Zpravodaj městské části

ČÍSLO 3 | BŘEZEN 2018 | ROČNÍK XXVII | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

5
6

ZELNÝ TRH
ZNÁ SVÉ PRODEJCE

NOVÁ SAUNA
V AREÁLU NA
KRAVÍ HOŘE

11

VELIKONOCE
NA NÁMĚSTÍ
SVOBODY

23

KARNEVAL
NA RADNICI
18. BŘEZNA

27. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 21. BŘEZNA 2018 V 16.00 HOD.
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.
Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
Doporučujeme přijít na 16.00 hodinu.
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AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed
Bruslák zdarma
pro MŠ a ZŠ Brna-střed
Rada městské části Brno-střed schválila
bezplatné využívání ledové plochy Brusláku
na Moravském náměstí pro děti a žáky MŠ
a ZŠ zřizovaných městskou částí v dopoledních vyhrazených hodinách, konkrétně
ve všední dny od 10.00 do 11.30 hodin. Jedná se o celkem 24 mateřských a 11 základních škol, které navštěvuje zhruba 6 000
dětí a žáků.
„Děti i mládež by měly v dnešní době víc
sportovat a podpora sportu je proto také jednou z priorit radnice. Bruslák funguje, led je
kvalitní, proto jsem rád, že jsme se s kolegy
shodli a umožnili školkám a školám bruslení
zdarma. Věřím, že to ocení nejen děti, ale
i jejich rodiče,“ říká k rozhodnutí rady starosta
Martin Landa. „Pokud počasí dovolí, budou
moci děti Bruslák využívat až do poloviny
března,“ dodává.

Terénní šetření
v domácnostech –
Český statistický úřad
Od 3. února do 27. května 2018 organizuje
Český statistický úřad každoroční výběrové
šetření o životních podmínkách domácností
v České republice pod názvem Životní podmínky 2018. Účelem zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích a také získat data
pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální

chudoby. Šetření bude probíhat na území
celé České republiky v 11 575 domácnostech. Domácnosti byly zahrnuty na základě
náhodného výběru provedeného počítačem. Krajská správa Českého statistického
úřadu v Brně zdůrazňuje, že je velmi důležitá
aktivní účast občanů na tomto významném
statistickém šetření. Terénní pracovníci
zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele či průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve
spojení s občanským průkazem opravňují
k provedení šetření. Případné dotazy můžete směřovat na pracovníka Krajské správy
ČSÚ v Brně paní Mgr. Michaelu Kolářovou,
tel. 542 528 233.

Úspěch úřadu s projektem
v OP Zaměstnanost
Úřad městské části Brno-střed uspěl s projektem Podpora rozvoje sociálních služeb na
území MČ Brno-střed a získal dotaci ve výši
2,6 milionu korun z evropského operačního
programu Zaměstnanost. Projekt bude probíhat po dobu dvou let a jeho cílem je zvýšení
kvality a efektivity sociálních služeb v podmínkách ÚMČ Brno-střed. Projekt je složen ze
čtyř klíčových aktivit, a to zefektivnění komunikace s klienty a potenciálními klienty Odboru
sociálního a zdravotního ÚMČ Brno-střed, rozvoj systému řízení kvality agendy sociálněprávní ochrany dětí, podpora rozvoje cílené
sociální práce v území a rozvoj zaměstnanců.

Změna v objednávání
barevných nádob
pro váš dům
Díky projektu Černé za barevné bylo
do domů v městské části dodáno více než
600 nádob na plast a stejný počet nádob
na papír. Noví žadatelé se mohou o dodání
nádob stále hlásit, nově ale pouze na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.
Dosud byly žádosti o modré a žluté nádoby
evidovány a předávány svozové společnosti
z Úřadu městské části Brno-střed. Vzhledem

k tomu, že počet nových žadatelů se již snížil,
převzala příjem žádostí Mgr. Ivana Fialová,
která poskytuje veškeré informace na telefonním čísle 542 174 550 nebo e-mailové
adrese: fialova.ivana@brno.cz.

Podpořili jsme projekt
v oblasti životního
prostředí
Rada městské části Brno-střed rozdělila
finanční příspěvky ve druhém kole dotačního řízení v oblasti podpory životního prostředí a péče o zeleň. Podpořeným žadatelem jsou Lužánky-středisko volného času
Brno, p.o., s projektem Rozkvetlá galerie.
Projekt okrasných vyvýšených záhonů přiblíží veřejnosti a návštěvníkům zeleň, zároveň kultivuje prostory Galerie a přilehlé terasy. Projekt získal dotaci 19 600 korun.
(kad)
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Nabídka volných pracovních
míst v pečovatelské službě
MČ Brno-střed,
pracoviště Lipová 31
– 2 volná pracovní místa na pozici pracovník/pracovnice v sociálních službách – pečovatel/ka terénní péče,
8 hod. pracovní doba
Podmínkou je osvědčení o absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu Pracovník v sociálních službách.
– 1 volné pracovní místo na pozici pracovník/pracovnice v sociálních službách – pečovatel/ka, rozvoz stravy,
7 hod. pracovní doba
Bližší informace získáte na telefonních
číslech 543 217 445 nebo 542 526 335.
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ROZDĚLOVALI JSME
DALŠÍ DOTACE

Rada městské části Brno-střed uzavřela
první letošní dotační kolo programu pro
poskytování dotací v oblasti Kultura, sport,
vzdělávací a volnočasové aktivity a rozdělila mezi žadatele 300 000 korun.
Účelem těchto dotací je podpořit akce se
zaměřením na divadelní a výtvarnou tvořivost,
fotograﬁckou a ﬁlmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity.
Dále podporujeme amatérské sportovní
a další volnočasové akce pro veřejnost. Klademe důraz na akce zaměřené na mládež
a dotace poskytujeme na nekomerční akce,
tedy takové, z nichž po vyúčtování neplyne
přímý zisk pro pořadatele.
Mezi projekty z oblasti sportu, které
v prvním kole uspěly a budou podpořeny,
jsou například pohybové kurzy pro rodiče
s dětmi a předškolní děti, které pořádá
Pohybové studio KLM z. s., TJ STADION
BRNO z. s. získal dotaci na pořádání Memoriálu Stanislava Suka 2018, krasobruslařského
závodu dětí 5–15 let pro účastníky z celé ČR
a spolek Modrá beruška získal dotaci na sport
pro děti s autismem a relaxační jógu pro jejich
rodiče. Český alpský klub z.s. získal dotaci
pro pořádání akce Festival DO HOR! Hlavním
cílem festivalu je setkání zájemců, fanoušků
a aktivních provozovatelů jednotlivých sportů
s profesionály v daném oboru a osvěta
v oblasti nejnovějších trendů v bezpečnosti
v horském terénu.
Dotaci získal i Spolek Inspirace Brno s projektem Triptych, jehož cílem je přiblížení tvorby mladých divadelních umělců širší veřejnosti. Vedle samotného festivalu jsou
stěžejním výstupem projektu jednotlivé
inscenace, zařazené do repertoáru divadla

Paradox. Podporu získala i soutěž v keramické tvorbě – Brněnský hrnek, letitý a oblíbený
projekt, do kterého se zapojují organizace
a školy zřizované městskou částí Brno-střed.
Mezi dalšími podpořenými projekty jsou například Spolek Hurá na výlet! s výlety pro seniory
z Brna, Cestovatelské promítání v Divadle
Husa na provázku, Judo přípravka při ZŠ v MČ
Brno-střed, Inspirativní týden s Manali, z.s.,
New circus galashow, XV. ročník cyklu koncertů staré hudby a další.
Radnice Brno-střed už druhým rokem
pokračuje v přidělování dotací podle transparentního systému jednoznačně vypsaných programů a výzev, který se v praxi velmi
osvědčil.
Dotace pro oblast Kultury, sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit se budou
v roce 2018 rozdělovat celkem v pěti dotačních kolech a celková částka, která bude rozdělena, je 1 500 000 korun.

Můžete podávat další
žádosti
Od 1. března do 30. června 2018 mohou
zájemci podávat žádost o dotaci do dalšího
kola Programu pro oblast kultury, sportu,
vzdělávacích a volnočasových aktivit.
Žádosti o podporu se týkají akcí konaných
v termínu od 1. září 2018 do 31. října 2018
a s výsledky rozhodnutí budou žadatelé
seznámeni nejpozději do 5. září 2018. Předpokládaný objem ﬁnančních prostředků, které budou v tomto kole rozděleny, je stanoven
na 300 000 korun.
Dotační program je určen na podporu projektů v oblasti kultury, sportu, vzdělávacích
a volnočasových aktivit, které jsou pořádané
na území městské části Brno-střed. Cílem
programu je podpořit v těchto oblastech
neprofesionální sportovní aktivity, oživit historii městské části Brno-střed a také rozvíjet
inovativní projekty.
Finanční podpora je určena především na
akce místního významu.
Hodnotící kritéria pro posuzování projektů
si mohou žadatelé podrobněji přečíst na
webu www.brno-stred.cz v sekci Dotace
a záštity.
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(kad)
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VÍTE, CO JE TO
PLAYPARK BRNO?
Hospodářská komora a městská část
Brno-střed jsou zapojeny do evropského projektu Central Europe Regional
Innovation Ecosystems Network –
CERIecon, v rámci něhož realizují půlroční vzdělávací kurzy pro mladé, tzv.
Playpark Brno.
Kurzy jsou připravovány ve spolupráci
s Podnikni To, platformou zkušených mladých lektorů učících studenty, jak podnikat, a Impact Hubem Brno.
Účastníci kurzů se učí, jak úspěšně
postavit podnikatelský záměr a podnikat.
Lektory jsou mladí, schopní a úspěšní
lidé s bohatou praxí, kteří účastníkům
předávají své cenné a vysoce aktuální
rady a zkušenosti, jak začít podnikat,
čeho se vyvarovat a další. Účastníci mají
příležitost vycestovat na týdenní výměnný pobyt do partnerského Playparku
v rámci EU, a pokud uspějí, tak rovněž
na evropské ﬁnále do Stuttgartu.
Do prvního běhu Playparku Brno se
přihlásilo celkem 126 zájemců a 38 z nich
zaslalo svůj prvotní stručný podnikatelský
záměr. 30 zájemců úspěšně prošlo do
půlročního kurzu, 20 z nich kurz absolvovalo a 12 nejpřipravenějších vystoupilo
v polovině prosince se svými prezentacemi před komisí složenou z investora
do startupů, ředitele Krajské hospodářské komory Jmk, ředitelky Impact Hub
Brno a úspěšného podnikatele.
A jaké podnikatelské záměry se podařilo v prvním běhu Playparku Brno připravit? SOS náramek – náramek varující před epileptickým či alergickým
záchvatem a dalšími problémy, Online
čekárna – návštěvy u lékaře bez čekání,
Track4Training – run & workout mobilní
aplikace, IOWO-tvorba designových
lamp, osvětlení či dekoračních předmětů,
StuJob – projekt na mikro brigády pro
studenty a další.
Projekt SOS náramek je již v natolik
pokročilé fázi přípravy, že se od ledna
2018 dostal do akceleračního programu
JIC Starcube. V rámci kurzů jsou podporovány jak podnikatelské záměry s jednoznačně obchodním zaměřením, tak
i se sociálním přesahem.
(kad)
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BŘEZNOVÉ BESEDY
SE STAROSTOU

Nestihli jste některou z předchozích besed
se starostou městské části Brno-střed?
Nevadí, pokud máte zájem, jste srdečně
zváni na některý z březnových termínů.
Ve středu 14. března se s vámi Martin Landa,
starosta městské části Brno-střed, rád setká
v kavárně krytého bazénu na Kraví hoře, ve
čtvrtek 22. března beseda proběhne v DuckBaru v Kamenné čtvrti 581/10C. Další beseda
se bude konat v úterý 27. března v JurCafe
v IBC na Příkopě a na poslední březnovou besedu vás srdečně zveme ve středu
28. března do VERONIcaffé na ulici Gorkého

č. 42. Všechny besedy začínají v 17.00 hodin
a předpokládané ukončení je v 19.00 hodin.
Besedy budou probíhat v již osvědčeném
modelu, kdy po úvodním slovu bude následovat veřejná debata. Můžete se ptát na
cokoliv, co vás zajímá, a 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 nemusíte se ptát vůbec, záleží jen na vás,
zda si přijdete poslechnout otázky ostatních,
udělat si názor, seznámit se se starostou.
Rádi bychom touto cestou také poděkovali
všem, kteří se s námi setkali na lednové besedě
v Klubu Leitnerova. Přátelská atmosféra, zajímavé a důležité dotazy a také názory a doporučení vás, obyvatel, to vše jsme na Leitnerce
společně svámi zažili abylo to fajn. Vaše dotazy
a podněty určitě nezapadnou. Všem se budeme věnovat a pokusíme se je také vyřešit.
Pokud se vám nepodaří zúčastnit se některé z besed, ale rádi byste starostu kontaktovali, je vám k dispozici na tel.: 776 876 676
nebo e-mailu: landa@brno-stred.cz.
(kad)

I

ZELNÝ TRH UŽ ZNÁ SVOJE
LETOŠNÍ PRODEJCE
Rada městské části Brno-střed schválila
kompletní seznam stálých prodejců na Zelném trhu pro letošní sezonu, která je stanovena na období od 1. ledna do 10. listopadu 2018. Přes sto prodejních míst
z celkových 130 je pro letošek obsazeno.
Do výběrového řízení se přihlásilo několik
desítek prodejců. V kategorii zemědělec
jsme přidělili místa 32 žadatelům, z nichž
vedle stálých a osvědčených přibude
i jeden nový. V kategorii obchodník jsme
vyhověli 19 žadatelům, a i zde nabídku ovoce a zeleniny rozšíří jeden nový prodejce.
Protože si někteří žadatelé vzali více než
jedno prodejní místo, obsadili tak celkem
přes stovku prodejních míst z celkové kapacity 130 míst. Zbývající místa budeme v průběhu roku obsazovat drobnými prodejci,
zájemci o příležitostný prodej či novými prodejci s kvalitními, především lokálními nebo
jinak jedinečnými produkty, kteří si chtějí
prodej na Zelňáku vyzkoušet.

„Do výběrového řízení se nám přihlásili
osvědčení prodejci z loňských let, což svědčí o jejich spokojenosti. A zákazníci tak většinu z nich opět najdou na svých místech.
Mírně jsme letos upravili rozložení prodejních stolů, aby korespondovalo s provozem
kryté tržnice a vznikl otevřený volně průchozí prostor,“ hodnotí výsledky výběrové-

ho řízení Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed, do jejíž gesce provoz
Zelného trhu spadá.
Koncepce trhu zůstává letos stejná, ve
spodní části budou mít svá tržní místa zemědělci, ve střední a vrchní části potom další
prodejci a odlišný sortiment, jako jsou například oblíbený Božský kopeček, Mada ice
cream, Dobrokáva a farmářské produkty.
„Během jara nově přibyde přehledné
barevné označení prodejců, aby se zákazníci mohli rychle zorientovat. Zemědělec
bude mít zelenou tabulku se jménem,
obchodník pak oranžovou a ostatní prodejci budou označeni žlutou tabulkou. Snažíme se aktivně oslovovat i nové prodejce
s kvalitními a zajímavými produkty, abychom trh neustále rozvíjeli. Zatím máme
stále volné kapacity, takže se zájemci
mohou hlásit i v průběhu roku,“ dodává Jasna Flamiková. Chcete si prodej vyzkoušet
i vy? Kontaktujte Mgr. Veroniku Staňkovou,
e-mail: veronika.stankova@brno-stred.cz,
tel.: 542 526 107.
(kad)

I
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ADOPTUJTE SI KOUSEK
ZELENĚ V BRNĚ-STŘED
Chcete pečovat o kousek veřejné zeleně
ve vašem okolí? Adoptujte si třeba záhonek
na vaší ulici.
Na podmínky adopce zeleně v Brně-střed
se mohou zájemci zeptat na veřejných
setkáních v zastupitelském sále radnice na
Dominikánské 2, a to v pondělí 19. března
nebo ve středu 28. března, vždy od 17.30
hodin. Prosíme o rezervaci místa na telefonu
542 526 341 nebo e-mailové adrese:
marta.vojackova@brno-stred.cz.
Do adopce se mohou zapojit občané, studenti, neziskové organizace, vzdělávací
instituce, právnické osoby i podnikatelské
subjekty. Podmínkou je, že vybraná zelená
plocha musí být ve vlastnictví a správě
Veřejné zeleně města Brna, Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed nebo Brněnských komunikací. Tyto organizace v naší
městské části udržují stromořadí, parky,
záhony a rozsáhlé zelené plochy. Přestože
věnují zeleni maximální možnou péči, jsou
limitovaní finančními prostředky, které mají
k dispozici.

Stále je co vylepšovat a třeba malý květinový záhon dokáže rozsvítit celou ulici.
Proto chceme zájemcům nabídnout možnost adoptovat si vybrané místo a pečovat
o něj. Na základě dosavadních zkušeností
se dá očekávat, že většina zájemců se bude
zajímat o plochy v bezprostředním okolí
svého bydliště, zejména o úseky zeleně
mezi chodníkem a vozovkou nebo místa
okolo stromů či po zaniklých stromech
a bude se týkat zejména vysazování květin
a drobných keřů či péče o záhony již existující. Zájemce kontaktuje správce zmíněné
zelené plochy, vyplní jednoduchou žá dost/dohodu, ve které bude definováno,
co správce doporučuje na ploše vysazovat
a k jaké péči se žadatel zavazuje. Péče
bude probíhat i s podporou správců pozemku, doporučení vhodné výsadby je nutné,
aby nedošlo k poškození technických sítí
pod povrchem, a aby byl výsledek korunován úspěchem. Program myslí i na ty, kteří
nemají čas a možnost se o zeleň starat, ale
rádi by výsev květin nebo vysazování dřevin

podpořili finančně. Brno-střed pro tento případ otevře transparentní účet s přesně
vymezeným účelem na výsadbu zeleně.
Mgr. Jasna Flamiková I
3. místostarostka MČ Brno-střed

NOVÁ SAUNA NA KRAVÍ HOŘE
spodní pokladně krytého bazénu, pokud
máte, můžete i pro saunu využít permanentku. Na pokladně obdržíte čip a bočním vstupem projdete do venkovního areálu, kde
se nachází sauna a zázemí.
Cena vstupenky je 190 Kč na 1 a půl hodiny a v rámci vstupného je zapůjčení prostěradla. Kapacita sauny je 15 osob.

Novou součástí Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora je od února panoramatická mobilní sauna včetně zázemí odpočívárny a ochlazovny.
Novou saunu najdete v zadní části letního
areálu. A pokud ji využijete, nabídne se vám
během saunování krásný panoramatický
výhled na město a jeho dominanty.
Provoz sauny byl zahájen 22. února 2018
a provozní doba je denně od 15.30 do 21.30
hodin. Vstupenky si můžete zakoupit na
6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2018

Sauna bude letos v provozu do konce
dubna. Věříme, že všichni saunoví nadšenci
tuto panoramatickou saunu ocení a stanou
se stálými klienty. Kompletní nabídku sportovních a volnočasových aktivit areálu na
Kraví hoře najdete na stránkách:
www.kravihora-brno.cz.
(kad)
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SHARE POINT
SE UJAL A FUNGUJE
Od začátku ledna stojí na Římském náměstí
sdílená skříň a sdílená lednice, sociální projekt s názvem Share Point pro Brno.
Iniciátoři projektu, neformální skupina studentů z Masarykovy univerzity, kteří mají na
starosti pravidelný dobrovolnický úklid
a dozor nad lednicí, hodnotí první dva měsíce
provozu jako úspěšné. „Skutečně nás těší,
že se lidé projektu chytli a opravdu do lednice nosí nejen potraviny, ale i hotová jídla,
polévky nebo dorty, které už by sami nespotřebovali a také, že se o lednici kromě nás
starají i lidé, kteří si do lednice chodí jídlo
brát a uklízejí v ní,“ hodnotí projekt Tereza
Navrátilová, jedna z iniciátorek projektu.
Stejně tak sdílená skříň nezeje prázdnotou, lidé do ní přinášejí nejen oblečení, ale
i ručníky nebo deky a boty. „Děkujeme
všem, kteří přinášejí oblečení a další potřebné věci do skříně, rádi bychom jen požádali,
aby lidé teď v zimě nepřinášeli letní věci,
a pokud to jde, donesli je později,“ dodává
Jakub Zaviačič ze Sociálního podniku Peop(kad) I
le in Safety.

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.
6. 3. 2018 – Základy práva – dluhy, Spokojený senior – KLAS, z.s.
13. 3. 2018 – Základy práva – exekuce, Spokojený senior – KLAS, z.s.
20. 3. 2018 – Práva a povinnosti pacientů, Úsek právních věcí a personalistiky
FN u sv. Anny v Brně

JSME
PŘÁTELSKOU
KOMUNITOU?
Na radnici městské části Brno-střed se
pouštíme do auditu obce přátelské
rodině. Pomozte nám svými návrhy.
V zájmu zlepšování služeb občanům
se městská část rozhodla, že letos projde
certiﬁkovaným auditem obce přátelské
rodině, tzv. Auditem Family friendly Community. Účelem auditu je zmapovat aktivity, které se na území městské části
Brno-střed ve prospěch rodin již dějí
a rovněž ve spolupráci s místními organizacemi a občany zjistit, co chybí a co
by bylo potřeba doplnit. „Na mysli máme
například dětská hřiště, dostatek zájmových kroužků a vzdělávacích aktivit. A to
nejen pro děti, ale třeba i pro seniory.
Důležité jsou ale i aktivity, napomáhající
mezigeneračnímu soužití,“ vysvětluje
Anna Peloušková, která je koordinátorkou auditu. „Vedle projektové skupiny
tvořené zástupci radnice, významných
organizací i konkrétních věkových skupin se budeme snažit oslovit i širokou
veřejnost,“ dodává.
Na konci celého procesu auditu bude
plán konkrétních opatření, který by
radnice měla postupně realizovat. „Je
nezbytné, aby opatření vycházela
z potřeb obyvatel naší městské části.
Chceme, aby se tady lidem dobře a spokojeně žilo. Jak tomu pomoci, nám nejlépe řeknou sami občané,“ říká David
Oplatek, radní pro sociální a zdravotní
oblast.
Budeme rádi, pokud nám pomůžete,
své návrhy, připomínky, podněty nebo
nápady na opatření v oblasti rodinné politiky v naší městské části posílejte na
e-mailovou adresu koordinátorce auditu:
anna.pelouskova@brno-stred.cz.
(kad) I
Děkujeme.

27. 3. 2018 – Propaganda, lži, manipulátoři – hoax – odvrácená tvář elektronické
komunikace, Informační portál HOAX.CZ
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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CENY MĚSTA BRNA
A 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR
Osudy tří brněnských osobností Rudolfa
Potsche, Miroslava Kasáčka a Jana Krnáče
se propojily předposlední lednový den při
předávání Cen města Brna ve Sněmovním
sále Nové radnice v Brně.
Oním pojítkem bylo nejen to, že každý
z nich převzal z rukou prvního náměstka primátora Brna Petra Hladíka prestižní ocenění,
ale i skutečnost, že se všichni tři již stali ambasadory a participanty sportovní části výstavy
RE:PUBLIKA 1918–2018 věnované stému
výročí vzniku Československa. Legendární
brněnský hokejista Rudolf Potsch, který získal
ocenění za svůj celoživotní přínos brněnskému sportu, se bude společně s dalšími brněnskými hokejovými osobnostmi jistě pohybovat především v rámci stylizovaného zimního
stadionu, a Miroslav Kasáček, spoluzakladatel
občanského sdružení Paměť, který získal
Cenu města Brna za zásluhu o svobodu
a demokracii, bude mít jistě co vyprávět

návštěvníkům výstavy o sokolském a orelském odboji během druhé světové války i po

ní. Loni osmdesátileté brněnské osobnosti
doplňuje na fotograﬁi Jan Krnáč, který převzal
Cenu města Brna in memoriam za svého prastrýce, olympijského vítěze z Amsterodamu
z roku 1928 Ladislava Váchu.
„Soudě podle počtu získaných medailí na
olympijských hrách a na mistrovství světa, je
Ladislav Vácha naším nejúspěšnějším sportovcem první republiky,“ řekl bezprostředně
po slavnostním ceremoniálu Jan Krnáč. „Proto
jsem velmi rád a vážíme si toho, že Brno na
tohoto výjimečného sportovce a člověka
nezapomíná a udělením této ceny ho přibližuje i široké veřejnosti. Věřím také, že výstava
ukáže nejen strýcovy největší sportovní úspěchy, po Bedřichu Šupčíkovi je vlastně naším
historicky druhým olympijským vítězem, ale
že připomene i jeho osobní statečnost v boji
proti fašismu za druhé světové války, kterou
zaplatil svým životem,“ dodal.
Vladimír Koudelka

I

OPUSTIL NÁS SKVĚLÝ ZPĚVÁK
A také skladatel a hudebník Oldřich Veselý
patřil mezi opravdové umělecké osobnosti
města Brna a už před desítkami let jeho
význam obsáhl celou republiku.
Oldřich Veselý (1948), absolvent Střední
průmyslové školy textilní se rozhodl živit hudbou. Opustil špatně placenou práci textilního
návrháře a odešel na volnou nohu. Hrál na
klavír, skládal písně a výtečně zpíval. Svými
melodickými skladbami zásoboval uznávanou
skupinu Synkopy 61, ale sám působil jako
hudebník v progrockové skupině Great Music
Factory. V letech 1971 až 1973 působil v zahraničním angažmá a po návratu v roce 1974
doplnil řady Synkop 61, které umělecky
pozdvihl nejenom jako zpěvák, ale i jako
hudebník a skladatel. V roce 1975 přijal nabídku renomovaného kytaristy Radima Hladíka
do nově formovaných M Efekt (Blue Effect)
a do roku 1979 dotvářel jejich art rock. Od
roku 1980 byl opět v Brně, v řadách kapely
Oldřich Veselý a Synkopy, v nichž působil až
do r. 1990.
Po změně politických poměrů utlumil koncertní činnost a začal podnikat jako majitel
nahrávacího studia BM. Psal mj. hudbu pro

divadelní scény, dokumentární filmy, ale i pro
projekty Tactum Flaminis nebo Ignis Brunensis. Významným projektem byla hudba pro
lyrikál Odysseia pro Městské divadlo Brno.
S kytaristou Pavlem Váněm vystupoval v USA.
Po mnoha letech se vrátil ke koncertní činnosti
ve skupinách U nás se svítí a E-band. Jeho
životní osudy jsou zachyceny v knize Černý
racek (Vakát 2009), kterou napsal společně
s autorem této vzpomínky. Jeho osobité rozmáchlé skladby a forsírovaný tenor jsou
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zachyceny na albech Formule 1 (1975), Svitanie (1977), Svět Hledačů (1979), Sluneční hodiny (1981), Křídlení (1983), Zrcadla (1985), Flying
Time (1986), Dlouhá noc (1989) a mj. Restart
(2011). Měl citlivou duši, založením spíše introvert, ale přesto měl spoustu přátel a obdivovatelů. Někteří kolegové mu přezdívali Velká
Morava. Bohužel nevybojoval střetnutí se
závažnou nemocí a opustil tento svět 17. ledna
ve věku 69 let. Čest jeho památce.
Petr Gratias

I
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BRNO MÁ NOVÝ PORTÁL PRO
VÝMĚNU MĚSTSKÝCH BYTŮ
Víte, že existuje webový portál, kde si zadáte svůj a najdete si vyhovující cizí byt ve
kterékoliv městské části a vyměníte je? Má
to ale jednu podmínku, musí se jednat
o nájemní městský byt.
Na adrese https://vymenabytu.brno.cz
najdete jednoduchý a přehledný portál, který
slouží k lepší informovanosti o nabídce městských bytů a zefektivnění jejich výměn napříč
všemi městskými částmi.
Systém je velmi jednoduchý. Vy zadáte do
portálu svůj byt k výměně a automaticky jsou
e-mailem osloveni ostatní nabízející, jejichž
byt vyhovuje, tedy kde si vzájemně odpovídají parametry vašeho bytu a vašich vyhledávacích podmínek s parametry a podmínkami oslovených uživatelů. Následně vám

budou automaticky zasílány požadavky na
kontakt od ostatních uživatelů, kteří projeví
zájem o váš byt. Do systému se nemusíte

OD 12. BŘEZNA
SE ZAVŘE DORNYCH
Magistrát města Brna v průběhu března
zahájí jednu z největších investičních akcí
posledních let, první etapu projektu
s názvem Tramvaj Plotní, kvůli které bude
v následujících měsících uzavřena ulice
Dornych.
Díky projektu Tramvaj Plotní se tramvajová
trať přesune blíže Zvonařce do ulice Plotní,
ulice Dornych bude zprůjezdněna ve dvou
pruzích v každém směru a křižovatky budou
mít větší kapacitu. V průběhu stavby, která
po dokončení pomůže zprůjezdnit okolí Zvonařky, se řidiči musejí připravit na komplikovaný a omezený průjezd touto lokalitou. Bez
dopravních omezení by však tak rozsáhlá
stavba v zastavěné části města nebyla možná. Podle smlouvy se má stavět 30 měsíců.
Práce na Dornychu začnou v průběhu února,
pokud tomu nebudou bránit extrémní výkyvy
počasí. Nejprve se budou dělat průzkumné
vrty, které řidiče omezí minimálně, nebo
vůbec.
„Uzavírka Dornychu od ulice Svatopetrská po křižovatku s ulicí Zvonařka je naplánována od 12. března. Od té doby bude
tato lokalita průjezdná jen po ulici Plotní,
průjezd zde bude zachován jedním pruhem

v každém směru. Dočasné značení se bude
postupně přizpůsobovat průběhu stavby,“
informuje náměstek primátora pro oblast
investic Richard Mrázek.
Po Dornychu nebudou jezdit ani tramvaje,
do Komárova pojede náhradní doprava.
„O podrobných výlukových opatřeních
budeme informovat prostřednictvím všech
informačních kanálů dopravního podniku,
počítáme také s nasazením informátorů
na přestupní uzly,“ doplňuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
Tramvaje nahradí autobusová linka x12,
doprava se rozloží i mezi další spoje, které
budou vedeny ulicí Masnou. Upozornění
na dopravní omezení budou nejen v centru
města, ale i na příjezdech do Brna z dálnic
D1 a D2.
Objízdné trasy jsou například Heršpickou,
Černovickou či Masnou. Po dokončení přestavby Dornychu se dělníci přesunou do trojúhelníku silnic kolem domu Dorn a na Plotní, kde bude stavba pokračovat. Dornych
bude v té chvíli již průjezdný. Aktuální informace
budou
zveřejňovány
také
na www.kopemezabrno.cz.
(kad)

I

hned registrovat, můžete také jen nahlížet
a zvažovat, kam byste se chtěli přestěhovat.
(kad) I
Vše je jen na vás.

VÍTE, KDY BUDE
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ?
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.

Jde o aplikaci, která vám usnadní
život. Jejím cílem je poskytnout přehledné informace o termínech blokového
čištění. Aplikaci najdete na adrese:
www.cisteni.bkom.cz, můžete si ji také
stáhnout do mobilních zařízení s operačním systémem iOS a Android. K informacím o blokovém čištění se dostanete
s registrací i bez ní. Jako neregistrovaný
uživatel získáte základní přehled o probíhajících čištěních. Další funkce jsou
dostupné po registraci. Upozorňování
probíhá vždy týden, den a hodinu před
(kad) I
zahájením čištění.
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KLÁŠTER ZVE
NA NOVOU VÝSTAVU

První březen letošního roku se stal významným mezníkem v historii spolupráce
Masarykovy univerzity a starobrněnského
opatství sv. Augustina.

TŘÍDĚNÍ HROU
Po celý březen se v Botanické zahradě
na Kotlářské 2 bude konat panelová
výstava o třídění odpadu a kompostování. Vernisáž se bude konat v pondělí
5. března v 15.00 hodin.
Na výstavě budeme promítat dokumentární filmy o recyklaci, budou zde
herní prvky pro malé děti a krabice se
smetím, které si mohou návštěvníci cvičně roztřídit do připravených nádob. Součástí výstavy budou výtvarné práce žáků
a studentů základních a středních škol
na téma odpady a kompostování. Mnoho
informací a ukázek bude i o kompostování, jak kompostovat v Brně za podpory
města Brna a firmy SAKO, vermikompostování se žížalami v domácnostech – uvidíte vermikompostér od chovatele žížal
Jakuba Filipa a spolku Veronica. Spolupráci přislíbila i firma Ekokom. Získáte
mnoho informačních materiálů, které si
můžete doma v klidu prostudovat a pustit
se do ekologičtějšího způsobu života,
který je velmi uspokojující.

V tento den byl zpřístupněn originál Mendelovy práce s pokusy na hrachu a také
bylo otevřeno nové muzeum – Muzeum
starobrněnského opatství. Nová expozice
v prostorách augustiniánského opatství na
Starém Brně přibližuje téměř sedmisetletou
historii starobrněnského kláštera. V autentickém prostředí návštěvníci zhlédnou unikátní předměty ze sbírek brněnských
augustiniánů a archeologické nálezy spojené s počátky Starého Brna. Pozornost
upoutají obrazárny sakrálního a profánního
umění, stejně jako liturgické předměty a roucha používaná po staletí samotnými augustiniány.
Návštěvníci se také seznámí s významnými osobnostmi kláštera a důležitými
mezníky v jeho historii. Muzea jsou přístupna každý den mimo pondělí a speciálně
14. února proběhlo představení výstavy široké veřejnosti.
Ondřej Dostál

Magdaléna Chytrá

I

DRUHÉ VYDÁNÍ BAM
JE V PRODEJI
Dlouho očekávané druhé vydání publikace
Brněnský architektonický manuál Průvodce architekturou 1918–1945 je v prodeji.
Zakoupit ho můžete v Domě umění města
Brna a v Domě pánů z Kunštátu.
Druhé vydání knižní verze oblíbené internetové databáze je aktualizované o nové informace. Kniha sloužící jako databáze meziválečné architektury a současně jako průvodce
městem vyšla poprvé v roce 2012. Druhé,
aktualizované vydání bude na rozdíl od prvního k dostání také v běžné knižní distribuci.
Zatímco prodejní cena v budovách Domu
umění bude 380 korun, v knihkupectvích bude
vyšší. Kniha vychází i v anglickém překladu.
Do druhého vydání přidaly autorky odborných
textů, historičky Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová a Lucie Valdhansová, informace
o rekonstrukcích a změnách, které se udály
za pět let uplynulých od prvního vydání. Novou
předmluvu doplnil Rostislav Koryčánek, autor
koncepce a odborný garant projektu. Aktua-

lizace se dočkaly také praktické informace
o městské hromadné dopravě.
Databáze přístupná na webových stránkách
www.bam.brno.cz je od roku 2017 také postupně rozšiřována o poválečné období, jehož
mapování bude dokončeno v roce 2019. Do
BAMu tedy postupně přibývají takové stavby,
jako je Janáčkovo divadlo, hotely International
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a Continental i všechna brněnská sídliště. Celkem bude doplněna o 200 až 250 staveb.
Internetová databáze i knižní průvodce by tak
měly v roce 2019 pokrývat brněnskou architekturu od roku 1918 do roku 1989. Souběžně
s druhým vydáním vznikly také pracovní listy
pro první stupeň ZŠ se sedmi vybranými
brněnskými stavbami z poválečného období.
Ilustrace pro dětské omalovánky vytvořila
výtvarnice a lektorka Domu umění Romana
Petra Fujdlová I
Horáková.

Informujeme

PŘIJĎTE SE SVÝM
NÁPADEM
I tento rok máte možnost zapojit se do spolurozhodování o části veřejných ﬁnancí
a navrhnout, co za ně ve městě vylepšit,
změnit, opravit, zorganizovat či vybudovat.
Na druhý ročník participativního rozpočtování bylo vyčleněno 30 milionů korun.

Jaké nápady podávat?
Může jít o zlepšení tramvajové zastávky,
o nové dětské hřiště, o noční půlmaraton
nebo o něco zcela unikátního, kam naše fantazie ani nesahá. Základní podmínkou je, že

navrhované projekty musejí být veřejně přínosné a nesmějí sloužit ke komerční propagaci. Dodržet je potřeba také ﬁnanční limit
3 miliony korun na jeden projekt.

Přijďte tvořit projekty
společně
Během března a dubna proběhne
v různých částech města série desíti úvodních
setkání. Na těchto setkáních se dozvíte nejen
více o participativním rozpočtu, ale především
o tom, jak podat projekt a na co si dát pozor,
aby váš projekt prošel sítem posuzování proveditelnosti. Budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro
vaše okolí a za pomoci koordinátorek se rovnou můžete pustit do společné přípravy projektů.
Srdečně vás zveme na toto veřejné setkání, které se ve vaší městské části Brno-střed
uskuteční 13. března 2018 v budově Nové
radnice na Dominikánském náměstí od 17.30
do 19.15 hodin. V rámci setkání je pro vás připraveno drobné občerstvení a propagační
předměty. Své projekty můžete podávat do
31. května 2018, a to v elektronické či papírové
podobě. Veškeré potřebné informace naleznete na stránkách damenavas.brno.cz.
Petra Marciniszyn

■

VELIKONOCE
JSOU TU
Již devátý ročník tradičních Velikonočních
slavností na náměstí Svobody je už připraven a bude probíhat od 23. března do
1. dubna.
Jarní trhy nabídnou na 40 stánků nejrozmanitějšího sortimentu, zaměřeného především na zboží s velikonoční tematikou.
Návštěvníci zde budou moci zakoupit proutěné zboží, pomlázky, keramiku, šperky,
dekorační výrobky či velikonoční kraslice.
Opomenuto nebude ani bohaté občerstvení
nebo vinařské výrobky. Příležitost pro prezentaci dostanou i neziskové organizace.
Samozřejmostí je bohatý doprovodný program, během kterého se představí především
folklórní soubory, cimbálová muzika a pro
malé i velké bude v provozu velikonoční ruko-

SÁL PRO BRNO
JE ZASE BLÍŽ
Projekční tým ve složení Tomasz Konior (POL), Yasuhisa Toyota (US) a Petr
Hrůša (CZ) 15. ledna 2018 s představiteli města Brna podepsal smlouvu na
projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a projektovou dokumentaci
pro druhou etapu Janáčkova kulturního centra. Tedy nového koncertního
sálu, na který Brno čeká desítky let.
Brněnský primátor Petr Vokřál vyjádřil
na místě naději, že se Brno sálu opravdu dočká. „Věřím, že tím, že dnes podepíšeme smlouvu, se tento sen uskuteční. Je to pro město velký závazek. Přeji
týmu, aby nám dodal to nejlepší, co
v minulosti dodal jiným městům,“ uvedl
Vokřál. Připomněl mimo jiné závazek
předchozího ministra kultury, který
podepsal memorandum o spolupráci,
na základě kterého má stát na projekt
přispět částkou 600 milionů korun.
Vítězný tým vzešel z dvoukolového
výběrového řízení. Prvním úkolem
budou nyní projekční práce na propojení podzemní a nadzemní části stavby.
Pokud vše půjde podle plánu, přibližně
za rok by měla stavba začít růst nahoru
a otevřít v sezoně 2020/21. (kad) ■

UKLIĎME ČESKO

dělná dílna. Novinkou letošních trhů budou
informační panely mapující tradiční zvyky Velikonoc. Slavnosti pro vás každý rok připravuje
Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“,
příspěvková organizace radnice městské
části Brno-střed.
Adéla Jelínková

■

Dnem D, kdy se v rámci kampaně
Ukliďme svět, ukliďme Česko bude
uklízet nejen v naší městské části, ale
opravdu v celé republice, je letos sobota 7. dubna.
Pokud je vám myšlenka dobrovolnické
úklidové akce blízká, neváhejte se připojit a zorganizujte si úklid ve vašem okolí. „Snažíme se organizátorům místních
úklidů organizaci co nejvíce ulehčit
a podpořit je nejen radami, mediální
kampaní, ale i materiálně. Ve spolupráci
s odborem životního prostředí MMB a se
společností SAKO především zajistíme
balíčky s pytli a rukavicemi pro dobrovolníky,“ říká jeden z organizátorů akce,
Miroslav Kubásek.
Důležité je se co nejdříve přihlásit na
www.uklidmecesko.cz.
(kad)

■
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Prevence

POZOR NA NÁVYKOVÉ LÁTKY
Užívání návykových látek a nezákonné
zacházení s nimi je nejen v naší zemi, ale
i v celém světě vnímáno jako vážný problém, který stále představuje ohrožení zdraví, bezpečnosti a sociální pohody obyvatel,
zejména mládeže.
Podle Výroční zprávy 2017, Národního
monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je zřejmé, že problematické oblasti jsou
zejména:
Drogy, alkohol, léky (na uklidnění, nespavost) a anabolické steroidy (proteinové preparáty), hazardní hry a tabák.
Častým motivem k začátku braní drog
a vytváření závislosti je zvědavost. Lidé
mnohdy vyzkoušejí drogu jen proto, že
chtějí vědět, jaké to je. Dalším možným motivem je stres nebo životní problémy, které
člověk neumí vyřešit jinak než útěkem. Čas-

to může být iniciátorem parta, k níž daný
člověk patří, která nechá k drogám donutit.

lužákům. Je prokázáno, že i běžné medikamenty mohou ublížit.

K čemu vede drogová
závislost?

Jaké jsou možnosti prevence?

Ke snížení schopnosti přirozeně reagovat
na běžné stimuly, k narušení základních společenských a životních činností, k selhání
funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém
poškození.
Z posledních výzkumů je zřejmé, že i nadužívání léků vede k závislosti. Češi berou více
léků, než by podle odborníků měli. Nejčastěji
se tak děje u seniorů, ale i u lidí v produktivním
věku. Tablety na spaní, proti úzkosti nebo
bolesti, to jsou nejvíce nadužívané léky. Častou příčinou nadužívání léků u mladistvých
je tlak na výkon nebo snaha vyrovnat se spo-

Základní je vytváření povědomí a informovanosti o drogách a o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích. O drogách je
také nutné mluvit s dětmi, je důležité vyjádřit
zájem o jejich názory. Je důležité vědět, co
dělají děti ve volném čase, jak nakládají
s penězi a vhodný přístup rodičů vůči legálním
drogám, alkoholu, cigaretám je neobyčejně
důležitý. Důležité je i podporování zdravějších
alternativ tvořivého a naplňujícího chování
a životního stylu bez drog. Závěrem užitečné
odkazy: www.podaneruce.cz, www.akluby.cz,
www.fnbrno.cz, www.pnbrno.cz.
Ing. Ludmila Zrůstová
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Názory zastupitelů

FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ
+ OPRAVA ZASTÁVKY CELNÍ
Oblast školství na Brno-střed patří bezesporu
k těm, které si zasluhují
maximální pozornost. Nachází se zde 11 základních
škol, 19 mateřských škol
a 6 školních jídelen.
Je to majetek v řádu miliard korun, některé
budovy patří mezi zvláště architektonicky
cenné. Nepřekvapí tedy proto, že ﬁnancování
oprav těchto budov, nemůže zvládnout městská část Brno-střed výhradně ze svých prostředků. Pokud by tomu tak bylo, tak se skutečně důstojnému stavu přiblížíme možná
tak za 100 let. Zejména Magistrát města Brna
má morální povinnost na opravy škol právě
na území Brno-střed vyčlenit každoročně další dodatečné prostředky.
V posledních letech (i vlivem dobré hospodářské situace) se daří tyto ﬁnance nachá-

zet, padl i ústní slib, že se Brno během nejbližších let zapojí do tempa oprav několika
sty miliony korun. Přesto si myslím, že by měl
existovat jasný klíč, podle kterého každá z 29
brněnských městských částí může na další
prostředky dosáhnout i bez toho, že se bude
spoléhat na kontakty svých představitelů
s magistrátními gesčně odpovědnými politiky.
Mohlo by to být například kritérium počtu
škol, žáků či počtu odučených hodin. V takovém případě by právě pro Brno-střed i po blížících se komunálních volbách svítala naděje
na další důstojné tempo oprav, které si rozhodně zejména naši studenti a děti zaslouží.
Dále bych chtěl čtenářům našeho zpravodaje zprostředkovat ještě jednu informaci,
kterou jim rozhodně dlužím. V jednom ze
svých minulých článků jsem se věnoval neradostnému stavu zastávky MHD Celní na ulici
Vídeňská. S její komplexní (a nutnou!) rekon-

strukcí Dopravní podnik města Brna skutečně
počítá, původně měla být realizována již
v průběhu roku 2017. Vyřízeno je již i stavební
povolení a rekonstruována bude rovnou
i celá trať. Na základě informací, které jsem
si vyžádal přes tiskovou mluvčí DPMB, se
však opravy posunou tak, aby k nim došlo
souběžně s celkovou rekonstrukcí uličního
prostoru Vídeňská, zejména po opravě
místního vedení vodovodu a kanalizace.
V současné době se ze strany Magistrátu
města Brna zpracovává projektová dokumentace ve stupni technicko-urbanistické
studie. Mrzí mne, že si na důstojný stav této
zastávky ještě budeme muset počkat, ale
věřím, že výsledek bude nakonec stát za to
a bude ku prospěchu občanům Brna a dalším
cestujícím.
Mgr. Tomáš Řepa I
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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NECHVALNÁ VIZITKA
EUROAWK
Pomáhat a chránit – to má
nejen policie, ale také přístřešky na dopravních zastávkách.
Stav jejich skelných výplní
těch v naší městské části má
však k půvabu daleko: jsou
poškrábané, popsané či jinak zohyzděné, a to
i v samotném centru metropole, kde bychom
oprávněně očekávali, že se na jejich čistotu
bude zvláště hledět. Příčinu však hledejme jinde, než u naší radnice: přístřešky vlastní a plně
spravuje pražská společnost euroAWK s. r. o.
S ní v r. 2010 uzavřel tehdejší starosta L. Šťástka
(ODS) dlouhodobou smlouvu, založenou na
jednoduchém bartru: my dovolíme postavit
přístřešky a vy na nich můžete provozovat
reklamu. Dokonce bylo ujednáno, že menší
část výtěžku z ní poputuje do rozpočtu městské

části. Ovšem i tady jsme se nechávali „oškubávat“, protože (světe, div se) jsme agentuře
zase platili dodávku elektřiny na osvětlení jejich
reklam (celkem až 780 tisíc ročně, ukousávajících až polovinu našeho podílu na zisku).
V roce 2016 se ukázalo, že při uzavírání
smlouvy nebyl dodržen koncesní zákon, což
nepřímo potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tato nezáviděníhodná situace, zaviněná minulým vedením, však nic
nemění na tom, že se euroAWK má o svůj

A ZASE TA SMĚNA…
V minulém zpravodaji jsem
informovala
čtenáře
o vývoji ve věci směny
nemovitostí za Lužánkami
pro potřeby výstavby nového fotbalového stadionu
a multifunkční haly. S ohledem na množství reakcí z řad občanů si
dovolím u tohoto tématu ještě zůstat.
Takže za prvé – ne, skutečně se nejedná
o aprílový žertík. Doopravdy Rada města Brna
zvažuje, že za „rozbité chodníky“ (tedy za
chodníky, komunikace, parkoviště, garáž,
inženýrské sítě a tenisové kurty – vše na
pozemcích města) vymění historické skvosty
v centru města – renesanční Dům pánů z Kunštátu, pozdně funkcionalistickou právě opravenou krytou tržnici na Zelném trhu, měšťanský dům Schmetterhaus na Starobrněnské 14,
funkcionalistický dům na Dominikánském
nám. 3 a objekt Špilberk 2 přímo pod hradem.
Na těchto domech podle tiskové zprávy města panuje shoda v koalici (připomínám, že
městská koalice je ve stejném složení, jako
koalice zastupitelstva Brno-střed, tedy ANO,

KDU-ČSL, TOP 09, Strana Zelených, Žít Brno
s podporou Pirátů) a za účelem jejich možné
směny za nemovitosti pana Procházky rada
zadala zpracování znaleckých posudků. Jen
tak na okraj, město za zpracování těchto
posudků zaplatí 550tis. Kč bez DPH. (Taky
si, stejně jako já, dovedete představit účelnější využití těchto peněz?)
Za druhé – ano, já a troufám si tvrdit, že
všichni moji kolegové z brněnské ODS,
bychom si přáli, aby se majetkoprávní problémy v lokalitě za Lužánkami podařilo vyřešit
a aby město mohlo na pozemcích ve svém
vlastnictví realizovat zamýšlené záměry, ideálně tedy „vrátit fotbal za Lužánky“. Nikoliv však
doslova za každou cenu. Víme, že dohoda
by byla nejlepším řešením. Ale na dohodu
jsou potřeba vždy dva a dohoda by měla být
výhodná pro obě strany. Tu dohodu, o které
nyní uvažují zástupci města, za výhodnou pro
město a jeho občany nepovažuji.
Jelikož se s našimi názory ztotožnilo mnoho občanů města Brna, včetně historiků a dalších odborníků z uměleckého prostředí, rozhodli jsme se s kolegy sepsat petici „Za

majetek řádně starat. Jak to zanedbává, vidíme dnes a denně. Když jsem po třech týdnech dostal odpověď na svou výzvu k očištění výplní, četl jsem obecné fráze, že patříme
„k městům s největším výskytem vandalismu“ a „průběžně a podle svých možností“
provádíme nápravu (přitom některé nápisy
z České nezmizely od jara 2017). A vše korunovali poučením: „Jediným řešením … je provádění osvěty“ za součinnosti samosprávy.
Už vícekrát jsem se s takovým alibismem
setkal: co nezvládla rodina a škola, máme
dovychovat my. Máme tedy požádat vandaly,
aby se poslušně dostavili na radnici a podrobili se školení, jak se mají chovat? Jelikož je
euroAWK přesvědčeno, že „poleptané sklo
je sice nehezké, avšak proti větru či dešti
ochrání“, tak si zvykejme, že na MHD musíme
čekat jako v nějaké „páté cenové“.
JUDr. Michal Závodský I
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

zachování historicky cenných budov v majetku města Brna“. Tuto petici podpořili například
Milan Uhde, historička Milena Flodrová, historici prof. Hanuš a doc. Pernes, architekti
Ing. Arch. Eva Staňková a prof. Arch. Petr Pelčák či neurolog prof. Rektor. Pevně věřím, že
i díky podpoře z řad občanů a významných
brněnských osobností se podaří záměru
zabránit a tyto cenné nemovitosti zachovat
v majetku města i pro další generace. Pokud
byste i vy chtěli pomoci, můžete tak učinit
svým podpisem petice na petičních místech
v Knihkupectví Michala Ženíška v Alfa pasáži
nebo v Cafe Mitte na ulici Panská, případně
na internetu na stránkách www.petice24.com
pod výše uvedeným názvem petice. Předem
děkuji za nás všechny, za občany Brna a Brna-středu, kteří jsou hrdí na historii svého města.
JUDr. Markéta Vaňková I
zastupitelka MČ Brno-střed za ODS

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

RAZANTNÍ ZMĚNY CENTRA
KONCEM 19. STOLETÍ

V našem historickém vyprávění zůstaneme
i tentokrát v závěru 19. století. Jestliže se
totiž město Brno začalo v této době výrazně
proměňovat v důsledku celospolečenských
změn a přistoupilo k likvidaci hradebního
systému, zbýval učinit už jen poslední krok
k deﬁnitivnímu vymanění ze své středověké
podoby – asanovat historické jádro.
Za připomenutí stojí, že vůbec první návrh
na řešení území po likvidaci městského opevnění vypracoval vídeňský urbanista a architekt
Ludvig Förster v roce 1860, který jako první
prezentoval komplexní řešení brněnské okružní třídy, zatímco regulační plán na vnitřní část
města byl svěřen Johannu Lorenzovi. Byť se
oba projekty spojily v tzv. Deﬁnitivní plán, stal
se výsledný stav budovaný v letech 1860–
1880 kolektivním dílem brněnských a vídeňských urbanistů a architektů. Nutno na tomto
místě podotknout, že brněnská okružní třída
představuje umělecký fenomén mimořádného významu a dodnes je jedním z nejzdařilejších regulačních zásahů v Brně vůbec.
V žádném případě však cesta do nového
20. století v Brně neměla skončit tvorbou
okružní třídy s několika reprezentativními
paláci. Ten největší zásah měl přijít právě
v samém centru. Kdybychom se v Brně ocitli
v této době, asi bychom měli na řadě míst
značný problém s orientací a rozeznáním
dnes běžně známých ulic, náměstí a domů.
Historické jádro Brna totiž stále tvořily poměrně úzké ulice s nepříliš vysokými měšťanskými domy, případně barokními paláci, kostely
a kláštery. Představy a nároky, které si společnost v závěru 19. a začátku 20. století vytvořila na podobu moderních měst, se ale podstatně změnily. Trendem se staly zpevněné

silnice, výstavba městských parků a výsadba
zeleně. Staré středověké uspořádání se změnilo v jasně geometricky deﬁnovanou urbanistickou síť. Nová doba si žádala nové rovné
třídy, ulice, velká reprezentační náměstí a široké bulváry jak pro nedělní korzování, tak i pro
nastupující automobilovou dopravu. Stále
hlasitěji se také volalo po řešení hygienických
požadavků a zdravotního stavu obyvatelstva.
Nebyly to však jen tyto obecné trendy, které
nakonec asanaci historického jádra spustily.
Závěr 19. století se již plně nesl v duchu kapitalismu a v Brně se soustředila řada vlivných
podnikatelů a dostatek kupní síly. Vedení města nakonec vytvořilo podmínky, které celý proces asanace a výstavby nových domů značně
urychlilo. Obecnímu výboru města Brna se
totiž u vídeňské vlády podařilo získat skutečnou motivaci pro investory v podobě osvobození novostaveb od daní na dobu 18 let.
Stavební aktivita v Brně tím vzrostla natolik,
že v letech 1901–1902 muselo Brno přijmout
závazný generální regulační plán. Ustanovená
komise určila k demolici celkem 429 domů
z celkového počtu 572, které se v historickém
jádru nacházely. Byť nakonec bylo zlikvidováno jen 238 domů, padla brněnské asanaci
za oběť celá řada historicky cenných objektů.
Na první pohled je zřejmé, že zde došlo k radikálnímu zásahu do celé skladby města, jehož
životní podmínky se také od základů změnily.
Historické jádro města se přetvářelo ve středisko obchodní a správní. Potřebovalo rozšířit
ulice na 16 a 19 metrů, upravit komunikační síť
a zlepšit síť kanalizační. Asanační plán se
v reálných podmínkách samozřejmě řídil primárně podnikatelskými spekulacemi, přičemž
mnohdy jim situace přímo nahrávala. V někte-
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rých ulicích totiž docházelo k situaci, že bylo
skoro nemožné vyměřit novou parcelu domu
na místě starého, který už sám stál na zbořeništi tří nebo více svých předchůdců. Mnohdy
zase velmi nesnadné rozpoznávání vlastnických parcel vedlo společně se spekulačními
tendencemi k tomu, že podnikatelé asanačních přestaveb si spojovali a rozdělovali jednotlivá staveniště bývalých domů podle libosti.
Bezmocný byl také protest proti ničivé zvůli,
jež mařila hodnoty nenahraditelných historických a uměleckých památek a urbanistických
celků. Nebraly se zde vůbec v úvahu, ačkoliv
v ostatních městech, kde probíhaly podobné
přestavby, tomu tak bylo. V roce 1896 dala
městská rada alespoň některé historické
památky před zbořením fotografovat. Dodnes
se tak dochovaly unikátní soubory fotograﬁí
především z dílny Josefa Kunzfelda, které
zachycují dnes již neexistující místa a objekty.
Během brněnské asanace došlo například
k likvidaci jezuitských kasáren, rozprostírajících
se v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Na jejich místě vznikly zcela nové ulice s nájemními domy a velkoryse pojatý justiční palác.
V některých případech asanovaných objektů
došlo alespoň k rozebrání a následně k druhotnému umístění nejcennějších částí. V případě jezuitských kasáren to byl barokní portál,
situovaný původně v jednom z jeho dvorů, který je dnes umístěn za kostelem na ulici Mozartově. Zcela nově byla proražena dnešní Rašínova ulice, jíž padla za oběť mimo jiné
středověká kaple sv. Mořice. Na Dominikánském náměstí došlo ke zničení tzv. Královské
kaple, proti čemuž protestovala řada tehdejších
osobností a institucí, včetně Centrální komise
pro uměleckohistorické památky ve Vídni.
S brněnskou asanací jsou spojeny ale i zjevně pozitivní faktory. Brno se začátkem 20. století celkově vyčistilo, provzdušnilo a získalo
určitý urbanistický řád a nové nájemní domy
s komfortními byty, jejichž vzhled měl reprezentovat město jako progresivní, bohaté
a moderní. Nově vystavěný blok secesních
domů mezi Masarykovou, Průchodní a Radnickou dokonce získal ocenění na světové
přehlídce v Paříži. Článek čerpá z bakalářské
práce Martina Koti: Proměny města Brna
v letech 1848–1914. Více informací najdete na
stránkách Internetové encyklopedie dějin
Brna www.encyklopedie.brna.cz a také na
www.archaiabrno.org.
Michal Doležel, I
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

IVA STAFOVÁ-ZAJÍČKOVÁ

VŽDY JE TŘEBA MYSLET NA ŠŤASTNÝ
NÁVRAT!
Ivu Stafovou-Zajíčkovou můžete v Brně potkávat na nejrůznějších společenských, kulturních a hlavně sportovních akcích. Ostatně,
Iva stále aktivně sportuje a svoje zkušenosti
z mnoha sportovních odvětví, které úspěšně
provozovala, zúročuje i při organizování,
především cyklistických akcí. Proto byla také
požádána, aby se stala garantkou cyklistiky,
která bude patřit k prestižním sportům na
výstavě REPUBLIKA 1918–2018.

Jak se na výstavu ke sto letům
založení republiky těšíte?
Těším se samozřejmě nejen já, ale i ostatní
kamarádi kolem kol. A určitě se už mohou těšit
i návštěvníci. Jsem velmi ráda, že cyklistika
dostane na výstavě takový prostor. Ale je to
vlastně logické, když jsme v Brně a cyklistika
je, měřeno počtem světových medailí a titulů,
nejúspěšnějším brněnským sportem. Cyklistika
je ale také zábava a o tu půjde během výstavy
samozřejmě také.

Co to bude konkrétně?
Těším se, že se nám podaří dát dohromady
sto cyklistů v dobovém oblečení, abychom na
starých historických kolech společně ujeli
k poctě stého výročí sto metrů. Má být u toho
komisař agentury, který výkon zapíše do České
knihy rekordů. Během výstavy se uskuteční
také mistrovství Evropy na vysokých kolech
a připravujeme další zajímavosti, které chceme
koncentrovat do druhého červnového víkendu,
kdy uspořádáme v Brně přesně po osmdesáti
letech II. československé všecyklistické hry.
Ty první se uskutečnily v červnu 1938 k 20. výročí republiky a 10. výročí otevření brněnského
výstaviště.

Výstava má být interaktivní.
Jak to bude u cyklistiky?
Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet,
jak jezdili naši dědečkové a pradědečkové.
Doufám, že nespadnou z historické drezíny
nebo vysokého kola (úsměv). Pro děti máme
připraveny stoleté tříkolky, které si budou moci
na místě porovnat s těmi dnešními.
K dispozici budou i cyklistické trenažery
s měřením rychlosti, na kterých si budou moci
návštěvníci zazávodit s našimi cyklistickými
legendami i současnými reprezentanty, kteří
slibují, že děti dostanou náskok (smích).

S cyklistikou jste začínala už
jako malinká?
Pokud myslíte, že nás tatínek a maminka
vozili se sestrou na těch sedačkách na kole
už jako malinké holčičky, tak ano (smích). Já
jako mladší jsem jezdila s maminkou a tu jsem
neustále nabádala, aby přidala, abychom byly
alespoň jednou rychlejší jako tatínek, který
vozil moji sestru. Mým prvním sportem bylo ale
krasobruslení. Následovala jsem starší sestru,
dokonce jsem bruslila i v revui, ale povinné
cviky mě nebavily, a tak jsem začala hrát košíkovou. Tam se mi také docela dařilo, dokonce
jsem při své výšce vyhrávala rozskoky (smích).
Ale nakonec přišla cyklistika.

Proč jste se vlastně rozhodla
pro cyklistiku?
Při honičce na schodech jsem si vážně poranila vazy na noze a lékař mi jako rehabilitaci
doporučil kolo. A to ježdění mě chytlo tak, že
jsem se na doporučení učitele tělocviku na
průmyslovce přihlásila do cyklistického Favoritu Brno. Můj první trénink skončil ale po vyšlapání kohoutovického kopce katastrofálně,
málem jsem z velodromu ani nedojela domů
na bývalou Leninovu, nyní Kounicovu, kde jsme
bydleli. Měsíc jsem ale dřela sama a na trénink
se zase vrátila. A pak už to šlo. Byl to jeden
z mých šťastných návratů.

Těch šťastných návratů jste za
život zaznamenala více, že?
Když jsem emigrovala anemohla pokračovat
s cyklistikou, protože náš svaz mi nedovolil
startovat za Rakousko, hrála jsem za rakouský
nároďák alespoň fotbal. A začala jsem se věnovat horám. Došlo to až tak daleko, že jsem se
měla stát dobrovolnou členkou horské služby,
ale rozhodla jsem se pro návrat do Československa. Teď se i do Vídně ráda vracím, stejně
tak jako bych se chtěla ještě jednou vrátit na
Kilimandžáro. Je tam nejvyšší vrchol Afriky,
jmenuje se Uhuru Peak a domorodci říkají, že
když se tam vystoupí třikrát za život, člověk se
stane svobodným, volným. A já jsem tam byla
už dvakrát... Ale vždycky, když jsem v horách,
myslím na to, abych se šťastně vrátila domů.
To platí jak pro jízdu na kole, tak i pro cestu do
hor, a kdybych chtěla ﬁlozofovat, tak řeknu, že
i pro život. Vždycky je třeba myslet na šťastný
Vladimír Koudelka I
návrat.

Iva Zajíčková,
provdaná Stafová, se narodila 9. března
1948 v Brně-Králově Poli. Po maturitě
a absolvování VUT v Brně se v roce
1975 stala elektrotechnickou inženýrkou. Jakkoliv se stále exponuje ve společenském životě (v současné době
působí v městském zastupitelstvu ve
Ždánicích, kde byla v letech 2010 až
2014 dokonce starostkou), její život je
zasvěcen sportu. V dresu cyklistického
Favoritu Brno začala v roce 1969 sbírat
mistrovské tituly na československých
dráhách a silnicích (celkem jich má 23)
a v roce 1969 také debutovala na
mistrovství světa. Bylo to v rodném
Brně a ve sprintu skončila pátá. První
světovou medaili, bronzovou ve sprintu, získala v roce 1971 na dráze ve Varese, kde byla třetí i ve stíhacím závodě.
Další bronzové medaile ve sprintu přidala v roce 1976, 1977 a 1978, stříbrné
má z roku 1975 a z roku 1973, kde měla
ke zlaté nejblíže. Ve španělském San
Sebastianu porazila v první jízdě Američanku Sheilu Youngovou, pozdější
olympijskou vítězku v rychlobruslení,
ale rozhodčí výsledek anulovali pro
údajné křížení dráhy. Startovala i na MS
v silniční cyklistice, kde v Leicestru
obsadila 10. místo. Je držitelkou titulu
mistryně i zasloužilé mistryně sportu.
Olympiády se ale nezúčastnila, protože
ženská cyklistika tehdy ještě nebyla
v programu her. V roce 1980 emigrovala do Rakouska a mj. se začala věnovat i horolezectví. Po změně režimu se
z Vídně přestěhovala do Ždánic, odkud
pocházela její maminka. Své sociální
cítění dokumentuje také podporou
potřebných dětí. Má starší sestru Jitku,
manžel Herbert zemřel v roce 1989.
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Uvidíte – bude Vás lépe vidět! Josefská 8, obchodní dům Josefínka (suterén) | poring.tisk@poring.cz | 542 211 817

MICHAELA PROCHÁZKOVÁ
Realitní specialistka
pro oblast Brno-střed a okolí

Tržní odhad Vaší nemovitosti zdarma
DOPORUČITELSKÁ ODMĚNA Z PRODEJE
VE VÝŠI 5 000,- Kč
mobil: 604 255 641 • email: prochazkova@mpczech.cz
Vídeňská 55 • 63900 Brno • www.misa-byty.cz

NEMOVITOSTI POPTÁVKA

soukromá školka a jesle
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• Pro babičku koupím byt 1+1/
2+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

VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

STAVEBNÍ GEOLOGIE
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Inzerce

Inzerce

Hledání smyslu lidského života
Pavel Kalpakcis
1. března 2018 v 17.30
Vstupné dobrovolné

Seminář:
Cesty k sobě,
aneb co můžeme udělat
pro vzájemné porozumění
Irena a Libor Pražanovi
24. března 2018, 10–17 hodin
Vstupné 400 Kč
Prostory Nadace Hnutí Grálu
Jilemnického 2, Brno

poselstvigralu.cz

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V TEPLÁRENSKÉM PROVOZE ČERVENÝ MLÝN

NAHLÉDNĚTE TEPLU
POD POKLIČKU
Kdy: Pá 23. 3. 2018, 14–18 hod.
So 24. 3. 2018, 9–14 hod.
Kde: Provoz Červený mlýn
Brno, Cimburkova 2
Ukážeme vám provoz zblízka, vysvětlíme, jak funguje nový
akumulátor tepla a představíme naše další novinky. Vezměte
rodinu a přijďte si zasoutěžit a omrknout nejlepší recept na teplo!
Rezervujte si prohlídku u Petry Baše na telefonním čísle: 730 521 624, nebo na adrese base@teplarny.cz.

Prodejna Brno:

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

VÝKUP
PENÍZE
IHNED!
IH

HODINEK

Náramkové

Prim, Omega, Zenith, Longines, Glashütte,
IWC Schafhausen, Heuer, Eterna, Lemania,
Universal Geneve, Breitling, Poljot Chronograph aj.

PENÍZE
IHNED!!

Kapesní
zlaté • stříbrné • obyčejné
veškeré hodinky i nejdoucí
nebo poškozené

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

KOMÁROV, tramvaj č. 12, PŘÍMO U ZASTÁVKY KONOPNÁ!!!
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pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14, Brno
www.nabrousime.cz
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otevírací doba: každý pracovní den 9–16 hod.
Pro přesný termín bez čekání volejte: 511 440 540 | www.seniorsafe.cz, info@seniorsafe.cz

Bonus Brno

www.pohrby.cz
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Naše školy

KAM DO PRVNÍ TŘÍDY?
První školní den je sice ještě v nedohlednu,
ale zápisy do 1. tříd budou za měsíc v plném
proudu. Pro rodiče jsme v předstihu připravili informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 včetně přehledu základních škol nacházejících se v městské části
Brno-střed.
Zápis dětí do základních škol vychází
z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 36 tohoto zákona proběhne v době
od 1. do 30. dubna 2018. Místo a dobu zápisu
do prvního ročníku základního vzdělávání
stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36
odst. 4 školského zákona, a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad. Zákonný zástupce
je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné
školní docházce, a to v době od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení
jeho právních povinností, resp. za přestupek
podle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který je možno uložit sankci. Není-li
dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu k povinné
školní docházce, odloží ředitel školy začá-

tek povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Pro rodiče,
kteří odklad zvažují to znamená, že by
pedagogicko-psychologickou poradnu či
speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve.
Každá škola před zahájením zápisu zveřejní informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků,
počet žáků, které je možné přijmout, popis
formální a případných dalších částí zápisu
a popřípadě další údaje. Během března
a dubna se konají na všech základních školách v naší městské části Dny otevřených
dveří, které vám rozhodování určitě ulehčí.

• ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
24. března: 8.00–12.00, 14.00–16.00 hodin

• ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
23. března: 8.00–11.40 hodin

• ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
9. března: 8.00–12.00 hodin

• ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
21. března: 8.00–12.00 hodin

• ZŠ Brno, Husova 17, p.o.
8. března: 8.00–9.45 hodin, od 9.45 beseda
pro rodiče budoucích prvňáčků

• ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o
5. dubna: 8.00–12.00 hodin

• ZŠ Brno, Horní 16
8. března: 8.00–12.00 hodin

• ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.
8. března: ukázky výuky, tříd, výukových
programů, akcí školy

• ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
již proběhly, nyní individuálně po osobní
domluvě s ředitelkou školy

Dny otevřených dveří:

Pokračování na straně 20
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Užitečné odkazy:

• ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
5. dubna: 8.00–11.40 hodin

• ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.
4. dubna: 8.00–17.00 hodin

Termíny zápisů na základních školách v Brně-střed
• ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
6. dubna: 14.00–18.00 hodin
7. dubna: 9.00–12.00 hodin
• ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
20. dubna: 14.30–18.00 hodin
21. dubna: 9.00–14.00 hodin
23. dubna: 14.30–18.00 hodin
• ZŠ Brno, Horní 16
20. dubna: 14.00–18.00 hodin
2. dubna: 9.00–12.00 hodin
• ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
6. dubna: 14.00–17.00 hodin
7. dubna: 9.00–11.00 hodin
• ZŠ Brno, Husova 17, p.o.
5. dubna: 14.00–18.00 hodin
6. dubna: 14.00–18.00 hodin

• ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.
6. dubna: 14.00–18.00 hodin
7. dubna: 9.00–12.00 hodin
• ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
6. dubna: 13.00–17.00 hodin
20. dubna: 13.00–17.00 hodin
• ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
27. duben: 14.00–18.00 hodin
28. dubna: 9.00–12.00 hodin
• ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
6. dubna: 13.00–17.00 hodin
7. dubna: 9.00–11.00 hodin
• ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
20. duben: 14.00–18.00 hodin
21. dubna: 9.00–12.00 hodin
• ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.
21. dubna: 8.00–14.00 hodin
28. dubna. 8.00–14.00 hodin

ŠPANĚLSKO OČIMA
OSMÁKŮ
Je neděle ráno a dobrodružství začíná. Stojíme na autobusovém nádraží u Grandu
a čekáme na autobus do Vídně, žáci
z Bakalky a naši vyučující zapojení do projektu Erasmus + Flying Across Borders.
Autobus nás převáží na letiště, ze kterého
pokračujeme letadlem do Madridu. Odtud ještě jeden přejezd autobusovou dopravou do
naší cílové destinace, do španělské Zaragozy.
Setkáváme se s hostitelskými rodinami, stres
střídá vzrušení. Je jen na nás, jak se s rodinami
anglicky domluvíme, učitelé nás opouštějí.
V pondělí ráno se setkáváme s ostatními
účastníky projektu ze Švédska, Řecka a Španělska. Navzájem si představujeme země,
města a školy, ze kterých pocházíme, a začínáme se lépe poznávat. Jdeme na prohlídku
školy, závidíme Španělům obrovské zázemí
pro všechny možné sporty. Druhý den ráno
odprezentujeme navržená loga pro projekt

a odjíždíme do Gallocanty – laguny, která je
důležitou zastávkou pro migrující jeřáby popelavé. Pomocí speciálních teleskopů je máme
téměř přímo na dlani. Ve středu vstáváme velmi
brzy a jdeme je pozorovat při východu slunce,
v houfech odlétají na blízká pole za potravou.
Čtvrteční odpoledne patří kulatému stolu,
posloucháme zajímavé příběhy lidí z Jamajky,
Peru a Venezuely, jejichž cesta za živobytím
do Španělska nebyla často jednoduchá.
V pátek pak hrajeme týmovou hru a odpoledne
se účastníme workshopů, hledáme podobnosti
v mateřských jazycích a zkoušíme zpívat řecky,
španělsky a švédsky. Opravdu si to užíváme.
Večer se bohužel musíme rozloučit.
Výměnný pobyt jsme si užili, zdokonalili se
v anglickém jazyce, naučili se pár španělských
frází, obohatili se o nové poznatky, získali nové
kamarády a hlavně si odvezli zážitky, které
v nás zůstanou po celý život.
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Sebastian R. a Matyáš J. I
žáci 8. ročníku

• podrobné informace o zápisech do ZŠ
a termíny na www.zapisdozs.brno.cz
(zde najdete Desatero předškoláka –
co by měl umět budoucí prvňáček, jak
zápis probíhá, spádové obvody
základních škol)
• semináře pro rodiče – Úskalí spojená
s přechodem dítěte do základní školy
– www.map.brno.cz (pro přihlášení
použijte přihlašovací jméno: rodice,
heslo: rodice)

OTEVŘENÉ DVEŘE
NA OSMECU
ZŠ a MŠ na nám. 28. října č. 22 srdečně
zve všechny rodiče, přátele školy a širokou veřejnost na Den otevřených dveří,
který se koná ve čtvrtek 22. března od
8.00 do 12.00 hodin.
Na 1. stupni mohou rodiče navštívit žáky
přímo ve výuce a společně zavzpomínat
na svá léta ve školní lavici.
Na 2. stupni každou návštěvu přivítají
žáci školního parlamentu s pedagogy.
Všechny čeká malé občerstvení, ukázky
výuky v odborných učebnách a ve školní knihovně. Letos pro všechny připravujeme i ochutnávku velikonočních specialit, k vidění bude výstavka prací žáků
na téma Vítání jara, výstava keramiky
a prohlídka školní zahrady, ve které přibyl nový altán.
Nenechte si ujít doprovodný kulturní
program, ve kterém se představí žáci
hudebního a dramatického kroužku.
Celou akci doplní videoprojekce z našeho hudebního festivalu Amari kereka.
Přijďte, těšíme se na vás.
Mgr. Jana Šťastná I
Bc. Václav Rosík

Naše školy / Volný čas

STUDENTI
Z LIPSKA
NA BAKALCE
V týdnu od 14. do 19. ledna navštívili
žáky Bakalky studenti z partnerské
školy v Lipsku. Výměnného pobytu se
účastnilo 11 žáků z naší školy a 11 žáků
z Lipska.
Studenti z Německa byli ubytováni
v rodinách žáků. Po celý týden poznávali
svou novou rodinu, školu a město Brno.
Komunikačním jazykem celého dvouletého projektu je angličtina, občas přišla
na řadu i němčina a komunikační schopnosti všech žáků se tak hezky rozvíjely.
Seznamovali jsme návštěvu s krásami
naší země a znalosti jsme následně otestovali ve hře Bingo, zabruslili na kluzišti
u Jošta a bavili se při týmové hře, hodně
komunikovali a spolupracovali. Týden
jsme si užili a nikomu z nás se nechtělo
rozloučit. Celý tento týden byl opravdu
úžasný a naplněný zajímavými a atraktivními aktivitami. Velký dík patří učitelům
z naší školy, kteří ho pro nás připravili.
Tereza Sýkorová a Tomáš Dohnal I
žáci 8. B

STŘÍBRO PRO HORNÍ

Obrovského úspěchu dosáhlo naše družstvo ZŠ Horní 16 v kategorii žákyň 1. stupně
v krajském kole Ceps Cupu, které se konalo
v pátek 12. ledna pod záštitou České ﬂorbalové unie.
Po jasném postupu z okresního kola čekala
na naše děvčata další výzva, a to pokusit se
o postup do zemského ﬁnále. To se nakonec
podařilo a po velmi dobrém výkonu jsme
nakonec obsadili 2. a postupové místo.
Ve skupině jsme nejprve narazili na Holky
z Vyhlídky (Vyškov) a po zlepšeném výkonu
v 2. části jsme zvítězili 8:2. Ve druhém zápase
jsme jednoznačně přehráli Tasandy z Tasovic

LIPKA VÍTÁ JARO
Přivítejte jaro spolu s námi – na konec března a začátek dubna pro vás chystáme tři
akce: Drátovaná vajíčka a Zelený čtvrtek
na Lipové a Otvírání studánek na Jezírku
u Soběšic.
S přípravami na Velikonoce můžete začít
na pracovišti Lipová už 9. března na tvůrčí
dílně Drátovaná vajíčka. Technika je vhodná
i pro začátečníky, a to již od 12 let.
Hlavní velikonoční akcí bude 29. března
Zelený čtvrtek ve středisku Lipová. Tato událost je určená dětem školním i předškolním,
ale také jejich rodičům, kteří chtějí společně
s dětmi strávit část velikonočních prázdnin.
Příchod jara býval spojen s tradičním čištěním a otvíráním studánek. Na soběšickém
Jezírku si děti i dospělí připomenou tyto
tradice 7. dubna. Těšit se mohou na aktivity
spojené s vodou a se zvuky jara, jehož příchod oslavíme také velkým ohněm, na kterém si společně uvaříme jarní zeleninovou
polévku.

(10:0) a Sušilku z Boskovic (12:0). Tyto 3 výhry
znamenaly postup z 1. místa do semiﬁnále,
ve kterém jsme se utkali s Aligátorkami ze
Šitbořic. Po velmi nervózním a opatrném
začátku jsme v poločase prohrávali 1:2.
Po přestávce ale naše děvčata zlepšila
svůj výkon lepším důrazem a rychlostí a nakonec zápas otočila v poměru 6:2, což znamenalo postup do vysněného zemského ﬁnále
v Olomouci.
Ve ﬁnále dolehla na naše děvčata únava
a určité uspokojení z postupu. Sovičky Žarošice
byly nakonec nad naše síly (1:7), ale i přes porážku ve ﬁnále zavládla obrovská euforie z postupu do dalších bojů mezi moravskou elitu.
Pro naši školu je to obrovský úspěch, za
kterým se skrývá již dlouhodobá spolupráce
školy s ﬂorbalovým oddílem Hornets Brno.
Konečné pořadí: 1. Sovičky Žarošice, 2. ZŠ
Horní Brno, 3. Aligátorky, 4. Sušilka
Děkujeme za vynikající reprezentaci školy
žákyním:
5.A – Nikola Pieczonková, Nikol Kovárníková,
Anna Ledererová, Nela Hájková, Nikol
Štočková, Monika Šebelová
5.B – Magdaléna Jeřábková
4.A – Kristýna Holubová
Mgr. Martin Petržela

I

RELAX
V LUŽÁNKÁCH

Více informací k jednotlivým akcím najdete
na stránkách www.lipka.cz. Dále zde najdete
širokou nabídku aktivit, které Lipka na jaře
pořádá: rukodělné kurzy, semináře i akce pro
veřejnost.
Amálie Rosíková

I

Pro ty, kdo jsou stále v jednom kole,
ale i pro ty, kteří už odpočívat umějí,
připravilo Středisko volného času
Lužánky 10. března Relaxační den.
Relaxační den přinese nejen odpočinek, ale také nevšední zážitky. Od 9.00
do 18.30 hodin budou v Lužánkách probíhat zajímavé rukodělné aktivity, těšit
se můžete třeba na mýdlařský workshop,
výrobu šperků i rostlinných dekorací, tzv.
kokedamů, kurz domácí přípravy kávy
nebo výroba vlastních barefoot sandálů.
Na pohybových lekcích si užijete jógu,
tanec, bubnování, gongovou lázeň nebo
meditaci se zpěvem manter. Mezi jednotlivými aktivitami mohou návštěvníci odpočívat v lužánecké galerii s dobrotami
z kavárny L-Caffee. Na jednotlivé aktivity
se zájemci mohou přihlásit na webu SVČ
Anna Petrželková I
Lužánky.
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VYMĚNÍ VAŘEČKY
ZA HOKEJKY

Kuchaři se 4. března převléknou do hokejových dresů a pro dobrou věc budou od
10.00 hodin soupeřit v hale na Úvoze
o putovní pohár Jiřího Nedorostka.
V turnaji se utká osm týmů složených převážně z personálu brněnských restaurací.
Soupeřit budou Lanýži z Borgo Agnese,
Jelenoboti z PAVILLON Restaurantu, Piraně
z Koishi a Piráti z RYNKU, hokejové umění
předvedou také loňští vítězové Vinaři

BOTANKA ZVE
JAKO KDYŽ
TISKNE

a vývrtky, olomoucké Hvězdy z Entrée, hustopečští Kohouti z Amande a výběr z hlavního města, který nastoupí pod provokativním názvem Komety z Prahy. „Týmy jsou
letos rozdělené na základě loňského umístění do dvou skupin – Skupiny smrti a skupiny s názvem Ti druzí,“ uvedl zakladatel
turnaje David Viktorin.
Výtěžek z turnaje bude věnován na dětskou chirurgii Fakultní dětské nemocnice
Brno. Cena za vstupenku je 300 korun, děti
mají vstup zdarma. V ceně je zahrnuta
neomezená konzumace jídla a pití, které připraví zástupci zúčastněných týmů a dalších
partnerů turnaje.
Fanoušky potěší bohatá tombola, v níž
budou např. vouchery na návštěvu restaurací
a další atraktivní ceny.
Turnajem moderátorsky provede Tomáš
Matonoha.
Honza Šmikmátor

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu
pátek 23. 3. 2018
19–22 hodin
Spoleûenský sál radnice Brno-stłed, Dominikánská 2

Vstupné: 150 Kû
Płedprodej vstupenek od 6. 2. 2018 • Botanická 13, Brno,
tel.: 541 238 664, 725 871 752 • po–pá: 9–12 hodin a 14–18 hodin

I

Centrum volného času Botanka zve do
svých prostor na Botanické 13 na hravé
odpoledne. V plném proudu je také příprava příměstských letních táborů.
Třiapůlhodinovou zábavu s tiskátky
chystá Botanka na 24. března od 14 hodin.
Děti od čtyř do dvanácti let si navrhnou
a vyrobí tiskátka s jarní tematikou. Rodiče
si mohou hrát společně s dětmi, nebo je
nechat samotné ve víru tiskátek a experimentů s lektory na Botance.
Sice teprve vyhlížíme jaro, ale současně už se věnujeme přípravě oblíbených
letních příměstských táborů. Ty budou
o prázdninách tematicky zaměřené a rozdělené pro mladší i 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 pak 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 na
www.botanka.cz.
Olga Chladilová
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TRŽNICE BRNO VÍTÁ JARO

V Tržnici Brno se stále něco děje. Na březen
chystá rozšíření speciálních akcí a pokračování úspěšných stávajících.
Jednou za 14 dní budou čtvrtky v tržnici
patřit ﬁlmovým projekcím pro malé i velké
diváky. Půjdou vždy dvě projekce za sebou,
odpolední pro děti a večerní pro dospělé.
Stejně tak středy budou věnované výtvarným
dílnám. Program najdou zájemci na webu
tržnice v sekci Kalendář.
I v březnu bude první sobota patřit bleším
trhům s názvem Dobrá karma. Prodat věci,
které vám doma už nedělají radost, můžete

i vy. Podrobnosti včetně odkazu na registrační
formulář pro prodejce najdou zájemci na
webu www.dobrakarma.cz.
První letošní festival módy MINT Fashion
Market je připravený na sobotu 17. března.
Prodejci chystají spoustu novinek, které se
přes zimu urodily v jejich ateliérech. Vstup je
zdarma, prodejci z řad designérů se mohou
registrovat na webu www.mintmarket.cz.
Na stejný den připadá největší irský svátek
– Den svatého Patrika. Proto Craftbeer Bottle
Shop & Bar připravuje speciální nabídku stoutů a porterů z Velké Británie a Irska. Akce

platí od 15. do 17. března. La Donuteria Brno
připravuje speciální edici donutů pro vítání
jara a milovníci kulatých koblih s dírou uprostřed se mohou těšit i na velikonoční speciály.
Cupcakekárna bude mít od 7. do 9. března
rozkvetlé cupcakes. Speciální edice cupcakes bude k MDŽ a Lucie s Veronikou chystají
i překvapení, které poodhalí nejdříve na své
facebookové stránce. A na Zelený čtvrtek
29. března se můžete těšit na jejich lahůdku
v barvě zelené a velikonočním hávu.
Matějovo pekařství v Tržnici Brno připravuje na poslední březnový týden před Velikonocemi (od 26. 3.) dílny pro veřejnost –
pečení mazanců a zdobení velikonočních
perníčků. Svůj mazanec si mohou zájemci
nejen vytvarovat a ozdobit z připraveného
těsta, ale rovnou také upéct v peci na prodejně.
A na Zelený čtvrtek 29. března zapomeňte
na zelené pivo – do Craftbeer přijede jeden
z nejlepších sládků v Čechách – Adam Matuška z Pivovaru Matuška. Všechny akce najdete
na www.trznicebrno.cz/kalendar.
Honza Šmikmátor

I

SVĚT POD
MIKROSKOPEM
Chtěli byste detailně prozkoumat povrch
hlavičky zápalky nebo kuličku pepře?
Navštivte od 17. do 22. března Dny elektronové mikroskopie.
Objevování skrytého světa kolem nás zažívají denně vědci a vědkyně, kteří v Brně pracují
s elektronovými mikroskopy. Prozkoumejte s
nimi až milionkrát zvětšený svět, díky kterému
je možné porážet smrtelné nemoci, odhalovat
vrahy nebo zkoumat pravěké předměty.
Týden před začátkem Dnů elektronové
mikroskopie, 9. března, pokřtí náměstek primátora Jaroslav Kacer tramvaj po Arminu
Delongovi, českém vědci, fyzikovi a průkopníkovi elektronových mikroskopů v Československu v padesátých letech minulého století.
Samotná akce nabídne přednášky o využití
elektronových mikroskopů, bádání v laboratořích Ústavu přístrojové techniky Akademie
věd ČR, do hvězdárny pak láká na pohled
do neviditelných světů a pořad NanoKam.
Jedinečné dílny s mikroskopy jsme připravili
i ve VIDA! science centru. Podrobný program
je zveřejněný na www.dem.brno.cz.
Ema Zezulová

I
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VYJEĎTE SI NA
SVATÝ KOPEČEK

Oblíbeným cílem výletů mnohých Brňanů
je jižní Morava. Nyní se dominanta Mikulova – Svatý kopeček s křížovou cestou,
kaplí svatého Šebestiána, zvonicí a kaplí
Božího hrobu stala novou národní kulturní
památkou.
Křížová cesta na Svatý kopeček v Mikulově
patří mezi první poutní místa na jihu Moravy
a je jednou z nejstarších křížových cest v českých zemích. Celá křížová cesta zahrnuje
celkem sedmnáct objektů. Kostel svatého
Šebestiána a přilehlá kampanila na samém
vrchu Svatého kopečku prošly v roce

BRNO V TIBETU
Sdružení pro Tibet vozí do Ladaku,
řečeného Malý Tibet, české restaurátory už od roku 2005. Restaurátorských výjezdů bylo 9 a tím posledním
jsme uzavřeli práce na nástěnných
malbách a hliněných polychromovaných sochách ve svatyni Lhačung kláštera Diskit.

2014–2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Touto
opravou se završil šestiletý cyklus oprav
všech objektů na Svatém kopečku. Aby rozsáhlé opravy mohly vůbec začít, muselo si
město Mikulov tento církevní majetek pronajmout. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky
a sponzorských darů opravilo postupně
všechny kapličky ze sedmnáctého až osmnáctého století. Na Svatém kopečku je také
nově vybudovaná naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově, která byla rovněž součástí
projektu. Přijďte se podívat, jste srdečně
Jitka Sobotková I
zváni.

S REMKEM VZHŮRU
DO VESMÍRU
Hvězdárna a planetárium Brno v březnu
láká na přehršli zajímavých akcí.
Pokud se zajímáte o dění kolem sebe, pak
se přijďte podívat na pořad Morava 360 – můj
neuvěřitelný kraj. Poznejte známá místa
z nových úhlů pomocí dronů se speciální optikou a jedinečné projekce v digitálním planetáriu.
Malé děti o víkendech potěší Zula hlídka
– počasí pod psa. Z dalekých končin vesmíru,
ze zářivě oranžové planety jménem Zula přichází Zula hlídka a vyrazí na vědeckou expedici s cílem posbírat vzorky počasí pro Multovu výzkumnou práci.
Mezi 2. a 10. březnem oslavíme už čtyřicáté
výročí letu československo-sovětské výpravy
Sojuz 28, jejíž součástí byl i Vladimír Remek.
Není tedy divu, že se dočkáme řady výjimečných akcí – nejen na Hvězdárně a planetáriu

Brno. Přímo na Kraví hoře ve středu 7. března
Česká pošta otevře mimořádnou přepážku,
kde bude speciální razítko a dopisnice vydaná k tomuto výročí. Dorazí dokonce i sám
Vladimír Remek!
Klenoty chilské oblohy budou k vidění
8. března. Na tichomořském břehu Jižní
Ameriky se totiž do chilského vnitrozemí
rozkládá vysokohorská poušť Atacama s unikátními podmínkami pro pozorování a fotografování nočního nebe. Je matematika jazykem přírody? A kdo tímto jazykem kromě
matematiků mluví? Co je v matematice důležitější, uvažování nebo vzorce? Jsou vzorce
konečným výsledkem matematických úvah?
Nebo jsou tím, co naopak ovlivňuje či dokonce řídí? Více na www.hvezdarna.cz.
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Prstem po mapě s námi můžete zkusit
putovat z městečka Leh na horním toku
veletoku Indus přes 5 600 metrů vysoký
průsmyk Kardung La na sever k soutoku
řek Nubra a Šajok. V roce 1999 jsme to
poprvé jeli na plně naložených bicyklech,
na projekt Lhačung (2011–2016) jsme
ovšem akademické restaurátorky na kolo
nepřemluvili. Vozili nás (a špachtle, ředidla,
pigmenty, lepidla atd.) v džípu Firoz nebo
jeho švagr Karim. Ano, muslimové, málo
platné – jsou šikovnější, mluví západními
jazyky, obratně smlouvají a pak drží slovo.
Vozili nám materiál na stavbu. Buddhistická část populace Ladaku dříve jen pásla
jaky, oslíky či kašmírské kozičky a pěstovala ječmen, hrách a brambory. Dnes vodí
a nosí coby šerpové, poskytují ubytování,
vlastní restaurace a obchůdky. Indovéhinduisté jsou tu coby ozbrojenci – hranice s Pákistánem je před těmi kopečky
s divnými jmény jako K2, Gašerbrum, Hidden Peak. Taky umí svařovat, roztloukat
kamení a asfaltovat. Vzdělaní Indové přicházejí coby turisté a mají pro naše činění
velké pochopení. To největší opakovaně
nalézáme u francouzské nadace Feu Vert
Pour leDéveloppement. Do této etnické
směsky přispíváme my, Moravané a Češi
tím, že s námi přijede tu Slovenka Soňa,
tu Polka Sofia, na naše prázdninové kurzy
restaurování jezdí studentky muslimky
(Noori a Waji) a hinduistky (Vasundhara,
Ananya, Mamta, Kanika). Víc vám poví
web www.fortibet.cz. Staňte se naším dobrovolníkem nebo se zastavte na kus řeči
v sídle sdružení na Veselé 5.
Dalibor Lebloch
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TEMNÉ HODINKY
NA FESTIVALU
Zahrada, vinice. To je téma letošního Velikonočního festivalu duchovní hudby, který
nabídne šest koncertů a tři tenebrae, tedy
temné hodinky.
Těžištěm zahajovacího koncertu 25. března
je Beethovenovo oratorium Kristus na hoře
Olivetské, následující den je připraven program s názvem A vyšli za potok, do zahrady.
Hned 27. března se festival přenese do
kostela sv. Augustina na náměstí Míru. Věhlasný německý soubor Singer pur tam spolu
s Ensemble Muzikfabrik provede Vigilia, která
pro ně zkomponoval současný německý
autor Wolfgang Rihm.
„Po dalších dvou koncertech a třech temných hodinkách, tedy koncertech při svíčkách, festival vyvrcholí programem s názvem
Zahrada/ostrov. Slavnostní večer uzavře
Janáčkova Glagolská mše,“ uvedla ředitelka

ŠERPOVÉ ZBLÍZKA
Moravská zemská knihovna zve do
31. března na výstavu Nepál – Šerpové
a šerpové.
Výstava představuje Šerpy nejenom jako
etnikum žijící v Nepálu, především v oblasti
pod Mount Everestem, ale hlavně je představuje jako nosiče nákladů (nosiče nákladů
v tomto prostředí označujeme též slovem
šerpa). Tito šerpové jsou využíváni k nošení
různými expedicemi a turisty, ale také místními obyvateli. Výstavu připravila Moravská
zemská knihovna ve spolupráci s Česko-nepálským spolkem. Pavel Albert I

pořádající Filharmonie Brno, Marie Kučerová.
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji
v Besední ulici nebo v Domě pánů z Lipé.
Více informací na www.velikonocni-festival.cz.
Kateřina Konečná

I

POZVÁNÍ DO
NOVÉHO DIVADLA

Mahenovo, Městské a nyní vlastní Dvorní
divadlo – po téměř čtyřiceti letech ve službách brněnské Thálie otevřel herec a režisér Zdeněk Černín novou profesionální
divadelní scénu ve sklepení historického
domu U Tří knížat na Jánské ulici.
„Hry vybíráme podle témat – hledáme
taková, která se nás dotýkají, která dojímají
a kterým se můžeme zároveň i smát. Takže
hrajeme hodně o lásce a jejích podobách,“
uvedl principál.

Neúnavný divadelník se chce zaměřit na
divadlo komorní, které vstupuje do úzkého
kontaktu s divákem. Odkládá tradiční pomocníky divadelníků – nákladnou výpravu, ohlušující hudbu a světelný design a předstupuje
před diváky vyzbrojen „jen“ vynikajícím textem a skvělým hereckým výkonem umožňujícím divákovi podlehnout magii divadla.
„Náš divák si nás našel sám,“ řekl Černín.
„Vyznačuje se přemýšlivostí, citlivostí, touhou
zkoumat svůj život, napravovat své chyby,
poučit se z nich a těšit se na budoucnost.
Nechci, aby u nás diváci zapomněli na své
starosti. Chci, aby zjistili, že na ně nejsou
sami, a že mají naději uspět v jejich zdolávání.“
Každou sobotu ve 20.00 hodin se hraje
Manželské vraždění nebo Enigmatické variace od E. E. Schmitta, A taková to byla láska
od A. Gavaldy či Molièrův Lakomec v Černínově úpravě má za sebou již 40 vyprodaných
repríz. Hereckými partnery jsou režisérovi
Hana Tomáš Briešťanská, nositelka ceny Thalie, či Roman Blumaier. Více na www.dvorniPetra Černínová I
divadlo.cz.

VÝSTAVY
V KNIHOVNĚ
Moravská zemská knihovna zve na výstavu
věnovanou loňskému sedmdesátému výročí založení JAMU a výstavu odborné zahraniční literatury.
K významnému jubileu loni připravila
Janáčkova akademie múzických umění
bohatý program, nadělila si reprezentativní
publikaci, mapující její historii a také výstavu.
Ta nyní z prostor Divadla na Orlí doputovala
do Moravské zemské knihovny. Ve čtvrtek
8. března v 18.00 hodin ji v prostorách galerie zahájí prof. Petr Oslzlý, rektor JAMU
a prof. Josef Kovalčuk. Součástí programu
bude také malý koncert studentů. Výstava
zde bude k vidění do 28. dubna.
Dále zve knihovna na výstavku odborné
zahraniční literatury zaměřené na humanitní
a společenskovědní obory s bohatým zastoupením bohemikálních titulů. Akce je připravována se slovenským partnerem Slovart GTG,
který zastupuje velká zahraniční nakladatelství,
Oxford University Press, Cambridge University
Press, Wiley, Palgrave, Sage, Routledge, World
Scientiﬁc, Taylor & Francis, Facet, Springer
a další. Tato jedinečná výstava má za účel
představit nové tituly v daném oboru, a proto
je primárně určena pracovníkům fakult, ústavů
a odborných knihoven. Podobná akce se
v minulém roce uskutečnila na Mendelově
univerzitě se zaměřením na ekonomii a management, a na VUT stavitelství, architekturu,
urbanismus. Výstava bude otevřena i čtenářům knihovny. Návštěvníci budou mít možnost
sami navrhnout tituly, které by Moravská zemská knihovna mohla zakoupit do svého fonJaroslava Dvořáková I
du.
Ludmila Pohanková
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PUBLIKU SE
PŘEDSTAVÍ MLADÍ
DIVADELNÍCI
Příprava setkání mladých divadelníků
z celého světa je v plném proudu. Ohlédnutí za minulými ročníky Mezinárodního
festivalu divadelních škol Setkání/Encounter přináší výstavy v brněnských kavárnách, a to od 1. března do 21. dubna.
V pěti kavárnách budou nainstalované
fotograﬁe divadelních souborů, v každé se
představí divadelníci z jednoho konkrétního
kontinentu. Plánovaná vernisáž se uskuteční
1. března v kavárně POLE, fotograﬁe budou
dále ke zhlédnutí v kavárně Spolek, Cafe
Momenta, Podnebí a Punkt.
Letošní osmadvacátý ročník Mezinárodního
festivalu divadelních škol Setkání/Encounter
se uskuteční od 17. do 21. dubna. Jedná se
o kulturní akci, kterou připravují studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických
umění. Na pět dubnových dnů do moravské
metropole přijedou mladí umělci z celého
světa se svými divadelními inscenacemi.
Představení hlavního programu mohou
návštěvníci zhlédnout na scénách JAMU –
ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí a na scénách Centra experimentálního divadla.
Ze 46 přihlášených škol letos komise
vybrala 11 souborů. Vůbec poprvé se mezi
vybrané soubory dostala škola z Arménie,
pyšnit se můžeme i účastí prestižní Royal Academy of Dramatic Art z Velké Británie. Více
informací na www.encounter.cz.
Ladislav Horák

AKTUALIZUJEME
SYSTÉM

BABELE
NA LEITNERCE

„Život, který jsem prožila, bych znovu
prožít nechtěla. My jsme se vlastně
z Osvětimi nevrátili, kus z nás tam zůstal,“ říká pamětnice holokaustu paní
Erika Bezdíčková.
Právě ona bude 20. března v rámci
Židovského dne v Klubu Leitnerova diskutovat se studenty.
Program pro školy zahájí v 10.00 hodin
brněnský divadelní soubor Kufr hrou
Židovka aneb Žonglování se životem.
Představení pohybového divadla, které
ztvárňuje netradičním způsobem osud
židovské dívky v době druhé světové
války, odehrají herci pro veřejnost znovu
v 17.00 hodin.
V prostorách kavárny klubu budou
vystaveny fotografie Richarda Procházky,
Vernisáž výstavy Všednost, jež nezevšední, se koná v 18.30 hodin. Tematicky
laděný den uzavře v 19.30 hodin poslechový večer Jiřího Černého, tentokrát
zaměřený na židovskou hudbu klezmer.
Blanka Prokšová

I
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Mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů
o lidských právech Jeden svět představí
padesát dokumentů českých a zahraničních tvůrců a od 15. do 23. března seznámí
s osudy lidí z mnoha zemí.
Dokumenty se budou promítat v Univerzitním kině Scala, Sále B. Bakaly, Uměleckoprůmyslovém muzeu, Café Práh a Buranteatru.
Letošní téma festivalu „Aktualizace systému“ odkazuje na fakt, že nejen počítače
potřebují čas na to, aby zpracovaly všechny
potřebné informace a mohly hladce fungovat.
Život v informačním věku plném dezinformací
a mediálních manipulací klade i na člověka
vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co
není, sdílet, komentovat, mít názor.
Letošní dokumenty nás zavedou mj. na
Island, Ukrajinu i dalekou Sibiř, ale také do
Indie, Sýrie či afrického Konga. Ukážou pracovní podmínky nejhůře placených zaměstnání, moderní technologie předvídající zločin
ještě dříve, než k němu dojde, dopady lidské
činnosti na ekosystémy oceánů nebo odhalí
šokující případ otroctví v nedalekém Maďarsku.
Vybrané dokumenty budou doprovázeny
debatami s tvůrci a odborníky. Festival pořádá
obecně prospěšná společnost Člověk v tísni,
vstupenky lze zakoupit v kamenném i online
předprodeji, pro fanoušky dokumentárních
ﬁlmů je i letos v nabídce festivalová karta
umožňující poloviční slevu na vstupné.
Dan Petrucha

BŘEZEN 2018
NEDĚLE 4. března 2018 / 15:00
POHÁDKY Z KLUBÍČKA
Divadýlko Kuba (Nedělní pohádka)
ÚTERÝ 6. března 2018 / 19:30
HLAS LESA - Spolu
Hra nejen o tom, že Baarová má oči
mandlové a Mandlová má oči barové,
ale i o těch, kdo je milovali a nenáviděli.
ÚTERÝ 13. března 2018 / 19:30
PĚŠKY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
S FILIPEM HLAVINKOU
Cestopisné vyprávění.
STŘEDA 14. března 2018 / 19:30
SPOLEKTIV
Folková alternativa na Leitnerce.
ČTVRTEK 15. března 2018 / 19:30
DĚTI MEZI REPRÁKAMA
Občas folk, občas indie pop, občas emíčko,
nejvíc slowcore.

SOBOTA 17. března 2018 / 14:00
KOMIKSOVÝ WORKSHOP
SOBOTA 17. března 2018 / 16:00
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
NEDĚLE 18. března 2018 / 15:00
ANDĚLÉ Z LESA
Divadlo Líšeň (Nedělní pohádka a dílnička
vyrábění loutek z větviček)

ÚTERÝ 20. března 2018
ŽIDOVSKÝ FESTIVÁLEK
10:00, 17:00 Židovka – Divadlo Kufr
11:30 diskuze s pamětnicí holokaustu
Erikou Bezdíčkovou
18:30 „Všednost, jež nezevšední“ vernisáž
výstavy fotografií Richarda Procházky
19:30 poslechovka Jiřího Černého – Klezmer
(židovská hudba)
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PÁTEK 23. března 2018 / 19:30
HOLEKTIV - Kaffeeklatsch
Divadelní představení s tancem,
akrobacií a kávou.
SOBOTA 24. března 2018
HOLEKTIV - Workshopy
10:00 – 11:30 Základy akrobacie pro
rodiče s dětmi
14:00 – 15:30 Současný tanec
STŘEDA 28. března 2018 / 19:30
FILMY V DECE
Hiphoperace (93 min) / režie Bryn Evans
Předprodej v síti GoOut /
Indies, TIC Brno, Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/

I

Kultura

JAZZFESTBRNO
ROZEZNÍ CIMBÁL

Mezinárodní hudební festival JazzFestBrno
v březnu zahajuje hlavní část svého 17. ročníku. Hned třikrát zamíří do prostor Divadla
Husa na provázku.
Na 13. března festival připravuje poprvé
v historii ﬁlmový večer. V Divadle U stolu pořadatelé promítnou dokumentární celovečerní
ﬁlm o jedné z největších osobností nejen českého, ale i světového jazzu, snímek „Miroslav

OČI BRNA:
HUGO HAAS
Oblíbeného herce a režiséra Huga Haase připomene výstava ve foyer Moravské zemské knihovny na Kounicově
ulici od 5. do 31. března.
Výstava z cyklu Oči Brna seznámí se
slavným brněnským rodákem prostřednictvím jeho dobře známých filmových
rolí a dobového materiálu. Doplněna
bude i o zapůjčenou výstavu, věnovanou jeho americkému období. Návštěvníci se mohou těšit také na přednášky,
které přiblíží Hugo Haase z pohledu
dobové kritiky.
Haas se narodil 19. února 1901 v Brně
v domě č. 11 v Biskupské ulici v rodině
židovského majitele obchodu s obuví.
Rodina se brzy přestěhovala do nově
postaveného bytového domu na Biskupské 8, na kterém dnes slavného
rodáka připomíná pamětní deska.
I když zbytek života prožil ve Vídni,
kde i zemřel, jeho urna byla uložena
do rodinného hrobu na Židovském
hřbitově v Brně.
Romana Macháčková

I

ROZMARNÉ LÉTO
Vančurova útlá novelka plná životní
moudrosti a hravého humoru patří do
zlatého fondu české literatury.

Vitouš – jazzová legenda“. Po projekci bude
následovat beseda s režisérem Petrem Kaňkou a dalšími hosty.
Hlavní protagonista snímku, basista Miroslav Vitouš, pak v Divadle Husa na provázku
zahraje 23. března v duu s pianistou Emilem
Viklickým. Před touto ostřílenou dvojicí dostane prostor sestava tří osobností nastupující
jazzové generace Vít Křišťan, Oskar Török
a Jiří Slavík.
Posledně jmenovanému pak bude patřit
večer následující, když 24. března rovněž
v Huse na provázku obstará oba koncerty
večera. Nejdříve zahraje na klavír a kontrabas,
po té se ujme i klarinetu, houslí a zpěvu a společně s hráčem na lidové píšťaly Marianem
Friedlem a vojenským uměleckým souborem
Ondráš představí projekt Mateřština, za který
obdržel i cenu Anděl.
Radek Babička

I

K její popularitě přispěl v šedesátých
letech i stejnojmenný film Jiřího Menzela.
Starou dobrou klasiku v návaznosti na
svého Saturnina, nejnavštěvovanější
činoherní inscenaci posledních sezon,
režíruje nově a neotřele slovenský divadelní tvůrce Jakub Nvota. Barvité vypravování slavné české klasiky uvádí činohra
Národního divadla Brno od premiéry
představení 23. února do začátku června
v cirkusovém šapitó v lužáneckém parku.
Eva Kašpárková

I

KŘEST GHOST
OF YOU NA FLÉDĚ
Brněnská psycho-popová kapela Ghost of
You vydává dlouho očekávané druhé studiové album Black Yoga, pokřtí ho 15. března v klubu Fléda.
Součástí koncertu budou světelné projekce, kterými Ghost of You ohromili diváky na
holandském Eurosonicu a slovenské Pohodě. Jako speciální host přijede srbská senzace Repetitor.
Mladá kapela z Brna Ghost of You má už
na svém kontě koncerty v Londýně, na Eurosonicu, Szigedu, Pohodě, Besedě u Bigbítu,
Banátu i Colours of Ostrava nebo Metronome
festivalu. Svou energickou show, atmosférickým psychedelic popem a texty s osobní
lyrikou si získala fanoušky na mezinárodním
poli hned po vydání povedeného debutu
Glacier and the City. Právem se tak stala jednou z nejskloňovanějších formací na české
nezávislé scéně.
V březnu do klubu zavítají mimo jiné také
rakouští Sofa Surfers, francouzští Echoes,
N.O.H.A., Monkey Business nebo Tekashi69
z USA.

Vedle klubových akcí Fléda tradičně chystá
na 31. května pro Brňany velký open-air elektro taneční svátek. Klub se přesune na Špilberk a DJ pult pod širým nebem ovládne špička německého alternativního techna Jan
Blomqvist, kterého doprovodí živá kapela
ve složení Christian Dammann (bicí nástroje) a Felix Lehman (klávesy). Více na
Sabina Coufalová I
www.ﬂeda.cz.
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ROBINSON OPUSTÍ
DIVADLO POLÁRKA
Robinson Crusoe se po více než pěti letech
loučí se svým ostrovem na jevišti Divadla
Polárka.
Aby mu to nebylo tak líto, vyprovodí ho na
cestu hned dva jeho souputníci, Robinsoni
jako on. Třikrát Robinson, třikrát Pátek, třikrát
papoušci, pustý ostrov, piráti a dobrodružství,
tedy: Divadlo Líšeň, Teátr Víti Marčíka a Divadlo Polárka.
Program festivalu
sobota 10. března: 10.30 hod. Divadlo Líšeň –
Robinson; 15.30 hod. Teátr Víti Marčíka –
Robinson Crusoe

neděle 11. března: 10.30 a 15.30 hod. Divadlo
Polárka – Robinson Crusoe (derniéra)
Prales na Malé scéně Polárky otevřen každý
den 10.00–18.00 hod.
A pro všechny adepty trosečnictví rychlokurz přežití na pustém ostrově: umíte si poradit v džungli? Rozdělat oheň křesadlem? Střílet z luku a postavit si úkryt? Nebo vás sežere
první divoká šelma, kterou potkáte? Přijďte
si to vyzkoušet do Polárky na Tučkovu 34, ať
vás náhodné ztroskotání nemůže překvapit.
Více na www.divadlopolarka.cz
Natálie Pelcová

březen 2018
01
02
03
04
05

čt
pá
so
ne
po

06

út

07
08
09

st
čt
pá

Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Deník Anny Frankové věk 11+
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
Storytelling čili vypravěčství s Matějem Záhoříkem
Deník Anny Frankové věk 11+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Deník Anny Frankové věk 11+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
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Robinson Divadla Líšeň věk 7+
Robinson Crusoe Víťi Marčíka věk 7+
Robinson Crusoe Divadla Polárka věk 7+
Bratři Lví srdce věk 7+
Bratři Lví srdce věk 7+
Vnitřní nepřítel věk 13+
Vnitřní nepřítel věk 13+
Český středověk věk 11+
Vnitřní nepřítel věk 13+
Český středověk věk 11+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Bombarďák
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Jak dělá ryba věk 0+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
Jak dělá ryba věk 0+
Naše třída věk 15+
Malá čarodějnice věk 5+
Naše třída věk 15+
Malá čarodějnice věk 5+
Naše třída věk 15+
Malá čarodějnice věk 5+
Malá čarodějnice věk 5+
Mami, tati, hrajme divadlo! věk 5+
Od maličkých k velikým věk 3+
Cirkus Unikum věk 5+
Od maličkých k velikým věk 3+
Cirkus Unikum věk 5+
Od maličkých k velikým věk 3+

HOST

10:30
15:30
10:30 a 15:30
HOST

DERNIÉRA

9:30
9:30
M A L Á S C É N A 19:00
M A L Á S C É N A 9:30
17:30
M A L Á S C É N A 9:30
9:30
15:30
K O N C E R T 15:30
8:45
M A L Á S C É N A 11:30 a 14:00
8:45
M A L Á S C É N A 11:30 a 14:00
10:00
M A L Á S C É N A 8:45
19:00
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
10:00
M A L Á S C É N A 8:45
M A L Á S C É N A 10:30 a 15:30
W O R K S H O P 14:00
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
10:30
M A L Á S C É N A 9:30 a 17:30
10:30
M A L Á S C É N A 9:30

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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CIRKUS BUDE.
V LUŽÁNKÁCH
Cirkusové šapitó v parku Lužánky zve
od února do světa ožívajících snů, ve
kterém se divákům bude tajit dech.
Šapitó poskytne útočiště souboru
činohry Národního divadla Brno a několik
následujících měsíců bude hostit řadu
neobyčejných divadelních produkcí
různých druhů a žánrů. Diváci se mohou
těšit na divadelní kusy kabaretní, kouzelné a hravé, doplněné navíc řadou koncertů kvalitní hudby.
Až do června je zde možné zhlédnout
českou klasiku v režii Jakuba Nvoty, představení Rozmarné léto. Atraktivní podívanou slibuje 12. a 13. března Losers Cirque Company ve svých dvou březnových
novocirkusových představeních Kolaps
a The Loserers(s).
Cirkus Younak je unikátní svým spojením divadla, cirkusu a folklóru, trochu na
hlavu postavený příběh Juraje Jánošíka
představí 18. a 19. března.
Švýcarsko-izraelský Cirque E1NZ ZWÄI v představení s názvem Zwäi zkombinuje 31. března tradiční, ale i moderní
cirkusové prvky a prostřednictvím prvotřídních akrobatických technik vypoví
půvabný příběh o svobodě dvou bytostí.
Do úžasně veselého světa koncertních
akrobatů přenese diváky Gogol & Max
pomocí představení Humor in concert.
Současná klauniáda dvou bývalých špičkových a profesionálních muzikantů z filharmonie odehraje koncert plný gagů,
skečů, akrobatických kousků a hudební
virtuozity. Obdivuhodná hra těla a světla.
Tak bude vypadat 17. dubna Resporio
v podání italsko-švýcarského dua cie. Circoncentrique, které předvede úžasné
experimentální pohybové divadlo, precizní cirkusové techniky, působivá akrobacie a svérázný humor.
Také kabaret kanadsko-amerického
dua Strange Comedy slibuje 2. května
zážitek plný magie, iluze, cirkusového
umění a humoru. A kdo v cirkusovém stanu
zahraje k tanci i poslechu? 100 zvířat: 15. 3.,
Chantal Poullain: 4. 4., Midi Lidi: 18. 4., Petr
Bende: 19. 4., Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: 26. 4., Jiří Schmitzer: 15. 5.,
Radúza: 16. 5. 2018.
Více na www.cirkusbude.cz.
Eva Kašpárková

I

Neziskové organizace

NEŽ UMŘU, CHCI…

Co chcete udělat, než umřete? V Kamenné
kolonii můžete svoje přání napsat na zeď
Before I Die. A pokud chcete třeba přivítat
jaro, Spolek Kamrlík nabízí několik aktivit.
Loňský rok se Spolek Kamrlík, fungující
v Kamenné kolonii a propojující se s Hospicem
sv. Alžběty, zapojil do světové performance
Before I Die a na plechové zdi hospice vytvořil
tabuli, kam si může i dnes kdokoliv napsat své
touhy či cíle. Místo zdi nářků se ale velká plocha mění v zeď radosti a nejrůznějších skrytých

STÁŘÍ NÁS
NEDOBĚHNE

přání. V březnu, kdy počasí již láká ven, můžou
návštěvníci zavítat nejen k vizuálně působivé
zdi, ale 26. března také přivítat jaro a vynést
Moranu do řeky Svratky. Průvod, doprovázený
lidovými zvyky a místními kroji, přinese naději
i do Hospice, a to v podobě ozdobené májky
v prostoru jeho nádvoří. Veřejnost je v březnu
zvána také ke zhlédnutí ﬁlmu z cyklu Promítej
i ty, který je součástí festivalu Jeden svět. Projekce se bude konat přímo v prostorách hospiMartina Čichoňová I
ce.

Filiánek, z.s. ve spolupráci s Odborem
zdraví Magistrátu města Brna, zve
14. března od 9.30 do 11.30 hod. seniory a seniorky na přednášku o trénování
paměti a netradičním cvičení.
Přijďte si vyzkoušet, že vaše paměť je
stále schopna zapamatovat si mnoho
informací, pokud víte, jak si je vhodným
způsobem roztřídit a efektivně uchovat.
Ukázané a procvičené techniky pak můžete využít v každodenním životě.
V druhé části přednášky si budete moci
vyzkoušet netradiční cvičení na židlích pod
vedením zkušené lektorky.
Akce se koná v budově Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3, v místnosti 111 v 1. patře. Vstupné zdarma, pro
každého účastníka je připraveno malé
občerstvení. Doporučujeme rezervaci místa na e-mailu: filianek@filianek.cz.
Jana Benešová

I

KURZY PRO PEČOVATELE

Diakonie ČCE připravila v rámci projektu
Pečuj doma a s námi blok akcí určených
rodinným pečovatelům.
V Mahenově knihovně na Kobližné 4 se
koná 4. dubna od 13.30 hodin Setkání pečujících. Hlavním bodem programu bude prezentace dlouhodobého rodinného pečování
o pokročile dementní babičku. Celý přístup
je velmi kreativní, jde totiž o rodinu významného výtvarníka. Jitka Pogranová z Dobříše
se věnuje také domácímu vzdělávání dětí,

nabízí tedy ucelený přístup k sociálně zdravotně vzdělávací roli rodiny.
Součástí programu bude také prezentace
profesionálních poskytovatelů služeb pro
pečující. Návštěvníci zhlédnou i cvičení pro
málo pohyblivé a budou se moci zeptat na
své problémy v ošetřovatelské poradně.
Na tuto akci naváže 12. dubna Zážitkové
odpoledne pro pečující. Uskuteční se pod
Zaječí horou na Lesné. Sraz pečujících je
v Majáku na Dusíkově 5 ve 14.30 hodin. Stě-

žejní částí setkání bude nácvik ﬁnské metody
Lesní mysli, kterou v České republice šíří lektorka Martina Holcová. Jejím cílem je naučit
se trénovat svoji mysl, aby pečující zvládal
náročné situace a těžká období.
Blok uzavře sedmidílný cyklus kurzů na
Opletalově 6 v budově Evangelické akademie, kde pečující získají potřebné rady a informace a nacvičí si ošetřovatelské techniky.
Budou se konat od konce dubna vždy ve
středu od 13 hodin a program je následující:
25. 4. Ošetřovatelský kurz, 2. 5. Praktický
a nácvikový kurz, 9. 5. Sociálně právní kurz,
16. 5. Fyzioterapeutický kurz, 23. 5. Kurz
komunikace, 30. 5. Pečování o člověka
s demencí, 6. 6. Pečování v závěru života.
Všechny akce jsou pro pečující zdarma.
Kapacita je však omezena, proto prosíme
zájemce, aby se včas zaregistrovali, respektive přihlásili na adrese: www.pecujdoma.cz
v oddílu Akce a kurzy. Zde najdete veškeré
podrobnosti i přihlašovací formuláře. Přihlášky a případné dotazy vyřizujeme také na tel.
739 244 875, 734 171 231. Na akcích obdrží
pečující zdarma i příručky k pečování.
Antonín Hošťálek I
Foto: Archiv Pečuj doma
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Stalo se v naší městské části

JAK TO ŽIJE
NA PEKAŘSKÉ ULICI
obchůdek a galerie, kde můžete posedět
s kávou a poradit se o fotografování.
Zejména maminky by měly zbystřit na
Pekařské 33. Malý obchůdek Agátin svět
s hračkami a knížkami pro děti je skvělou
alternativou současným velkým řetězcům.
Milovníci vietnamské kuchyně nesmějí
vynechat Vietnamské bagety na Pekařské 19 a téměř u Šilingrova náměstí je prodejna Dobrej špajz s farmářskými a lokálními
surovinami.
Ideální zakončení téhle náročné tour po
Pekařské ulici je samozřejmě v pivnici Na
stojáka na Pekařské 2.
Pekařská ulice měla vždycky svoji speciﬁckou atmosféru a kouzlo ovlivněné charakteristickým svažitým terénem, bohatou
historií a architekturou.
Tato spojnice mezi historickým jádrem
města a Starým Brnem má zkrátka všechny
předpoklady k tomu, aby se zde odehrával
skutečný městský život a nyní je k tomu
zásluhou drobných podnikatelů a činorodých lidí ještě blíž. V poslední době totiž na
ulici vznikla celá řada zajímavých prostor
a obchodů, kam se skutečně vyplatí zajít.
Kromě tradičních a zavedených podniků
zde nedávno vznikl třeba Social Reactor
The Distillery, situovaný v někdejším lihovaru na Pekařské 76. Prostor využila skupina
mladých architektů a přeměnila ho v místo,
kde se spojuje kreativní a pracovní prostředí
a vytváří pozitivní komunitu.
Hned ve vedlejším domě č. 74 otevřelo
pekařství Paneolit, jehož majitelé se snaží
navázat na někdejší tradici pekařských
mistrů a navrátit kvalitu a rozmanitost nabízeného pečiva. Zmražené polotovary
a nekvalitní suroviny tady rozhodně nenajdete. Na dobrou kávu se můžete vydat na
Pekařskou 68, kde se hned vedle sebe
nachází Kafé & Kobliha, kde vám připraví
ručně dělané koblihy z těch nejlepších surovin, a podnik Dabov Speciality Coffee
s výběrovou kávou a servisem.
Když budete postupovat směrem do města, narazíte na Asphalt Cycling Lab. Pokud
máte rádi městská retrokola a uvažujete,
že byste si takové kolo chtěli nechat vyrobit,
pak určitě zamiřte právě sem. Ve stejném
domě je také umístěn Polarograph Brno,
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VELVYSLANEC
V KNIHOVNĚ
Začátkem února se v Moravské zemské
knihovně setkali americký velvyslanec
Stephen B. King a ředitel MZK prof.
PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Setkání bylo součástí poznávací cesty
amerického velvyslance do druhého největšího města ČR. Hlavním bodem
návštěvy byla prohlídka Zahraničních
knihoven v MZK, jejichž součástí je také
InfoUSA / Americká knihovna. Mimo to
pan velvyslanec zhlédl výběr starých map
Ameriky a v angličtině tištěné staré knihy
z 16.–18. století z fondu knihovny.
Vedle americké knihovny je čtenářům
k dispozici také rakouská, německá
a anglická knihovna.

Michal Doležel, I
člen Rady MČ Brno-střed

Eva Fukarová
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Sport

K NEJVYŠŠÍM VRCHOLŮM ALP
Festival DO HOR! pokračuje, v březnu zve
na další dva cestovatelské večery.
V březnu přijede Jakub Cejpek, fotograf
a horolezec, který sbírá nejvyšší vrcholy Alp
jako na běžícím pásu a Anče Hanuš Kuchařová, nejlepší česká slacklinerka. Ta se podělí
o svoji zkušenost s chozením a padáním na
velkých lajnách. Jejich úžasné záběry a zážitky doplněné užitečnými radami jsou připraveny na 1. března.
V následujícím večeru, který se koná
15. března, vysvětlí cestovatelé Katka a Petr,
jak funguje tzv. couchsurﬁng a jak lze objet
zeměkouli s minimálními náklady a nezapomenutelnými dojmy. Sami za 484 dní objeli
svět. Z Ohňové země se dostali až na Aljašku,
prostopovali se Novým Zélandem i australskou pouští, zamilovali si jihovýchodní Asii
a přes Čínu, Mongolsko a Rusko se vrátili
zpátky domů.
V každé zemi se snažili couchsurfovat
aspoň jednou a pokaždé to byl skvělý a zcela
unikátní zážitek.

Začátek je vždy v 18.15 hodin v zastupitelském sále radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské 2. Rezervujte si vstupenky

VELIKONOCE NA
LEDĚ I S VERNEREM
Tradiční brněnská benefiční akce Velikonoce na ledě se koná každoročně týden
před Velikonočním pondělím již od roku

2004. Letos 26. března od 16.30 hodin
v hale TJ Stadion Brno, Křídlovická 32
a vstup je opět volný.
Jubilejní patnáctá benefice s předáním
peněžního daru ve prospěch potřebných
dětí se i letos koná pod záštitou primátora
Petra Vokřála a starosty MČ Brno-střed Martina Landy. Na ledě se představí malí i velcí
krasobruslaři TJ Stadion Brno, děvčata ze
SKATING CLUB Brno a doufáme, že se včas
vrátí z mistrovství světa v krasobruslení
a zúčastní se i Eliška Březinová a její bratr
Michal. Pod odborným dohledem legendárního krasobruslaře Karola Divína bude
moderovat redaktorka České televize Barbora Černošková a na ledě se představí
i brněnský radní Jaroslav Suchý. Na programu je i tradiční karneval na ledě a děti se
mohou těšit, že si s nimi zabruslí a něco
pěkného předvede i mistr Evropy Tomáš
Verner, který bude mít na Brněnských Velikonocích na ledě svou premiéru.
Vladimír Koudelka

I

včas, na místě již nemusí být. Festival pokračuje také v dubnu, více na stránkách
Jan Vyletěl I
www.festivaldohor.cz.

BĚH PRO HOSPIC
První ročník běhu pro Hospic sv. Alžběty se uskuteční 24. března, registrace závodníků se bude uzavírat už
3. března.
Registrace probíhá na stránkách
www.behyprohospice.cz. Na trať jsou
zváni výkonnostní běžci i úplní amatéři.
Start i konec závodu bude v areálu zahrady hospice a bude měřen profesionální
časomírou. Počet běžců je omezen.
Výtěžek včetně startovného poputuje
na podporu brněnského hospice. Startovné je vybíráno formou daru, na který
bude možné vystavit potvrzení pro daňové účely.
Doporučená výše je 400 Kč pro jednotlivce, 5000 Kč pro týmy firem. Jakékoliv další finanční dary jsou vítány.
Trasa závodu je dlouhá 6,1 km nebo
12,2 km. Je mírně členitá a obklopena
zelení a zajímavou architekturou.
Registrovat se můžete do 3. března.
Pořadatelem této benefiční akce je
Hospic sv. Alžběty o. p. s. společně
s DuckBarem.
Šárka Marčíková

I
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Inzerce

NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU POBOČKU
NA MORAVSKÉM NÁM. 14

www.ocnistudio.cz
#ocnistudioaleszejdl

•
•
•
•

BRÝLE
MĚSÍCE
3. 2018,
OD 1. 3. – 31.
ZÁSOB.
AKCE PLATÍ
VYPRODÁNÍ
NEBO DO

Akce 30% sleva na Tommy Hilﬁger platí jen
na pobočce Moravské nám 14.
Akce platí do 31.3.2018 nebo do vyprodání zásob.
Slevy se nesčítají.

Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Operativní
leasing nové generace nyní pro všechny
modely a konﬁgurace.
Díky jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění
i servis, si prostě zvolíte model, motorizaci, barvu, výbavu
a délku pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým
vozem ŠKODA. Jednoduše, bez starostí… Takto!

VÝBĚR Z VÍCE NEŽ 12 000 BRÝLÍ
MODERNÍ INTERIÉRY
NEJLÉPE VYBAVENÉ VYŠETŘOVNY
3D ZÁŽITKOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU

Veveří 111, BRNO
725 437 152

Křenová 71, BRNO
725 437 153

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

Po – Pá: 8:30 – 18:00

Nádražní 10, BRNO
724 219 181

Moravské nám. 14, BRNO
725 437 154

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

Po – Pá: 9:00 – 18:00

UKAŽTE MĚSTU
ZÁDA NEBO STYL.
JAK TO?

skodabezstarosti.cz

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

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

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz RAPID SPACEBACK Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 362 390 Kč s paketem PLUS. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně.
Uvedená pravidelná měsíční splátka 4 999 Kč včetně DPH obsahuje službu ŠKODA Předplacený servis STANDARD na 5 let, nebo 100 000 km a povinné ručení i havarijní pojištění. Tato
indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
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