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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
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Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
Doporučujeme přijít na 16.00 hodinu.
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AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed
Vlajka pro Tibet
Radnice městské části Brno-střed, stejně
jako Magistrát města Brna a Krajský úřad
Jihomoravského kraje, se i letos přidaly ke
každoroční mezinárodní kampani a vyvěsily
10. března tibetskou vlajku na své úřady.
Vlajka bývá vyvěšována na připomínku
výročí Tibetského národního povstání
a cílem akce je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu. Celosvětová akce
vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let a v roce 1996 se poprvé připojila také česká města.

Zájezd do Prahy
Radnice Brno-střed již třetím rokem zajišťuje pro občany městské části Brno-střed
zájezd do Prahy do reprezentativních, běžně
nepřístupných prostor Pražského hradu.
Letošní termín, který Pražský hrad poskytl,
je 23. dubna 2018. Vzhledem k tomu, že
z loňska evidujeme více než 80 řádně přihlášených občanů, kteří projevili zájem o loňský termín a bohužel jsme je z kapacitních
důvodů nemohli uspokojit, nebudeme letos
vypisovat veřejnou výzvu pro účast a přihlášení a pozveme přihlášené zájemce z loňského roku. Děkujeme vám za pochopení,
tuto cestu obsazení letošního zájezdu považujeme za korektní a správnou.

Nevhazujte letáky
Vážení čtenáři zpravodaje, v příštím čísle
najdete ve vašich poštovních schránkách
Zpravodaj MČ Brno-střed 5/2018 obohacený o malý dárek. Bude to samolepka, kterou
mnozí znáte, možná ji už využíváte, možná
už ji máte poškozenou a potřebovala by
vyměnit. Je to klasická věta, kterou se snažíme omezit vhazování obchodních letáků,
o které nemáme zájem: NEVHAZOVAT
LETÁKY. A proč jsme se rozhodli ji vyrobit?
Každý měsíc procházíme různé ulice městské části a kontrolujeme společně se zástupci České pošty kvalitu distribuce zpravodaje,
zda se správně dostává k vašim rukám, do
všech schránek domácností v městské části.
A při té příležitosti jsme si všimli, že by nová
samolepka mnoha poštovním schránkám
slušela, že ta stará už si žádá výměnu.
Přijměte tedy tuto malou pozornost, a pokud
se vám bude hodit a líbit, využijte ji, bu(kad) I
deme rádi.

Vážení občané,
věnujte prosím pozornost sdělení, že Odbor sociální a zdravotní Úřadu městské části
Brno-střed se počínaje dnem 6. dubna 2018 stěhuje do nových prostor, a to na
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno, do 2. patra. Budova se nachází přímo naproti
vchodu do Mahenova divadla.

Exkurze do spalovny
Víte, co se děje s odpadem? 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 telefonicky na čísle 542 526 341 nebo
na e-mailu: marta.vojackova@brno-stred.cz.
Vzhledem k velikosti odboru odhadujeme délku stěhování minimálně na 14 dní, tedy
do 20. dubna. Provoz odboru bude provizorně zajištěn. Informace o stavu stěhování,
případně kam se v případě aktuální potřeby můžete obrátit, získáte u vedoucí odboru,
Mgr. Evy Maláčové, na tel.: 732 547 070.
Doručovací adresa Odboru sociálního a zdravotního zůstává stejná:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Odbor sociální a zdravotní
Měnínská 4, 601 92 Brno
případně: Dominikánská 2, 601 69 Brno
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
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JDEME VÁM NAPROTI
V měsíci dubnu se na radnici Brno-střed
otevře pracoviště, které lidem pomůže
v komunikaci s úřadem.
O co se jedná? Chcete třeba zažádat
o obecní byt, ověřit podpis na listině, uzavřít
sňatek, požádat o výpis z Rejstříku trestů či
uvítat vaše miminko do života. Snažíte se přizpůsobit úředním hodinám na radnici a nestíháte. Nebo neznáte přesný postup, jak vaši
záležitost vyřešit a co je k tomu potřeba.
S tím vším, ale i mnohým dalším, vám pomůže poradenské středisko, které ponese
název Miniúřad. Bude vám k dispozici ve
vstupních prostorách radnice na Dominikánské 2 od pondělí do čtvrtka v čase
10.00–18.00 hodin, v pátek pak do 14.00
hodin. Kromě návodu, jak vaši životní situaci
řešit, vám pracovníci Miniúřadu pomohou
s vyplněním příslušných formulářů, zlegalizují
váš podpis či ověří pravost kopie listiny.
Najdete zde i Czech POINT-kontaktní místo

veřejné správy. Bez potřeby obíhat řadu dalších institucí získáte na počkání výpis z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí nebo
z bodového hodnocení řidičů. Až přijdete
k nám na radnici, neváhejte se zastavit u nás
na Miniúřadě. Rádi vám poradíme a pomůžeme.
Bc. Iveta Fišerová I
Mgr. Filip Havlíček

DĚTSKÉ JARO
NA ZELNÉM TRHU
V pátek 13. dubna se na Zelném trhu uskuteční první z letošních doprovodných akcí
Trhů na Zelňáku.
Rádi bychom pozvali zejména děti v doprovodu rodičů, prarodičů nebo kamarádů, pro
které bude nachystaná spousta zajímavých
aktivit. Budeme si povídat o bylinkách a jar-

ních květinách, především si ale v našich dílničkách budete moci zasadit svoji sazeničku
a odnést si ji domů. Pro více informací sledujte náš facebook nebo webové stránky
www.trhynazelnaku.cz. Těšíme se na vás na
Zelňáku.
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Veronika Staňková
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FREE WC –
NOVÝ PROJEKT
BRNA-STŘED
Radnice Brno-střed vypsala výzvu pro
provozovatele kaváren, barů, restaurací a dalších podniků poskytujících
občerstvení v městské části Brno-střed, aby společně s nimi rozšířila
a významně posílila síť veřejně přístupných toalet zdarma.
Úkolem dotačního programu FREE WC
je ﬁnančně podpořit jak restaurační podniky, které umožňují využití svých toalet
pro občany i turisty, a to bezplatně a bez
požadavku na útratu v daném podniku,
tak i nové podniky, které o tomto režimu
dosud neuvažovaly. Jako protihodnotu
nabízí radnice Brno-střed částečnou
kompenzaci nákladů na úklid a hygienické potřeby. Od projektu si slibuje
významné rozšíření veřejně dostupných
toalet zdarma v centru města.
„Pro FREE WC jsme vyčlenili z rozpočtu
celkem 460 000 korun, to znamená, že
můžeme ročně podpořit až 46 podniků.
Doufám, že v naší městské části najdeme podniky, které budou mít stejný
zájem jako my, a to stát se jak pro obyvatele, tak pro turisty přátelskou a vstřícnou oblastí, kam se budou rádi vracet,“
říká k programu Martin Landa, starosta
městské části Brno-střed.
Podmínkou je, že zapojený podnik
bude viditelně označen logem FREE WC
a umožní návštěvu toalet bezplatně
nejen hostům, ale i ostatním. Radnice
Brno-střed bude u podaných žádostí přihlížet hlavně k umístění provozovny,
vzhledu provozovny a toalet, možnosti
využití přebalovacího pultu a důležitá
bude také bezbariérovost.
„Tento systém veřejně přístupných toalet v restauracích je ve světě běžný
a turisté jsou na něj zvyklí. Navíc je to velmi rychlé řešení a je také významně
méně nákladné než budovat nové veřejné toalety. Bylo by velice pěkné, kdyby
se brněnští podnikatelé zapojili a pomohli
nám přiblížit Brno světu,“ dodává Landa.
Aktuálně je vypsána výzva, se kterou se
zájemci mohou seznámit na webu radnice v sekci Dotace a záštity, žádosti
o dotaci budou přijímány od 23. března
(kad) I
do 6. dubna 2018.

Informace z radnice

DUBNOVÉ BESEDY
SE STAROSTOU
Nestihli jste některou z předchozích besed
se starostou městské části Brno-střed?
Pokud máte zájem, připravili jsme pro vás
další čtyři termíny v dubnu, třeba to vyjde
tentokrát.
První dubnové setkání proběhne 9. dubna
a starosta městské části Brno-střed Martin Landa se s vámi rád setká v Impact Hubu Brno na
Cyrilské 7. Další termín je 16. dubna a budeme
vás čekat ve Vídeňka Café, Vídeňská 15. Třetí
beseda proběhne 17. dubna v Park Lane Cafe,
Lužánecká 1885/4a a poslední besedu chystáme 18. dubna v Restauraci Koliba, Lipová 24.
Besedy se konají vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Ve chvíli, kdy připravujeme tento článek, za
sebou máme další dvě besedy, v Moravské
zemské knihovně na Kounicově ulici a v kavárně krytého bazénu na Kraví hoře. Všem, kdo
za námi přišli, děkujeme za účast, byla to opět
velmi přínosná setkání. Padlo mnoho dalších
zajímavých, vážných, ale i veselých dotazů,
podnětů a nápadů, děkujeme vám za ně. Vaše

dotazy a podněty určitě nezapadnou. Protože
se nám to osvědčilo, budeme i nadále pokračovat v zavedeném modelu besed. Přijďte za
námi a ptejte se na cokoliv, co vás zajímá, starosta bude odpovídat. Pokud se nechcete ptát

veřejně, před ostatními návštěvníky, můžete
se zeptat osobně a soukromě v druhé části
besedy, která je vyhrazená právě těmto dotazům. A nebo se ptát nemusíte vůbec, záleží
jen na vás, zda si přijdete poslechnout otázky
ostatních, udělat si názor, seznámit se se starostou. Pokud pro vás besedy nejsou vhodnou
formou podání dotazu nebo podnětu, ale rádi
byste starostu kontaktovali, je vám k dispozici
na e-mailu: landa@brno-stred.cz nebo telefonu:
(kad) I
776 876 676.

STUDENTI A MLADÍ DOSPĚLÍ
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ SPOLU
Studenty Masarykovy univerzity a mladé
dospělé, kteří opouštějí dětský domov,
bude v Brně propojovat projekt Symbios,
který jim umožní společné bydlení.
Nápad sdíleného bydlení mladých dospělých a studentů starších ročníků Masarykovy
univerzity vznikl na Fakultě sociálních studií
MU pod vedením docenta Bohuslava Binky,
vedoucího katedry environmentálních studií,
na základě předchozích zkušeností ze zahraničí. A radnice městské části Brno-střed se
do projektu Symbios zapojila hned v jeho
počátcích.
„Docent Binka kolem sebe vytvořil tým
nadšených lidí z akademického prostředí
a z organizací, které pomáhají mladým
lidem opouštějícím dětské domovy. Statistiky říkají, že více než dvě třetiny z nich brzy
poté, co odejdou z ,děcáku‘, tvrdě narazí
na nástrahy života dospělých a bohužel za
sebou nemají záchrannou síť rodiny a přátel,“ říká k myšlence projektu David Oplatek,

člen Rady MČ Brno-střed, který projekt na
radnici přinesl.
Radnice Brno-střed pro projekt vybrala
konkrétní vhodný dům na ulici Křenová 57
a vyčlenila dostatečné finanční prostředky
na jeho rekonstrukci tak, aby vyhovoval
projektu.
„V budově po rekonstrukci vznikne osm
bytů 2+1, obsazených vždy jedním vysokoškolákem a jedním mladým dospělým z dětského domova. Navíc v domě budou společné prostory určené k setkávání, kancelář
pro koordinátora a na dvoře by měl vzniknout
objekt, který bude sloužit pro občanské kluby
naší městské části k setkávání. Rekonstrukci
už máme připravenou, probíhají potřebná
výběrová řízení a radnici bude stát zhruba
35–38 milionů korun,“ popisuje rekonstrukci
domu Jiří Švachula, 2. místostarosta MČ Brno-střed, do jehož gesce investice patří.
První nájemníci by se na místo měli stěhovat nejpozději v polovině roku 2019. Symbios

v sobě propojuje dvě skupiny mladých lidí,
které by na sebe v reálném životě jen tak
nenarazily. Také to by mělo lidem odcházejícím z dětských domovů usnadnit začlenění
do běžného života. Mladí dospělí se po
odchodu z dětských domovů neocitají ve
snadné situaci, nemají peněz nazbyt, potřebují získat bydlení, najít si první pracovní místo
a také navázat nové sociální kontakty.
„Naše investice do úpravy vybraného
domu není malá, ale projekt Symbios nás
nadchl, má hlubokou myšlenku a opravdu
ušlechtilý cíl, proto jsme se do něj zapojili.
Vážíme si aktivity studentů a jsme rádi, že
můžeme touto cestou mladé dospělé z dětských domovů podpořit,“ dodává za městskou část Brno-střed 1. místostarostka
Michaela Dumbrovská.
Projekt také počítá s tím, že integrující se
obyvatelé domu dostanou nabídku první pracovní příležitosti u spolupracujících partnerů.
(kad)

I
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GRATULACE PRO
NAŠE JUBILANTY

Odbor sociální a zdravotní pravidelně chystá pro oslavence seniory městské části
Brno-střed slavnostní setkání k oslavě
jejich jubilea.
I v únoru uspořádala radnice městské části
Brno-střed oslavu životního jubilea svých
oslavenců seniorů. K životnímu výročí
návštěvníkům oslavy pogratulovala 1. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská

ÚPRAVY OKOLÍ
ŠKOLY NA ÚVOZE

a popřála jim pevné zdraví a mnoho vitality
i do dalších let. K poslechu na klavír zahráli
a z kolekce básní českých spisovatelů
přednášeli, jako malou pozornost, hudebníci
a herci z Divadla Polárka. Všem oslavencům
zaměstnanci radnice velmi blahopřejí. Máte
zájem se podobné oslavy zúčastnit? Rádi vás
uvítáme. Jubilejní oslavy pořádáme pro obyvatele naší městské části, kteří dovrší v daném
roce krásných 80, 85, 90 let, a poté již každý
další rok věku. Váš zájem můžete nahlásit
prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na vrátnicích obou budov radnice, tedy
na Dominikánské 2 a Měnínské 4, nebo
můžete kontaktovat paní Bronislavu Makaryszynovou, tel.: +420 542 526 211, e-mail:
bronislava.makaryszynova@brno-stred.cz,
která ráda váš zájem zaznamená.
(kad)

I

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS II.
NEJEN PRO 60+
Městská část Brno-střed ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím střediskem
U Tří kohoutů připravila za podpory města Brna cyklus přednášek nejen pro
seniory.
Všechny přednášky se konají ve Společenském sále radnice Brno-střed na ulici
Dominikánská 2, vždy od 10.00–13.00 hodin.
Vstup je zdarma.
3. 4. 2018 – Kyberšikana – porušování lidských práv prostřednictvím informačních
technologií, Městská policie Brno
10. 4. 2018 – Informační gramotnost – noviny, rozhlas, televize, internet, Masarykova
univerzita Brno, Katedra mediálních studií a žurnalistiky
17. 4. 2018 – Nekvalitní zboží – jak předejít klamavým praktikám prodejců, Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace z. s.
24. 4. 2018 – Jak se nechytit do pasti operátorů, Český telekomunikační úřad
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Při příležitosti zpracování urbanisticko-dopravní studie prostoru v okolí
ZŠ Úvoz a přilehlého vnitrobloku
pozvala 13. února radnice MČ Brno-střed místní obyvatele do sálu základní školy, aby mohli předat svoje připomínky a podněty.
„Největším problémem této lokality je
velká kumulace dojíždějících i parkujících aut ve stísněném prostoru, která činí
obrovské problémy rezidentům. Ráno
jsou to rodiče dětí, kteří je přivážejí ke
škole, studenti nebo lidé, dojíždějící do
města. Někteří z nich zde zároveň
nechávají svá auta zaparkovaná přes
den. Od pozdního odpoledne až do
pozdní noci jsou to pak auta hokejistů,
využívajících zdejší hokejovou halu,“
vypočetla nejčastější připomínky obyvatel 3. místostarostka Jasna Flamiková,
do jejíž gesce oblast dopravy spadá. Jak
upozornil jeden z účastníků setkání, řidiči
jsou navíc často bezohlední, nevadí jim
při parkování najíždět na chodník, po kterém děti právě procházejí do školy. Dalším problémem je přístup do zdejší
mateřské školy, která je přístupná jen
přes několik schodišť. Bezbariérovost
formálně zajištuje nájezd tak dlouhý
a prudký, že ho nejspíš ocení příznivci
parkourových disciplín, ne však běžně
zdatná maminka. Na potřebnosti úprav
v této dlouho zanedbávané a zatížené
lokalitě se shodli všichni přítomní. Připomínky obyvatel budou zapracovány do
studie, která bude po projednání vyvěšena na webu městské části. A nejen to,
po vyčíslení úprav se bude radnice také
snažit nejnutnější věci, jako je oprava
komunikací, bezbariérový přístup a úpra(kad) I
vy zeleně, brzy vyřešit.

Informace z radnice

BRATISLAVSKÁ BUDE BRZY
BEZPEČNĚJŠÍ
Kolik nehod se musí stát, abychom procitli?
Vážná nehoda se stala v půlce února na
ulici Bratislavská.
Maminka s kočárkem zde vstoupila
v nepřehledném úseku mezi zaparkovanými
auty do vozovky, kde ji srazilo auto. Žena
středního věku utrpěla vážné poranění hlavy.
Zranění holčičky z kočárku bylo naštěstí lehčího rázu, kvůli hrozícím komplikacím však
byla převezena na ARO fakultní dětské
nemocnice. Není to jen číslo ze statistiky
nehodovosti, je to příběh konkrétních lidí.
Jak by nám bylo, kdyby to byl někdo z naší
rodiny, někdo z našich přátel? Již na besedách k rezidentnímu parkování nás místní
obyvatelé upozorňovali, že se na Bratislavské
necítí bezpečně, že zde projíždí velké množství aut, které si touto obytnou ulicí zkracují

cestu. Že mezi množstvím zaparkovaných
aut a bez přechodů mají problém bezpečně
projít na druhou stranu. Proč by měli být právě
oni obětí stále narůstajícího počtu aut? Je to
jak přes kopírák s řadou jiných ulic. Ať již se
bavíme o Grohově, tř. kpt. Jaroše, či nejnověji
například o náměstí 28. října, kde se lidé mezi

VYDAŘENÁ SEZONA
BRUSLÁKU U JOŠTA

Letošní novinka městské části Brno-střed,
Bruslák u Jošta na Moravském náměstí,
hlásí úspěšnou sezonu. Děkujeme všem,
kteří si přišli zabruslit a věříme, že se v zimě
pod Joštem opět setkáme.
Až do 11. března jste si mohli zabruslit v centru města na zbrusu novém kluzišti o rozloze
860 m2. A my už víme, kolik vás bylo. Přišlo
vás krásných téměř 18 000 platících návštěv-

níků a už nedopočítáme, kolik vás přišlo s dětmi, které měly vstup do 6 let zdarma. Víme
však, že jich na ledě bylo vždy hodně a věříme, že se jim tento zimní sport zalíbil. Navíc
Bruslák využily zdarma stovky žáků základních škol Brna-střed, školy tuto nabídku radnice hojně a rády využívaly. Největší zájem
o bruslení jsme zaznamenali v prosinci, kdy
na Bruslák přišlo 9 428 platících návštěvníků.

hustě zaparkovanými auty nedostanou ani
do parku. Nepřehledné ulice jsou pastí pro
chodce, tedy ty nejzranitelnější. Mezi zaparkovanými auty nemají bezpečný výhled, stejně tak ho ale nemá řidič. Rezidentní parkování
tuto situaci významně změní k lepšímu. Parkovací místa budou vyznačena tak, aby se
v okolí přechodů, křižovatek a míst pro přecházení uvolnilo místo a zůstaly zde bezpečné výhledy. Zároveň bude na obytných ulicích
zavedena zóna 30. Ta vede k výraznému zvýšení bezpečnosti. Projekt rezidentního parkování má díky skluzu na městě zpoždění.
Proto jsme na radě městské části schválili
požadavek, aby byla parkovací místa na Bratislavské vyznačena přednostně, a aby zde
byla v předstihu zavedena zóna 30 tak, jak
je to již naprojektováno v rámci rezidentního
parkování.
Mgr. Jasna Flamiková I
3. místostarostka MČ Brno-střed

A naopak v březnu už si přišli zabruslit jen ti
největší sportovci, to už jsme od návštěvníků
slýchali, že by už nejraději měli jaro.
Díky vašemu velkému zájmu o bruslení ale
můžeme říct, že sezona pro městskou část
Brno-střed vyšla na výbornou a provozní
náklady, které s Bruslákem měla, byla schopna uhradit ze vstupného. Nová technologie,
kterou jsme pro Bruslák zakoupili za ﬁnanční
podpory Magistrátu města Brna, se také velmi
osvědčila. Až přímé celodenní slunce a teplota nad 15 st. C nás přesvědčila, že je nutné
sezonu ukončit.
Architektonickou podobu plochy navrhovalo Studio Peers a ateliér Chybík a Krištof.
Naším cílem bylo v první fázi zimy propojit
adventní trhy, probíhající od Zelného trhu až
po Moravské náměstí a po Vánocích naopak
zachovat v centru města místo, kde se dá
venku koupit zajímavé a kvalitní občerstvení,
navíc s významným beneﬁtem bruslení v centru tak, jak můžeme vídat v mnoha velkých
městech v Evropě, třeba ve Vídni, Londýně
nebo Bratislavě. Kvalitní zázemí s půjčovnou
bruslí, zmíněným občerstvením, zónou s ohřívačem nebo pomůckami pro učení bruslení,
to vše bylo k dispozici pro lepší komfort a příjemnější pobyt všech návštěvníků. Těšíme
se na vás v další sezoně a už pomalu pro
změnu začínáme připravovat koupaliště na
Kraví hoře, které pro vás také zřizuje městská
(kad) I
část Brno-střed.
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TRAMVAJ PLOTNÍ
ZAVŘELA DORNYCH
V noci z neděle na pondělí 12. března se
pro veškerou dopravu uzavřela ulice
Dornych v centru Brna a započaly zde práce na projektu Tramvaj Plotní.
Začíná třicetiměsíční uzavírka, jejímž cílem
je provést zásadní dopravní změny v oblasti
Dornychu a Plotní. Dopravu nyní zajišťují
náhradní autobusy.
Cílem rozsáhlého projektu je rozšíření
Dornychu a přesunutí tramvajové tratě
na Plotní blíže Zvonařce.
Projekt Tramvaj Plotní je výjimečný, ale také
velmi složitý a náročný. Úzce na něm spolupracují čtyři subjekty, které si mezi sebou
poměrně rozdělily i náklady.
Podílejí se na něm společně s městem
Brnem Dopravní podnik města Brna, Teplárny
Brno a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
„Zahajujeme stavbu, která po dobu svého trvání silně ovlivní dopravní chování
ve městě Brně. Po dokončení ale výrazně
zjednoduší cestu na jih Brna pro auta i městskou hromadnou dopravu. A dojde k dlou-

ho plánované změně, a to ke zlepšení
dopravní dostupnosti Zvonařky,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál těsně před
zahájením prací.
Tramvajová trať na Dornychu fungovala
od roku 1901. Jízda poslední tramvají po této
ulici byla výjimečná. Tramvaj Porsche 13T
řídil generální ředitel Dopravního podniku
města Brna Miloš Havránek.
„Silnice I. třídy, která vede po Dornychu,
bude pro řidiče po přestavbě výrazně komfortnější a bezpečnější. Bude zde směrově
dělená komunikace – dva pruhy v každém
směru. A vymístěním tramvaje do ulice Plotní přestane na Dornychu docházet ke kolizím a vzájemným zdržováním aut a tramvají,“ vysvětlil za Ředitelství silnic a dálnic
ředitel brněnského závodu David Fiala.
Aktuální informace o dopravních uzavírkách najdete na www.kopemezabrno.cz
a aktuální informace o MHD jsou dostupné
na www.dpmb.cz.
(kad)

I

BRNO PREFERUJE
NÁDRAŽÍ U ŘEKY

Zastupitelé statutárního města Brna rozhodli. Nové nádraží by mělo podle brněnských zastupitelů vzniknout v poloze U řeky.
Jejich stanovisko zohlední ve svém ﬁnálním
rozhodnutí vláda. Pro bylo 31 zastupitelů,
4 byli proti a 7 se zdrželo hlasování.
Zastupitelé na mimořádném zasedání
27. února rozhodli, že doporučí postavit nové

nádraží ve variantě Řeka. Konečné slovo
bude mít jako investor stát, respektive Ministerstvo dopravy ČR. To přihlédne nejen
k názoru brněnských zastupitelů, ale také
Jihomoravského kraje a Správy železniční
dopravní cesty. Přijetí vládního rozhodnutí se
očekává v průběhu letošního roku. Za akceptovatelnou variantu označili zastupitelé i jed-

8 | Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2018

DOTACE NA ROČNÍ
ŠALINKARTU
SE NEDANÍ
Pokud jste požádali Magistrát města
Brna o příspěvek na roční šalinkartu,
máme pro vás dobrou zprávu.
Ministerstvo ﬁnancí ČR rozhodlo, že
příspěvek 1425 korun na šalinkartu
nepodléhá zdanění, a tak zůstane Brňanům v plné výši. Ministerstvo o tom informovalo i ﬁnanční úřady. Brňané mají
od loňského roku levnější MHD. O dotaci,
díky které ušetří téměř 1500 korun, požádalo v loňském roce téměř 31 000 lidí,
letos už jich bylo více než 17 000. Tomu,
kdo daňové přiznání nepodává, tato
povinnost nevzniká ani kvůli přijatému
příspěvku. Ten, kdo má vedlejší příjmy
a daňové přiznání vyplňovat musí, měl
by příspěvek uvést v příloze č. 2 zároveň
s výdajem za roční šalinkartu ve stejné
výši. V případě nejasností při podávání
daňového přiznání poradí místně příslušné územní pracoviště Finančního úřadu.
(kad)

I

nu z podvariant nádraží pod Petrovem. Zcela
nerealizovatelná je podle nich tzv. nulová
varianta, tedy úprava nádraží na stávajícím
místě. K tomuto závěru dospěli i odborníci
ze SŽDC ve Studii proveditelnosti.
Jednání zastupitelů provázel zvýšený
zájem veřejnosti. Řada příchozích aktivně
vystoupila a prezentovala svůj názor. Příspěvky se týkaly například ekologického dopadu
výstavby jednotlivých variant, financování
stavby nebo napojení na městskou hromadnou dopravu. „Zajištění MHD je prioritním
úkolem, ať bude nádraží kdekoliv. Do tradice
rozjezdů nikdo zasahovat nebude,“ ujistil
občany primátor města Petr Vokřál.
Přijaté usnesení podmiňuje doporučenou
variantu nádraží u řeky také stavbou Severojižního kolejového diametru, díky kterému
by se část dopravy přes město přesunula
pod zem. Bez tohoto diametru by bylo podle
zastupitelů vybudování modernizovaného
železničního uzlu v kterékoliv variantě
z dopravního hlediska rizikové. Přesun nádraží již v lednu hlasováním podpořili zastupitelé Jihomoravského kraje a 14. února pro
přesun hlasovala také většina zastupitelů
(kad) I
městské části Brno-střed.
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UKLIĎTE S NÁMI
ČERVENÝ KOPEC

Připojte se i letos v sobotu 7. dubna 2018
od 10.00 do 15.00 hodin k dobrovolnickému úklidu Červeného kopce, který je součástí celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Pojďte společně s námi uklidit národní přírodní památku Červený kopec a její okolí.
Místo, které považují za unikátní geologové
z celého světa, osídlili lidé už v době kamenné a dnes se tu můžete kochat jedinečným
výhledem na město. Chcete se přidat?
Zaregistrujte se prosím na stránkách
www.uklidmecesko.cz/event/16526. Podle
počtu přihlášených zajistíme pracovní ruka-

ÚZEMNÍ STUDIE
ČERVENÝ KOPEC

vice a pytle na odpad. Kde se sejdeme? Na
bývalém fotbalovém hřišti na ulici Vinohrady,
odkud se skupinky dobrovolníků rozejdou
do okolí. Co na sebe? Čeká nás společný
úklid odpadu kolem cest i v terénu, přijďte
proto v pevných botách a pracovním oděvu.
Co z toho? Kromě dobrého pocitu se můžete
za odměnu v neděli 8. dubna vydat na prohlídku běžně nepřístupné Ochozské jeskyně.
A těšit se můžete i na další odměny. Pojďte
do toho s námi, těšíme se na vás. Akce je
součástí projektu Suburban, oživení okrajových částí města, do kterého je statutární
město Brno zapojeno.
Odd. strategického plánování I
Magistrátu města Brna

Odd. strategického plánování I
Magistrátu města Brna

PROMÝŠLET EVROPU
DVACÁTÉHO STOLETÍ

PRŮVODCE
PO HŘBITOVĚ
Brněnský ústřední hřbitov, který byl založen v roce 1883, je svébytným prostorem,
na kterém je pohřbena celá řada osobností
brněnských dějin.
Nyní v orientaci návštěvníkům hřbitova a zejména
milovníkům historie nebo
dějin umění pomůže nový
digitální průvodce, který
má i svoji zmenšenou tištěnou podobu. Hřbitovního
průvodce vydalo Turistické
a informační centrum města
Brna ve spolupráci s Muzeem města Brna. Jde
o praktickou publikaci do
kapsy dostupnou zdarma.
K dostání je v infocentrech
na Panenské 1, na Radnic-

Zajímá vás, jak by mohlo v budoucnu
vypadat okolí národní přírodní památky Červený kopec? Srdečně vás zveme
na představení Územní studie pro
oblast Červeného kopce a okolí a následnou společnou diskusi.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna
od 18.00 do 20.00 hodin v atriu výzkumného centra CEITEC, Kamenice 753/5
v Bohunicích.
Chcete-li se setkání zúčastnit, prosíme
o vaši registraci předem, napište nám
do pondělí 16. dubna na e-mailovou
adresu: suburban@brno.cz.
Co vás na setkání čeká? Představení
územní studie, prostor pro vaše dotazy,
společnou diskusi a nebude chybět diskuse v tematických skupinách.
Setkáte se se zástupci zpracovatele
studie a zástupci města z Odborů územního plánování, Oddělení strategického
plánování města Brna a dalších odborů.

ké 8 i přímo na hradě Špilberku. Hřbitovnímu
průvodci nechybí přehledná mapa, zahrnuje
i odkazy na podrobnější informace na Internetové encyklopedii dějin Brna. Digitální
aplikace průvodce čítá
v současnosti na čtyři sta
osobností města Brna a další záznamy se připravují.
Projekt má totiž ambici
oslovit pamětníky, kteří by
mohli přispět vzácnými informacemi. Digitální průvodce je dostupný na adrese www.hrbitovy.brno.cz.
Michal Doležel I
člen Rady MČ
Brno-střed

Přijměte pozvání na pátý ročník konference
Promýšlet Evropu dvacátého století, která
se uskuteční 9. a 10. dubna 2018 ve velkém
zasedacím sále Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 449/3.
Pátý ročník konference nese podnázev Rozpady, rozkoly a konce. Dynamické 20. století
sebou přineslo velké množství zvratů, jejichž
příčiny a důsledky neustále podléhají intenzivní
diskuzi a analýze. Sociální, kulturní, hospodářské i politické změny mnohdy provázely konﬂikty a zániky, které se ale nejednou přerodily
v nové začátky. Hledání konců i důsledků,
odpověď na otázky, zdali můžeme procesy
uplynulého století hodnotit pozitivně či negativně, představení významných osobností nebo
pojmenování dějinných předělů, tím vším se
bude konference zabývat. Na setkání přednesou své příspěvky nejen doktorandi z Masarykovy univerzity, ale také z dalších vysokých
škol České republiky i ze zahraničí. Bližší informace najdete na www.historiaeuropeana.eu.
Mgr. et Mgr. Jakub Marša

I
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KDE SE NARODIL
HEREC HUGO HAAS

Pokud se ve veřejných zdrojích dočtete, že
se slavný herec, Hugo Haas (1901–1968)
a jeho starší bratr, Pavel Haas (1899–1944),
narodili v Biskupské ulici 11, není tomu tak.

Jejich rodný dům stojí v ulici Bezručova
(tehdy Gomperzova) č. 5. Krátce po dostavění
domu (1907–1908) v Biskupské 8, se celá
rodina Haasova (táta Zikmund, máma Olga
a dva kluci) přestěhovala do prostorného
bytu 4 a 1/4 plus 1 s překrásným výhledem.
V tomto bytě bratři Haasové prožili své první
umělecké začátky. Při příležitosti 50 let výročí
úmrtí Hugo Haase bude koncem letošního
roku na jeho rodném domě v Bezručově 5
slavnostně odhalena pamětní deska. Máte-li chuť, budeme velmi rádi, když přispějete
jakoukoliv částkou na výrobu a umístění této
pamětní desky. Vždyť jedinečný Hugo byl
přece od nás, z Brna! Tuto výjimečnou událost
organizují StaroBrněnské noviny, které vám
předem srdečně děkují. Transparentní účet
StaroBrněnských novin: 9442810001/5500.
Do poznámky napište: Hugo Haas-deska.
Martin Cibulka

I

VÝSTAVNÍ CYKLUS
REPUBLIKA 100
Příběhy vojáků a vznik nových států včetně
toho našeho, prohlubování moravsko-slovenských vztahů, průmyslový rozmach,
prvorepublikové symboly i umění. To vše
je obsahem výstavního cyklu Republika 100, který oslavuje sto let od vzniku
samostatného Československa.
Na společném projektu se podílejí čtyři
muzejní instituce: Technické muzeum v Brně,
Moravské zemské muzeum, Muzeum města
Brna a Muzeum Brněnska. Připraveno je celkem jedenáct výstav, vědecká konference,
seminář pro pedagogy i společný katalog.
Společně chystají také veřejnou rekonstrukci
událostí, které se dne 29. října 1918 odehrály
v Brně.
Každé muzeum památný rok 1918 uchopí
po svém. Muzeum města Brna chystá na Špilberku výstavu Rok 1918 – co nám válka vzala
a dala…, která přiblíží závěr první světové války a vznik nových evropských států včetně
Československa. Připomene také vojáky vracející se z fronty do Brna a jejich příběhy.
Technické muzeum v Brně se na výstavě Prů-

mysl na Moravě 1918 zaměří na důležité oblasti a podniky, které stály za průmyslovým rozmachem nejen za Rakouska-Uherska, ale i
v době první republiky. Uzavírá ji rok 1928,
kdy bylo slavnostně otevřeno brněnské
výstaviště.
Vazbám mezi dvěma národy se zase bude
věnovat Moravské zemské muzeum na výstavě Jak se poznávali: moravsko-slovenské
vztahy v letech 1848–1919 a Tradiční kultura –
výkladní skříň státu.
Do výstavního projektu se několika menšími výstavami zapojí i Muzeum Brněnska.
V galerii Celnice u Vily Löw-Beer v Brně chystá výstavu o textilní firmě továrníka Mořice
Fuhrmanna v době od vzniku republiky po
znárodnění. V Památníku Mohyla míru připravuje muzeum výstavu o sochaři a legionáři
Rudolfu Březovi, v Památníku písemnictví na
Moravě zase výstavu o státních symbolech.
Muzeum Brněnska ale chystá i další menší
výstavy na ostatních pobočkách. Více na
www.technicalmuseum.cz.
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Mgr. Michael Kalábek
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STRACH JSEM SI
NEPŘIPOUŠTĚL
Tak se jmenuje kniha,
která vyšla
u příležitosti
95. narozenin generálmajora Emila
Bočka, válečného hrdiny
a veterána
bojů druhé
světové války.
Životní příběh Emila Bočka je vpravdě
fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně,
odkud odešel tajně na konci roku 1939,
balkánskou cestou se dostal do Bejrútu.
Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září
1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat do
pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety během druhé světové války.
Byl přijat do RAF, nejdříve sloužil jako
mechanik, poté jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě, za sebou
má 26 operačních letů.
Výjimečný projekt je založený na rozhovorech a vzpomínkách Emila Bočka,
vedený historikem Jiřím Plachým, který
se specializuje na problematiku československých vojáků působících v RAF.
Generálmajor Emil Boček je nositelem
Řádu Bílého lva za mimořádné zásluhy
o obranu a bezpečnost státu a vynikající
bojovou činnost.
Autorem knihy je PhDr. Jiří Plachý,
PhD., který vystudoval FF UK v Praze,
obor historie se specializací na dějiny
východní a jihovýchodní Evropy. Mezi
lety 2000 a 2007 pracoval jako historik
v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Praze, od roku 2007
je vědeckým pracovníkem historickodokumentačního odboru Vojenského
historického ústavu v Praze. V letech
2009–2012 byl současně vedoucím
Oddělení vědy na FF UK, kde nadále
působí jako vědecký pracovník.
Jana Ptáčková
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
V ROCE 2018
Blokové čištění je vždy doprovázeno místní
úpravou silničního provozu a stání na
komunikacích přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu
minimálně sedmi dní.
Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to ukládá § 19a, § 19b zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena
z Odboru dopravy Magistrátu města Brna,
jakožto zástupce vlastníka komunikací, na
Brněnské komunikace a. s., kontaktní osoba:
p. Pokorný, tel.: 532 144 282, které prostřednictvím svých smluvních partnerů zajišťují
odtahy vozidel.
Odtažená vozidla jsou umístěna na odstavnou plochu odtahové služby Zdeněk Černý:
místopisně Drážní 9, 664 52 Brno-Slatina,

areál F. K. Holoubek, tel.: 548 217 484,
602 737 673, 606 745 412. Výdejní doba
odtažených vozidel je v pracovní dny nonstop, vyzvednutí v ostatní dny je možné
dohodnout na tel. čísle 606 745 412.
Odtahová firma nahlašuje tuto skutečnost
na čísle 158 – Policie České republiky.
Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje
právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění.
Aktuální verzi harmonogramu lze najít na
informační tabuli na adrese Dominikánská 2,
dále pak Měnínská 4, a na úřední desce na
webových stránkách www.brno-stred.cz.

Harmonogram blokového čištění ÚMČ Brno-střed v roce 2018
s rozvržením ulic do dvou časových úseků, a to: 8.00–11.00 hod.
a 10.00–14.30 hod.
blok č. 1
8.00–11.00 hod.: Björnsonův sad – spojovací
komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul.
Zahradníkova a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova
10.00–14.30 hod.: Burešova, Dřevařská
termín: 3. 4., 11. 6., 24. 9., 14. 11.
blok č. 2
8.00–11.00 hod.: Bayerova, Cihlářská + parkoviště, Hoppova
10.00–14.30 hod.: Tučkova, Sokolská
termín: 4. 4., 12. 6., 25. 9., 15. 11.

blok č. 6
8.00–11.00 hod.: Bratislavská v úseku Příkop-Soudní, Körnerova, Příční, Stará
10.00–14.30 hod.: Skořepka, Vlhká
termín: 10. 4., 22. 6., 3. 10., 22. 11.

blok č. 11
8.00–11.00 hod.: Celní, Jílová + slepá, Rovná,
Vídeňská – slepá
10.00–14.30 hod.: Vinohrady
termín: 18. 4., 21. 6., 2. 10., 30. 11.

blok č. 7
8.00–11.00 hod.: Barvířská, Radlas, Špitálka,
Tkalcovská v úseku park – slepá, Valcha
10.00–14.30 hod.: Plynárenská, Podnásepní,
Stavební
termín: 11. 4., 25. 6., 4. 10., 23. 11.

blok č. 12
8.00–11.00 hod.: Horní, Strž
10.00–14.30 hod.: Hluboká, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Vysoká
termín: 20. 4., 22. 6., 3. 10., 19. 11.

blok č. 3
8.00–11.00 hod.: tř. Kpt. Jaroše – lichá str. +
slepá, Drobného v úseku č. orient. 18–30
(záliv),
10.00–14.30 hod.: Smetanova
termín: 5. 4., 13. 6., 27. 9., 16. 11.

blok č. 8
8.00–11.00 hod.: Čechyňská, Mlýnská v úseku
Dornych-Štěpánská, Řeznická, Antonínská,
Janáčkovo nám.
10.00–14.30 hod.: Masná, Zderadova
termín: 12. 4., 27. 6., 5. 10., 27. 11.

blok č. 4
8.00–11.00 hod.: tř. Kpt. Jaroše – sudá strana,
Hilleho, Jeřábkova
10.00–14.30 hod.: Botanická v úseku Antonínská-Zahradníkova, Pekárenská
termín: 6. 4., 15. 6., 1. 10., 19. 11.

blok č. 9
8.00–11.00 hod.: Cyrilská, Přízova, Rumiště,
Spálená, Štěpánská
10.00–14.30 hod.: Kolískova, Mlýnská v úseku
Štěpánská-Masná, Šujanovo nám., parkoviště
na ul. Zderadova, Koželužská, Křenová –
slepá
termín: 18. 4., 28. 6., 8. 10., 29. 11.

blok č. 5
8.00–11.00 hod.: Bartošova, Kudelova, Lužánecká, nám. 28 října mimo MHD, Vrchlického
sad
10.00–14.30 hod.: Mášova, Mezírka
termín: 9. 4., 19. 6., 2. 10., 20. 11.

blok č. 10
8.00–11.00 hod.: Bakalovo nábřeží, Kamenná,
Ludmily Konečné, Táborského nábřeží
10.00–14.30 hod.: Červený kopec
termín: 12. 4., 18. 6., 27. 9., 29. 11.

blok č. 13
8.00–11.00 hod.: Gallašova, Havlenova, Polní
v úseku Vídeňská-Polní č. orient. 13
10.00–14.30 hod.: Grmelova, Sobotkova, Vojtova
termín: 23. 4., 25. 6., 4. 10., 23. 11.
blok č. 14
8.00–11.00 hod.: Dvorského, Opavská, Polní
v úseku č. orient. 13-Opavská
10.00–14.30 hod.: Renneská – slepá, Strážní,
Vsetínská
termín: 24. 4., 27. 6., 5. 10., 27. 11.
blok č. 15
8.00–11.00 hod.: Hybešova – slepá, Křídlovická v úseku Křížová-Nové sady, Nádvorní,
Zahradnická, Poříčí – záliv u Ypsilantiho, Ypsilantiho
10.00–14.30 hod.: Jircháře, Leitnerova v úseku Hybešova-Křídlovická, Soukenická
termín: 6. 4., 13. 6., 25. 9., 13. 11.
Dokončení na straně 12
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blok č. 16
8.00–11.00 hod.: Poříčí v úseku Křížkovského-Bauerova, Rybářská, Zedníkova
10.00–14.30 hod.: Bělidla, Výstavní
termín: 13. 4., 15. 6., 26. 9., 14. 11.
blok č. 17
8.00–11.00 hod.: Anenská, Kopečná, Leitnerova v úseku Pekařská-Hybešova
10.00–14.30 hod.: Bezručova, Křídlovická
v úseku Nové Sady – viadukt, Vodní
termín: 3. 4., 11. 6., 24. 9., 12. 11.
blok č. 18
8.00–11.00 hod.: Hroznová v úseku Neumannova-Kalvodova, Hroznová slepá, Kalvodova,
Marie Pujmanové, Neumannova
10.00–14.30 hod.: Hroznová v úseku Neumannova-Hlinky, Vinařská v úseku Lipová-Neumannova č. orient. 12–44
termín: 17. 4., 26. 6., 2. 8., 26. 11.
blok č. 19
8.00–11.00 hod.: Bohuslava Martinů + obslužná komunikace, Hlávkova, Pavlíkova
10.00–14.30 hod.: Rezkova, Květná
termín: 19. 4., 29. 6., 3. 8., 28. 11.

blok č. 20
8.00–11.00 hod.: Havlíčkova v úseku Wurmova-Klácelova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova
10.00–14.30 hod.: Klácelova, Lerchova v úseku nám. Míru-Klácelova, Rudišova
termín: 9. 4., 21. 6., 1. 8., 22. 11.
blok č. 21
8.00–11.00 hod.: Heinrichova, Helceletova,
Jiříkovského, Zachova, Všetičkova
10.00–14.30 hod.: bratří Čapků, Grohova
v úseku Úvoz-Údolní
termín: 13. 4., 19. 6., 30. 7., 20. 11.
blok č. 22
8.00–11.00 hod.: Lerchova v úseku Klá celova-Vaňkovo nám., Mahenova, Kampelíkova úsek Havlíčkova-Údolní, Roubalova,
Bílého
10.00–14.30 hod.: Havlíčkova v úseku Klácelova-Roubalova, Františky Stránecké, Kampelíkova úsek Barvičova-Havlíčkova
termín: 16. 4., 20. 6., 31. 7., 21. 11.

blok č. 23
8.00–11.00 hod.: Čápkova, Gorkého, Stojanova
10.00–14.30 Jaselská, Marešova
termín: 5. 4., 12. 6., 5. 9., 12. 11.
blok č. 24
8.00–11.00 hod.: Resslova, Rybkova, Žižkova
po Lužickou, Žižkova – garáže proti č. or. 16
10.00–14.30 hod.: Arne Nováka, Grohova
v úseku Veveří-Úvoz, Jana Uhra
termín: 10. 4., 14. 6., 6. 9., 13. 11.
blok č. 25
8.00–11.00 hod.: Pellicova, Sladová
10.00–14.30 hod.: Jiráskova, Gorazdova, Trýbova
termín: 11. 4., 18. 6., 7. 9., 16. 11.

Společnost Brněnské komunikace a. s.
už před více než rokem spustila užitečnou aplikaci, která vás informuje
a varuje před blokovým čištěním
a možným odtahem vašeho vozidla. Aplikaci najdete na: https//cisteni.bkom.cz.

Názory zastupitelů

O NESMRTELNÉM DOMEČKU
Za devatero křižovatkami
a devatero přechody leží
malá opuštěná chaloupka,
tedy vlastně drobný drážní
objekt.
Jeho osud není přímo
pohádkový a nemá bohužel
(zatím) ani šťastný konec. Dnes spíše ruina u frekventované křižovatky Uhelná-Opuštěná, sloužící už jen černému výlepu a dělání ostudy,
stojí na pozemku patřící českému státu – tedy
ve správě Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ÚZSVM). Čtenáři mých
příspěvků si pamatují na můj marný boj, aby
tento moloch na svých uličních pozemcích
vysazoval stromy. Donkichotskou pouť za
demolicí nepotřebného tzv. stavědlového
domku, v jehož okolí se mi podařilo nechat
odstranit nelegální billboardy a který hyzdí
i okolí naší MČ vybudovaného discgolfového

hřiště, jsem začal v únoru 2015. Úřad sice zjistil,
že jej nemá ve správě, ale chvályhodně se
sám jal zjišťovat, čí objekt mu vlastně na pozemku stojí. Pátrání vedlo přes stavební či drážní
úřad, Správu železniční dopravní cesty, Moravský zemský archiv, magistrát, Archiv města
Brna i Veletrhy Brno, protože jim byla přilehlá
vlečka r. 1960 prodána. Smlouva hovořila
o vlečce jako celku, bez bližší speciﬁkace jednotlivých objektů, takže BVV se k nové „starosti“ neznalo. Když se hledání ukázalo marné,
připustil ÚZSVM v červenci 2017, že nechá

objekt na své náklady odstranit. Když se ovšem
i letos na mne šklebila vybitá okna, poznal
jsem, že radost byla předčasná. ÚZSVM totiž
využívá na podobné věci hasiče, kteří však
odmítli odstranění provést, a to s ohledem na
jeho „přílišnou“ velikost. Vznikla „situace, kdy
by ÚZSVM musel k demolici využít služeb třetích subjektů a vynaložit na odstranění své
ﬁnanční prostředky, a tedy by tato činnost byla
z pohledu nadřízených orgánů hodnocena
jako nehospodárná a pro brněnské pracoviště
nezdůvodnitelná.“ Nicméně se chystá převod
pozemku na Brno, a tak se přece jen dočká
toho, že se věci zbaví – přenese je na naše
město. Elegantní, prosté, rádoby šetřivé – jen
my okolojedoucí máme už drahně let na očích
další ohyzdu ve veřejném prostoru.
JUDr. Michal Závodský I
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

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

VIZE PRO MODERNÍ MĚSTO
NA PŘÍKLADU HYBEŠOVY ULICE
Mnozí občané jistě zaznamenali, že zastupitelstvo
města Brna na mimořádném jednání 27. února deﬁnitivně rozhodlo o poloze
vlakového nádraží v jeho
odsunuté variantě.
Bez ohledu na to, jaké toto rozhodnutí přineslo emoce, je nutné zdůraznit, že to bylo
rozhodnutí posledního zastupitelského orgánu, který k tomu měl pravomoc se závazně
vyjádřit. Nyní nastává situace, kdy se už
konečně po desítkách let nekonečných
dohadů, protestů, soudních tahanic, referend
a zadávání studií, má konečně začít vytvářet
moderní tvář města Brna. Jádro města není
kompaktní, pár minut od centra za Katastrálním úřadem pro Brno-venkov (ulice Úzká)
existují zanedbané a nevyužívané plochy,
které by se mohly stát po nezbytném napojení na městskou hromadnou dopravu
a novou infrastrukturu místem výstavby desítek bytových domů – vzniku celé nové městské čtvrti. Při současné extrémně vysoké
cenové hladině bytů je jen masivní bytová

výstavba nadějí zejména pro mladé rodiny
s dětmi a seniory na dostupné bydlení.
V kontrastu s tím máme jen kousek vedle
na Starém Brně lokality, kde stavební boom
proběhl už dávno, a i když celkové prostředí
vypadá rok od roku lépe, tak se Staré Brno
stalo svědkem dynamického rozvoje naposledy před první světovou válkou ohraničeném územím ulic Pekařská, Hybešova
a Václavská. Atmosféru úzkých uliček v okolí
dotvářel i svratecký náhon protékající souběžně s dnešní ulicí Vodní a Rybářskou, díky
kterému se místu říkalo malé Benátky či
brněnská Kampa. Během války některé lokality poškodilo bombardování a náhon byl zrušen a později i zasypán. Výstavba vysokých
funkcionalistických domů zejména na ulici
Hybešova probíhala zejména v období první
republiky (např. Hybešova 37 v roce 1937).
Poslední předválečný český starosta města
Brna Rudolf Spazier (1935–1939) usiloval
o koncepční rozvoj centra, což také dokládá
jím iniciované vydání publikace Brno zítřka,
to vše těsně před svým zatčením nacisty
v roce 1939. V padesátých letech byl navíc

po vykonstruovaném procesu uvězněn
i komunisty. V knize Brno zítřka najdeme
modernistické pojetí a velkolepé plány, přitom s důrazem na rozvoj sociálního postavení
drtivé většiny obyvatel.
Po této odbočce do minulosti se však chci
vrátit do současnosti a zejména budoucnosti.
I vlivem modernizace nádraží, které je za současného stavu jen pro ostudu všech Brňanů,
se otevírají nové možnosti. A to jak pro v úvodu zmíněné nové lokality, tak pro Staré Brno.
A to včetně další moderní výstavby, která
bude citlivě zasazena do okolního prostředí,
a také revitalizací zeleně a vodních prvků
v centru. Na Hybešově ulici by tak už neměla
zůstat žádná jednopatrová zástavba a za
Mendlovým náměstím v prostoru bývalé textilní továrny Kras zmizí zanedbaná plocha
o rozloze tří hektarů. Přál bych si, abychom
se všichni stali svědky zrození moderního
města Brna tak, jak o tom už kdysi snil pan
starosta Rudolf Spazier!
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. I
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

BRUSLÁK POD JOŠTEM
Máme za sebou první sezonu provozu „Brusláku“, jak
se nazývá unikátní ledová
plocha provozovaná od
letoška na Moravském náměstí. Vyznačuje se několika technickými a provozními zajímavostmi a vymyká se tak
podobným konceptům nejen ve městě
Brně.
Plocha o velikosti 882 m2 se nachází
v samém centru města před historickou
budovou Místodržitelského paláce, u kostela
sv. Tomáše, budovy Nejvyššího správního
soudu a paláce DOPZ. Bylo proto nutné před
zahájením realizace dohodnout se na spolupráci se všemi dotčenými institucemi.
Absolvovali jsme mnoho jednání, na nichž
jsme zjišťovali možnosti provozu s ohledem
na potřeby zúčastněných. Podařilo se získat

souhlasy všech, Moravská galerie nabídla
velmi aktivní součinnost, která výslednému
efektu mnoho pomohla.
Základní myšlenkou konceptu bylo oživit
toto oblíbené místo také v zimních měsících,
a v předvánočním období lépe propojit
Adventní trhy na náměstí Svobody a na
Moravském náměstí. Záměrem bylo dát Brnu
ledovou plochu po vzoru měst, jako jsou Bratislava, Budapešť, Bruggy, Paříž, Londýn, Dilworth, Salt Lake City nebo New York. Důležitým aspektem bylo zapojit v maximální míře
stálý mobiliář náměstí přímo do ledové plochy. Do mantinelů tak byly začleněny např.
některé lavičky, které sloužily pro odpočinek
bruslařů přímo na kluzišti.
Dominantou náměstí samozřejmě zůstala
socha markraběte Jošta. Reakci autora jsme
očekávali s napětím, o to více nás potěšila.
J. Róna napsal: „Chtěl jsem vytvořit sochu

poněkud netradiční, bez soklu a s pozměněnými proporcemi tak, aby socha doslova
lákala k podejití a dotýkání se. Kluziště je tak
další vítané rozšíření interaktivních možností
sochy.“
A ještě několik technických zajímavostí:
Voda pro výrobu ledu je čerpána ze studny,
která sloužila Brňanům od konce 14. století
až do doby zřízení vodovodu. Po zhruba sto
letech tak znovu našla své uplatnění. Ledu
bylo na kluzišti téměř 63 000 litrů a byl vyráběn chladícím agregátem o chladícím výkonu
445 kW a maximální příkonu 168 kW. Pro rozvody elektřiny bylo použito 1 800 m kabeláže,
což je zhruba trasa z České na hlavní nádraží
a zpět. Délka chladícího potrubí je 17 640 m,
což je šestinásobek délky bývalých brněnských hradeb.
BcA. Petr Kalousek I
zastupitel MČ Brno-střed za Žít Brno

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

JAK ŠEL ČAS S PETROVEM?

Město Brno vkročilo do nového 20. století
vskutku grandiózním způsobem a začalo
ztrácet podobu, na kterou byli obyvatelé
města až doposud zvyklí. Zbořen byl nejprve hradební systém, symbol bezpečí, ale
i uzavřenosti města, poté byly nahrazeny
středověké domy novými nájemními domy
s komfortními byty a okolo města vyrostly
především textilní továrny jako symbol nové
průmyslové epochy.
Změnám, které se ve městě odehrávaly,
neunikly ani dvě brněnské dominanty, katedrála na Petrově a Stará radnice. Pravidelní
čtenáři našich historických toulek si jistě vzpomenou, že oběma stavbám jsme se již věnovali
v souvislosti s jejich vznikem v období středověku. I tak je jistě dobré připomenout, že
kostel na Hoře sv. Petra vznikl jako zeměpanský někdy ve 12. století a stal se duchovním
centrem domácího slovanského obyvatelstva.
Jeho podoba i velikost se v průběhu staletí
proměňovala a z původního jednolodního
kostelíka vznikla současná objemná katedrála,
obsahující celkem sedm stavebních etap. Jedné z nejmohutnějších přestaveb v barokní éře
však předcházela pohroma v podobě třicetileté války. Jak známo, poté, co v září 1643 přitáhla poprvé k Brnu švédská armáda a vydrancovala předměstí na dnešním Dornychu, Trnité
a Kolišti, nechal tehdejší velitel Brna baron
Schönkirch zničená předměstí spálit, aby se
nestala opěrným bodem v případě návratu
nepřítele. Během těchto opatření došlo i k podpálení františkánského kláštera s kostelem

sv. Bernardina, který se nacházel pod Petrovem na dnešních Nových sadech. Požár kláštera se však rozšířil a přeskočil i na Petrov. Plameny tehdy nezničily jenom kostel, ale
i kanovnické domy v jeho blízkosti. Nenávratně
bylo zničeno cenné vybavení interiérů, archiv
s papežskými privilegii, fundační listiny a další.
Švédové sice tehdy od Brna ještě v září téhož
roku odtáhli, ale počátkem května roku 1645
se k Brnu opět vrátili, aby zde zahájili téměř
čtyřměsíční obléhání, které nakonec vstoupilo
do evropské historie. Válečné události tak přirozeně žalostný stav celého kapitulního kostela ještě prohloubily.
Po skončení třicetileté války, kdy došlo
k obnově hospodaření kapituly, se podařilo
staviteli Pavlu Weinbergerovi nově zaklenout
kněžiště kostela a osadit nové zvony. Teprve
18. století však přineslo rozsáhlou přestavbu
podle plánů Mořice Grimma. Ten navrhl místo
trojlodní pouze jednolodní loď uzavřenou
mohutně vzedmutou klenbou. Gotický plášť
stavby byl tehdy ponechán, ale západní vstupní průčelí bylo uzavřeno volutovým štítem
s nikami pro sochy sv. Petra a Pavla, Cyrila
a Metoděje. K dokončení přestavby došlo roku
1748 za účasti císařských manželů. I v následujících letech docházelo na Petrově k úpravám a doplňování mobiliáře v interiérech, zejména pak po roce 1777, kdy vzniklo Biskupství
brněnské se sídlem právě na Petrově.
Poslední a patrně nejradikálnější přestavba
kostela proběhla v závěru 19. a na počátku
20. století. V závěru osmdesátých let 19. století
se rozhodlo v duchu tehdejšího purismu chrám
regotizovat podle projektu biskupského stavebního rady a profesora brněnské a vídeňské
techniky Augusta Prokopa, který je v Brně
autorem také známé neogotické tělocvičny
pod Špilberkem. V letech 1889–1891 nechal
Prokop odstranit štukaturu na Weinbergerově
klenbě a nahradil ji pseudogotickými novotvary. Zároveň došlo i k regotizaci dalších vnitřních prostor, zejména Mariánské kaple nebo
sakristie. Prokop ale usiloval o přetvoření celé
katedrály do jednoho stylu, a podle vídeňských vzorů navrhoval ukončit západní průčelí
chrámu jednou vysokou věží. Prokopův návrh
však nevyhovoval představám Biskupství, které se v roce 1901 rozhodlo vyhlásit novou veřejnou soutěž o návrh na stavbu věží, do níž se
přihlásil i vídeňský architekt August Kirstein.
Ten navrhl vystavit dvě symetrické věže, nikoliv
však u západního průčelí, ale blíže k choru do
místa, kde je původní gotické podvěží. V letech
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1904–1906 tak na Petrově vznikly dvě nové
věže s pseudogotickou výzdobou, které jsou
dnes pro katedrálu naprosto charakteristické.
Celou neogotickou přestavbu završila ještě
v letech 1906–1908 úprava barokního vstupního průčelí. Celý chrám tak získal svoji současnou neogotickou podobu a město Brno
novou pohledovou dominantu.
Zatímco na Petrově vrcholila regotizace
chrámu, dole ve městě probíhaly, jak jsme si
řekli minule, rovněž rozsáhlé modernizace ulic
a stavby nových domů. Tyto stavební aktivity
se nevyhnuly ani blízkosti další městské dominanty, kterou je Stará radnice. Radnice vznikla
ve 13. století jako ve městě neobvyklý dům
s věží. K významným úpravám radnice došlo
v průběhu 16. století. V roce 1511 vznikl pozdně
gotický portál od Antonína Pilgrama s dvojicí
heroldů a měšťanů, nad nimiž je umístěna alegorická postava Spravedlnosti. Přibližně ve
stejné době také došlo k proražení současného vstupu do areálu vedoucího přímo pod
věží radnice a zvýšení hlavní budovy o druhé
patro. Počátkem 16. století došlo také ke stavbě
dvou pozdně středověkých objektů ve dvoře
radnice. Významnější z nich je budova bývalé
věznice. Renesanční přestavba radnice ze
sedmdesátých a osmdesátých let 16. století
je spjata zejména s bratry Gabriovými a kameníkem Antonio Silvem, kteří v roce 1577 a 1578
zhotovili ochoz věže a pavlač ve dvoře. Na
pavlači se do dnešních dnů dochovaly namalované znaky, o nichž se obecně soudí, že
patřily tehdejším členům městské rady. Dalších
stavebních úprav se radnice dočkala především po třicetileté válce. Na vstupním portálu
byla vyměněna alegorie Spravedlnosti a přibyl
zde upravený znak města nesoucí letopočet
1660. Jan Křitel Erna rozšířil radnici v roce 1668
o byt pro městského syndika a další úřední
místnosti. Proto město koupilo vedlejší dům
od zlatníka Kristiána Regentanze. V hlavních
rysech končí vývoj radničního komplexu
rokem 1668, kdy došlo k přestavbě a včlenění
domu na Radnické 8 do soustavy radnice.
Teprve ale modernizace města v rámci
brněnské asanace způsobila, že nově vznikající objekty kolem Staré radnice začaly převyšovat do té doby suverénně vystupující radniční věž. Proto v letech 1904–1905 došlo ke
zvýšení věže. Více se dozvíte na stránkách
www.encyklopedie.brna.cz nebo na stránkách
www.archaiabrno.cz.
Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

BOHUSLAV BINKA
AKADEMIK S VELKÝM SRDCEM
O jeho inovativním projektu Symbios, sdíleném bydlení studentů Masarykovy univerzity
a mladých dospělých opouštějících dětské
domovy, si můžete přečíst na straně 5. Bohuslav Binka svůj život spojil s Brnem-střed, se
studenty, s mladými lidmi a akademickou
dráhou. Co své studenty učí a jak vidí centrum Brna? Dozvíte se v rozhovoru.

Proč jste se rozhodl pro
akademickou práci?
Rozhodl jsem se při nástupu do doktorského studia na ﬁlozoﬁcké fakultě. Předtím jsem
strávil půl roku ve Spojených státech, kde jsem
studoval personální management a zvažoval
zůstat na univerzitě nebo se vydat jinou cestou.
Po návratu ze světa jsem už věděl, že mě práce na akademické půdě dává smysl. Ovlivnili
mě lidé, kteří mě učili tady v Česku, ale také
ti, se kterými jsem se setkal v zahraničí. Měl
jsem pocit, že je dobré tyto vzory následovat.

Které předměty učíte nejraději?
Mám rád skoro všechny, ale nejvíc mě určitě baví environmentální etika a personální
management.

Jak byste čtenářům vysvětlil,
co je to environmentální?
Environmentální znamená něco, co se týká
prostředí, ve kterém žijeme. Je to příroda
a vztah člověka k přírodě, způsoby, jakými
přírodu ovlivňujeme a čím vším příroda přispívá k tomu, jací jako lidé jsme. Řešíme, jestli
má příroda vliv na to, jak přemýšlíme o světě,
jakou máme náladu, jak komunikovat témata
ohrožení přírody s veřejností. Je to hodně
široké, ale v podstatě se to týká přírody a vztahu člověka k přírodě.

Jaká jsou environmentální
témata v Brně-střed?
Je jich spousta, třeba městská zeleň, rozdíl
mezi tím, když je kolem ulice vysázená alej
stromů nebo keřů, a pak když je ulice zcela
prázdná a jaký to má vliv na teplotu v létě nebo
míru znečištění. Co se dá dělat se znečištěním,
které v současnosti z nemalé části zapříčiňuje
doprava? A třeba oblast urbanismu, učíme se,
jak chápat město jako celek, ve kterém by příroda měla mít svůj prostor a hrát nějakou roli.
Třeba role zahrádek a zahrádkaření, role parků
– co všechno znamená park pro obyvatele,
kteří kolem něj bydlí. Těch témat je hrozně moc.

Jak je na tom Brno-střed
ve vztahu k přírodě?
Nemám pocit, že Brno-střed by bylo pozadu
v zodpovědnosti k přírodě. Ale to, že na tom
jsme dobře, můžeme říct až v okamžiku, kdy
to bude trvale udržitelné. Podle několika výzkumů kolegů z katedry je hodnota přírody a životního prostředí u české veřejnosti považovaná
za něco zásadního. A jsou i oblasti, ve kterých
jsme, dá se říci, premianti Evropy. Třeba třídění
odpadu a to třeba pro Brno-střed pěkně platí.

Jakou změnu byste v centru
města viděl rád?
Máme dobrou, řekl bych spíš výbornou,
veřejnou dopravu. Používání aut se spalovacími
motory je v centru Brna ale poměrně razantní.
Kdyby se podařilo, abychom ještě větší část
veřejnosti přilákali k veřejné dopravě, bylo by
to moc dobře. A doufám, že jsem to řekl srozumitelně. Ne abychom zakázali používat auta.
A kdybychom dokázali proměnit část vozového parku za elektromobily, hned bychom žili
v čistším prostředí a měli čistší vzduch. A druhá
věc, myslím, že je dobré pamatovat na to, že
městská zeleň je zásadní, ona opravdu pomáhá v letních vedrech a paradoxně i v zimních
mrazech. A pomáhá i od znečištění ovzduší.
A třetí, kterou považuji za zásadní, je hospodaření s vodou. Kdyby se Brno-středu povedlo
proměnit do stavu, kdy bude umět zadržovat
vodu, bude s ní lépe hospodařit. Už brzy budeme na jižní Moravě čelit velkému suchu.

A jak se dá s vodou pracovat?
Je špatně, že nám dešťová voda okapy
a kanály odteče pryč. Existuje mnoho způsobů,
jak ji zadržet a využít. Existuje krásný příklad,
Otevřená zahrada na Údolní. Jejich dům má
zelenou střechu, která jim výrazně ochlazuje
prostory a naprostou většinu vody zadrží. Část
se znovu odpaří do vzduchu a část se využije
při splachování na toaletách. Kdyby polovina
domů takto fungovala, to bychom pokročili.

Jaké je vaše moo?
Mně se zdá, že takové to Masarykovské heslo: důvěřuj, ale prověřuj, se v poslední době
začalo měnit do hesla: nic si neprověřuj a nikomu nevěř. Což je prostředí, ve kterém se dobře
daří lidem, kteří nemají žádnou úctu k pravdě.
Takže možná moje motto by bylo: Je strašně
důležité umět věřit, ale je strašně důležité i proKateřina Dobešová I
věřovat.

doc. Mgr. Bohuslav Binka,
Ph.D.
se narodil 4. ledna 1973 v Českých
Budějovicích. V roce 1997 dosáhl titulu
Mgr. v oborech filozofie a estetika na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v roce 2002 získal titul Ph.D. oboru
filozofie tamtéž. V letech 2000–2001
byl asistentem na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale v roce 2001 se vrátil zpět do
Brna. Do roku 2004 působil jako odborný asistent Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity. V roce 2008
přešel na Katedru environmentálních
studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde působí dodnes.
V roce 2014 se habilitoval spisem Slepé
skvrny environmentální etiky a získal
titul docent. Jeho kmenovými předměty
jsou environmentální filozofie, environmentální etika a teorie vědy. Podílí se
na vědeckovýzkumné činnosti a absolvoval několik odborných stáží, například
na Glasgow University a The Catholic
Univerzity of America. V rámci Masarykovy univerzity se podílel na mnoha rozvojových projektech, od roku 2009 je
předsedou disciplinární komise Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity.
Je také členem komise Ceny Josefa
Vavrouška Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a členem oborové rady
Norway Grants Národního vzdělávacího
fondu. V roce 2003 se stal laureátem
Ceny Josefa Vavrouška v kategorii
vědecko-výzkumné (dizertační) práce
udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Petry
a Josefa Vavrouškových. Akademická
dráha ho naplňuje. Je ženatý, má dceru,
ve volném čase, kterého moc nemá, se
věnuje rodině a sportu, rád běhá.
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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

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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Prodejna Brno:

Palackého třída 164
tel. 733 320 758
www.svet-elektrokol.cz
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Inzerce

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V HOTELU MYSLIVNA

Nově otevřeno

BROUŠENÍ

30. 4. 2018 v 16.00 hod.
SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

Program pro děti končí ve 20.00 hod., pokračuje DISCO
– hudební a doprovodný program LUCKA a DJ TOM
– skákací hrad – pálení čarodějnice – hry pro děti
– líčení obličeje – opékání špekáčků

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

OSTŘENÍ

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

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

DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]
ZZZDQSRUDF]

NEMOVITOSTI POPTÁVKA
• Pro babičku koupím byt 1+kk
/1+1. Hotovost. T: 604 508 585
• Lékař hledá byt 3+1 a větší.
T: 739 586 722
• Koupím chatu/chalupu do
60 km od Brna. T.: 702 087 313
• Mladá rodina koupí 2+1
v širším centru. T: 602 185 147
Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2018 | 17

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!!!

Nábor malých fotbalistů

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

Klub SK Moravská Slavia
Brno – fotbal o.s.
pořádá nábor malých fotbalistů.

Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü

Nábor probíhá
každé úterý a čtvrtek od 16.00
na hřišti Vojtova 12.
www.skmoravskaslavia-fotbal.cz

www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

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

Křenová 52
Brno

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

Byty všech velikostí
DNRPHUþQtSURVWRU\
v FHQtru %rQa
na Milady Horákové.
3DUNRYiQt]DMLãWČQR
9tFHQDwww.IMPERASTYL.cz, 608 000 555, 602 775 333
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Prevence

BEZPEČNĚ AUTEM

Dnešní hektická doba s sebou nese výskyt
mnoha nepozorných řidičů. Spěch, stres
telefonování za jízdy, horší soustředěnost
nebo únava.
To vše činí řidiče nepozornými. I s takovými účastníky silničního provozu by měl
každý řidič počítat. Navíc v poslední době
potkáváme na silnici, vzhledem ke stárnutí
obyvatelstva, větší počet řidičů seniorů. Pro
starší řidiče neexistují žádné zvláštní dopravní předpisy, stávají se však častěji účastníky
dopravních nehod. Vyšší zranitelnost souvisí
s oslabenými schopnostmi – snížení zrakové
a sluchové schopnosti nebo pomalejší reakce. Z tohoto důvodu je nutné dávat větší
pozor a být ohleduplní.

Dnes nejsme zvyklí pravidelně kontrolovat například brzdovou kapalinu nebo olej
na dlouhé nebo krátké trasy, což s sebou
může nést specifická rizika.
Některé věci není radno podceňovat.
Raději navštivte autorizovaný autoservis
a dopřejte vozu odbornou prohlídku po zimní sezoně.
Jarní servisní prohlídku nabízejí autorizované servisy za velice příznivé ceny. Součástí prohlídky po zimní sezoně je například
kontrola brzdového systému, podvozku,
lékárničky, stěračů a ostřikovačů, kontrola
hladiny motorového oleje, chladící kapaliny,
funkčnost a nastavení osvětlení nebo kontrola brzdové kapaliny. Samozřejmostí je
i přezutí pneumatik.

Na co si dále dávat pozor?
• za volant sedat pouze s nulovou tolerancí
alkoholu
• dodržovat dopravní předpisy a bezpečnou vzdálenost
• za jízdy zásadně netelefonovat a nepsat
SMS zprávy
• přizpůsobit rychlost vozu stavu vozovky

• za jízdy nekouřit, naopak častěji větrat
a při delší vzdálenosti dělat přestávky
• samozřejmostí je používání bezpečnostních pásů a správné nastavení volantu,
sedadla nebo zrcátka.
I v automobilovém průmyslu dochází
k neustálému vývoji a modernizaci. Jedná
se zejména o vývoj bezpečnostních prvků,
nebo pevnosti karoserie. Při velkých nárazech se karoserie starších vozů hroutí, současná auta mají prostor pro posádku uchráněn.
Nejen karoserie, ale i aktivní prvky bezpečnosti doznaly podstatného zlepšení.
Jedná se například o funkce proaktivní
ochrany cestujících, rozpoznávání únavy
řidiče nebo hlídaní mrtvého úhlu. Novější
automobily mají navíc i sedm airbagů a asistenční systémy, které pomáhají řidiči nejen
se stabilitou vozu, ale například neumožňují
přejet do protisměru a pomáhají udržovat
nastavený odstup – bezpečnou vzdálenost.
Předvídat vývoj situace, být ohleduplní,
to vše je potřeba, abychom mohli včas
zareagovat a tím předejít nepříjemnostem
nebo dopravní nehodě. Je jen na nás, zda
uděláme maximum pro svou bezpečnou jízdu autem.
Ing. Ludmila Zrůstová

I

Naše školy

ŠPÍL-BERG 2018:
SKVĚLÉ VÝKONY
Na gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše
se konalo školní kolo soutěže Špíl-berg
2018. Recitační výkony studentů byly
excelentní.
Jako bývalý kantor školy každoročně zasedám v porotě této soutěže, kterou organizuje
Středisko volného času v Lužánkách. S dojetím jsem musela vyslovit hlubokou poklonu
nejen samotným recitátorům, ale též jejich
češtinářům, pod jejichž vedením se školní
kolo soutěže koncem února konalo.
Zájem o recitování mezi studenty do jisté
míry záleží na iniciativě vyučujících, kteří dobře vědí, jak jsou řečové dovednosti důležité.
Atmosféra školního kola byla díky organizá-

OPRAVA
TERMÍNU ZÁPISU

torce profesorce Mgr. Lence Markové velmi
nabitá soutěživým duchem i očekáváním recitačních výkonů, které hodnotila nejen odborná porota, ale též studenti literárního semináře, tvořící publikum.
Když jsem se dívala do tváří recitujících studentů a pozorovala jejich zaujetí pro přednášený text, pomyslela jsem si, že smysl pro
předávání kultury a vzdělanosti – ono krédo
školy, traditio lampadis – snad mají již zadřeno pod kůží. A tak vítězům školního kola držím
palce do dalších kol, krajského Špíl-bergu či
národního Wolkrova Prostějova. I když pocta
jim patří už za to kolo školní.
Alena Odehnalová

Základní škola Horní 16 zve na zápis
budoucích prvňáčků, a to v pátek
20. dubna od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 21. dubna od 9.00 do 12.00
hodin. Omlouváme se za mylně uvedený
termín v minulém čísle zpravodaje.

I
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Naše školy

ZÁPIS DO MŠ BRNA-STŘED 2018
Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost
následujícím informacím a termínům, které
se vztahují k letošnímu zápisu dětí do
mateřských škol městské části Brno-střed.
Zápis bude probíhat ve třech fázích.
I. fáze: Vydávání přihlášek bude probíhat
od 3. dubna do 1. května 2018
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby, a to elektronicky na www.zapisdoms.brno.cz, vyzvednutím v mateřské škole nebo vyzvednutím
na Odboru školství mládeže a tělovýchovy

Magistrátu města Brna na Dominikánském
náměstí.
II. fáze: Sběr přihlášek proběhne
2. a 3. května 2018
Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu
v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny
v rámci tohoto období určí ředitelka školy
a zveřejní obvyklým způsobem.
III. fáze: Přijímací řízení probíhá od 9. května 2018
Od tohoto termínu můžete očekávat infor-

maci o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do školky. Odpovědný pracovník MŠ vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů
na základě údajů uvedených v přihlášce:
telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem
nebo doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
Veškeré další informace, které se týkají přijímacího řízení zápisu dětí do mateřských
škol městské části Brno-střed, naleznete
na internetových stránkách:
www.zapisdoms.brno.cz.

Přehled mateřských škol Brna-střed
MŠ Bayerova 5
telefon: 549 247 695
e-mail: info@msbayerova.cz
www.msbayerova.cz
MŠ Bílého 24
telefon: 543 242 916
e-mail: msbileho@seznam.cz
www.msbileho.wz.cz
MŠ U sluníček, Horní 16
telefon: 543 235 224
e-mail: skolkauslunicek@seznam.cz
www.msuslunicek.estranky.cz
MŠ Francouzská 50
telefon: 545 578 896
e-mail: ms.francouzka@volny.cz
www.msfrancouzska-brno.iplace.cz
MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Horní 17
telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@seznam.cz
www.mshorni.cz
ZŠ a MŠ Husova 17, MŠ Jánská 22
telefon: 542 214 470
e-mail: msjanska@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz
MŠ Kamenná 21
telefon: 543 213 180
e-mail: mskamenna@centrum.cz
www.mskamenna.cz
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská 27
telefon: 533 433 629
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz,
skvarilova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
MŠ Křenová 76a
telefon: 543 241 731, e-mail: mskrenova@ iol.cz
ZŠ a MŠ Křídlovická 30b
telefon: 543 213 367
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz
MŠ Nádvorní 3
telefon: 543 213 309
e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz
MŠ ZDISLAVA Pellicova 4
telefon: 543 212 371
e-mail: mszdislava@seznam.cz
www.mszdislava.cz
MŠ Pšeník 18
telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz
www.mspsenik-brno.webnode.cz
ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. –
MŠ nám. 28. října 21
telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz

MŠ Soukenická 8
telefon: 530 310 418
e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz
www.mssoukenicka.cz
MŠ Tučkova 36
tel.: 549 241 195
e-mail: mstuckova@volny.cz
www: www.mstuckova.cz
MŠ „Pod Špilberkem“ Údolní 9a
telefon: 542 214 876
mobil: 736487232
e-mail: mspodspilberkem@volny.cz
www.skolka-udolni.cz
MŠ Údolní 68
telefon: 543 245 271
e-mail: msudolni@cmail.cz
www.msudolni68.cz
MŠ Úvoz 57
telefon: 541 212 843
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz
www.msuvoz.cz
MŠ Vídeňská 39a
Kontakty:
telefon: 530 319 221
e-mail: ms.videnska@seznam.cz
www.msvidenska.cz

ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 – MŠ Stará 13/15
telefon: 545 212 165, 545 577 057
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz

MŠ Vinařská 4
telefon: 543 240 338, 543 240 331
e-mail: vinarska@mskolka.cz
www.msvinarska.cz

MŠ Skořepka 5
telefon: 543 257 400
e-mail: ms.skorepka @email.cz
www.msskorepka.cz

MŠ Všetičkova 19
telefon: 543 245 441
e-mail: msvsetic@ volny.cz
www.ms-vsetickova.cz
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Volný čas

CVRNKNĚTE SI
KULIČKY
CVČ Botanka zve 28. dubna na Kuličky
pro velký i maličký.
Při pěkném počasí budeme venku
v parku hrát kuličky a pétanque s dětmi
a rodiči. Sraz je ve 14.00 hod. na Botance,
bude se jarně koulet, tak doporučujeme
pohodlné oblečení. Cena 80 korun
s malou kulatou svačinkou a pestrým
programem pro děti. Více na stránkách
www.botanka.cz. Marta Vojáčková I

VESNA ZVE
K DOBRODRUŽSTVÍ
Vesna o.p.s. připravila pro děti pobytové
i příměstské tábory.
Pro děti ve věku 6–15 let pořádáme v Záseku na Vysočině od 14. do 21. července již
4. ročník letní tábornické akademie. Motivován bude celotáborovou hrou Cestování
časem. Ubytování je zajištěno v chatkách
a zděné budově. Děti mohou vybírat z výtvarného, zálesáckého či sportovního zaměření.
Pěkný týden můžou děti strávit také na outdoorovém příměstském táboře, který chystáme od 30. července do 3. srpna. Naučí se
zde základním tábornickým dovednostem.
Od 27. do 31. srpna pak mohou zažít dobrodružství Pevnosti Boyard, mimo to jsou připraveny tradiční i netradiční hry, pobyt na
zahradě, hřišti či v tělocvičně. Nebude chybět
výtvarné tvoření, výlet a spousta zábavy. Mís-

ZA ROHEM JE BRNO

Centrum volného času Botanka zve děti
na příměstské tábory.
Tábory budou tematicky zaměřeny a rozděleny pro mladší a starší děti. Zájemci se
můžou hlásit na výtvarný tábor plný her a tvorby nazvaný Z pohádky do pohádky, který se
bude konat od 30. července do 3. srpna. Od
6. do 10. srpna pak láká na přírodní a živelné
tvoření tábor Čtyři živly a od 20. do 24. srpna

chystá týden Za rohem je Brno. Tábor slibuje
objevování zákoutí města se starými pověstmi i veselou historií, návštěvy muzeí, plaveckou průpravu i výtvarku.
Cena táborů je 1650 korun včetně obědů
a svačinek. Více informací získáte v CVČ
Botanka na Botanické 13, na telefonu:
725 871 752 a také na www.botanka.cz.
Olga Chladilová

I

tem konání jsou prostory Vesny v centru města, kde je připraveno příjemné prostředí, dětská herna, keramická dílna, zahrada a tělocvična.
Pro šikovné ruce jsme od 30. července do
3. srpna nachystali Tvořivé léto s výtvarnicí.
Informace a přihlášky předá Pavla Filipová,
kontaktovat ji lze na telefonu: 733 506 684
nebo e-mailu: info@vesnaspolek.cz.
Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

I

NA KÁVĚ
S TROJLÍSTKEM
Jste žena zralého věku a máte chuť
a čas věnovat se dětem? Zapojte se do
služby Trojlístek a staňte se náhradní
babičkou.
Zapojit se mohou jak osamocené ženy
nad 50 let věku, které mají kladný vztah
k dětem, tak i ženy, které mají vlastní rodinu
v blízkosti a rády by pomohly s péčí
o děti někomu dalšímu. Více informací
naleznete na www.trojlistek.com, případně
e-mailu: trojlistek@crsp.cz nebo telefonu:
605 234 509 nebo na recepci na Biskupské 8. Zde sídlí Centrum pro rodinu
a sociální péči, které projekt realizuje
a náhradní babičky si náležitě hýčká. Třeba
pozváním na akci Káva s Trojlístkem, na
které se babičky setkaly a vyměňovaly si
získané zkušenosti. Trojlístek také podporuje společně strávený čas rodin
a náhradních babiček, proto i letos připravil
pro své klienty zajímavé akce – seminář
o výchově dětí, společný výlet do obory
Holedná, kurz první pomoci dětem, výrobu
adventních věnců a další. Společné zážitky
rozvíjejí a prohlubují mezigenerační vztahy,
které jsou hlavním principem služby TrojMarta Vojáčková I
lístek.
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SLADKÁ TRŽNICE
BRNO

Vítání jara, dětské dílny, Dny sladkého nebo
tančírna. Tím vším v dubnu láká Tržnice
Brno.
Na Velikonoční pondělí bude Tržnice Brno
zavřená. Hned od úterka se ale provoz rozběhne. Bistra v tržnici nabízejí každý den
nová jídla, týdenní menu najdete na webu
www.trznicebrno.cz/menu.

Ve středu 4. dubna se ve 3. patře a na terase uskuteční akce pro milovníky vína
s názvem justWINE UP. Od 17.00 hodin mohou návštěvníci ochutnat vinné novinky,
občerstvení zajistí jednotliví prodejci z tržnice.
Stejně jako každou první sobotu v měsíci
i tentokrát oživí 2. a 3. patro bleší trhy Dobrá
karma. Koná se 7. dubna od 9.00 do 15.00
hodin.
Přijít můžete hned na několik tvůrčích dílen
a workshopů. Jeden z nich se bude konat
v bistru MyRAW Food 14. dubna od 10.00 do
12.00 hodin – TvaRAWhový sweet.
Pravidelné výtvarné dílny začnou pod
názvem Malý velký výtvarník ve středu 11. dubna a budou se opakovat každých 14 dní. Vždy
ve středu nebo v pátek bude 3. patro tržnice
patřit Tančírně.
Od 19. do 21. dubna budou v tržnici Dny
sladkého a Mlsouni zde jistě najdou cukrovinky i medovinku.
Capcakekárna navíc od 26. do 30. dubna
láká na speciální edici čarodějnických cupcakes.
Honza Šmikmátor

JEŽIBABÍ SLET
V BJÖRNSONOVĚ SADU
Odpoledne pro všechny ježibaby, ûarodĉje a jinou havĉŌ. Spousta
ûarování, hopsání a soutĉžení v tom pravém ježibabím duchu.
sobota 28. 4. 2018
15.00–18.00 hodin
Vstup zdarma

V płípadĉ velmi špatného poûasí se akce nekoná.
kocmankova@kaveeska.cz, tel.: 725 825 508, 777 198 400

I

MINT: BRNO
FASHION MARKET
Příznivce módy na jaře už potěšil březnový Brno Fashion Market v Tržnici
Brno, čeká je ještě v pořadí třicátý, který se bude konat 14.–15. dubna v prostorách Mosilana Hubu.

Designéři a návrháři zaplní dvě patra
Mosilany pestrou nabídkou designového
oblečení, šperků a bytových doplňků.
Kromě nákupů bude na návštěvníky
čekat i hudební doprovodný program.
Novinkou bude potravinová zóna
Gastronebe, v rámci které se na na MINT:
Brno Fashion Marketu budou prezentovat i nezávislí výrobci potravin. Ateliéry
umístěné v Mosilana Hubu budou otevřeny návštěvníkům. Atmosféra akce
bude koncipovaná jako oslava narozenin, 30. díl znamená 8 let existence MINT
Marketů. První MINT Market se konal ještě pod názvem Factory Fashion Market
ve Zbrojovce Brno v červnu 2010. Vstup
je jako vždy zdarma a bezbariérový. Více
na https://www.mintmarket.cz.
Kateřina Pletichová

I

XIII. PŘÍHRANIČNÍ
SLAVNOSTI
se uskuteční tradičně v rámci koncertu
Nebe plné hvězd 30. dubna 2018 od 16.30
hodin v sadech Národního odboje, tedy
v parku před klubem Šelepka.
Vstup je jako již tradičně volný. Opět vzdáme hold umučeným a popraveným, po kterých jsou pojmenovány ulice v naší městské
části, letos jsou to mimo jiné Richard Körner,
Stanislav Roubal či Hugo Traub a hudbou
mnoha žánrů připomeneme další jubilejní
události letošního roku. Zahrají a zazpívají
rovněž letošní jubilanti Yvetta Simonová, Felix
Slováček, Helena Blehárová, Milan Černohouz, Jaroslav Wykrent a další. Více na
www.nebeplnehvezd.net.
Vladimír Koudelka
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Volný čas

POJĎME TANČIT

Oslavte s námi Mezinárodní den tance
a 29. dubna od 15.00 hodin se přijďte podívat na Moravské náměstí před Místodržitelský palác.
V akci zvané Flamenco pro všechny si
vychutnáme krásu, eleganci a temperament
tance. Poznáme jeho univerzálnost, která
překonává všechny bariéry mezi lidmi.
V letošním třetím ročníku budou do programu
zapojeny také děti předškolního věku a aktivní senioři.

BONJOUR BRNO

Představí se zde mnohá brněnská taneční
studia, amatérské taneční skupiny a další
tanečníci bez ohledu na věk a jiná omezení.
Pozornost zaměříme především na okouzlující ﬂamenco a jeho příbuzné formy (orientální,
romské, africké tance), případně i další vzdálenější taneční styly (např. historický barokní
tanec, step, salsu a moderní tanec). Během
nedělního odpoledne si budete moci některé
tance vyzkoušet, tak neváhejte a přijďte si
Marcela Drkošová I
s námi zatančit.

Festival frankofonní kultury Bonjour
Brno nabídne bohatý program.
Slavnostní zahájení festivalu proběhne
12. dubna v Uměleckoprůmyslovém
muzeu, kde se představí akrobatky nového cirkusu La June. Ženský šarm provede celým následujícím týdnem a půl: hlavním tématem letošního ročníku je totiž
Žena-umělkyně.
Těšit se můžeme na promítání tvorby
význačných frankofonních režisérek
v kině Art nebo na divadelní talk show
se ženami o ženách. Probíhat budou také
výstavy, přednášky, chybět nebude ani
turnaj v pétanque.
Program vyvrcholí v pátek 20. a v sobotu 21. dubna v zahradě Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí
v několika šapitó. Jarmarky, workshopy,
divadlo a koncerty budou návštěvníky
od odpoledne až do nočních hodin vtahovat do světa sladké Francie.
Festival pořádá Alliance Française
Brno.
Martin Aude

I

NA ŠPIČKÁCH
V prostorách Brněnského výstaviště
v sále Rotunda se 28.–29. dubna uskuteční 4. ročník mezinárodní amatérské
baletní soutěže pro děti a mládež Na
špičkách Brno 2018.
Baletní soutěž připravuje Baletní škola
Filiánek, zúčastnit se mohou neprofesionální baletní školy, taneční oddělení
ZUŠ, amatérské soubory i jednotlivci.
Osloveny byly soubory z celé ČR i sousedního Rakouska, Slovenska, Polska,
Maďarska a Německa. Předpokládáme
účast více než 800 soutěžících ze šesti
zemí, kteří budou ve dvou dnech moci
ukázat úroveň svých baletních dovedností. Členy soutěžní poroty opět budou
bývalí tanečníci Národního divadla
v Brně a současní pedagogové Taneční
konzervatoře Brno. Zveme všechny mladé tanečníky, rodiče, pedagogy i veřejnost, a to na pódium soutěžit nebo do
hlediště podpořit brněnské soutěžící.
Vstup zdarma.
Více na www.naspickach.cz.
Jana Benešová

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu
pátek 13. 4. 2018
19–22 hodin
Spoleûenský sál radnice Brno-stłed, Dominikánská 2

Vstupné: 150 Kû
Płedprodej vstupenek od 27. 3. 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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Volný čas

FANDÍME FAUNĚ

Lipka ve spolupráci s dalšími organizacemi
připravila 21. dubna velkolepou oslavu Dne
Země. Uskuteční se na Kraví hoře a bude
o zvířatech a lidech. Protože my lidé, a děti
obzvlášť, fandíme fauně.

HRAVÁ GEOMETRIE
Může se pohyb člověka stát matematickou funkcí? Umíte najít jednu kuličku
mezi deseti tisíci dalších? To všechno si
můžete vyzkoušet na nové výstavě GeomeTRY, kterou až do 3. září 2018 najdete
v zábavním vědeckém parku VIDA!
Výstava zavede do světa matematiky
na dotek, kde se abstraktní věci stávají
hmatatelné a srozumitelné. Exponáty si
užijí už i předškolní děti. Exponátů se
můžete dotýkat, hrát si s nimi a hledat
nečekané souvislosti. Každý, kdo výstavu navštíví, má také možnost zúčastnit
se Diamantové loterie – může si tipnout,
kterých šest ze čtyřiceti devíti diamantů
je pravých. Správnou odpověď ještě nikdy nikdo neuhádl. Zkusíte své štěstí i vy?
Výherce získá celoživotní vstupenku do
VIDA! Zajímá vás, jak vycvičit draky? Pak
se v březnu či dubnu zúčastněte Víkendových labodílen pro rodiny s dětmi.
O sobotách a nedělích je tu pro vás
i vaše zvídavé ratolesti připraven
nevšední program s jedinečnými ohniHana Laudátová I
vými pokusy.

Oblíbená akce začne v parku na Kraví hoře
v 10.00 hodin. Pro děti připravíme přes dvacet
stanovišť, na kterých se dozví spoustu zajímavostí o zvířatech i o našem soužití s nimi.
S některými zvířaty se setkají naživo, některá
uslyší a zkusí rozeznat jejich řeč, dozví se,
s čím si hrají delfíni v moři, proč mají motýli
lesklá křídla nebo že mravenci patří mezi nejsilnější živočichy na světě.
Lipka myslí s programem i na dospělé. Pro
ty je naplánována řada přednášek, které proběhnou v sálu hvězdárny na Kraví hoře,
i několik venkovních workshopů, například
ukázka výcviku vodicích psů.
Součástí akce bude i EKOtrh, který nabídne
ekologické a lokální výrobky, stejně jako stánky s nejrůznějším občerstvením. Na pódiu,
které bude součástí areálu, zazpívá brněnská
tramp-folková kapela Přístav, dívčí kapela
Spálený sušenky, a Divadlo Koráb odehraje
dvě dětská představení.
Bližší informace i podrobný program
najdete na www.lipka.cz/denzeme.
Amálie Rosíková

I

WORKSHOPY
NA LEITNERCE
Láká vás malba akvarelem? Zajímá vás
vznik animovaného ﬁlmu? Chcete se
na chvíli stát cirkusákem? Nebo si
zazpívat se světovou Ivou Bittovou?
Není snad umělecký směr, který byste
si v Klubu Leitnerova nemohli v rámci
workshopů vyzkoušet na vlastní kůži.
S lektorkami Studia Scala se 7. dubna
ponoříme do tvorby animovaného ﬁlmu.
Přihlásit se mohou zájemci bez ohledu na
věk. Ani v kurzu malby akvarelem s populární Hello Kaktus nehraje roli věk či zkušenost. Oddat se této technice můžete
14. dubna. Tentýž den zažijí děti na vlastní
tělo život herců a cirkusáků v pohybovědramatické dílně Jordany Blažkové, nadšené studentky dramatické výchovy na
divadelní fakultě JAMU. A tou nejsladší
třešničkou dortu je 28. dubna unikátní možnost prozkoumat a zdokonalit svoje pěvecké schopnosti pod vedením mistryně hlasu
Radmila Krásenská I
Ivy Bittové.

SENIOŘI, PŘIJĎTE
DO BOTANKY

Zveme do Centra volného času Botanka
nováčky z řad seniorů.
Každých 14 dní v úterý o páté hodině se
scházíme u lidové písničky, poslechneme
známé lidové melodie a třeba si i zazpíváme.
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Každé úterý od 15.00 hodin zde poutavě
vypráví o turisticky zajímavých místech aktivní
člen KČT Antonín Moravec. Povídání o moravských a českých krajích zpestří třeba zážitky
ze západní Ukrajiny nebo Severní Koreje. Ve
čtvrtek je vyhrazený čas pro dámy a jejich
Klub ručních prací. V pátek dopoledne pak
skupinka z Klubu aktivní chůze pochoduje
po brněnských ulicích, obdivuje architektonické památky, poslouchá výklad a debatuje
s paní architektkou. Protáhnout, předejít
bolestem zad a kloubů slibuje páteční senior
cvičení od 10.00 hodin. Šikovná cvičitelka
specialistka vysvětlí, naučí a předvede preventivní cviky pro zdraví. Každý pátek navíc
v Botance student informatiky od 10.30 do
11.30 hodin poradí s telefonem, tabletem či
počítačem. Nebuďte sami a navštivte nás,
najdete nás na Botanické 13. Více na
www.botanka.cz.
Olga Chladilová

I

Kultura

ATOL A PUTUJÍCÍ SLUNCE
Výstava na Špilberku přibližuje tvorbu
brněnského malíře Pavla Navrátila.
Pavel Navrátil zaujímá díky odvaze k experimentům a respektu k přírodě v české malbě
druhé poloviny 20. století důležité místo. Jeho
dílo představuje až do 29. dubna nová výstava Muzea města Brna na hradě Špilberku
nazvaná Atol a putující slunce.
Návštěvníci zde uvidí Navrátilovy rané malby ze sklonku padesátých let, abstrahující
kompozice z první poloviny šedesátých let,
obrazový cyklus Pompejí, etapu hlubokých
ponorů do krajiny sedmdesátých let i poslední práce z roku 1981. Jeho výtvarnou cestu
doplňují sochy Zdeňka Macháčka a malby
Miroslava Šimordy a Bohumíra Matala.
Životní příběhy čtyř brněnských výtvarníků
ilustrují tvůrčí snahy výrazné umělecké generace, jejíž dětství a dospívání postihly hrůzy
války a na jejíž výtvarný vývoj dopadaly nejdříve zrůdnosti stalinistických let a po krátkém intermezzu šedesátých let zlovůle nor-

malizační represe. Umělci na nepříznivou
dobu reagovali únikem do přírody a výtvarnou reﬂexí přírodních dějů, zákonitostí uni-

verza, plynutí a vrstvení času. Více na
www.spilberk.cz.

AFRIKA
OČIMA DĚTÍ

KOMENSKÝ
V KŘÍŽOVÉ CHODBĚ

OSLAVY
VE VILE STIASSNI

Botanická zahrada a humanitární organizace Centrum Dialog zvou od 11. dubna do
13. května 2018 na výstavu Afrika očima
dětí.
Výstava se koná ve sklenících Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně na Kotlářské 2 a je výsledkem ojedinělého fotograﬁckého projektu, na
jehož počátku byla jedna sbírka starých fotoaparátů.
Pod vedením místního profesionálního
fotografa Aliho Baristy zaznamenávaly děti
podporované Centrem Dialog momenty svého každodenního života. Po úvodních seminářích následovalo mnoho dní tvrdé práce,
ale zároveň i legrace a spousta nových zážitků. Na konci celého projektu vznikla série
fotograﬁí, které zachycují Keňu, která je
domovem malých fotografů, pohledem, který
nezachytí snad ani ty nejlepší cestovatelské
dokumenty.
Veřejná vernisáž se koná 11. dubna v 16.00
hodin, doplněna bude o africkou hudbu Jiřího
Boudy z hudební skupiny Korajungefazz, který zahraje na africkou harfu kora.
Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00 hodin,
prohlédnout si lze všechny skleníky i zahradu.

Výstava Duchovní odkaz Jana Amose
Komenského dnešku je umístěna v Křížové
chodbě Nové radnice na Dominikánském
nám. 1., k vidění je do 8. dubna. Otevřena
je každý den kromě pondělí, vždy od 11.00
do 18.00 hod.
Komenský je znám jako učitel národů.
Výstava však představuje Komenského nejen
jako pedagoga, ale také jako ﬁlozofa
a duchovního. Z jeho díla nelze vyčlenit fakt,
že byl ovlivněn neoplatonismem, hermetismem, rosekruciánstvím a reformními snahami.
Ve svém celostním přístupu nabádá k harmonii, míru, bratrství, nenásilí a realizaci lidství
prostřednictvím vnitřní obnovy.
Prostory Křížové chodby na Nové radnici
zvou k vnitřnímu ztišení a kontemplaci a dávají
tak vyniknout Komenského idejím, které mají
právě pro svou hloubku univerzální charakter
a neztrácejí na aktuálnosti.
Výstava vznikla na dobrovolnické a laické
bázi ze zájmu a nadšení pro Komenského.
Je pojata neziskově, a to včetně doprovodných programů, tedy bez vstupného. Více
informací o výstavě, doprovodném programu
i činnosti Rosekruciánského fondu, který akci
realizuje, najdete na www.rcfond.org.

Výročí 100 let od vzniku samostatné Československé republiky, ale také rovných
50 let od okupace v roce 1968 připomene
výstava Českoslovenští státníci ve vile.
Ve vile Stiassni je letošní sezona věnovaná
její historii coby vládní vily. Potrvá až do konce
roku a bude doplněna i o další doprovodné
aktivity. Návštěvníci se mohou těšit na speciální
komentované prohlídky výstavy, noční prohlídky vily a jiné netradiční prohlídky interiérů,
výstava módy 60.–80. let a mnoho dalšího.
Medailonky československých prezidentů
doplňuje také řada jiných významných jmen,
a to i ze zahraničí. Návštěvníkům výstava ukáže, jak vlastně vila fungovala, jak vypadal
a fungoval dům, který byl téměř ze dne na
den připraven pohostit i ty nejvýznamnější
hosty. „Návštěva byla často soukromá, novináři zůstávali za branou, proto se dochovalo
velmi málo fotografií. O to víc jsou cenné ty,
které zde vůbec poprvé zveřejníme,“ uvedla
kastelánka vily Mgr. Kateřina Konečná.
Výstava postihuje celou éru, kdy vila
Stiassni fungovala jako vládní vila a Krajský
národní výbor ji využíval jako reprezentativní
prostředí k jednání či k ubytování významných, nejčastěji politických, návštěv města
Marta Vojáčková I
Brna.

Mgr. Magdaléna Chytrá

I

Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.

I

Mgr. Michael Kalábek

I
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Kultura

VITKA

Divadlo Husa na provázku ve hře Vitka ukazuje osud mladé talentované brněnské
skladatelky, dirigentky a femme fatale
Vítězslavy Kaprálové očima spisovatelky
Kateřiny Tučkové a režisérky Anny Petrželkové.

JAKO JEDEN
Šest nezávislých brněnských divadel
dalo hlavy i repertoáry dohromady a připravilo ojedinělou nabídku společného
předplatného s názvem Jako jeden.
Přestože jsou divadla BuranTeatr,
Divadlo Druhý pád, Divadlo Feste, Divadlo
Kjógen, Divadlo Líšeň a Ensemble Opera
Diversa v ledasčem odlišná, v mnoha
věcech táhnou za stejný provaz a svým
divákům mají vzájemně co nabídnout.
„Mezi brněnským publikem existuje
celá řada diváků, kteří mají zájem
navštěvovat kromě tradičních divadelních domů také profesionální nezávislé
scény. Někteří z nich navštěvují těchto
divadel více, někteří jsou stálými příznivci
třeba jen jednoho z nich. Pokud s některými z nás divák doposud nemá zkušenost, může se pro něj abonmá stát motivací k novému zážitku,“ komentoval
projekt umělecký šéf BuranTeatru Juraj
Augustín.
Společné abonmá na rok 2018 opravňuje držitele k návštěvě jednoho představení z produkce každého uvedeného
souboru. Permanentka je platná na
kalendářní rok, je přenosná a má jednotnou cenu 600 korun. Více informací
o projektu na www.jakojeden.cz.
Dagmar Husárová

I

Příběh vypráví o závratném vzestupu mladé ženy, která se dokázala prosadit v oblasti,
jež je dodnes vyhrazena především mužům.
Ženy, jejíž život byl fascinujícím koktejlem
výjimečného nadání a píle, ale i svobodomyslnosti, nespoutanosti a náruživosti, kterými šokovala své okolí.
Žila jakoby věděla, že na všechno, co chce
stihnout, jí zbývá pouhých pár let mezi dvěma
válkami. Zastavila ji až předčasná smrt – zemřela v pouhých pětadvaceti letech v roce
1940 v Paříži.
V té chvíli už za sebou měla bohaté autorské dílo, dirigovala orchestr BBC, Pražskou
ﬁlharmonii, byla životní i tvůrčí partnerkou
o pětadvacet let staršího Bohuslava Martinů,
s jehož ženou Charlottou tvořili slavný milostný trojúhelník. Kdyby přežila, byla by jednou
z nejslavnějších českých žen.
Představení je dramatickým debutem Kateřiny Tučkové.
Alžběta Nagyová I
Foto: Jakub Jíra

OBŘÍ PREMIÉRA
Divadlo Polárka a Klub Leitnerova zvou
na představení Obři.
Premiéra představení Obři na motivy
pohádky Jana Wericha Jak obři na Šumavě vyhynuli se koná na velikonoční
pondělí, tedy 2. dubna, v 10.30 v Klubu
Leitnerova na ulici Leitnerova 2. Pro děti
od tří let ji připravili lektoři Divadla Polárka.
A pozor! V této pohádce o obrech, kterým „...nestačilo, že jsou obři, ale kteří
chtěli být ještě větší a obrovatější,“ nejsou děti jen diváky, ale samy budou prožívat a utvářet její děj.
Vstupné: 90 korun dospělí, 70 korun
děti. Další repríza je připravena na
21. dubna v 10.30 hod. Více informací na
e-mailu: zahorikova@divadlopolarka.cz
a telefonu: 770 142 638.
Blanka Prokšová

I

CHORVATSKÝ
PIANISTA V SONU

Chorvatský klavírní mág Maksim Mrvica
představí v Sono Centru 19. dubna svoje
nové album The New Silk Road.
Program koncertu Maksima Mrvici bude
složen z jeho klasického i moderního repertoáru. Divákům slibuje opravdu výjimečný
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hudební zážitek, mimo novinek zaznějí
i skladby, které si fanoušci žádají na každém
jeho koncertě – Croatian Rhapsody, Mission
Impossible nebo proslulý Let čmeláka. Pianistu doprovodí hráč na bicí nástroje a perkuse.
Maksim Mrvica začal hrát na klavír v devíti
letech a ve svých jedenácti už absolvoval
první sólový koncert s orchestrem. Jeho touze stát se klavírním virtuosem nezabránila
ani občanská válka, během níž cvičil v suterénu hudební školy ve svém rodném městě
Šibenik.
Jeho píle a vytrvalost sklidily své ovoce,
podařilo se mu získat několik ocenění na prestižních hudebních soutěžích a nahrál své
první album, za které obdržel čtyři ceny Porin,
což je chorvatská obdoba cen Grammy.
Hudební vzdělání pak Mrvica získal na několika prestižních konzervatořích v Chorvatsku,
Maďarsku a ve Francii.
V současnosti je jedním z nejúspěšnějších
crossover pianistů na světě.
Více informací o koncertech Maksima Mrvici naleznete na stránkách www.1015.cz.
Tereza Kunová
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Kultura

KŘEHKOST LIDSKÉ SVOBODY
Divadlo Polárka poprvé
hrdým partnerem festivalu

Diváci od 24. do 28. května zhlédnou na festivalu Divadelní svět Brno čtyřicet představení předních souborů z Česka, Polska, Slovinska, Srbska, Holandska, Slovenska či
Spojených států amerických.
Stalo se tradicí, že festival Divadelní svět
Brno bývá zaštítěn vybraným mottem. Tím se
pro rok 2018, který je zároveň stoletým výročím oslav české státnosti, stal pojem „Svoboda?!“. Ředitel festivalu Martin Glaser k výběru letošního motta dodává: „Už před několika
měsíci, když jsme začali festival připravovat,
jsme byli velmi prozíraví, protože je jisté, že
téma festivalu Svoboda?! bude dnešní společností velmi rezonovat. Není nám lhostejné,
co se děje zejména v sousedních zemích,
jako je Polsko a Maďarsko, kde je v současné
době svoboda uměleckého projevu velmi
omezovaná.“ I proto se hlavní program festivalu zaměřuje mj. na tvorbu vznikající
v těchto dvou zemích.
Další z výrazných linek festivalu bude
inscenační tvorba jednoho ze současných
největších divadelních provokatérů – režiséra
Olivera Frljiće. Dramaturgové na festival
vybrali jeho polskou inscenaci Prokletí a slovinský počin s názvem Naše násilí, vaše násilí.
Mezi největší lákadla festivalu bude bezpochyby patřit nejnovější inscenace Divadla
bratří Formanů Deadtown. V originální westernové vesničce se odehraje napínavý příběh plný iluzí i technických zázraků.
Již tradičně se festivalu zúčastní také Slovenské národné divadlo se svojí inscenací
Elity, kterou speciálně pro toto divadlo napsal
český režisér Jiří Havelka. Opakovaně přijede
i mnoha cenami ověnčená česká Komorní
scéna Aréna, tentokrát se stále aktuálnější
hrou Václava Havla Vyrozumění. Rovněž
Činoherní studio Ústí nad Labem nepřijede
do Brna poprvé, na DSB uvedou inscenaci
Homo Faber.

Vstupenky na festivalová představení jsou
již v prodeji. Veškeré informace jsou k dispozici na www.divadelnisvet.cz.

Umělecký šéf Divadla Polárka Jan Cimr
potěšeně konstatuje: „Linka dětských představení je na festivalu každoročně silná.
V letošním roce se kromě rodinných představení, jako je např. Koukej, svět! divadla
Minor či Medová královna Divadla DRAK,
mohou diváci těšit i na představení pro úplně
nejmladší diváky ve věkové kategorii 0+. Pro
ně přivezeme např. Batosnění souboru
Damúza, nebo Batolárium slovenského Bábkového divadla na Rázcestí.“
Martina Procházková I
Ivan Kubál
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LEITNERKA OBNOVENÁ PREMIÉRA
Obři věk 3+
10:30
Prezidenti: Cesta tam a zase věk 11+
10:00 a 17:30
M A L Á S C É N A 8:45
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
Prezidenti: Cesta tam a zase věk 11+
10:00
M A L Á S C É N A 8:45
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
Prezidenti: Cesta tam a zase věk 11+
10:00
M A L Á S C É N A 8:45 a 17:30
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
Klapzubova jedenáctka věk 7+
10:00
M A L Á S C É N A 10:30 a 15:30
Škola Malého stromu věk 5+
Cirkus jak Brno pro rodiče s dětmi s Dorotou Vašíčkovou a Janem Špalkem věk 4+
W O R K S H O P 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+
17:30
M A L Á S C É N A 9:30
Vnitřní nepřítel věk 13+
M A L Á S C É N A 9:30
Vnitřní nepřítel věk 13+
L E I T N E R K A 9:00
Obři věk 3+
Deník Anny Frankové věk 11+
10:00
M A L Á S C É N A 19:00
Vnitřní nepřítel věk 13+
L E I T N E R K A 9:00
Obři věk 3+
Deník Anny Frankové věk 11+
10:00
Naše třída věk 15+
9:00
Naše třída věk 15+
19:00
L E I T N E R K A 9:00
Obři věk 3+
L E I T N E R K A 10:30
Obři věk 3+
MALÁ SCÉNA P R E M I É R A
15:30
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
M A L Á S C É N A 10:30 a 17:30
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
Bratři Lví srdce věk 7+
9:30
Bratři Lví srdce věk 7+
9:30 a 17:30
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
9:30
M A L Á S C É N A 10:30 a 15:30
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic věk 3+
W O R K S H O P 10:00
Improvizační dílna s Víťou věk 15+
M A L Á S C É N A 9:30 a 17:30
Malá čarodějnice 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

vstupenky: zahorikova@divadlopolarka.cz, +420 770 142 638; předprodej lístků v síti GoOut.cz
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JE ČAS SE BAVIT
Již poosmadvacáté se od 17. do 21. dubna
2018 v Brně uskuteční Mezinárodní festival
divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Jedná se o kulturní akci, kterou připravují
studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

INAUGURACE
REKTORA JAMU
Začátkem března byl inaugurován
nový rektor JAMU profesor Mgr. Petr
Oslzlý.
Slavnostní uvedení do úřadu se za přítomnosti hlav či představitelů hned
dvaceti tuzemských vysokých škol,
nejvyšších akademických hodnostářů
brněnské umělecké akademie, ale také
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
ČR Roberta Plagy, senátorky Elišky Wágnerové, emeritních rektorů JAMU Aleny
Štěpánkové-Veselé a Aloise Hajdy
a desítek čestných hostů odehrál ve školním Divadle na Orlí.
Rektorské insignie svému nástupci
předal odstupující rektor JAMU
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., který
stál v čele školy po dobu osmi let, tedy
ve dvou zákonem maximálně přípustných funkčních obdobích.
Akademický senát JAMU se na veřejném zasedání dne 27. října 2017 usnesl
nadpoloviční většinou hlasů na návrhu
na jmenování prof. Mgr. Petra Oslzlého
rektorem JAMU pro funkční období od
1. února 2018 do 31. ledna 2022. Na základě tohoto návrhu jmenoval prezident
republiky Miloš Zeman dne 29. ledna
2018 Petra Oslzlého rektorem Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně.
Mgr. Luboš Mareček

I

Na pět dubnových dnů do moravské
metropole přijíždějí mladí umělci z celého
světa se svými divadelními inscenacemi.
Nacházejí zde prostor pro vzájemné diskuze
a výměnu zkušeností mezi sebou i mezi
pedagogy a profesionály. Nejčastěji se festivalu účastní studenti evropských uměleckých škol, nicméně každoročně se festival
může pyšnit i zástupci jiných částí světa, nejčastěji Asie či Ameriky.
Představení hlavního programu mohou
návštěvníci zhlédnout na scénách JAMU: ve
Studiu Marta a v Divadle na Orlí a na scénách
Centra experimentálního divadla.
V březnu byla zahájena výstava fotograﬁí
z minulých ročníků festivalu, kterou stále
můžete vidět v pěti brněnských kavárnách,
přičemž v každé z nich objevíte jinou část
světa. A k tomuto objevování světa slouží
i doprovodná akce Tour de kavárny, kdy
můžete v kavárnách POLE, Podnebí, Spolek,
Momenta a Punkt sbírat razítka a při poslední
návštěvě kavárny, tedy za páté razítko, získáte kávu zdarma.

Festival nabízí i vedlejší programovou linku,
tzv. off program, kdy se účastníci festivalu
mohou odreagovat, naučit se novému či se
podívat na domácí představení z JAMU
v Brně.
Poprvé za celých 28 let se v rámci tohoto
off programu objeví Open Air stage, která
bude sloužit pro divadelní i hudební produkci.
Po celý třetí festivalový den, tedy 19. dubna,
se tak účastníci festivalu i brněnská veřejnost
mohou těšit na vybraná divadelní představení
studentů JAMU a v odpoledních hodinách
na koncert brněnských skupin Květy či Ghost
of You. Celý Open Air program bude na
Moravském náměstí u sochy markraběte
Jošta Lucemburského.
Více na www.encounter.cz.
Ladislav Horák

I

COMPUTER.ART

Moravská galerie zahájí 19. dubna první
výstavu jarní sezony nazvanou 1968: computer.art, která připomene důležitou úlohu
Brna v začátcích nového směru v umění.
V Pražákově paláci na Husově 18 budou
k vidění obrazy jednoho z nejdražších českých poválečných umělců Zdeňka Sýkory,
nebo legendární počítač LGP-30, který byl
prvním počítačem na území města Brna.
V roce 1968 se v Domě umění konala jedna
z prvních světových prezentací počítačové
graﬁky a Brno tak předehnalo významné
výstavy v Záhřebu nebo Londýně. Výstavu
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tehdy připravil Jiří Valoch, klíčová osobnost
propojující české a zahraniční umění, na jehož
sběratelskou vášeň poukazuje stálá expozice
v Pražákově paláci. A právě zde bude
návštěvníkům k dispozici výstava, která připomene Valochův významný projekt a zaměří
na historickou reﬂexi fenoménu vzniku počítačového umění v šedesátých a sedmdesátých letech.
Na zahájení zve Moravská galerie také děti,
pro něž bude 19. dubna od 16.00 hodin připravena dětská vernisáž.
Mgr. Michaela Paučo
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SIRIUSMO ZAHRAJE
NA FLÉDĚ

Velký návrat na koncertní pódia chystá
uznávaný berlínský producent elektronické
hudby Siriusmo. Svérázný muzikant
vystoupí 20. dubna na Flédě v rámci turné
k novému albu Comic. Jeho koncert

DUBEN 2018
ÚTERÝ 3. dubna 2018 / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
HOST Martin Stöhr
(redaktor Nakladatelství Host)
Nezavírejte svůj talent do šuplíku!

doplněný o unikátní vizuální show je součástí festivalu aktuální elektronické hudby
Echoes.
Siriusmo má za sebou téměř dvě dekády
na elektronické scéně. Za tu dobu stihl vydat
řadu úspěšných remixů a nahrávek, včetně
tří řadových alb. Se svou taneční hudbou,
která je koláží elektronických žánrů od disca,
přes techno až po hip-hop, objel celou Evropu. Vystoupil na legendárních festivalech
jako je britské Glastonbury či španělský
Sónar. Před třemi lety se však ztratil z hudebního světa. Vrátil se až loni s novým albem
Comic, s nímž aktuálně míří na pódia. Jeho
jediný český koncert podpoří vizuály vyhlášeného graﬁckého studia Pfadﬁnderei, které
se proslavilo spoluprací s německými Moderat či Paulem Kalkbrennerem.
Vystoupení Siriusma je součástí festivalu
Echoes, na kterém Fléda pravidelně představuje nejaktuálnější zahraniční projekty
a talenty české elektronické scény.
V dubnu na Flédě vystoupí také norští
metalisté Kvelertak, indie-rocková skupina
Kensington, tuzemské stálice J.A.R. nebo slovenští Billy Barman a Fallgrapp s brněnskými
Himalayan Dalai Lama. Kromě toho Fléda připravuje velkou taneční slávu pod širým
nebem, na které 31. května na Špilberku
vystoupí Jan Blomqvist s kapelou.
Program klubu najdete na stránkách
www.ﬂeda.cz.
Sabina Coufalová

PÁTEK 13. dubna / 19:30
MIREK KEMEL S KAPELOU
A VLADIMÍREM JAVORSKÝM
Koncert spojený s brněnským křtem našeho
nového (v pořadí třetího) CD Ryby, raci.
SOBOTA 14. dubna
POHYBOVÉ WORKSHOPY
10:00-11:30 JSEM „SKOROCIRKUSÁK“ (8-10 let)
14:00-16:00 CO BY TĚLO ŘÍCI MĚLO (11-13 let)

PÁTEK 6. dubna 2018 / 19:30
SEVERNÍ NÁSTUPIŠTĚ
Volnost, rovnost, folk na Leitnerce!

SOBOTA 14. dubna / 14:00-17:00
HELLO KAKTUS – WORKSHOP MALBY
AKVARELEM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

SOBOTA 7. dubna 2018 / 14:00-18:00
WORKSHOP OPTICKÝCH HRAČEK
A ANIMACE II

ÚTERÝ 17. dubna 2018 / 19:30
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO

ČTVRTEK 12. dubna 2018 / 19:30
EROTIKON – TRIO NEUVĚŘITELNO
Němý film s živou hudbou

V Kulturním domě Semilasso vystoupí
4. května 2018 v 19.00 hodin Spirituál
kvintet, hostem koncertu bude mezzosopranistka Dagmar Pecková.
Posluchači se mohou těšit na zhruba
dvouhodinový koncert, kde Spirituál kvintet zahraje sólově své písně a nejméně
sedm písní odehraje společně s operní
pěvkyní Dagmar Peckovou.
(kad)
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STŘEDA 4. dubna 2018 / 19:30
NICKEL & ROSE
Autentická folková americana

NEDĚLE 8. dubna 2018 / 15:00
ČÁRY BÁBY COTKYTLE ANEB TŘI ZLATÉ
ZUBY DĚDA VŠEVĚDA
Divadlo Bezkamen (Nedělní pohádka)

SPIRITUÁL
KVINTET HOSTÍ
DAGMAR
PECKOVOU

I

NEDĚLE 22. dubna 2018 / 15:00
NEZBEDNÉ POHÁDKY
Divadlo Andromeda (Nedělní pohádka)

STŘEDA 25. dubna 2018 / 18:00
Otevření zahrádky Café Leitnerka
s hudbou a večerním promítáním.
ČTVRTEK 26. dubna 2018 / 19:30
KIWI – MINNA LUND
Autorské fyzické divadlo
PÁTEK 27. dubna / 19:30
TURNING JEWELS
INTO WATER
Perkuse a elektronika
v rytmu vúdú a jazzu
SOBOTA 28. dubna 2018 / 19:30
NOCZ & Iva Bittová
Autorský projekt Ivy Bittové a jazzové
formace NOCZ

STŘEDA 18. dubna 2018 / 19:30
JAN BURIAN
Koncert proti blbé náladě
PÁTEK 20. dubna 2018 / 19:30
Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl a Něžná noc
Koncert v rámci turné k nové desce
Tak se věci mají

Předprodej v síti GoOut /
Indies, TIC Brno, Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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Neziskové organizace

S OPUŠTĚNÝMI PSY
NA PROCHÁZKU
Spolek Dejte nám šanci z.s. provozuje psí
hospic, kombinaci psí LDNky a domova
důchodců. Opuštěné a staré pejsky můžete
o víkendu přijít vyvenčit.
Hospic poskytuje přechodný či trvalý
domov psům starým, týraným, nemocným či
handicapovaným, psům opuštěným, vyhozeným z množíren a snaží se jim dvacetičtyřhodinovou domácí péčí uzdravit rány na těle
i na duši způsobené lidmi.
Zvířata v hospicu nežijí v kotcích, ale s majiteli v domě, chodí na procházky do okolních
lesů, jezdí na výlety, mají nonstop k dispozici
ruce, které je hladí. Samozřejmostí je veterinární péče a kvalitní strava.
Řada psů může po uzdravení odejít z hospicu za novým životem, do adopcí, ke svým
novým, pečlivě vybíraným rodinám. Za tři
roky, co spolek oﬁciálně existuje, změnil život
více než stovce psů.
Pokud chcete i vy přispět k lepšímu životu
psů, udělejte si výlet do sídla zařízení v Bu-

TAKÉ BAJKAZYL
UKLIDÍ ČESKO
BAJKAZYL Brno je sociální podnik, který zaměstnává lidi dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené sociálním
vyloučením.

kovince 94 a vyjděte si s některým z pejsků
na procházku. Domluva předem je možná
na telefonním čísle 605 711 154. Více na
www.dejtenamsanci.cz.
Eliška Vaová
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VÍC NEŽ JEN MÓDA

RE…START je místo, kde můžete nakoupit
dámskou a pánskou módu, šperky, doplňky
a dárky od několika desítek malých značek
z celé republiky a podpořit tak mladé lidi
ze sociálně znevýhodněných podmínek.
RE…START nabízí několik desítek autorských značek, které mnohé spojuje, a přesto
jsou každá jedinečná. Jejich zboží vzniká
v malých sériích a je v souladu s ideou
udržitelnosti.
Nákupem kvalitního a lokálního zboží
můžete omezit spotřebu masově vyráběných
věcí s nízkou kvalitou a krátkou výdrží.

RE…START navíc podporuje mladé lidi, kterým život připravil větší překážky než jejich
vrstevníkům. Na tréninkových pracovních
místech se zde starají o provoz obchodu,
obsluhují zákazníky a získávají zajímavou
praxi pro jejich cestu životem a budoucí
zaměstnání.
Obchod můžete navštívit na webu
www.restart-brno.cz nebo v kamenné prodejně na Veveří 10. Obchod a sociální
podnik provozuje nezisková organizace
Tripitaka z. s.
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Marta Vojáčková
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Na Dornychu 2a provozujeme kavárnu
a komunitní cyklodílnu, důležitou součástí je také vytvoření alternativního kulturního prostředí. Dáváme prostor začínajícím i známým umělcům z nezávislé
scény a pořádáme akce zaměřené na
rozvoj komunitního života.
Zázemí využíváme i pro rozvoj aktivit,
jako třeba besedy s umělci, workshopy,
školení, přednášky, komponované programy apod. Konaly se zde nejen koncerty, ale také např. školení pro MPSV,
Českou asociaci streetwork, Fakultu
sociálních studií, přednáška o ﬂamencu,
Handbike, Maďarský večer, vernisáže
např. fotografa Roberta Vana Slané ženy,
obrazy z kalendáře na podporu žen
s cystickou ﬁbrózou, vernisáž ateliéru
Kvark, který prezentuje díla výtvarníků
s psychiatrickou zkušeností apod.
Klientům pomáháme hledat cestu
k většímu ukotvení se v jejich životě. Snažíme se o obnovení pracovních návyků,
dovedností, zkušeností, dodržování
zákonných norem a fungování v pracovním týmu. Tím jim zvyšujeme jejich sebevědomí, víru v sebe sama, hodnotu
a adaptabilitu na trhu práce. Vytvořili jsme
otevřený a podnětný prostor pro setkávání, zábavu, sdílení času a energie.
Zároveň se snažíme v lidech probouzet
kreativitu a touhu hledat nové perspektivy života ve městě.
Aktuálně se chceme zapojit do akce
Ukliďme Česko a uklidit okolí Bajkazylu,
a to včetně ulic Spálená a Mlýnská.
Alena Přikrylová
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Sport

BRNEM PROBĚHNE
TISÍCOVKA ZÁVODNÍKŮ

Třetí neděli v dubnu se do Brna sjedou běžci z celého světa na silniční běžecký závod
CRAFT Brněnský půlmaraton/Brněnská
desítka 2018. Závod si vyžádá dopravní
omezení.
Šestý ročník oblíbených běhů se bude
konat 22. dubna. Běžci delší tratě zdolají dva
okruhy Brnem. Trasa povede místy, kudy není
možné obvykle běžet. Povede přes Nové
sady, Poříčí nebo částí brněnského výstaviště,

včetně Velodromu. Brněnští motoristé a uživatelé městské hromadné dopravy budou
muset v tento den počítat s určitým dopravním omezením.
Organizátoři očekávají startovní pole čítající
více než tisíc sportovců všech věkových
a výkonnostních kategorií. Kromě hlavní půlmaratonské trati, certifikované podle norem
Mezinárodní atletické federace, mohou běžci
zvolit i trasu poloviční – Brněnskou desítku.
Silniční závod absolvují i týmy nebo štafety,
dokonce i rodiny s dětmi.
Pro ty nejmenší jsou na dopoledne připraveny kratší závodní tratě. „Letos jsme zvolili
pro start nové místo, účastníci budou mít blíže
k šatnám, i občerstvení po doběhu bude prostornější. Přes tyto změny se podařilo zachovat všechny parametry tratě,“ přiblížil ředitel
závodu Aleš Čtvrtníček.
Mezi účastníky, kteří rozpohybují centrum
města, se objevuje i mnoho zahraničních běžců – loni přijeli z více než 30 států. Akce je
součástí projektu Českého olympijského
výboru Česko sportuje.

PLAVCI LADÍ FORMU
V bazénu na Kraví hoře ukrajují plavci ze
sportovního klubu SK Kontakt Brno tréninkové kilometry před důležitými závody. Pro
pomoc s organizací brněnského Mistrovství republiky hledá klub dobrovolné
pomocníky.
Početná výprava plavců SK Kontakt Brno
koncem března úspěšně reprezentovala
moravskou metropoli na karlovarském plaveckém závodě POHÁREK. Závodníci ze
sebe vydali maximum na všech závodních
tratích: 50 m motýl, 50 m znak, 50 m prsa,
50 m volný způsob a polohových závodech
na 150, resp. 200 m.
Nyní plavci nesmí usnout na vavřínech, protože je 2. června čeká za Lužánkami
XXIII. mistrovství České republiky, tedy další
plavecké souboje s časem, sebou samými,
svými kamarády z klubů celé republiky, ale
také se zahraniční konkurencí. Pořadatelem
závodu je domácí SK Kontakt Brno.
Chcete-li pomoci s organizací závodu,
zapojit se jako plavečtí instruktoři nebo

přispět ﬁnančně, ozvěte se na e-mail:
skkb@sk-kb či telefon: 602 661 370. Pro závody hledáme vytahovače z vody, voziče
vozíků, „občerstvovače“ nebo pomocníky
pro přípravu večera se slavnostním vyhlášením vítězů.
Přijďte a zažijete spolu s námi pospolitou
atmosféru, kde sice jde o minuty, sekundy
a jejich setiny, ale možná ještě více než o ně
jde o překonání sebe sama, o volnost pohybu
a radost ze života.
Zuzana Lehotská
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Běh pomůže dětem
s postižením
Významnou součástí závodu je i charitativní běh Minidesítka pro Ranou péči, do kterého se mohou zapojit jednotlivci nebo celé
rodiny. Bezbariérová trasa dlouhá přibližně
1 km startuje na Rašínově ulici, povede centrem města a je vhodná i pro rodiny s kočárky,
malé děti na odrážedlech apod. Účastníky
běhu potěší doprovodný program i hodnotné dárky od sponzorů. Běh je nesoutěžní –
každý, kdo dorazí do cíle, vyhrává a získá
pamětní medaili. Výtěžek ze startovného
využije Středisko rané péče na financování
další bezplatné pomoci rodinám s dětmi
s postižením.
Marta Vojáčková
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ZNOVU DO HOR
Zajímavé přednášky festivalu Do hor!
5. a 12. dubna poradí, kam a jak za sportem a nevšedními zážitky. Konají se
vždy v 18.15 hodin v zastupitelském
sále radnice MČ Brno-střed na Dominikánské 2.
Specialista na cestovní a tropickou
medicínu Doc. MUDr. Rastislav Maďar,
Ph.D. na téma Cestovní medicína a prevence napsal přes 400 odborných publikací. Ve své přednášce se 5. dubna
zaměří na praktické rady týkající se první
pomoci a samoléčby na cestách. Následovat bude přednáška a cooking show
Ochutnejte Vietnam, na které tuto zemi
ukážeme tak, jak ji mnozí ještě neznají.
Jistě se vám budou hodit rady, tipy a triky
pro cestování po Vietnamu.
Jakub Kmínek představí 12. dubna na
přednášce Nejlepší MTB traily v Alpách
a v ČR výběr TOP 10 destinací v Rakousku a Švýcarsku, Michael Pokorný pak
ukáže, že překonat Alpy na horském kole
je dostupnější, než by se na první pohled
zdálo. Rájem pro jízdu na horském kole
je i Česká republika. Skvělé lokality nám
představí autoři projektu Trail Guide.
Více na www.festivaldohor.cz.
Jan Vyletěl
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Inzerce

NOVÉ SEDMIMÍSTNÉ SUV

PEUGEOT 5008

Spotřeba a emise CO2 modelu 5008 v kombinovaném provozu 4,2–7,3 l/100 km, 108–165 g/km. *Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 100 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

Nechte se uchvátit moderním designem nového sedmimístného SUV PEUGEOT 5008. Ať už se na cestu vydáte s rodinou či přáteli, pokaždé oceníte zavazadlový prostor, který je největší ve své kategorii. S vozidlem získáte standardně
sedm plnohodnotných míst: sedadla ve druhé řadě jsou samostatná a posuvná, třetí řadu můžete kdykoli pohodlně vyjmout či jednoduše skrýt do podlahy zavazadlového prostoru. SUV PEUGEOT 5008 se vždy přizpůsobí vašim potřebám.
Tak neváhejte a vstupte do nové dimenze SUV.

NOVÝ PEUGEOT 5008 SUV

CºȮºäÙÖÙËÖÄºĂü
PoÛite si akní model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem
1.4 TSI o výkonu 150 koní, multifunkÄÃºËĂÄüÃôË½ÄäÃȮ
zadními parkovacími senzory a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým
displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.

TE NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

www.tednatomam.cz

Cena od

439 900 K

Váš autorizovaný prodejce vozò ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
ÙËß«ºǝǜȮÙÄËɈr«ÄË¨Ùû
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz

Āôü¨ËÄní
Ă
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110 000 K

2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

