18 cm, s výškou nasazení koruny min.
220 cm. Díky novému uspořádání ulice
budou chodníky u domů širší, což umožní
plnohodnotnou výsadbu vzrostlejších stromů,
které potřebují odpovídající prostor pro kořeny bez omezení inženýrskými sítěmi. Plochy
pro stromy budou vystřídány parkovacími
stáními, která zde dříve nebyla. V úseku Všetičkova-Jiříkovského nelze s ohledem na prostorové možnosti vysázet stromy. Do čtyř
nově vzniklých záhonů je proto navržena
výsadba záhonových růží, které kvetou
nepřetržitě od časného léta do zámrazu.
„Zastávka Všetičkova bude tzv. vídeňského typu, což znamená, že nástupiště je vstřícně tvořeno vyvýšeným úsekem vozovky. Ten
má stejný účinek jako zpomalovací práh.
Účelem tohoto uspořádání je zvýšení bezpečnosti dopravy a usnadnění nástupu
a výstupu lidem. A nad zastávkami vznikne
přechod, po kterém místní obyvatelé již dlouho volali,“ říká místostarostka Jasna Flamiková.
Současně s ulicí Údolní bude provedena
celková rekonstrukce ulice Lerchova II, úsek
náměstí Míru – Klácelova, a celková rekonstrukce ulice Klácelova.
(kad)

I

Informujeme

ARCHITEKT IVAN
RULLER ZEMŘEL

Ivan Ruller, významný brněnský architekt,
zemřel v neděli 25. března 2018 ve věku
91 let. Byl světově uznávaným architektem,
patřil mezi žáky Bohuslava Fuchse, byl
děkanem Fakulty architektury VUT Brno.

FESTIVAL OSLAVÍ
REPUBLIKU

Mezi jeho díla patří například brněnská
hala Rondo, smuteční síň na židenickém
hřbitově nebo pavilon E na brněnském
výstavišti. Podílel se mimo jiné i na návrhu
Janáčkova divadla, památníku v Osvětimi
nebo na vybudování muzea historie v libyjském Tripolisu. I v požehnaném věku 90 let
se aktivně podílel na tvorbě pro Brno, Ateliér
Ivana Rullera pracoval v poslední době
například na projektu přestavby nábřeží
Svratky. Začal také pracovat na přípravě
rekonstrukce židenické smuteční síně.
Ivan Ruller se narodil 17. listopadu 1926,
po gymnáziu vystudoval obor architektury
tehdejší Vysoké školy technické Dr. Edvarda
Beneše v Brně. Za své dílo získal Cenu města Brna, Zlatou medaili VUT a od prezidenta
republiky Medaili za zásluhy 2. stupně
v oblasti umění. Čest jeho památce.
(kad) I
Foto: Deník/Aila Racek

UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí všem aktivním seniorům
s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas
nejen možnost vzdělávat se, dozvídat se
nové poznatky ze světa vědy a seznamovat
se s erudovanými odborníky, ale i navazovat nová přátelství se svými vrstevníky.
Obliba seniorského vzdělávání neustále
roste, proto je naší snahou připravovat
pestrou a zajímavou nabídku pro co nejširší
okruh posluchačů. Zájemcům, kteří si chtějí
rozšířit svůj přehled a vědomosti z nejrůzněj-

Už jste slyšeli o festivalu RE:PUBLIKA, který bude slavnostně zahájen
27. května v Brně na výstavišti?
Bude to přesně 90 let poté, co výstaviště vzniklo a co zde byla otevřena velká
výstava k 10letému výročí vzniku Československa. Stoleté výročí si zaslouží velký
festival, tři týdny a čtyři víkendy budou
proto plné originálního programu. Po
celou dobu bude vstup do areálu brněnského výstaviště zdarma. Čeká vás sport
v historických i současných podobách,
to nejlepší z designu a literatury, slavní
fotografové, největší československé
rande, komentované prohlídky výstaviště, folklorní víkend, divadlo a další.
„Praha podpoří brněnský festival
RE:PUBLIKA zapůjčením devíti velkoformátových pláten Alfonse Muchy, která
tak budou v Brně vystavena vůbec
poprvé,“ popisuje událost Petr Vokřál,
brněnský primátor a iniciátor celého projektu.
Výstava bude probíhat od 26. května
do 17. června, více na:
www.republika2018.cz.
(kad)

ších vědních oborů, je určen Všeobecně
zaměřený kurz. Na jeho koncepci a obsahu
se podílejí jednotlivé fakulty MU, čímž je zaručen víceoborový charakter. Po ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači na slavnostní
promoci osvědčení o absolvování. Milovníky
a obdivovatele umění ve všech jeho podobách určitě zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Neméně
atraktivní jsou nabízené jednoleté kurzy Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
nebo Univerzita třetího věku v Moravském
zemském muzeu. Přednášky trvají 90 minut
a konají se jednou za 14 dní v období od října
do května. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro
akademický rok 2018/2019 stanoveno ve výši
800 Kč. Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2018 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského
nám. 2, Brno, nebo elektronicky. Další informace naleznete na www.u3v.muni.cz.
Mgr. Marcela Strmisková

I

I

MÁTE NÁPAD
PRO BRNO?
Chcete uspořádat opékačku, ale ve vašem
okolí chybí veřejné grilovací místo, nebo
máte nápad na super aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů?
Na nic nečekejte a vložte svůj nápad na
damenavas.brno.cz. Termín pro podávání
nápadů v rámci brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás se totiž pomalu
blíží ke konci, 31. května 2018 je opravdu za
chvilku.
Chcete se o svůj nápad podělit s veřejností
a získat zpětnou vazbu ještě před koncem
ﬁnální uzávěrky podávání projektů? Všichni
navrhovatelé, kteří mají svůj projekt zveřejněn
v galerii projektů na damenavas.brno.cz, jej
budou moci prezentovat na setkání, které se
uskuteční 16. května od 17.00 do 18.45 hodin
v Zastupitelském sále ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2. Více na www.damenavas.cz.
(kad)

I
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Informujeme

DOMINIKÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ V OPRAVĚ
Plánovaná rekonstrukce Dominikánského
náměstí v centru Brna a s tím související
dopravní omezení začaly 5. dubna 2018.
Investorem stavby je Magistrát města Brna.
Na náměstí bude provedena celková
rekonstrukce včetně všech inženýrských sítí
pod povrchem. Stavební práce jsou plánovány tak, aby byly dokončeny ještě v letošním
roce, a to pokud možno před vánočními trhy.
Délka trvání rekonstrukce však bude záležet
i na případných archeologických nálezech
v této lokalitě, které nelze předem předvídat.
Po jejím skončení se na něj už nevrátí auta,
bude opět pro lidi – umístí se tam lavičky,
nové koše, stromy. Vjezd na Dominikánské
náměstí bude zakázán už od ulice Středové.
Nebude tedy možný ani průjezd z ulice Veselé na Dominikánskou. Podrobné informace
o stavbě jsou k dispozici na stránkách
(kad) I
www.kopemezabrno.cz.

REZIDENTNÍ
PARKOVÁNÍ

OŽIVTE SVŮJ
VNITROBLOK
Toužíte zkrášlit okolí bytového domu,
vnitroblok oživit o stromy, keře, okrasné či bylinkové záhony, lavičky či herní
prvky?
Nyní na to od města Brna můžete získat peníze. Letos poprvé si lze požádat
o dotaci na oživení zeleně ve vnitroblocích. Žádat mohou vlastníci obytných
domů, společenství vlastníků bytových
jednotek, bytová družstva, občanské
spolky s působností na území statutárního města Brna i fyzické osoby.
Žádost je možné podat od 1. dubna
2018 do 29. června 2018. Dotaci ve výši
maximálně 100 000 korun lze použít na
veřejnosti přístupné vnitrobloky, nutná
je ﬁnanční spoluúčast žadatele ve výši
10 % z celkových nákladů. Žádost podejte osobně nebo zašlete poštou či prostřednictvím datové schránky.
Formulář a více informací naleznete
na www.brno.cz, v informacích Odboru
životního prostředí, v sekci Oddělení
motivačních programů.
(kad)

I

Magistrát města Brna, městská část Brno-střed a Brněnské komunikace, a. s. zvou
obyvatele městské části Brno-střed na
veřejná projednání k zavádění rezidentního
parkování.
Projednání jsou určena především rezidentům pilotních oblastí Antonínská, Tř. kpt.
Jaroše a Grohova, kde by se měl režim zavádět v podzimních měsících.
Konat se budou vždy od 17.30 hod. v zastupitelském sále radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2 ve dnech:
22. května 2018
12. června 2018
Před spuštěním rezidentního parkování
proběhne informační kampaň z úrovně města
Brna, aby se k rezidentům s předstihem
dostaly potřebné informace.
Na setkání se těší a zodpovídat na vaše
dotazy a připomínky budou:
 Richard Mrázek, náměstek primátora města
Brna
 Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka
MČ Brno-střed
 Ing. Radka Matuszková, BKOM, a. s.
(kad)

I

DŮM PLNÝ PŘÍLEŽITOSTÍ
Vše začalo v polovině minulého století. Zajímavě řešená budova s průmyslovou halou
netradičně umístěnou v prvním patře dříve
sloužila pracovníkům Výzkumného ústavu
pletařského. Uběhlo spoustu let a dnes je
z ní největší Impact Hub v Evropě. Jakými
proměnami dům prošel? A čím nám tak
učaroval?
Stavba pochází ze sedmdesátých let. Jedna část byla projektována jako pletárna, druhá jako sídlo pro výzkumný ústav. Budova
měla svou zvedací plošinu s obrovskými ocelovými vraty na fasádě druhého patra, nákladní výtah až do suterénu, vykachličkované
umývárny i bazén na chemikálie. Po zrušení
původního provozu byl suterén pronajímaný
jako skladiště, v přízemí byla třeba i autodílna.
Na nevyužívaný objekt existoval poněkud
megalomanský projekt se stavebním povolením z roku 2008, který zde navrhoval polyfunkční dům s administrativou, restaurací, ﬁtness a prodejnami nepotravinářského

charakteru, to vše v několikapodlažní nástavbě. Než k tomu došlo, nadchli se pro tuto
adresu zakladatelé Impact Hubu. Brownﬁeld,
umístěný pouhých 10 minut chůze od nádraží
a centra města, měl ideální dispozice a uvnitř
stále přítomnou zvláštní auru tvořivosti. To je
nadchlo. Po náročném zaměřování a administrativním ošetření se podařilo celý objekt
odkoupit a navrhnout citlivější projekt při
zachování jeho unikátnosti. S jasným záměrem: zasvětit budovu novým zajímavým aktivitám a tvořit tam, kde se tak dělo odnepaměti. A dnes? Nově zrekonstruované části
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jsou již z 90 % obsazené a zarezervované,
ale když si pospíšíte, můžete mít na Cyrilské 7
sídlo i vy. Nové ﬁxní stoly umožňují skloubit
práci mezi svými a přitom si užívat pohodlí
vlastního stálého místa. Pro ty, kteří mají rádi
nadhled a otevřené nebe nad hlavou, vznikla
nová terasa, druhá se plánuje. Nová je také
velkorysá kancelář a prosklená konferenční
místnost. A architekti nezapomněli ani na prostor vyhrazený čistě pro odpočinek nebo
dnes nezbytné video hovory – odhlučněné
skype budky tu poskytují dostatek komfortu
i soukromí. Zkrátka, na 3 450 m² se rozprostírají tři patra plná příležitostí, designového
nábytku a chytrých interiérových řešení. A že
je budova zastrčená a v neatraktivní čtvrti?
Berte ji jako první vlaštovku oživování kdysi
důležité oblasti. Možná jsou šedé omítky
domů okolo, ale uvnitř Hubu to hýří barvami.
Můžete si to přijít kdykoliv ověřit. Více informací
a kalendář akcí najdete na www.hubbrno.cz.
Jana Olejníková

I

Prevence

BEZPEČNĚ NA KOLE
Jízda na kole má pozitivní vliv na zdraví
a délku života. Kolo nám dává volnost a přináší vhodný pohybový rozvoj.
Cyklistika se v poslední době stala nejoblíbenějším provozovaným sportem v České
republice. Kýžený rozvoj cykloturistiky však
s sebou nese také nežádoucí nárůst počtu
kolizních situací a úrazů, neboť chybí pověstná cyklistická gramotnost.

Co stojí za nehodami
cyklistů?
 Nesprávný způsob jízdy – cyklista při jízdě
z kopce nezvládne v zatáčce řízení a vyjede do protisměru a nastane kolize s protijedoucím vozidlem nebo narazí do stromu.
 Nedání přednosti – nutnost respektovat
dopravní značení.
 Nedodržení vzdálenosti – cyklista musí
dodržovat bezpečný odstup od vozidla
jedoucího před ním.
 Nevěnování se řízení – stačí chvíle nepozornosti, například pití či konzumace jídla
při jízdě nebo manipulace se světly,
a cyklista může vjet mimo terén.
 Špatná viditelnost cyklistů – při snížené
viditelnosti je nedostatečně osvětlený
cyklista pro řidiče vozidel špatně viditelný.
 Na kole jen s přilbou – používat cyklistickou
přilbu, která splňuje standardy.
 Náraz do dveří – řidič v zaparkovaném autě
se nepodívá za sebe a náhle otevře dveře
ve chvíli, kdy kolem něj projíždí cyklista.
Proto je lepší míjet stojící auta s mírným
odstupem.
 Slepý úhel – cyklista zastaví na červenou
vpravo od nákladního auta nebo autobusu.
Řidič ho ovšem ve slepém úhlu nevidí, a jakmile naskočí zelená, vpravo odbočující
vozidlo do jezdce na kole narazí. Před křižovatkou je proto lepší stát v řadě za auty.
 Kolize se zvířetem – volně pobíhající psi
nebo lesní zvěř mohou vběhnout na komunikaci a způsobit kolizi.
 Špatně naplánovaná trasa – před jízdou
na kole je rozumné zvážit trasu. Frekventovaná silnice s množstvím kamionů určitě
nepřinese požitek z jízdy.
 Konzumace alkoholu – je nutno pamatovat,
že přítomnost alkoholu v krvi oslabuje
pozornost, což vede k dopravním nehodám.

Jak ochránit kolo před
odcizením?
Pokud odkládáte kolo ve městě, je vhodné
si vybrat dobře osvětlené místo, kam míří průmyslové kamery. Na ulici je nutné kolo připoutat k pevnému bodu (zábradlí, ukotvený stojan)
za použití bezpečnostního zámku. V případě
odcizení jízdního kola je vhodné mít poznamenané výrobní číslo, jeho barvu a další odlišnosti a speciﬁcké znaky kola. Doporučuje se
zhotovit si fotograﬁe. Krádež kola oznamte na
služebnu Policie ČR nebo na linku 158.

Cyklisté, pozor, umístění kola u dopravní
značky může být považováno za porušení
zákona. Nelze přehlédnout, že na základě
Zákona o pozemních komunikacích totiž na
značkách a sloupcích, stojanech a na zařízeních pro dopravní informace nesmí být umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou.
Při poznávání turistických a přírodních zajímavostí je možné využít častých a kvalitních
spojení Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje. Novinkou roku 2018
jsou nové cyklobusy z Brna, které jezdí ze
Zvonařky na lince 108. Tímto spojením se
pohodlně a rychle dopravíte na Znojemsko
a do NP Podyjí. Odtud se nabízí možnost
vydat se po vinařských stezkách. Moravské
vinařské stezky – to je ve světě jedinečná,
více než tisíc kilometrů dlouhá síť značených
cyklistických tras. Vinařské stezky se klikatí
mezi vinicemi a sady, spojují nejpůvabnější
místa moravské krajiny. Trasy většinou vedou
po polních či lesních cestách a můžeme se
na ně vydat jak na horských, tak na běžných
silničních kolech. Na zajímavosti a služby
v blízkosti stezek nás upozorňují informační
směrovky.
Závěrem nelze opomenout skutečnost, že
cyklista je účastníkem silničního provozu.
A přestože k tomu nepotřebuje žádný řidičský průkaz, musí v potřebné míře dodržovat
bezpečnostní předpisy, řídit se jimi a při jízdě
na kole dbát na ohleduplnost a opatrnost.
Ing. Ludmila Zrůstová

I

NEČEKANÉ SITUACE
NA SILNICÍCH
Na silnici vždy platí zásada jet takovou
rychlostí, aby řidič dokázal zabrzdit a zastavit na takovou vzdálenost, na kterou má
rozhled.
Střet se zvířetem
Nejčastěji ke střetu s divoce žijícím zvířetem
dochází na jaře a na podzim v časných ranních
či podvečerních hodinách. Pokud se vám
v cestě zvíře objeví a máte ještě čas reagovat,
ztlumte světla a s ohledem na okolní provoz
začněte intenzivně brzdit. Pokud nemáte čas
reagovat, nesnažte se za každou cenu srážce
vyhnout. Naopak se snažte udržet i po nárazu
přímý směr jízdy. Rychlý manévr volantem
může způsobit smyk a mnohem horší následky než jen srážka se zvěří. Po nárazu vždy
zastavte na bezpečném místě a zkontrolujte
stav vozidla. Jsou-li následky srážky vážnější,
zdokumentujte fotoaparátem škodu na vozidle i sražené zvíře pro případné řešení pojistné
události. Pokud se jedná o zvíře domácí,
odpovídá za škodu i odvoz jeho majitel. Obecně je však zakázáno sraženou zvěř naložit
a odvézt. O sražené zvěři vždy informujte policii, která to oznámí místně příslušnému mysliveckému sdružení nebo majiteli.
Snížená viditelnost
Zejména při snížené viditelnosti platí pravidlo: vidět a být viděn. Je důležité mít zapnutá
správná světla, např. mlhová světla rozsviťte
pouze při mlze a hustém dešti, jinak mohou
oslňovat. Naopak dálková světla v mlze vůbec
nepoužívejte, vytvoří před vámi neprůhlednou
stěnu. Nezapomínejte také mlhová světla vypínat, když už to není třeba. Jízda za řidičem
s rozsvícenými zadními mlhovkami je velmi
nepříjemná. Řidiči motorových vozidel by měli
při snížené viditelnosti předvídat i přítomnost
neosvětlených chodců, cyklistů nebo překážek
na vozovce.
Náhlý vstup chodce do vozovky
Zvýšená koncentrace chodců bývá u přechodů pro chodce, nástupních ostrůvků
a zastávek hromadné dopravy nebo v blízkosti
škol. Chodci se mohou vyskytovat i mimo obce,
např. v blízkosti autobusových zastávek. Právě
u zastávek se často stává, že chodec vstoupí
do vozovky ze zákrytu autobusu, což by řidiči
měli předvídat. Další nebezpečné situace, se
kterými by měli řidiči počítat, si popíšeme v dalším čísle zpravodaje.
nprap. Bc. Alena Peterková I
Policie ČR
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Názory zastupitelů

SMĚNA – RADOST I SMUTEK
Opakovaně jsem informovala čtenáře Zpravodaje
o vývoji ve věci směny
nemovitostí za Lužánkami
pro potřeby výstavby nového fotbalového stadionu
a multifunkční haly.
Nyní přicházím s dobrou zprávou – vedení města oznámilo, že historicky cenné
domy (Dům pánů z Kunštátu, Tržnice na Zelném trhu, Špilberk 2, Starobrněnská 14
a Dominikánské nám. 3) nenabídne ke směně za nemovitosti pana Procházky a jeho
firem v lokalitě Ponava za Lužánkami. Jako
autorka petice „Za zachování historicky cenných budov v majetku města Brna“ mohu
říci, že všichni členové petičního výboru
(včetně historičky Mileny Flodrové, historiků prof. Hanuše a doc. Pernese a architektky Ing. arch. Evy Staňkové) jsme tímto rozhodnutím potěšeni a zároveň jsme
přesvědčeni, že k danému závěru významně pomohla i námi organizovaná petice.
Petici podepsalo cca 3,5 tisíce občanů a po
oznámení vedení města jsme ji ukončili,
neboť splnila svůj účel.

Netěší mě ale neúčelně vynaložený čas
a finance na to, aby město po dlouhých
měsících složitě došlo k tomu, co ODS říkala
hned od začátku, tedy, že směna za
významné nemovitosti (ať už se jednalo
o 9 nájemních domů v centru Brna nebo
o historické památky) není správnou cestou.
Uvedu pro vaši představu, co vše bylo
v souvislosti s plánovanou směnou z městského rozpočtu zaplaceno. Jednalo se
o posudky na ocenění nájemních domů
v centru Brna ze strany VUT za částku
338 800 Kč, ze strany znalce Ing. Zvěřiny
za částku 202 434 Kč a ze strany spo lečnosti Deloitte Advisory (včetně supervize posudků předchozích) za částku
665 500 Kč.
Tatáž společnost dále ocenila zmiňované
historické památky znaleckým posudkem
za částku 665 500 Kč. Taktéž byly zpracovány znalecké posudky ze strany VUT na
ocenění nemovitostí pana Procházky za
160 930 Kč a ze strany Kreston A&CE Consulting s. r. o. na ocenění firem pana Procházky za 592 900 Kč. Nechyběla právní
analýza společnosti Havel & Partners s. r. o.

za 241 879 Kč a expertizní posudek
Ing. Abrahama za 21 000 Kč.
Podtrženo sečteno 2 888 943 Kč.
Místo toho jsme mohli mít třeba jedno
nové sportoviště nebo dvě dětská hřiště.
Taky jsme mohli opravit pět bytů. Mohli jsme
například padesáti sportovním a umělecky
zaměřeným subjektům dát téměř šedesátitisícovou dotaci na jejich činnost s dětmi.
Nebo jsme mohli koupit dvě stě padesát
nových odpadkových košů. A namísto
toho…
JUDr. Markéta Vaňková I
zastupitelka MČ Brno-střed za ODS

KLUZIŠTĚ NA
MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ?
Na Zastupitelstvo městské
části Brno-střed se nám
dostalo rozpočtové opatření č. 3, ve kterém mě zaujalo právě opatření související s kluzištěm na
Moravském náměstí.
Po podrobném prozkoumání jsem zjistil,
že daňového poplatníka tato atrakce přijde
na 10,621 milionu korun! Investiční transfer
od města Brna činil 3,2 milionu korun a zbytek musela městská část Brno-střed uhradit
ze svých zdrojů.
A světe div se, kde se peníze našly?
V prvé řadě se zapojily prostředky z Bytového fondu na jiný účel a v druhé řadě se
použily odpisy z Vedlejší hospodářské činnosti (3,5 + 3,9 milionu korun), dohromady
v úhrnu 7,4 milionu korun! Je otázkou, kolik

jsme mohli opravit nebo postavit bytů
z těchto peněz. Zda mohla být část prostředků použita na slevu z nájemného pro
mladé rodiny nebo seniory nebo na sociální
bydlení! Nebylo by to větším přínosem pro
občany?
Správa obecních bytů je jedním ze
základních úkolů obce, potažmo městské
části. Jen z obecních bytů náleží ročně
Brnu-střed skoro 300 milionů korun. Počet
volných bytů neklesá a dokonce se zvýšil
na číslo 538.
Z tohoto počtu je možné cca 240 bytů
po opravě pronajmout. Hodí se v této souvislosti zmínit, radnice Brno-střed eviduje
zhruba dva a půl tisíce žádostí o obecní byt.
Nechápeme, proč vedení městské části
aktivněji neřeší počet volných bytů, proč
nepřidá na tempu oprav.

Jak dlouho bude „tunelováno“ bytové
hospodářství na městské části Brno-střed
pod vedením této koalice a dohledem města Brna? Odpovíme si všichni na podzim
letošního roku.
Občané jistě vystaví hodnocení stávajícímu vedení městské části Brno-střed
i vedení města Brna, které svým schvalováním vyvádění prostředků z bytového hospodářství toto umožňuje. Tvrdíme, že obecní bytový fond by měl sloužit především
sociální politice a obecní bydlení by mělo
být dostupné. To je jen jeden střípek z tohoto kaleidoskopu vlády současných koalic
ve městě Brně a městské části Brno-střed.
Martin Říha I
zastupitel MČ Brno-střed za KSČM

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

PODĚKOVÁNÍ (NE)JEDNOMU
ČLOVĚKU
Dnes nepůjde o názor
zastupitele, nýbrž o poděkování, a to nejen jeho, ale
možná i celé jedné čtvrti,
ba městské části.
Poděkování plné pozitivní energie a pravé člověčiny. A nepatří jen jediné osobě, ale vlastně
všem těm, kterým se povolání nebo koníček
staly posláním a svůj volný čas i finance
dávají nezištně ve prospěch širší komunity.
Náleží tak všem pedagogům a lidem, co se
věnují dětem, rozvíjejí kulturní život či pečují
o životní prostředí nebo jinak „pomáhají
a chrání“.
Za ty všechny zde poděkujme jmenovitě
paní Mgr. Janě Černé, která se stala doslova
synonymem pro Mahenův památník v Masarykově čtvrti. Její rychlý odchod z práce na
konci minulého roku zanechal určitou
pachuť z přístupu Knihovny Jiřího Mahena.

O to více „stoupla na ceně“ u svých četných
příznivců, kteří stále doufají, že se s ní nadále budou moci potkávat. Zejména když se
v příjemném komorním prostředí vilky se
zahradou i díky ní nejeden čtenář cítil jako
doma a rád se sem vracel – proslulé se staly
zejména neděle, kdy přicházely rodiny
s dětmi.
Zdejší knihovnu vedla obětavě a s láskou
– ostatně knihám zasvětila celý život. Ačkoliv nebyla rodilá Brňanka, k Mahenově
knihovně přináležela přes 43 let a dobrou
duší památníku byla od jeho vzniku v roce

1992. Ten ostatně sama významnou měrou
pomáhala zakládat, také vzhledem k osobní
známosti s vdovou po Jiřím Mahenovi. Do
útulného podkroví přivedla takové osobnosti jako Ludvíka Vaculíka, Ludvíka Kunderu, Zdeňka Rotrekla, Jana Trefulku nebo
Ivana Klímu; na Mahenovu ulici pravidelně
přicházeli známí brněnští herci a umělci,
svá působiště zde měla divadla Agadir
a Útulek. Každoročně zapojovala památník
do Noci muzeí a pravidelně konaných kulturních a vzdělávacích akcí bychom se snad
ani nedopočítali (za všechny zmiňme Čtení
na půdě aneb Brunensia sub tegulis).
Vážená paní magistro a vám podobní:
děkujeme vám za to, že svůj život nesobecky zasvěcujete obyvatelům (nejen)
Brna-střed a jste příslovečnou solí nejen
naší země, ale zejména místního společenského života.
JUDr. Michal Závodský I
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené
Foto: Barbora Linková

DLUH VŮČI KAMENNÉ KOLONII
V tomto článku bych se
chtěl věnovat neradostné
situaci, která je součástí
životů lidí obývajících jinak
velmi zajímavé a rázovité
místo v naší městské části
Brno-střed.
Jedná se o Kamennou kolonii, která si
zachovala svůj nezaměnitelný půvab, její
obyvatelé a jejich potřeby si po desítkách
let ignorace rozhodně zaslouží více pozornosti! Na základě informací od zdejších obyvatel bych tedy chtěl shrnout některé zásadní nedostatky, které jejich život provázejí.
Zásadní pro potřeby obyvatel je rekonstrukce hlavní komunikace procházející
Kamennou kolonií. A to zejména v dolní části. Zdejší množství výmolů a jam by ocenili
možná tak tankisté při vojenském cvičení,
běžní občané v civilním režimu jistě nikoliv.
Komunikace se navíc nadále deformuje,
rekonstrukce tedy musí být komplexní. Na
komunikace navazuje další potíž v Kamenné
kolonii a tou je parkování. Obyvatelé by zde

ocenili režim rezidentního parkování alespoň v tom smyslu, že by byla označena
místa pro rezidenty – pro nerezidenty,
návštěvníky a kohokoliv dalšího by mělo
být zbudováno parkoviště na pozemcích
konkrétních parcel pod katastrálním územím Štýřice. Když se nemalé prostředky
nachází na jinak bohulibé projekty jako je
plánované osvětlení blízké cyklostezky až
k Anthroposu, tak se nabízí otázka, proč by
měl být zásadní problém nalézt obdobné
prostředky v nejbližších letech také u řešení
parkování občanů Kamenné kolonie.
Kapitola sama pro sebe je dále vodovodní
síť, vodovodní přípojky jsou v tristním stavu,
většina ještě z padesátých let. 1 přípojka na
dům s 1 vodoměrem, jak je tomu v civilizované společnosti jinak běžné, jsou zde jen
zbožným přáním. Zaplatit si pouze za vlastní
spotřebu je myslím docela spravedlivý princip, na tento výdobytek zde občané však
stále čekají. Projekt nových vodovodních
přípojek si občané sami zaplatili a je připraven, k jeho realizaci zatím nikdy ne-

došlo. Pravidelný úklid v Kamenné kolonii
se postupně zlepšuje, alespoň zde k jistému pokroku postupně dochází.
Alfa a omega trápení občanů žijících
v Kamenné kolonii jsou zejména možnosti
odkupu pozemků, na kterých stojí domy
těchto obyvatel, od města Brna. Stávající
situace není podle mého názoru výhodná
pro nikoho a připomíná středověk. Jedná
se o politické rozhodnutí a věřím, že budoucí vedení městské části i města může konečně tuto patálii ukončit a tento gordický uzel
rozetnout. Poslední zásadní připomínky
směřují k užívání místního „kulturního
domu“, který je doposud využíván jen sporadicky a dal by se časově smysluplně vytížit
mnohem více. Občané, kteří zde žijí, by to
jistě ocenili. Rád bych závěrem již všem
občanům naší městské části vzkázal, že jen
jejich hlasy v komunálních volbách mohou
přinést změnu!
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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SMUTNÝ KONEC
KRÁLOVSKÉ KAPLE

Velká brněnská asanace navždy proměnila tvář města Brna a otevřela bránu do
20. století. V nenávratnu s ní však zmizely
i mnohé cenné stavby, které dnes můžeme obdivovat už jen ze starých fotografií.
Tou patrně nejvýznamnější stavbou, která
počátkem 20. století z Brna zmizela, byla
tzv. Královská kaple, nacházející se na
dnešním Dominikánském náměstí. Právě
o ní bude řeč tentokrát.
V letošním roce si naše země připomínají,
a s nimi přirozeně i město Brno, hned několik
osmičkových výročí, které odkazují k našim
novodobým dějinám. Začněme tedy hned
první osmičkou 20. století a vraťme se do
Brna roku 1908.
V tomto roce byla v Brně založena první
zahrádkářská kolonie na území monarchie,
tzv. Schreberovy zahrádky v Černých Polích,
v Králově Poli byla založena továrna na
sodovku a ovocné šťávy, starostou Brna byl
Dr. August Wieser.
Na jaře roku 1908 v Brně také započala
likvidace jedné z nejcennějších gotických
památek. Královská kaple (Capella Regia)
byla umístěna ve spodní části Dominikánského náměstí, ve středověku Rybného trhu,
na nároží s ulicí Veselou. Kapli původně
zasvěcenou Panně Marii založil král Václav II.
v roce 1297.
V roce 1322 král Jan Lucemburský daroval
kapli a sousední dům ovdovělé královně
Alžbětě, známé jako Eliška Rejčka, která ji
vzápětí věnovala založenému cisterciáckému klášteru na Starém Brně. Od té doby až
do roku 1643 byla kaple zasvěcena sv. Václavovi.
V majetku starobrněnského kláštera zůstala kaple až do jeho zrušení v roce 1782.
Poté ji převzal církevní fond a následně byla
postoupena vojsku. Tehdejší gubernium

nařídilo, aby kaple byla upravena tak, aby
její vzhled přestal připomínat sakrální stavbu.
Počátkem 20. století se město Brno dohodlo
s vojenskou správou na převzetí kaple a přilehlých kasáren, nejprve pro uskladnění sbírek právě založeného muzea vedeného
Bertholdem Bretholzem.
Již v té době však město počítalo s brzkou
asanací celého areálu kaple a kasáren, který
zabíral značnou plochu severní strany
náměstí a potlačoval pohled na Zemský
dům. Prázdná plocha pak měla být prodána
investorům za účelem výstavby nových
reprezentativních domů.
O tomto destruktivním záměru města Brna
však informoval tehdejší profesor německé
techniky v Brně Ferdinand Hrach vídeňskou
Ústřední památkovou komisi a spustila se
odborná i občanská kampaň na obranu této
památky. Pro její zachování se vyslovila řada
tehdejších osobností jak z Brna, tak i z Vídně.
Městská rada ale dále setrvala na svém stanovisku asanovat objekty na Dominikánském náměstí.
Toto stanovisko výrazně podpořil tehdejší
ředitel uměleckoprůmyslového muzea
v Brně Julius Leisching. Ten starostovi Brna
Augustu Wieserovi poradil, že pro zachování
památky bude dostačovat pouze její zaměření, důkladná fotografická dokumentace
a sejmutí fresek a kamenických článků, které
by přešly do sbírek muzea.
Městský stavební úřad tak v lednu 1905
rozhodl učinit kroky podle Leischingova
záměru a v průběhu roku 1905 byla kaple
fotografována výraznou osobností tehdejšího života a členem městské rady Josefem
Kunzfeldem. Právě díky jeho ateliéru se
dodnes zachovaly fotografie mizejícího Brna
počátku 20. století.
V roce 1908 započala likvidace kaple.
V dubnu a květnu téhož roku se však znovu
ozvaly názory, že likvidací kaple přijde město
o jedinečnou památku.
Profesor Josef Dell v denním tisku dokonce zveřejnil skicu architektonického začlenění samotné kaple do Dominikánského
náměstí a konstatoval: „Kdyby se toto stavební dílo nacházelo v jiném městě, bylo by
v turistickém průvodci označeno dvěma
hvězdičkami, a my nešetřili silami a obětmi
a vypravili bychom se tam, ale protože ho
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máme zde, v našem vlastnictví, nevidíme
ho a kvůli malověrným pochybnostem, které
kdybychom projevili jen trochu dobré vůle,
by mohly být rozptýleny, musí se toto půvabné stavební dílo rozpadat a mizet. Naše
potomstvo nás za náš vandalismus zajisté
nepochválí.“
Aby městská rada potlačila hlasy, které
se stále ostřeji vymezovaly proti likvidaci
gotické stavby, vydala prohlášení, že všechny cenné části budou ušetřeny, opatrně
sejmuty a zaevidovány a zavázala se, že
město vystaví nový objekt, ve kterém bude
sejmutá kaple prezentována.
Kaple byla skutečně likvidována šetrným
způsobem a všechny architektonické články
byly demontovány a přehledně označeny.
Zajímavější se dostaly do lapidária v křížové
chodbě dominikánského kláštera.
Ostatní byly uloženy nejprve v hrobce
dominikánského kláštera a poté se v průběhu 20. století stěhovaly celkem po šestici
různých areálů ve městě. Tím se ovšem část
architektonických článků nenávratně ztratila.
V Současné době jsou okenní kružby kaple
umístěny v tzv. Mincmistrovském sklepení
na Dominikánském náměstí, část je stále
zazděna v křížové chodbě kláštera, část uložena v lapidáriu Muzea města Brna a část
také v protiatomovém krytu Denis na Nových
Sadech.
Otázkou zůstává, zda a kdy by mohla být
kaple znovu sestavena a prezentována
veřejnosti. V osmdesátých letech vypracoval ateliér Brnoprojekt studii na umístění
kaple v prostoru Římského náměstí. Od té
doby se objevily také nápady na její umístění
v Panenské ulici, v parku na Moravském
náměstí.
Naposledy pak na střeše parkovacího
domu Domini nebo ve vstupní části vznikajícího Janáčkova kulturního centra na Veselé
ulici. V poslední době se kapli výrazně věnovali manželé Jana a Karel Severínovi, kteří
zrevidovali archivní materiály a dochované
díly a přišli rovněž s několika možnostmi její
instalace. Článek čerpá z příspěvku Jany
a Karla Severínových ve sborníku Brno
v minulosti a dnes, 2006.
Navštivte také Internetovou encyklopedii
dějin Brna na www.encyklopedie.brna.cz
a stránky archeologické společnosti Archaia
Brno, o. p. s. www.archiabrno.org.
Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

VÍTĚZSLAV SVOZIL
PLAVÁNÍ JE PRO MĚ DOPING...
Své narozeniny slavíme každý jinak. Někdo
doma s rodinou, někdo v partě s kamarády
a přáteli, někdo jen tak sám u skleničky.
Málokdo si ale v den svých narozenin vleze
do bazénu, i když jistě jsou i tací, ale aby
někdo v den svého životního jubilea závodil
s někým o několik generací mladším? Vítězslav Svozil, jediný Čechoslovák, který překonal světový rekord v plavání, takto svoje
narozeniny oslavil. Zároveň byl i první
brněnskou sportovní legendou, která aktivně zahájila tzv. Brněnský rok sportu. Přijal
pozvání a „výzvu“ ze základní školy v Milénově ulici a přesně v den svých pětaosmdesátin si to rozdal proti dvěma dětským
štafetám. Součet věku všech dětí v každé
z nich činil symbolických 85 let, a protože
světový rekord zaplaval pan Svozil v Piešťanech, kam je to z Brna 150 km, plavalo
se symbolických 150 metrů.

Jak se vám s dětmi závodilo?
Proti takovým štafetám jsem plaval poprvé
v životě (smích). Byli to soupeři velmi zdatní
a všichni jsme za odměnu dostali krásné skleněné medaile s logem Brněnského roku sportu. Jsem rád, že u toho byli i moji přátelé olympionici Věra Růžičková, Franta Jursa a další
osobnosti a rád bych taky poděkoval i za další
dárky, které jsem ve škole dostal. Kvůli tomuto
pozvání jsem dokonce odložil až na druhý den
rodinnou oslavu. Ale že by pro mě byl pobyt
v bazénu něčím neobvyklým, to ne. Plavat
chodím pravidelně každý den – kromě soboty
a neděle – a když ty moje letošní narozeniny
padly na pondělí, tak jsem do bazénu musel
(úsměv).

Kdo vás přivedl ke sportu?
Vyrostl jsem v Sokole, tam jsou moje sportovní začátky, tam jsem začal nabírat kondici.
Můj tatínek byl starostou Sokola u nás
v Náměšti, ale byl i v předsednictvu sokolské
župy Smrčkovy v Olomouci. A za svou aktivní
sokolskou činnost byl v roce 1951 zatčen
a odsouzen na šestnáct let. To se pak se mnou
táhlo až do té doby, než jsem začal překonávat
rekordy a dostal se do reprezentace. Pak už
jsem jezdil i do ciziny, ale tatínek mohl o mých
rekordech číst jen v novinách. Domů se vrátil
až po olympiádě v Římě.

Takže i váš světový rekord
„sledoval“ z kriminálu?

V té době byl zavřený v Jáchymově. Kopal
tam uranovou rudu. Ten rekord jsem vlastně
zaplaval pro něho...

Za kolik uplavete 100 metrů
prsa dnes?
V sedmdesáti letech jsem plaval stovku za
minutu čtyřicet, teď je to tak kolem dvou minut.

V současné době se stále
zúčastňujete světových klání.
Těší vás to?
Je to báječné, že se po tolika letech potkávám třeba s těmi, se kterými jsem soupeřil
v olympijském bazénu v roce 1960. Rád vzpomínám na mistrovství v Casablance a v Melbourne, kde jsem vyhrál všechny tři prsařské
discipliny, ale teď už mně to tak nejde (úsměv).
Fakt je, že na posledním mistrovství světa veteránů loni v Budapešti jsem byl s naší štafetou
zlatý, ale v individuálním závodě jsem skončil
až čtvrtý. Už se ale těším na podzimní mistrovství Evropy ve slovinské Kranji. To už budu
startovat v kategorii nad 85 roků, a tak se možná zase objevím na stupních vítězů (úsměv).

Co byste přál brněnskému
závodnímu plavání?
Máme dobré trenéry, ale nemáme dostatek
vyhovujících bazénů. Přál bych si taky, aby se
více pamatovalo na nás starší, na veterány.
Aktivní sportovci mají nejrůznější dotace a na
nás bývalé reprezentanty už jaksi není nějak
pamatováno. Myslím to obecně, já osobně si
stěžovat nemohu...

Jste jedním z jubilantů
letošního Brněnského roku
sportu, jak to vnímáte?
Je to kouzelné. My si toho vážíme a moc
bychom si přáli, aby si ti mladí z těch našich
životních příběhů něco vzali. A snad taky ten
náš příklad přispěje k tomu, aby se začalo
v Brně ještě víc sportovat.

Co pro vás znamená plavání?
Každý den jsem v bazénu a uplavu tak dva
kilometry. Ale ne, že je jen uplavu. My si dáváme zabrat, říkáme tomu stařecký intervalový
trénink. A jak pár dní neplavu, tak je to na mně
znát. Jsem nesvůj, ztrácím náladu a musím do
bazénu. I moje manželka říká, že plavání je
pro mě doping.
Vladimír Koudelka

Vítězslav Svozil
se narodil 9. dubna 1933 v Olomouci, ale
více než šedesát let bydlí v Brně. Sportoval už jako malý kluk, ale jeho plavecký
talent objevil až v jeho patnácti letech
trenér plaveckého družstva dorostenek.
Je to jediný Čechoslovák v historii, který
vytvořil světový rekord. Bylo to ve středu
1. května 1957 ve venkovním bazénu
v Piešťanech, kde 100 metrů prsa zaplaval časem 1:12,7. (V zájmu genderové
vyváženosti, ale zejména objektivity
budiž konstatováno, že někteří plavečtí
historici uvádějí jako první domácí světový rekord v plavání výkon Jarmily Müllerové z roku 1923 – 100 metrů znak
v čase 1:35,0). Světový rekord mu vydržel
až do září 1957 (překonal ho Rus Manaškin), byť v tom měsíci vytvořil v brněnských Zábrdovicích časem 1:12,2 rekord
evropský. Je mnohonásobným plaveckým mistrem Československa a několikanásobným mistrem světa i Evropy
v kategorii veteránů. Se svým bývalým
trenérem Josefem Kopřivou sestavil systém plaveckých tabulek, určený pro
měření výkonnosti v závislosti na věku
plavce, a pro své odborné znalosti byl
několik let za Evropu i členem vedení
světové federace veteránů. Vítězslav
Svozil vystudoval Fakultu tělovýchovy
a sportu na Univerzitě Komenského
v Bratislavě a po skončení kariéry v roce
1964 pracoval na Mendelově univerzitě
v Brně. Je ženatý, má dva syny a dvě
šikovné vnučky, rád zajde s přáteli na pivko a vzpomíná, jak se svým bratrancem,
vynikajícím hercem Ladislavem Lakomým, chodil na fotbalovou Zbrojovku
v dobách, kdy ještě hrávala na špici...

I
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Inzerce

Základní škola Brno,
nám. Míru 3, hledá
pracovnice do školní výdejny
DXNOt]HÿNX.
Pro více informací
tel. 543 211 805,
email zsmiru@zsmirubrno.cz

MICHAELA PROCHÁZKOVÁ
Realitní specialistka
pro oblast Brno-střed a okolí

Tržní odhad Vaší nemovitosti zdarma.
Pro moje klienty hledám byty
všech velikostí v Brně.
mobil: 604 255 641 • email: prochazkova@mpczech.cz
Vídeňská 55 • 63900 Brno • www.misa-byty.cz

Křenová 52
Brno

REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN
NA KLÍČ
Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

Nově otevřeno

BROUŠENÍ
OSTŘENÍ

pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14, Brno
www.nabrousime.cz

REKREAČNÍ
STŘEDISKO
SLOUP • MORAVSKÝ KRAS

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

• základní stupeň ubytování
s důrazem na pořádek a čistotu
• vlastní stravovací provoz,
k dispozici dvě prostorné jídelny
• široká nabídka sportovišť
hřiště s umělým povrchem,
volejbalový kurt,
hřiště na malou kopanou
• letní koupaliště a tenisové
kurty v těsném sousedství

UBYTOVÁNÍ
V PENZIONU
A LETNÍCH
CHATKÁCH
CELKOVÁ
KAPACITA
VÍCE NEŽ
200 OSOB

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

16 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2018

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

Inzerce

Bonus Brno

Chcete prodat
Vaši nemovitost?
řȊɽǉȚƃȟɰɥɨƅʤȶǏɰɽƃȶɁʤȈɽ
ɥɨɁǁǉȚȶȊƺǉȶʍӞ

¶ɁȶɽƃȟɽʍȚɽǉȴǏɥɨɁȟɁȶ˃ʍȢɽƃƺȈ˃ǁƃɨȴƃӝ
KӸȴƃȈȢӖȈʤƃȶƃӝˎȢɁʍɰɁʤƃխƺǉȶɽʍɨʰїіӝƺ˃
ʥʥʥӝȈʤƃȶƃˎȢɁʍɰɁʤƃӝƺ˃

PRAČKA

ZWY 61025 WI, A++

ɽǉȢӝƼӝќќќќїўљіњ

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

A++, 6 kg, 1000 ot./min.

5.990 Kč
INSTALUJEME A NEFUNKČNÍ
ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

Cena: 2.850 Kč (členové 2.650 Kč) / turnus
Více info na: www.kravi-hora.cz

NEMOVITOSTI POPTÁVKA
• Pro babičku koupím byt 1+1/
2+1. Hotovost. T: 604 508 585
• Lékař hledá cihlový byt 3+1
a větší. T: 739 586 722
• Koupím chatu/chalupu do
60 km od Brna. T.: 702 087 313

-HGLQHæQºHYURSVNº
WDQHæQÆXGºORVW
23/5 –//
%UQRYÖVWDYLxWôSDYLORQ)
0DKHQRYRGLYDGORGLYDGOR5HGXWD
0H]LQºURGQÆWDQHæQÆIHVWLYDO
NRVODYºPOHWY]QLNX
VDPRVWDWQÂKRåHVNRVORYHQVND

www.dancebrno.cz
FOTO: Pavel Hejný / DESIGN: Petr Stiegler
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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

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

KOMÁROV, tramvaj č. 12, PŘÍMO U ZASTÁVKY KONOPNÁ!!!

PŘ

tel.: 737 171 367

IJE
a o DEM
dv E Z
ez DA
em R
e MA

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

0£ģU£G D YRGXSě¯URGXDVOXQFH"
5£G D VSRUWXMHģ]£YRG¯ģDY\KU£Y£ģ"

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

-VPH$]XPD'UDJRQVEUQÝQVN£SRV£GNDGUDÏ¯ORGL
DSRě£G£PHQ£ERUQRY¿FKGUDNıDGUDÏLF
Pokud máš odvahu a bojovné srdce podívej se na
www.azumadragons.cz nebo rovnou zavolej na tel.: 777 85 15 24
7U«QLQN\QRY£ÏNıNDŀG«¼WHU¿RGQD6YUDWFHY-XQGURYÝ

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt
DQWLGHNXELWQtPDWUDFH
DGDOãt«
UR]YR]DPRQWiå
SRQGČOtDåSiWHN±KRG

DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]
ZZZDQSRUDF]

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924

NOVÉ BYTY V OSLAVANECH U BRNA
&HQ\XçRG.Ā

.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

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

www.podlahyslezak.cz

www.rezidence-oslavany.cz

VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ
STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ

KLIMATIZACE
VODOINSTALATÉRSTVÍ

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

Malíř a natěrač Ewald Zajíc
provádí
malby, tapety, dekorace, nátěry včetně
protipožárních a fasád
tel.: 603 411 013

www.malby-zajic.cz
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www.pohrby.cz

Naše školy

KŘÍDLOVICKÁ SLAVÍ
Základní škola a mateřská škola na Křídlovické ulici srdečně zve širokou veřejnost
ve dnech 25.–26. května na oslavy
90. výročí svého založení.
V pátek 25. května v době od 16.00 do
18.00 hodin bude škola otevřena k prohlídce
i k vzájemnému setkání absolventů, připravena bude výstava žákovských prací
a dobových fotografií. Návštěva školy bude
možná také v sobotu 26. května od 9.00
do 12.00 hodin. Dvoudenní oslavy vyvrcholí
velkolepým společenským večerem.
Na tuto slavnostní událost zveme rodiče
našich žáků, bývalé absolventy a přátele
školy. Přijďte se pobavit a strávit s námi příjemný večer. Společenský večer se uskuteční 26. května od 18.00 hod. v Kulturním
centru Babylon na Kounicově ulici.
Uvidíte nejen tradiční polonézu žáků
9. ročníku, ale také vystoupení žáků 3. A
s názvem Když nemůžeš, tak přidej a taneční
vystoupení bývalé žákyně Lucie Růžičkové

VYZNAMENÁNÍ
Na Den učitelů byla v Senátu v Praze
ministrem školství oceněna dlouholetá
a velmi obětavá pedagožka Ing. Helena Vaňková medailí MŠMT.
Den předtím dostala podobnou
medaili za celoživotní dílo od Asociace
obchodních akademií ČR. Ing. Helena
Vaňková, vyučuje na Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické
a vyšší odborné škole na Kotlářské 9 od
roku 1990.
Je zodpovědná, spolehlivá, má velmi
dobrý vztah se svými studenty, umí s nimi
navázat kontakt, vysvětlit učivo přehledně a názorně. Její studenti, absolventi
školy, studují na vysokých školách nejen
s ekonomickým zaměřením. GratulujeJiří Haičman I
me.

a jejího tanečního partnera Jonáše Tománka, kteří získali ocenění mistři ČR ve standardních tancích a vicemistři ČR v latinskoamerických tancích. K tanci i poslechu
zahraje kapela PartyLeaders, celým večerem bude provázet moderátorská dvojice
Jan Tománek a Šárka Kašpárková. Vstupenky na společenský večer si můžete zakoupit
v předprodeji v kanceláři školy.
Lenka Hofírková

I

JARNÍ JARMARK
V závěru března se v prostorách Základní školy na Hroznové konal dobročinný Jarní jarmark.
Žáci v praktických činnostech, ve
výtvarné výchově a v jiných předmětech
během uplynulých měsíců vyráběli
výrobky s jarní tematikou. Žákovský parlament je společně s dobrovolníky z řad
žáků prodával na stáncích na jarmarku.
Prodejní doba byla od 15.00 do 18.00
hodin. Součástí byl doprovodný program
– vystoupení žáků naší školy, které se
uskutečnilo v tělocvičně. Účast rodičů,
spolužáků i známých byla vysoká. Všem
přítomným se jarmark i vystoupení líbily.
Na jarmarku se vybrala vysoká částka
23 916 Kč. Každá třída si sama určí, co
za svůj díl nakoupí u nadace Člověk v tísni. Všem účinkujícím, dobrovolníkům
a žákovskému parlamentu děkujeme.
Mgr. Petra Franková I
a Mgr. Mirka Geislerová

VÝUKA ZAČÍNÁ UŽ
V PŘÍPRAVKÁCH

Již druhým rokem je součástí výuky přípravných tříd na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE).
Metoda u dětí rozvíjí mnoho dovedností
a ve zkratce můžeme říct, že výuka FIE

s sebou nese přirozenost, skvělou návaznost
práce, zprostředkování poznatků skrze dosavadní zkušenosti dětí a prokazatelnou účinnost do mnoha oblastí předškolního vzdělávání. Nabízí intenzivní rozvoj komunikačních
schopností, respektování názorů druhého.
Lepších výsledků dosahují děti také v grafomotorických cvičeních.
I v dalších oblastech se s kolektivem mnohem lépe pracuje, protože děti dokážou analyzovat, co vidí na ploše běžných pracovních
listů. Samostatně odhadují zadání úkolu, a co
k jeho splnění budou potřebovat.
Velmi silné je pak pro nás všechny téma
Vzoru, které se objevuje v mnoha oblastech
předškolního vzdělávání a se kterým se děti
setkávají při lekcích FIE hned na počátku.
Můžeme se o něj často opřít například při
rozvoji zrakového vnímání, předmatematických dovedností, hrubé i jemné motoriky
a grafomotoriky. Vzory najdeme i v případě
řečových dovedností a logopedické prevence, v pohybových hrách.
Mgr. Zdeňka Párová

I
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Naše školy

DESET LET AMARI
KEREKA
Srdečně všechny zveme na jubilejní
10. ročník hudebního festivalu Amari
kereka, který se koná 24. května od
14.00 hodin v KS Omega, Musilova 2a.
Pořadatelem je opět ZŠ a MŠ Brno, nám.
28. října 22. Můžete se těšit na program
plný hudby, tance a zpěvu s názvem Bylo,
nebylo, v němž účinkují žáci naší školy,
žáci ZŠ Křenová, ZŠ Merhautova, ZŠ Graﬁcká z Prahy a hosté ze severu Moravy.
Novinkou budou latinskoamerické tance a sourozenecká kapela 4GYPSIES.
Tradiční vystoupení si připravila taneční
skupina Merci a děti z nízkoprahového
zařízení na faře v Zábrdovicích. Doprovodná výstava představí veřejnosti malý
obrazový průřez všemi předchozími ročníky hudebního festivalu. U příležitosti
10. výročí konání festivalu vydává škola
pro všechny návštěvníky pamětní pohlednici. Občerstvení je zajištěno. Přijďte s námi
strávit příjemné jarní odpoledne, budete
Mgr. Jana Šťastná I
vítáni.

FANTASTICKÉ
FLORBALISTKY

Florbalistky 1. stupně ZŠ Horní se 23. března zúčastnily národního ﬁnále – Východ
ČEPS Cup, který se konal v Olomouci.
Turnaje se zúčastnilo 8 nejlepších týmů,
které byly úspěšné v krajských kolech. Turnaj se hrál systémem 2 skupin po 4 týmech.
Po vynikajícím výkonu našich hráček jsme
se dostali do semifinále mezi 4 nejlepší týmy.
Postupová matematika do republikového
finále byla jasná. Postupovaly 3 týmy, pro
čtvrtého místo už nebylo. V semifinálovém

OLYMPIJSKÝ DEN
NA OSMECU
Sportovní dopoledne plné různých disciplín
se letos uskuteční ve středu 30. května,
kdy se ráno sejdou žáci prvního a druhého
stupně v prostorách školy na zahájení sportovního dne.
Pro všechny přítomné bude po zahajovacím ceremoniálu připraveno 10 různých
sportovních aktivit. Některé v budově školy,
tělocvičnách a jiné ve venkovních prostorách v okolí školy.
Naši učitelé a asistenti se představí
v rolích rozhodčích a budou poctivě měřit,
hodnotit a zapisovat výsledky jednotlivců.
Soutěžit se bude nejen o nejlepší jednotlivce v deseti kategoriích, ale také o nejlepší
sportovní kolektiv 1. a 2. stupně.
A jak už bývá zvykem, kromě sportování
je součástí tohoto dne vytvoření olympijské
vlajky své třídy a nejnápaditější vlajky třídních kolektivů se dočkají odměny.
Všechny výsledky a shrnutí celého dne
vyhlásí naše paní ředitelka Mgr. Ludmila Alt-

manová na slavnostním vyhlášení olympijského dne v pátek 1. června na dvorku naší
ZŠ na ulici Stará.
Na tuto tradiční velkolepou sportovní akci
jste všichni srdečně zváni.
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Mgr. Oľga Kušnierová

I

utkání jsme již podruhé narazili na hráčky
z Lutína a i přes obrovskou snahu byly lepší
a zaslouženě přes nás postoupily do finále.
Naše děvčata podala na turnaji vynikající
výkon a dostala se mezi šest nejlepších škol
v republice, které se poperou o mistrovský
titul základních škol. Za tímto obrovským
úspěchem je i spolupráce sekce tělesné
výchovy s oddílem Fbc Hornets Brno v čele
s Vladimírem Kubínem, kde se děvčata florbalově připravují.
Velkého ocenění dosáhla Nikola Pieczonková, která se dostala do all stars týmu turnaje a Magdaléna Jeřábková, která obsadila
2. místo v dovednostní střelecké soutěži,
ale poděkování patří všem děvčatům za
vzornou reprezentaci školy, města Brna
a Jihomoravského kraje.
Mgr. Martin Petržela

I

DEVÁŤÁCI VYJELI
DO ELEKTRÁREN
V půlce března se žáci 9. ročníků ZŠ
Hroznové zúčastnili exkurze do dvou
známých elektráren – Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací Vodní
elektrárny Dalešice.
Nejdříve jsme jeli do JE Dukovany. Do
samotného areálu jsme možnost vstupu
neměli, ale naše exkurze probíhala
v moderním informačním centru, které je
speciálně připraveno pro návštěvníky
a školní exkurze. Pomocí jednotlivých videí
a modelových ukázek byla žákům představena výstavba a funkce této elektrárny.
Na závěr programu pracovnice elektrárny
upozornily na možnost blackoutu, který
nás může postihnout. Poté jsme přejeli do
PVE Dalešice. Tam nás paní průvodkyně
nejdříve seznámila s historií, výstavbou
a významem elektrárny. Po zhlédnutí infocentra jsme prošli s helmami na hlavě technickými místnostmi elektrárny. Procházeli
jsme kolem turbín, které byly v provozu.
Pro žáky byla exkurze zpestřením a zamyšlením se nad svým hospodařením
s elektřinou.
Mgr. Petra Franková

I

Volný čas

GHETTOFEST
ŽIVELNÝ
I UKÁZNĚNÝ

BRRR NO,
BRNĚNSKÉ POVĚSTI

Ghettofest 9. června nabídne již posedmé
prostor pro společnou tvorbu v lokalitě
tzv. brněnského Bronxu.
Pod záštitou projektu Barvy brněnského
Bronxu otevře Ghettofest 9. června prostor
různým komunitním aktivitám a dílům, které
vznikají naživo, neboť jedním z jeho hlavních
principů je právě odstranění hranic mezi
umělcem a divákem. Návštěvníci se tak zapojí
např. do jam session, tanečních, pěveckých
či cirkusových workshopů, a sami se tak svým
výstupem stanou součástí programu.
Přirozeným protipólem k živelnému pouličnímu reji pak bude program šitý na míru
objektu bývalé káznice, kde se představí
hned dva scénické formáty: hudební projekt
Káznice zní!, který se více než na klasický
písňový formát bude zaměřovat na vytváření
hudebních ploch v živém kontaktu s atmosférou místa, a divadelní scéna Básníci v káznici, kde bude uvedeno několik divadelních
her inspirovaných básníky a jejich osudy.
Anna Šmídová

I

(kad)
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MÁJOVÁ
HVĚZDÁRNA

VÝLETY DO
HISTORIE
Pro milovníky Brna a jeho historie je
připraveno několik zajímavých přednášek a procházek.
Přednášky se budou konat vždy od
18.00 hodin ve společenském centru
radnice městské části Brno-střed na
Dominikánské 2.
• 17. května s Markem Peškou – Archeologie středověkého Brna a její mezinárodní význam
• 24. května s Markem Peškou – Brněnské textilní továrny
• 31. května s Alešem Navrátilem –
Opevnění hradu a pevnosti Špilberk
ve světle nových archeologických
výzkumů
• 7. června s Petrem Vachůtem a Liborem Balákem- Burgo Brunensi – rekonstrukce podoby brněnského hradu
v 11. století.
Michal Doležel

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří
kohoutů“, příspěvková organizace městské
části Brno-střed připravuje spolu se studenty virtuálního průvodce po deseti místech, spjatých s brněnskými pověstmi.
Premiéra prezentací všech pověstí proběhne 22. května 2018 v rámci Muzejní noci.
Jedná se o multimediální zpracování deseti
vybraných brněnských pověstí formou volné audiovizuální instalace či plastiky.
Virtuální průvodce vás provede po konkrétních místech v centru Brna, přímo spjatých s jednotlivými pověstmi.
Bude to například Dům u kamenné panny,
Alfa pasáž, Nová radnice, Katedrála sv. Petra
a Pavla a další. Legendy a pověsti pro účely
virtuálního průvodce zpracovali studenti
Masarykovy univerzity, Fakulty informatiky,
ateliéru grafického designu a multimédií,
pod vedením MgA. Heleny Lukášové ArtD.
a Vysokého učení technického Brno, Fakulty výtvarných umění, pod vedením MgA.
Jana Šrámka, Ph.D.

I

Projděte kvetoucím parkem Kraví hory
a ocitnete se ve vesmíru, na hvězdárnu
se můžete podívat i o květnových svátcích. Máme otevřeno 1. i 8. května.
Schválně se večer, samozřejmě pokud je
pěkné počasí, podívejte z okna. Máte-li alespoň trochu dobrý výhled směrem nad
západní obzor, určitě si všimnete velmi jasné
hvězdy. Je to planeta Venuše. A jelikož je
viditelná po západu Slunce, říká se jí také
večernice. Když ale přijdete na Hvězdárnu
a planetárium Brno, uvidíte toho ještě více!
Květnové obloze budou dominovat souhvězdí Lev, Panna a Pastýř s velmi jasnou hvězdou
Arcturus. Kromě nich se můžete dalekohledy
podívat na kulovou hvězdokupu M 3, galaxii M 51, tajemnou hvězdokupu NGC 457
a také celou řadu dvojhvězd.
Hvězdárna a planetárium Brno své brány
téměř nikdy nezavírá. Stačí kliknout na
www.hvezdarna.cz a hned budete vědět, kdy
se přijít podívat na vesmír, nebo některý z programů pro děti i dospělé.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
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RETRO LÉTO
V LETOHRÁDKU
MITROVSKÝCH

Retro výstava o brněnských plovárnách, lázních, plážové módě a starých
bicyklech je k vidění od 5. května do
24. června v Letohrádku Mitrovských.
Po úspěchu předchozích retro výstav,
které jsme během uplynulých 10 let
uspořádali, jsme se v rámci 100. výročí
vzniku ČSR v letošním roce a v souvislosti s festivalem RE:PUBLIKA rozhodli
uspořádat výstavu Léto v Brně. Připomene městské a říční lázně, plovárny
nebo sportoviště povětšinou navržené
předním brněnským / československým
architektem Bohuslavem Fuchsem
(Výstavní, Kopečná, Zábrdovice). Zároveň přiblíží tehdejší trávení volného
času, dobovou letní módu, sportovní
náčiní atd. Jsme hrdí, že zde představíme téměř neznámé, naprosto jedinečné
sbírky oděvů a doplňků, plavek a sportovního náčiní, historických bicyklů a trojkolek atd. od soukromých sběratelů
z mnoha koutů ČR.
Návštěvníci výstavy se dovědí mnoho
zajímavých informací historického
a architektonického charakteru, seznámí
se také s dobovými provozními
a návštěvními řády, ceníky, s metodikou
plování, zdravotní tělovýchovou na slunci, vzduchu a ve vodě, s otužováním,
první pomocí apod.
Letní móda a plavky budou rozděleny
podle prvních sedmi desetiletí 20. století,
nebudou chybět ani klobouky, brýle, plovací, sportovní nebo zábavní pomůcky
a mnoho dalších exponátů, stejně jako
dobové dokumenty, almanachy, fotograﬁe, pohlednice nebo časopisy. Více na
www.letohradekbrno.cz.
Mgr. Petr Lukas

I
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UTUBERING NA BVV

Potkat největší hvězdy českého i slovenského YouTube mohou fanoušci 5. května
na Utuberingu na brněnském výstavišti.
Především ti, kdo patří do takzvané generace Z, mají možnost strávit s elitou internetových videí celý den. Setkat se s nimi naživo
a poznat je i jinak než z obrazovky notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu. Na
čtvrtém ročníku Utuberingu se fanouškům
odhalí například Jirka Král a Kovy, Gogo, Anna
Šulc, MenT, Martin Carev, Baxtrix nebo Bára
Votíková, duo z A Cup of Style či Katka Králová
publikující pod nickem Svět podle Katky. Utu-

Monika Hořínková

I

DANCE BRNO 100

NEJEN O ŽIVOTĚ
NICKA CAVEA
Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha
přivítáme v Moravské zemské knihovně
Reinharda Kleista, který přijede představit
průřez svou vlastní tvorbou.
Akce se bude konat 9. května od 18.00
hodin v Konferenčním sále, celý večer bude
moderován a tlumočen. Reinhard Kleist se
narodil v roce 1970 v Hürthu u Kolína nad
Rýnem. V Münsteru studoval graﬁku a design.
Tady vznikla i jeho první alba. Od roku 1996
žije a pracuje v Berlíně. Autor životopisných
komiksů, ale i ilustrací pro knihy a obaly LP.
Za svoji tvorbu byl vyznamenán mnoha cenami, např. cenou za literaturu pro mladistvé
v německém jazyce za svoji graﬁckou novelu
Boxer: pravdivý příběh Hercka Hafta z roku
2012.
Své umění prezentuje po celém světě prostřednictvím workshopů, přednášek, výstav
a koncertů spolu s kreslením v reálném čase
(live drawing concert).
Richard Guniš

bering je událost nejen pro děti a mládež,
ale také pro jejich doprovod, rok od roku
nabízí zajímavější program i pro rodiče. Letos
je budou v průběhu dne bavit jak youtubeři,
tak jiné známé české osobnosti, které nabídnou hlavně přednášky o cestování a dobrodružství, ale taky třeba o bezpečném chování
na internetu.
Akce se koná od 14.00 do 20.40 hodin.
Vstupenky a více informací na stránkách
www.utubering.cz.

Brno se letos připojuje k celorepublikovým
oslavám vzniku našeho státu festivalem
RE:PUBLIKA 1918–2018. Tento rozsáhlý
projekt se bude opírat o několik klíčových
akcí a právě jednou z nich je také festival
Dance Brno 100.
Národní divadlo Brno na festival pozvalo
taneční soubory nástupnických republik
habsburské monarchie. Poprvé v historii se
tak na jednom místě představí soubory
Národních divadel Polska, Slovenska, Srbska,
Rakouska, Slovinska, Ukrajiny, Chorvatska,
Maďarska a České republiky (Balet ND a Balet
NdB). Vystoupení se budou konat v divadle
Reduta, v Mahenově divadle a na výstavišti
v pavilónu F.
Balet Národního divadla Brno zahájí
23. května festival svojí premiérou inscenace
Amadeus MozArt v divadle Reduta, celou
taneční událost uzavře 16. června Maďarský
národní balet Budapešť se svým představením LOL – Trois Gnossiennes / 5 Tangos /
Black Cake.
Více na www.dancebrno.cz.

I
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LÉTO NA
ŠPILBERKU ZAHÁJÍ
BLOMQVIST
Fléda letos opět odstartuje špilberskou
hudební sezonu pod širým nebem.
Návštěvníky čeká 31. května strhující koncertní zážitek kombinující minimalistické
techno s živými nástroji v unikátním prostoru hradního nádvoří.
Velkou taneční party v berlínském duchu
rozpoutá špička alternativního techna Jan
Blomqvist s Christianem Dammannem na bicí
nástroje a Felixem Lehmanem na klávesy.
Vynálezce koncertního techna Blomqvist loni
uchvátil vyprodanou Flédu v rámci festivalu
elektronické hudby Echoes, kde v sólovém
vystoupení představil aktuální album Remote
Control. Atmosférické techno zahalené do
melodických aranží získalo nejen uznání kritiků, ale také přízeň tisíce návštěvníků hudebních festivalů po celém světě.
Na Špilberku Blomqvist představí nový rozměr své tvorby spočívající v dialogu se živými
nástroji. Důstojný úvod berlínské trojici zajistí
pražské duo Bratři ve složení Ondřej a Jiří
Veselý. Více o akci i programu klubu na
www.ﬂeda.cz.
Sabina Coufalová

I

MUZEJNÍ NOC
Brňané se 19. května mohou těšit na
v pořadí už 14. muzejní noc.
Na předposlední květnovou sobotu
připadne oblíbená Muzejní noc, během
níž mohou lidé putovat po městě
a navštěvovat galerie, muzea, ale i jiné,
jindy méně dostupné instituce, jakou je
například budova Jihomoravského krajského úřadu nebo České národní banky.
Celkem se letos zúčastní 27 institucí,
hlavním organizátorem je jako vždy
Moravská galerie, která pro návštěvníky
připravuje nové webové stránky a také
tištěnou informační brožuru, v níž najdou
lidé veškeré informace o doprovodném
programu. Ten bude jako vždy bohatý,
těšte se na koncerty, výtvarné programy
pro děti, módní přehlídky, komentované
výstavy, ohňovou show a mnoho dalšího.
Více již brzy na www.brnenskamuzejninoc.cz/ a také na facebooku.
Mgr. Michaela Paučo

I
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HVĚZDY V PARKU

KE DNI MATEK

Stalo se již milou tradicí, že u příležitosti Dne
matek spolek Ženy50 pořádá koncert, nejen
jako dárek pro maminky a ženy, ale i pro
všechny milovníky hudby.
Koncert se koná 13. května v Sále Otakara
Motejla v budově Kanceláře veřejného
ochránce práv na Údolní 39, začíná v 19.00
hod. a vstup je zdarma. Na tom letošním,
v pořadí již jedenáctém, zaznějí v podání
Moravského klavírního tria skladby Josepha
Haydna, Slovanské tance Antonína Dvořáka,
vášnivé tango A. Piazzolly a mnoho dalších
romantických kusů. Moderuje Monika Brindzáková. Více na www.zeny50.cz.
Jana Jarušková

I

Slavnostní setkání a koncert k osvobození
Nebe plné hvězd přivádí každoročně
poslední dubnový den do sadů Národního
odboje – do parku před klubem Šelepka –
vynikající hudebníky a zpěváky.
Kromě Yvetty Simonové, Erika Knirsche,
Zdeňka Nováka, Mojmíra Bártka, Jiřího Suchého a slovenského hosta Marcely Laiferové,
zmiňuji zejména umělce narozené v roce 1943,
který letos akcentujeme: Radek Rettegy, Felix
Slováček, Helena Blehárová, Jaroslav Wykrent,
Vladimír Pišan a Zdeněk Treblík se svým
mládežnickým Wraa Dap Bandem. Jejich
vystoupení jsou jakýmsi lidským kontrapunktem k připomenutí umučených či popravených
odbojářů, kteří odešli právě v roce 1943 a jejichž
jména dnes nosí brněnské ulice. Takové osobnosti připomínají tzv. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI, které jsou pod záštitou starostů MČ Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky již od roku
2006 součástí tohoto slavnostního setkání
a koncertu. V rámci Brna-střed tak letos vzpomeneme Richarda Körnera a jeho 125. výročí
narození a pětasedmdesáté výročí smrti. Tento
brněnský poštovní úředník bydlel v době své-

ho zatčení v ulici Blatného, která nese od září
1946 právě jeho jméno.
V pondělí 12. dubna 1943 zemřel v Berlíně
na následky mučení tajemník brněnských
Rudých odborů Stanislav Roubal, po kterém
je pojmenována ulice Roubalova v Masarykově
čtvrti, a zapomenout bychom jistě neměli ani
na kapitána Otakara Jaroše, který padl 8. března 1943 v bitvě u Sokolova, a po kterém je
pojmenována brněnská třída Kpt. Jaroše.
Vroce 2018 chceme také připomenout životní osud Huga Trauba, i když rok jeho úmrtí je
podle internetové encyklopedie Brna datováno jednou rokem 1943, podruhé 1942. Huga
Trauba vzpomeneme také s odkazem na
významnou současnou brněnskou aktivitu –
zasazování pamětních kostek, tzv. Stolpersteinů – Kamenů zmizelých. V létě roku 2013 svým
členům židovského původu a jejich rodinným
příslušníkům realizoval Kameny zmizelých
poprvé i Sokol Brno I a Stolpersteine k uctění
památky Huga Trauba a jeho manželky v ul.
Čápkova před domem číslo 5, kde Traubovi
bydleli, byl usazen v pátek 19. července 2013
Vladimír Koudelka I
mezi prvními.

ZDRAVÍ JE DAR
Každé dva týdny přijíždějí téměř tři
stovky seniorů i osob středního věku,
aby si vyslechli přednášky kurzů Zdraví
je dar a Spirituální dimenze člověka.
Přednášky spojené s diskusí se konají
v Bakalově sále na Žerotínově nám. 6.
Mezi přednášející patří přednostové
brněnských klinik, univerzitní pedagogové, brněnský biskup Mons. Vojtěch
Cikrle nebo zakladatelka českého hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošová.
V rámci kurzů se uskutečňují exkurze
a nácvik vhodné pohybové aktivity,
posluchači mají právo skládat kolokvia
a po splnění podmínek obdrží Diplom
absolventa Akademie třetího věku. Na
kurzy dojíždějí posluchači ze čtyř krajů
České republiky.
Právě nyní je vhodná doba pro podání přihlášky, elektronicky na stránkách
www.a3vbrno.cz, osobně pak na recepci Centra pro rodinu a sociální péči na
Biskupské 7.
Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu
pátek 11. 5. 2018
19–22 hodin
Spoleûenský sál radnice Brno-stłed, Dominikánská 2

Vstupné: 150 Kû
Płedprodej vstupenek od 24. 4. 2018 • Botanická 13, Brno,
tel.: 541 238 664, 725 871 752 • po–pá: 9–12 hodin a 14–18 hodin

I
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PESTRÝ PROGRAM
V ZAHRADĚ

GULÁŠ FEST 2018
Příznivce dobrého jídla, pití a zábavy zveme 12. května od 10.30 hod. do areálu
tenisových kurtů BLTC apřilehlého parku
Lužánky na IV. ročník klání o nejlepší
guláš – Lužánecký Guláš Fest 2018.
Předpokládaná účast minimálně dvaceti
čtyřčlenných soutěžních týmů poskytuje
záruku rozmanitosti a určitě si každý najde
svůj nejchutnější guláš. Soutěž je koncipována jako otevřená – zúčastní se amatérské, poloprofesionální i profesionální
týmy odkudkoliv. Své týmy představí již
tradičně populární brněnští herci a premiérově zástupci Národního Divadla Brno.
Každý z návštěvníků akce se automaticky
stane součástí veřejné poroty tím, že vhodí
hlasovací tiket do urny soutěžního týmu,
kde mu nejvíce zachutná. Vítězem se pak
stane soutěžní tým s největším počtem
obdržených tiketů. Vedle již zmíněné pestré škály gulášů budou mít návštěvníci možnost ochutnat také další pochoutky, výborná piva a vína. V průběhu celého dne bude
připraven také bohatý doprovodný kulturní
program. Více na www.gulasfestbrno.cz.

Otevřená zahrada připravila na květen
několik zajímavých akcí, děti od 7 do 12 let
navíc zve na letní příměstský tábor.
Jak být krásná i bez chemie vám poradí
17. května od 16.30 do 19.30 hodin v Bylinkové dílně Krásná Šeherázada, na akci je
nutné se předem přihlásit. Šifrovací hry, čtení
do ouška i loutkové divadlo slibuje Jarní
slavnost, která se v prostoru Otevřené zahrady koná 20. května od 11.00 do 17.00 hodin.
Koncert skupiny Tranzan zahájí vernisáž Iva-

ny Bambasové 31. května v 18.00 hodin.
Sochy budou umístěny v zahradě, ve večerních hodinách se rozsvítí a znásobí tak své
kouzlo. Pro školáky od 7 do 12 let je připravený na letní prázdniny příměstský tábor Ze
života stromů. Více informací včetně přihlášek na akce najdete na www.otevrenazahrada.cz.
Pobyt v zahradě od 26. dubna zpříjemní
malým i velkým návštěvníkům nové Bistro
Otevřená zahrada. Martina Joachim I

LIPKA MYSLÍ
I NA SENIORY

ČAS PRO RODINU

Kromě dětí si pestrých aktivit na Lipce užijí
i senioři.
Během školního roku se vždy jednou
měsíčně scházejí prarodiče se svými vnoučaty na akci Senioři a děti, aneb Babi, dědo,
pojďte si hrát! Společně zde tvoříme, hrajeme
si a poznáváme okolní svět. V letošním roce
provází tato setkání Křemílek a Vochomůrka,
kteří dětem i dospělým ukazují, jak se mění
příroda v jednotlivých ročních obdobích. Do
začátku prázdnin nás čekají ještě dvě schůzky: 17. května – Jak šli pro první jarní pochutnání, 14. června – Jak našli poklad. Pokud
máte vnouče ve věku od 4 do 8 let, přijďte
společně strávit příjemné odpoledne.
Každý měsíc se schází také Seniorský klub
BB, 7. června připravuje návštěvu výrobny
české ekodrogerie Tierra Verde. Chcete-li
se zúčastnit, je třeba se přihlásit.
V pondělí 18. června na Jezírku u Soběšic
mohou senioři zažít Léto v zahradě a program bude pokračovat i o prázdninách.
O všech aktivitách se dozvíte na
Amálie Rosíková I
www.lipka.cz.

Už od roku 1994, kdy OSN poprvé vyhlásila
Rok rodiny, je 15. květen Mezinárodním
dnem rodiny.
Jak postupoval čas a význam tohoto dne,
zrodila se v České republice kampaň Týden
pro rodinu. Ta letošní proběhne od 12. do
20. května a její motto zní Čas pro rodinu.
Centrum pro rodinu a sociální péči zve
14. května od 10.00 do 16.00 hod. na Den
otevřených dveří do svého sídla na Biskupské 7, další akcí Týdne pro rodinu je 18. května
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Gregor Mareček
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seminář Sourozenecké vztahy. Povede ho
renomovaná psycholožka a odbornice na
rodinné vztahy Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Vyvrcholením kampaně bude Den pro
rodinu – otevřená akce pro celé rodiny, která
proběhne 19. května od 14.00 hod. Pro děti
i rodiče či prarodiče budou připravená zábavná stanoviště s úkoly, divadelní představení,
tvoření, vystoupení kouzelníka, ukázky deskových her. Více na www.crsp.cz.
Bc. Lenka Havrlantová

I

Volný čas

TÁBORY NA
POSLEDNÍ CHVÍLI

Váháte nad výběrem letního tábora pro
vaše děti? Hledáte pro ně zábavu, ale zároveň chcete mít jistotu, že o ně bude vždy
dobře postaráno? Středisko volného času
Lužánky má na vybraných příměstských
a pobytových táborech stále volná místa.

PREDÁTOŘI VE 3D
Mysleli jste si, že predátoři to mají
v přírodě snadné? Zhlédněte nový
napínavý 3D film, který ve VIDA!
science centru promítají denně, a zjistěte, kdo opravdu stojí v divočině na
straně vítězů.
Právě predátoři totiž při lovu často
prohrávají. Sledujte, jestli uspěje jedno
z nejrychlejších zvířat na zemi – gepard,
který pronásleduje stádo pakoňů, aby
nasytil svá hladová mláďata.
Bude se svou loveckou strategií
úspěšný křižák Darwinův žijící v dešťových pralesích? Dává si totiž načas, než
kořist lapí do 25 metrů dlouhého vlákna.
Velmi obtížně si v poslední době
zajišťují potravu také lední medvědi.
Úbytek ledových ker způsobil nedostatek tuleňů, kteří na ledových plochách odpočívali.
Dokument s dabingem Hynka Čermáka pochází z produkce BBC.
Ema Zezulová

VÝSTAVA OBRAZŮ
NA BOTANCE

Pokud chtějí vaše děti zažít pořádné letní
dobrodružství, vypravte je na pobytový tábor.
Letos nabízíme přes 20 pobytových táborů
pro děti, mládež, dospělé i rodiče s dětmi.
Z neobsazených pobytových táborů doporučujeme například tábor pro rodiče s dětmi,
kterým budou provázet krysí kamarádi. Pro
dospělé připravujeme týdenní jógový kurz
na Vysočině a malí herci s námi mohou tradičně vyjet na divadelní tábor.
Pro ty, kdo zůstávají v Brně a večer se chtějí
vracet do své postýlky, nabízíme více jak 180
příměstských táborů, které většinou probíhají
v pracovní době od pondělí do pátku. Malí
sportovci se mohou přihlašovat na tábor plný
sportovních her, atletický nebo tanečně-sportovní příměstský tábor. Umělci mohou vyjet
na keramický, hudební, výtvarný i rukodělný
tábor a malí herci se mohou přihlásit na improvizační, divadelní nebo cirkusový tábor.
Více na www.luzanky.cz.
Mgr. Anna Petrželková

I

Botanka zve na výstavu děl absolventů
výtvarných kurzů. Vernisáž se bude
konat 31. května od 17.00 hod. v sídle
centra volného času na Botanické 13.
Na Botance se od vzniku centra volného času učí děti, dospělí i senioři
výtvarným technikám, malbě akvarelem,
tuší, kresbu tužkou i uhlem, olejomalbu.
Každým rokem je vernisáž pro výtvarníky
poctou a zároveň odměnou i pro lektory
za jejich celoroční práci. Výstava je volně
přístupná pro veřejnost až do konce
Olga Chladilová I
června.

CYKLOHRÁTKY
NA KRAVÍ HOŘE
Lehce sportovní a zábavné odpoledne nejen pro malé cyklisty, ale
i jezdce na šlapadlech, odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách.
Neděle 13. 5. 2018
14–18 hod
Vyřazovací cyklozávod dětí do 12 let,
„miminovská rychlovka“, jízda
zručnosti, doprovodný program,
cykloceny, občerstvení a další
zajímavosti pro všechny příznivce
cyklistiky.
Vstupné: Zdarma
V případě velmi špatného počasí se akce nekoná.
kocmankova@kaveeska.cz, tel.: 725 825 508, 777 198 400

I
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ZAČÍNÁ VARHANNÍ
FESTIVAL

Brněnský varhanní festival se řadí v kulturním kalendáři města Brna mezi oblíbené
akce, které přinášejí obohacení všedních
dnů. Dlouhá doba existence, letos 38. ročník, ukazuje, že varhanní hudba se neustále
těší zájmu publika a přitahuje posluchače
všech věkových kategorií.
Na osmi koncertech, ve čtyřech chrámech
a na čtvero varhanách se rozezní královský
nástroj v centru Brna a jeho tóny z dílen
různých mistrů varhanářů obohatí hlavně
červnové večery.
Za zmínku stojí koncertní nástroj v jezuitském kostele i rekonstruované historické varhany v loretánské kapli. Pěkný večer můžete
strávit v Červeném kostele nebo v kostele
sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Podtitul
S varhanní hudbou od baroka k dnešku napovídá, že dramaturgie umožní vyslechnout prů-

řez varhanním dílem světových a především
českých skladatelů od baroka po 21. století
a je svým hudebním i mimohudebním obsahem spíše zaměřena na konfrontaci české
hudby všech epoch a zviditelnění bohaté
pokladnice české tvorby, jejíž rozsah je obdivován po celém světě.
Letošní ročník, který proběhne od 30. května do 7. července, představí umělce domácí,
dále z Rakouska, Norska, Lucemburska, Polska, Estonska a Bulharska.
Zahajovací koncert ve středu 30. května
v jezuitském kostele oslaví nejen majestát
krásných koncertních varhan, kterými se pyšní naše město, připomene i 90 let od úmrtí
Leoše Janáčka, který nerozlučně patří k Brnu.
Královský nástroj obohatí lidský hlas sólový
nebo sborový.
Na úplný závěr celého festivalového klání
usedne 7. července za varhany v den svých
95. narozenin emeritní rektorka Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně a patronka Brněnského varhanního festivalu prof. Alena Veselá, která se svými hosty u svého milovaného nástroje oslaví své obdivuhodné
výročí.
Rozhodně stojí za to zaznamenat si v diáři
termíny koncertů a přijít se zaposlouchat do
nádherné hudby, která zcela určitě přinese
spoustu nevšedních zážitků. Více na
www.varhany.nomi.cz.
MgA. Hana Bartošová

I

CO NÁM VÁLKA
VZALA A DALA
Rok 1918 – co nám válka vzala a dala… –
tak se jmenuje letošní hlavní výstava
Muzea města Brna na hradě Špilberku.
Začne 3. května a potrvá až do konce roku.
Rok 1918 nebyl přelomový pouze pro nás.
V Evropě se chýlil ke konci dosud nejhorší
válečný konﬂikt, rozpadaly se monarchie
a vznikaly nové státy, včetně Československa. I tak strašlivá věc, jakou válka byla, měla
pozitivní důsledky – kromě technologického
pokroku třeba i zrod našeho samostatného
státu.
Jeho prvních sto let oslaví Muzeum města
Brna vzpomínkou na hrdinství i bázeň našich

předků. Výstava připomene skrze historické
fotograﬁe a předměty příběhy vojáků vracejících se z války. Dobové snímky zachycují
jejich každodenní život na frontě, ale i technické novinky, které používali.
Výstava přiblíží i události, které se v Brně
odehrály po vyhlášení republiky. Neznámí
lidé například poničili na náměstí Svobody
sochu Wehrmanna, kterou vnímali jako symbol monarchie a němectví.
Jak socha vypadala, uvidí návštěvníci právě na hradě Špilberku.
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Mgr. Daniel Zeman
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ROZHNĚVANÁ
PLANETA
V Domě pánů z Kunštátu na Dominikánské 9 je do 11. června k vidění výstava Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje.
Mezinárodní výstava je zaměřena na geopolitické, interkulturní, ekologické a sociální
konﬂikty, které se staly a stávají klíčovým
tématem veřejného diskursu v době, kdy se
ve zvýšené míře soustřeďuje pozornost na
jejich lokální ohniska, ale mluví se i o nárůstu
nebezpečí rozpoutání nové globální války.
Autoři koncepce výstavy se snaží prostřednictvím současného umění poukázat na souvislosti mezi různými druhy konﬂiktů a začlenit
je do širšího kontextu.
Kurátoři výstavy jsou Milan Kreuzzieger
a Milan Mikuláštík, svoje díla zde vystavují:
Martha Rosler, Bjørn Melhus, Radovan Čerevka, Lexa Peroutka, Nongkran Panmongkol,
Juraj Dudáš, Milan Kohout, Jarmila Mitríková,
Dávid Demjanovič, Michaela Mildorfová, Bára
Šimonová, Lőrinc Borsos, Jan Kadlec, Vladimír Turner, Alexej Klyuykov, Vasil Artamonov,
Martin Zet, Ivan Vosecký, Jan Jakub Kotík.
Petra Fujdlová

I

BIENÁLE
GRAFICKÉHO
DESIGNU
Moravská galerie poosmadvacáté představí
novinky graﬁckého designu v rámci Mezinárodního bienále graﬁckého designu.
Výstavy budou zahájeny 10. května v 18.00
hodin, rodiče s dětmi mohou přijít už o dvě
hodiny dříve, kdy se bude konat oblíbená
dětská vernisáž. O světě graﬁckého designu
se můžete dozvědět více také během
komentovaných procházek po městě Brně,
které povedou odborníci a ukážou vám jak
špatné, tak i dobré příklady.
Do letošního ročníku se přihlásilo více než
700 prací z celého světa. Z nich bylo vybráno
169 nejlepších, které návštěvníci uvidí na
mezinárodní přehlídce. A nejen to – Moravská galerie tentokrát soustředí celé bienále
do Uměleckoprůmyslového muzea, tam se
návštěvníci seznámí také s méně známou
disciplínou motion design, uvidí nejkvalitnější
světové časopisy a magazíny nebo také
retrospektivu nejznámějšího českého graﬁckého designéra Aleše Najbrta.
Aktuální informace najdete na www.moravska-galerie.cz. Mgr. Michaela Paučo I

Kultura

ZASLOUŽENÉ VAVŘÍNY
PRO POLÁRKU
Ačkoliv je Divadlo Polárka jednou z nejmenších brněnských profesionálních scén, získalo si v poslední době mezi odbornou veřejností výrazný celostátní ohlas.
Týká se zejména zdejšího repertoáru pro
teenagery, konkrétně loňského náročného
nastudování společensky palčivého dramatu
současného polského autora Tadeusze Słobodzianka Naše třída, režírovaného Břetislavem Rychlíkem (Zpravodaj referoval v červnu
2017). Vedle několika pochvalných recenzí
rádi alespoň stručně připomínáme uznání ze
dvou prestižních, každoročně bilancujících
anket, přestože mezi účastníky zcela převažují Pražané.
V renomovaných Divadelních novinách
(leden 2018) mělo tipovat vždy pouze jedinou
Inscenaci roku 2017 86 respondentů. Ze
13 nominací směřujících do brněnských souborů týkají se Naší třídy čtyři. Ocitujme úryvky
z jejich obšírnějších zdůvodňujících hodnocení: „Kruté dějiny dvacátého století v kostce
tu herci v přesné režii Břetislava Rychlíka tlumočí s naléhavostí, která bere dech“; „Násilí,
ponižování, strach, zvěrstva, odplata, revanš,
jen výjimečně odpuštění. To vše Rychlík vyobrazil s účinnou expresí“; „Drsné historické

SOUBOR HLEDÁ
DĚTSKÉ HERCE
Brněnské Dětské Divadlo bude 27. května
od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách auly
Gymnázia Matyáše Lercha na Žižkově 55
vybírat mladé herecké naděje.
Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež
do 18 let. Přihlásit se k účasti na konkurzu
a další informace lze získat nejlépe na e-mailu: detskedivadlo-brno@seznam.cz. V případě, že tento způsob komunikace není možný
i telefonicky na čísle 603 584 610.
Dětský divadelní soubor se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy
každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti,
které konkurzem úspěšně projdou, se mohou
od 12. do 26. srpna zúčastnit Letního soustředění. Více na www.brdd.cz.
Jiří Ryšánek

drama a politické divadlo může být i výsostnou (jevištní) poezií“; „Zcela mimořádná
inscenace /.../. Jedinečné je i tvůrčí nasazení
souboru /.../. Režisér jej přivedl k mnohovrstevnatým hereckým výkonům, které jsou
v kolektivním podání všech účinkujících
naprosto strhující, stejně jako výpověď celé
inscenace.“ V březnu pak byly vyhlášeny
snad ještě reprezentativnější Ceny divadelní
kritiky a názory 80 respondentů publikovalo
1. číslo specializované revue Svět a divadlo.
Pro Polárku jako Divadlo roku hlasovali dva,
v kategorii Nejlepší inscenace roku se jich
pro Naši třídu vyslovilo šest, takže tu získala

cenné 7. celorepublikové místo. Čteme tu
např.: „Rychlíkova inscenace je všeobecně
srozumitelná a navíc divadelně velmi silná“;
„Jaké štěstí, že hra si našla kongeniální (tj.
krutý i básnický) režijní výklad“; „Dobrý text,
dobře zrežírovaný a dobře zahraný, sehraný,
prožitý. To jsou kvality, které v současném
divadle často postrádám.“
K vysokým oceněním Polárce gratulujeme
(ať jsou jí závazkem pro budoucnost) a divákům doporučujeme brzkou návštěvu – sezona končí v červnu.
Představení Naše třída divadlo uvede ještě
17. a 21. května, vždy od 19.00 hodin.
PhDr. Vít Závodský I
divadelní kritik
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Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
9.30
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
17.30
M A L Á S C É N A 9.30
Malá čarodějnice věk 5+
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
Škola Malého stromu věk 5+
M A L Á S C É N A 10.30 a 15.30
Škola Malého stromu věk 5+
W O R K S H O P 14.00
Divadelní laboratoř s Víťou Piskalou a herci Divadla Polárka věk 12+
Český středověk věk 11+
9.30
D E R N I É R A 9.30 a 19.00
Český středověk věk 11+
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
Od maličkých k velikým věk 3+
Cirkus Unikum věk 5+
10.30
Cirkus Unikum věk 5+
8.45
M A L Á S C É N A 10.30
Od maličkých k velikým věk 5+
K O N C E R T 17.30
Slavnost na Den matek s kapelou Polaris
M A L Á S C É N A 10.00
Vnitřní nepřítel věk 13+
L E I T N E R K A 9.00
Obři věk 3+
M A L Á S C É N A 10.00 a 19.00
Vnitřní nepřítel věk 13+
L E I T N E R K A 9.00
Obři věk 3+
Naše třída věk 15+
19.00
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
Malá čarodějnice věk 5+
Naše třída věk 15+
10.00
M A L Á S C É N A 8.45
Malá čarodějnice věk 5+
Deník Anny Frankové věk 11+
10.00
M A L Á S C É N A 8.45 a 17.30
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Deník Anny Frankové věk 11+
10.00
M A L Á S C É N A 8.45
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
M A L Á S C É N A 15.00 a 16.30
Batosnění věk 0+ S T U D I O D A M Ú Z A / P R A H A
Prezidenti: Cesta tam a zase věk 13+
10.00 a 19.00
17.30
Až na dřeň věk 8+ D I V A D L O X 1 0 / P R A H A
15.30 a 17.30
Koukej, svět! věk 4+ D I V A D L O M I N O R / P R A H A
17.30
Pozor, děti, přijela k nám pouť! věk 10+ D I V A D L O R O Z M A N I T O S T Í M O S T
Batolárium věk 0+ BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ / BANSKÁ BYSTRICA M A L Á S C É N A 11.00 a 14.30
Naše třída věk 15+ D I V A D L O P O L Á R K A / B R N O
10.00
Klapzubova jedenáctka věk 7+
10.00
M A L Á S C É N A 8.45
Škola Malého stromu věk 5+
Klapzubova jedenáctka věk 7+
10.00
M A L Á S C É N A 8.45 a 17.30
Škola Malého stromu věk 5+

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

V R Á M C I D I VA D E L N Í H O SVĚ TA B R N O

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

I
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DIVADLO NA
ZÁBRADLÍ U BOLKA

Macbeth a příliš mnoho krve, či klaunerie
Letem sokolím? U Polívků můžete mít
obojí.
V brněnské premiéře se 11. května
v Divadle Bolka Polívky představí pražské
Divadlo Na zábradlí se svojí inscenací ověnčenou Cenou divadelní kritiky Macbeth –
Too Much Blood s podtitulem Fuck me or
kill him!. Dramatu Williama Shakespeara dal
režisér David Jařab podobu dark bluegrassové černé komedie na klasické téma, ve
které se mísí absurdita s melancholií a po
právu sklidil nejen přízeň a nadšení diváků,
ale také uznání odborníků. Z jeviště zní jednoduchá, zkratkovitá angličtina, které však

porozumí každý začátečník – a pokud ne,
přečte si české titulky.
A ti, pro něž by Macbeth přinesl přece
jen příliš krve, se mohou k Polívkům přijít
oddychově pobavit na autorskou klaunérii
Michala Chovance a Ondřeje Klíče Letem
sokolím o velkém přátelství a boji o starou
tělocvičnu. Inscenace nabízí klaunské charaktery, gagy, humor, ale i společenský přesah a hlubší poselství o tom, že lhát se
nemá, ani když víte, že máte pravdu. Na
programu v Divadle Bolka Polívky ji najdete
21. května nebo 21. června. Lístky a více
informací na www.divadlobolkapolivky.cz.

KVĚTEN 2018
STŘEDA 2. května / 19:30
Trio: Vladimír MERTA / Jan Hrubý /
Ondřej Fencl
Základní kámen českého písničkářství
SOBOTA 5. května / 10:00-14:30
IMPROVIZACE A HRA
Tanečně-dramatický workshop
ČTVRTEK 10. května / 19:30
MASCARA
Brněnský folkrock
SOBOTA 12. května / 14:00-17:00
PODIVNÁ ZAHRADA
Květinový workshop s Efemér
ÚTERÝ 15. května / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Nezavírejte svůj talent do šuplíku!
STŘEDA 16. května / 19:30
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Hlas, který si nespletete!
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Jiřina Veselá

LEITNERKA
PO SOUSEDSKU
V květnu představují podstatnou část
programu klubu Leitnerova tvůrci
s brněnskou základnou.
Těšit se můžete 17. května na představení pro školy i veřejnost Krtník podle
předlohy Terezy Ščerbové, studentky
brněnské JAMU. 18. a 22. květen patří
divadlu Facka a jeho podařenému pohybově-mimickému ztvárnění Kafkovy
povídky Proměna. Koncert uskupení
Pátí na světě bezpochyby stojí za obětování jednoho teplého večera v parku
ve prospěch temnoty klubu a kvalitní
muziky, vyzkoušet to můžete v sobotu
19. května.
Přátelské vztahy se sousedy vždy byly
a stále jsou pro klub tím nejdůležitějším.
Především jim doširoka otevíráme náš
prostor k trávení volného času s přáteli
a rodinami a věříme, že provoz Leitnerky
je pro ně spíše obohacením než trnem
v oku. Zvláště v případě, že vystupujícími
umělci jsou i jejich sousedé – brněnští
herci a hudebníci.
V sobotu 12. května navíc můžete hezké vztahy utužit třeba na květinovém
workshopu s Efemér, které předchází
procházka jarní přírodou, na které si kvítí
sami nasbíráte.
Radmila Krásenská

I

I

PÁTEK 18. května / 19:30
PROMĚNA - Divadlo Facka
Mimicky a pohybově ztvárněná povídka
Franze Kafky.
SOBOTA 19. května / 19:30
PÁTÍ NA SVĚTĚ
Písně, co by se mohly líbit všem.
Univerzální originál!
NEDĚLE 20. května / 15:00
O PRINCI Z KNÍŽKY
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce
(Nedělní pohádka)
ÚTERÝ 22. května / 19:30
PROMĚNA - Divadlo Facka
Mimicky a pohybově ztvárněná povídka
Franze Kafky.
STŘEDA 23. května / 17:00
BRNO_LEDEČ_PRAHA
Vernisáž výstavy Petra Dubjaka a Pavi Taire
Hudební hosté: Bohemian Highlanders,
The Cellars

ČVRTEK 24. května / 19:30
DALEKKO
Indie rocková senzace s novou deskou
SOBOTA 26. května / 19:30
KOCOUR V BOTÁCH – Veselá divadelní
společnost
Parodie na barokní operu pro dospělé i děti.

ÚTERÝ 29. května / 19:30
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
RHIANNON GIDDENS – Altistka irské
a afroamerické krásy
STŘEDA 30. května / 19:30
JABLKOŇ
Česká alternativa na Leitnerce!
ČTVRTEK 31. května / 19:30
FILMY V DECE
Sonita (91 min)
režie Rokhsareh Ghaem Maghami
Předprodej v síti GoOut /
Indies, TIC Brno, Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.facebook.com/leitnerka/
www.leitnerka.cz

Neziskové organizace

VIDEOPRŮVODCE
BRNEM
Pro osoby s pohybovým omezením vznikají
videa mapující přístupnost budov.
V brněnské neziskové organizaci ParaCentrum Fénix, která pomáhá lidem po
poškození míchy, již nějaký čas funguje mediální kurz zaměřený na natáčení a zpracování
videí. Členové HandMedia týmu tvoří instruktážní videa, která autenticky zachycují vybraná místa a jejich přístupnost pro osoby se
sníženou mobilitou a na vozíku. Jsou určena
i pro starší občany, kteří se hůře pohybují,
nebo pro rodiče s kočárky.
Video přináší přesnou vizuální představu.
Uživatel zde najde okótované parametry prostor, celkový přehled doplňují animace a titulky. Nechybí ani popis možnosti parkování,
příjezdové cesty k objektu, pohybu po chodbách, velikosti toalet, nebo přesné parametry
výšky stolu či recepce, sklonu podlahy, šířky
dveří i výtahů. Videa lze zhlédnout na

DOBRÝ ANDĚL
POMÁHÁ

www.brno.cz/mapa-pristupnosti či
www.vozejkmap.cz. V současné době hledá
tým partnera pro natočení přístupnosti divadla Polárka, zmapovat se chystá také budovy
radnice městské části Brno-střed. Vzhledem
k bohatým plánům do příštího období zve do
svého týmu nové lidi, které by tato mediální
práce zajímala. Více na www.handmedia.cz.
Jaromír Kučera
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TRÉNINKY PAMĚTI

Nadace Dobrý anděl podpořila již 137 rodin
z Brna, ve kterých se dítě potýká s vážným
onemocněním.
Díky příspěvkům dárců, Dobrých andělů,
mohou rodiny všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po ﬁnanční stránce.
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často nevědí, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“
uvedl spoluzakladatel nadace Petr Sýkora.
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Kromě dětských
pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Pokud máte ve svém okolí takovouto rodinu,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Stačí
zavolat na infolinku 733 123 450 nebo napsat
e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz. Pokud
se sami chcete stát Dobrým andělem, stačí
krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše ﬁnanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního
Markéta Křížová I
haléře.

STEJNÁ ŠANCE

Brněnské středisko Diakonie ČCE na Hrnčířské 7 nabízí lidem s počáteční fází
demence bezplatné trénování paměti.
Tréninky se budou konat 3. května
a 4. června a jsou určeny pro ty, kteří sami
s nemocí bojují, ale také pro jejich blízké
a pečující. Nabízíme praktické návody, jak
paměť účinně trénovat v domácím prostředí.
Kromě trénování bychom zájemce rádi
pozvali také na přednášku Podpora pečujících, aneb Jak motivovat a aktivizovat blízké

osoby s demencí, která se uskuteční 28. června v 16.00 hodin. Přednášet bude Zdeněk
Choura, který v sociální oblasti pracuje s lidmi
s demencí 21 let a je zároveň lektorem
a odborným konzultantem v problematice
osob s demencí. Místo konání přednášky
bude upřesněno na www.brno.diakonie.cz.
Veškeré akce jsou zdarma, podmínkou
účasti je telefonické přihlášení Kláře Šenkyříkové na telefonní číslo 734 166 378.
Jana Tesařová
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Zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním a dát jim tak stejnou šanci jako
ostatním. To je motto soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018.
Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele,
kteří se vydali cestou společenské odpovědnosti a přijali výzvy spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním handicapem.
„Zaměstnávání handicapovaných osob
vyžaduje určitou míru odhodlání. Proto jsme
přesvědčeni, že ocenění má význam a aktivitu zaměstnavatelů chceme vyzdvihnout,“
uvedl k soutěži ředitel pořádající organizace
Agapo Jakub Purdjak. Výhody přijetí handicapovaného pracovníka hodnotí následovně:
„Takový zaměstnanec může obohatit ﬁremní
kulturu jiným pohledem na život a zároveň
vykoná spoustu užitečné práce. Motivační
může být ﬁnanční podpora ze strany státu.“
Nominovat zaměstnavatele nebo ﬁrmu
může kdokoliv, a to až do 14. května. Tištěné
nominační listy jsou umístěné v informačním
stojanu neziskové organizace Agapo ve
vstupní hale Úřadu práce nebo přes internet
na www.stejnasance.cz.
Markéta Korbelová

I
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Sport

BRNĚNSKÝ ROK SPORTU

Brněnský rok sportu odstartoval 9. dubna
na počest plaveckého rekordmana Vítězslava Svozila.
Letošní rok je nejen rokem stého výročí
vzniku Československa, ale i rokem dalších
významných výročí. Některá z těch sportovních a se sportem souvisejících chceme
v Brně připomínat právě pod názvem Brněnský rok sportu. Připomeneme si třeba rok
1928, kdy pro Československo získal historicky druhou zlatou olympijskou medaili člen
Sokola Brno I, gymnasta Ladislav Vácha. Bylo
to na olympiádě v Amsterodamu v době, kdy

VAVŘÍNY PRO
MAŽORETKY

Mažoretky LILY pravidelně trénují na Hybešově 17. V březnu úspěšně odstartovaly
letošní soutěžní sezonu.
V sobotu 10. března se děvčata účastnila
své první letošní soutěže s názvem Podhostýnský pohár v Bystřici pod Hostýnem.
Z obrovské konkurence, která se sjela nejen
z celé České republiky, ale také ze zahraničí,
si děvčata odvážela spoustu medailí.
Soutěžily nejen v kategorii baton (hůlka),
ale také v kategorii pom pom (třásně) a nově
i v kategorii dance. Všechny příznivce tanečního sportu zveme na naše tréninky – přijďte
si vyzkoušet mažoretkový sport. Více se
dozvíte na www.mažoretky-lili.com, informace získáte na info@mazoretky-lili.com nebo
Jana Honová I
tel. čísle 775 374 161.

se v Brně narodila pozdější olympijská vítězka
z Londýna 1948, letos devadesátiletá Věra
Růžičková. U příležitosti dvacátého výročí
vzniku republiky se v roce 1938 uskutečnily
v Brně I. československé všecyklistické hry
a na počest tohoto osmdesátiletého výročí
se opět zde v Brně uskuteční ve dnech
8.–10. června II. československé všecyklistické hry. Rok 1948 je rokem prvního startu
legendárního Závodu míru, v roce 1958 se
jely v Brně poprvé na Masarykově okruhu
závody sajdkár a před půlstoletím byl v dnešní
škole v Milénově ulici otevřen první brněnský

Na Dopravním hřišti na Riviéře odstartují 13. května závody kočárků.
Závodí se ve sportovní chůzi na trase
dlouhé přibližně sto kroků, přijít můžete
i s nosítkem nebo šátkem, malý závod je
letos poprvé připravený i pro nosicí
maminky.
Děti si užijí závody na odrážedlech
a tvořivé dílničky, hlavně pro dospělé
jsou připraveny workshopy. Na nich se
přiučí správnému třídění, seznámí s zero
waste – bezodpadovou domácností
nebo ekopraním. Součástí akce bude
také výměnný bazárek.
Výtěžek ze startovného a z bazárku
podpoří Nadaci Veronica a předčasně
narozené brněnské děti.
Závodníci se mohou přihlásit na e-mailu: dominika.ravcukova@gmail.com, více
na www.zavodykocarku.cz nebo facebookové stránce Maminky v pohybu.
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Vladimír Koudelka I
Foto: Igor Zehl

NÁBOR
FOTBALISTEK

ZÁVODY
KOČÁRKŮ

Dominika Ravčuková

školní bazén. V roce 1978 získali pánové
Kroupa, Jarůšek, Václavíček, Hron a spol.
pod vedením trenéra Josefa Masopusta pro
Brno první a bohužel i poslední titul mistrů
republiky, v roce 1988 získali svůj poslední
dvacátý titul mistrů světa v kolové bratři Jindřich a Jan Pospíšilové a další a další.
Mohli jsme projekt započít již v lednu, kdy
měl osmdesát Jozef Golonka, který část svého sportovního života spojil s Brnem, nebo
v únoru, kdy svá jubilea slavili vynikající hokejista, jedenáctinásobný mistr republiky František Mašláň, nebo mnohonásobný cyklistický mistr Ferdinand Duchoň anebo generál
Emil Boček, rodák z Tuřan, který je stále velkým vyznavačem motorismu. Rozhodli jsme
se ale pro 9. duben, kdy oslavil pětaosmdesát
jediný borec v naší sportovní historii, který
vytvořil světový plavecký rekord. Jmenuje
se Vítězslav Svozil, který se stále aktivně
věnuje svému sportu a stále sbírá medaile.
Projekt pořádá Městský sportovní klub Brno,
více na www.brnenskyroksportu.cz.

I

Dívčí fotbalový tým SK Líšeň hledá nové
fotbalistky narozené od roku 2003 až po
ty nejmladší.
Dívky, které mají rády fotbal, se mohou přijít
podívat na některý z pravidelných tréninků.
Od půlky dubna trénujeme v pátek na hřišti
SK Jundrov, ve středu na hřišti v Mariánském
údolí a v úterý v Líšni vždy od 18.00 hodin.
Další aktuální informace jsou uvedeny na
oﬁciálních stránkách fotbalového oddílu SK
Líšeň na www.sklisen.com v sekci Týmy/Juniorky nebo na stránkách fotbalistek fotbaldevcatbrno.webnode.cz či na facebooku pod
názvem Dívčí a ženský fotbal, Brno.
Michael Votoupal

I

Sport

BRNO V POHYBU

TRIATLONOVÁ
SUPERSOBOTA
Příznivci triatlonu jsou 19. května zváni do
Moravských Knínic na druhý ročník závodu
Morkniman.
Závod v terénním triatlonu se koná na rybníku Pod Kapličkou v Moravských Knínicích
a okolí v Přírodním parku Podkomorské lesy.
Závody jsou určeny pro širokou veřejnost.
Svoje síly zde změří nejen dospělí závodníci,
ale také děti, pro které je připraven běh
a duatlon. Těšit se můžete na strhující atmosféru, krásnou přírodu a výjimečné výkony.
Více na facebookové stránce Morkniman.
Ing. Radek Přikryl

Jaký sport vybrat pro své děti? S tím všem
rodičům pomůže 19. května od 13.00 hodin
festival sportu a zdravého životního stylu
Brno v pohybu 2018.
Na stadionu Sokol Brno I na ulici Kounicova
se setkají klasické aktivity s těmi méně tradičními, jako jsou šerm nebo bojová umění.
Na vlastní kůži vše vyzkoušejí malí i velcí
Brňané.
„Osobní kontakt s trenéry a profesionály
z mnoha sportovních oblastí může být tím
pomyslným závažím při rozhodování o sportovní budoucnosti našich dětí. Sami děti
máme, vybírání vhodné aktivity pro ně znamenalo několik dní ježdění po celém Brně
a zdlouhavý výběr. To se festivalem snažíme

eliminovat,“ uvedl za organizátory Roman
Vágner.
Pro návštěvníky budou připravena zajímavá soutěžní stanoviště, kde si jednotlivé aktivity sami vyzkoušejí. Dětští účastníci dostanou
hrací kartu, na kterou budou na stanovištích
sbírat razítka. Na konci ji pak vymění za odměnu od prezentujících se sportovních klubů
a partnerů akce. V celém programu se představí brněnští záchranáři, řada bojových sportů a klubů a mnoho dalších.
Festival má za cíl zejména pobavit a vzbudit
v dětech zájem o sport. Více informací o akci
můžete najít na http://www.brnovpohybu.cz.
Ladislav Pavlíček
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MEDAILE PRO
BOJOVNÍKY
Tým dvanácti brněnských závodníků
Wiking Gold Teamu úspěšně reprezentoval na berounském otevřeném
mistrovství ČR v brazilském jiu-jitsu.

I

LEDOVÉ ÚSPĚCHY

Mezi krasobruslařskou špičku TJ Stadion
Brno patřili věkem juniorští reprezentanti
Petr Kotlařík a Natálie Kratěnová, kteří však
hájili klubové barvy i na seniorských šampionátech.
Devatenáctiletý Petr Kotlařík obhájil na juniorském mistrovství republiky svůj titul a zajistil

si účast na juniorském mistrovství světa v Soﬁi.
V prosinci se Kotlařík zúčastnil i seniorského
mistrovství republiky, na kterém skončil na třetím místě. Zastoupení měl náš klub na tomto
šampionátu i mezi ženami, a to díky Natálii
Kratěnové, která obsadila pátou příčku.
Úspěchy v průběhu sezony sbíraly i mladé
žákovské naděje. Mezi nejmladšími žačkami
vybojovala na mistrovství ČR titul devítiletá
Adéla Procházková, výborně hájila klubové
barvy i Markéta Sukupová, která získala bronz
a navíc zvítězila i v celkovém žebříčku Českého poháru. Organizačně jsme zajišťovali
několik pravidelných sportovních akcí: tradiční závod Velká cena Brna, závod Memoriál
Stanislava Suka či testy výkonnosti, spolupodíleli jsme se na akci Velikonoce na ledě
a zajišťovali výuku bruslení na Olympijském
festivalu na výstavišti.
Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D. I
Foto: Igor Zehl

Vítěznou vlnu odstartoval Daniel Müller, který si v kategorii dětí suverénním
výkonem vybojoval zlatou medaili.
V kategorii bílých pásů – 100,5 kg se na
medailových příčkách umístili hned dva
naši bojovníci: Lukáš Sivák se stal šampionem, Josef Varmuža bral bronz.
Michal Schwana vyšel vítězně ve třech
ze svých čtyř zápasů v kategorii bílých
pásů +100,5 kg a stal se tak vicemistrem
ČR. Pavel Roder a Marek Kroutil vybojovali v kategoriích elite a masters
shodně 3. místo. Medailovou sklizeň
zakončil v nejnabitější otevřené kategorii
modrých pásů Petr Dohnal, který prohrál
až ve ﬁnále a stal se tak vicemistrem.
Wiking Gold Team trénuje v prostorách
TJ Sokol na Kounicově ulici každé
pondělí od 20.00 a ve středu od 19.00
Bronislav Stříž I
hodin.
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Inzerce

Přes 100 ojetých
vozů skladem se
4 letou tovární zárukou
kei-autocentrum.cz

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA
Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme spoustu výhod.
ŠKODA Plus - ojeté vozy bez obav.
18
Stáří vozu max.
18 měsíců/30 000 km

5
Prodloužená záruka
4/5 let

Garance kilometrů
a tech. stavu

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
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100% pojištění
100% péče, 100% jistota

Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Značkové
financování

