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26. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 14. ÚNORA 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
Čtěte zpravodaj ve čtečce
Čtení Zpravodaje MČ Brno-střed elektronicky pomocí naší čtečky si u vás postupně získává čím dál větší oblibu. Jsme rádi,
že aplikaci využíváte, každý měsíc přibývají
noví uživatelé. Pro vás, kteří jste to zatím
nezkusili, doporučujeme vyzkoušet. Je to
velmi jednoduché, stáhnete si aplikaci,
a pak už můžete pohodlně číst náš zpravodaj jak v mobilech, tak tabletech, ale i na
počítačích mnohem pohodlněji než doposud. Jednoduchá aplikace, která vám to
umožní, je dostupná pro systémy iOS,
Android i Windows a stáhnete si ji na adrese
zpravodaj.brno-stred.cz. Díky aplikaci budete mít snadný přístup k nejnovějšímu číslu
a také k archivu od roku 2015. Čtení je komfortní, otáčíte si stránky, zvětšujete, co potřebujete, můžete použít záložku nebo třeba
poslat zajímavý článek přátelům. O každém
vydaném čísle se navíc dozvíte obratem,
aplikace vás na to upozorní.

hy nabídla také Knihovna Jiřího Mahena,
jejíž zaměstnanci předčítali navíc úryvky ze
zajímavých knižních titulů. O příjemnou
atmosféru se postaral svým vystoupením
brněnský Sbor Armády spásy, který zazpíval
jak tradiční české vánoční písně, tak gospely.
Do rozdávání jídla se s chutí zapojil i radní
městské části Brno-střed David Butula
a náměstek primátora Petr Hladík.

Fontána na Obilním trhu

Arnošt Petráček dovezl
zlatou medaili
Arnošt Petráček přivezl zlatou medaili
z Mistrovství světa handicapovaných plavců
v Mexiku, kterou získal na 50 metrů znak.
Před Vánoci se zastavil na radnici a donesl
nám ji ukázat. Na mistrovství tak potvrdil
svou roli nejlepšího plavce na světě ve své
kategorii. Městská část Brno-střed je hrdá,
protože mohla k vítězství přispět drobným
střípkem, Arnošt Petráček před mistrovstvím
trénoval také v bazénu na Kraví hoře. Starosta městské části Martin Landa Arnoštovi
přislíbil pomoc i při dalších přípravách na
závody. Arnoštovi Petráčkovi srdečně gratulujeme.

Ani letos jsme fontánu v parku na Obilním
trhu vypnout nezapomněli. Fontána prošla
v roce 2015 rekonstrukcí, díky níž dokáže
fungovat i během zimy. Namrzající voda
bude v mrazivých dnech tvořit zajímavou
ledovou výzdobu, kterou mohou kolemjdoucí parku obdivovat. Věříme, že i letos
nám ukáže zajímavé ledové tvary.

Rodinní asistenti
pomohou ohroženým
rodinám

Betlémské dary
na Zelném trhu
První páteční odpoledne nového roku
jsme na Zelném trhu přivítali Betlémské dary.
Akce, která odkazuje na biblický motiv Tří
králů a jimi přinesených darů do Betléma,
tentokrát přinesla teplé jídlo, knihy a vlídnou
atmosféru mezi potřebné, zejména znevýhodněné, sociálně slabé či osamělé občany.
Návštěvníci dostali zdarma výtečnou gulášovou polévku a chléb, připraveno pro ně
bylo i vánoční cukroví. Na stáncích organizací Retro-Use si příchozí mohli vybrat knihy
a také nejrůznější potřebné předměty, a kni-

Poděkování
Jolaně Šrubařové
Na konci roku 2017 odešla do důchodu
zasloužilá ředitelka Mateřské školy U sluníček
Brno, Horní 16, paní Jolana Šrubařová. Na poradě vedení příspěvkových organizací paní ředitelce poděkoval za vynikající práci, ochotu
a lásku, kterou rozdávala dětem, starosta městské části Brno-střed Martin Landa i první místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská.

Rada městské části Brno-střed schválila
účast MČ Brno-střed na projektu s názvem
Podpora stabilizace ohrožených rodin I.
V rámci projektu bude vytvořeno pět nových
pracovních pozic rodinných asistentů při
oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Jejich úkolem pak bude zintenzivnění práce s ohroženou rodinou a její stabilizace,
s důrazem na komplexní práci s rodinným
systémem. Efektem této spolupráce by mělo
být i snížení počtu dětí s nařízenou ústavní
výchovou. Působení rodinných asistentů by
mělo významně přispět k řešení situace
těchto dětí návratem zpět do původních
rodin a současně těmto opatřením předcházet včasnou a efektivní intervencí v rodině.
Rodinní asistenti budou činnost podle podmínek projektu vykonávat od 1. března 2018
do 28. února 2021.
(kad)

■
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Informace z radnice

VEŘEJNÉ TOALETY ZDARMA
Radnice městské části Brno-střed nově
poskytuje od 1. ledna 2018 služby veřejných toalet zdarma. Jedná se konkrétně
o toalety v parku při ulici Rooseveltově, na
Malinovského náměstí proti budově Magistrátu města Brna, v Tržnici Brno na Zelném
trhu a také toalety na konci Uličky Václava
Havla na Kapucínských zahradách.
Kompletní provoz těchto veřejných toalet
hradila a hradí městská část Brno-střed.
Příjmy, které z jejich provozu městská část
získávala, však pokrývaly pouze zhruba
čtvrtinu celkových nákladů. I vzhledem
k tomuto faktu se radnice rozhodla poskytnout od letošního roku toalety občanům
zdarma a hradit celý provoz z rozpočtu městské části.
Zkulturnění centra města, dostupnost
těchto základních služeb a vstřícnost vůči
obyvatelům, návštěvníkům i turistům jsou
jednou z dlouhodobých priorit radnice.
A dostupnost veřejných toalet zdarma je

jedním z kroků, jak tohoto cíle dosáhnout.
Navíc předpokládáme, že bychom mohli
dosáhnout nejen přátelštějšího a vstřícnějšího prostředí v centru města, ale i úspor
v rámci úklidu veřejných prostranství, které
by nemusely být v budoucnu již tolik znečišťovány konáním potřeby mimo toalety.
Otevírací doba veřejných toalet je na WC
Malinovského nám.: pondělí až pátek:
7–18 hod., WC Rooseveltova: pondělí až
neděle: 7–18 hod., WC Petrov: pondělí až
neděle: 7.30–18.30hod., WC Zelný trh: pondělí až středa: 7–20 hod. a čtvrtek až sobota:
7–22 hod.
Městská část Brno-střed je již od roku
2015 také zřizovatelem veřejné toalety
v Björnsonově sadu, a to prostřednictvím
provozovatele tamější kavárny, který ji na
základě smlouvy s městskou částí provozuje také zdarma.
(kad)

■

ROZPOČET BRNA-STŘED
NA ROK 2018
Rozpočet městské části Brno-střed na rok
2018 počítá s výdaji ve výši 621 milionů
korun. Bude se uklízet, opravovat, ale
i investovat do nových projektů.
„Letošní rozpočet nám pokrývá všechny
nezbytné výdaje, a navíc bychom rádi dokončili rozběhnuté investiční projekty a zahájili
nové, například rekonstrukci Moravského
náměstí. Důležité jsou pro nás i opravy škol
a bytů, zde bychom ale potřebovali mnohem
více peněz, abychom smazali mnohaletý
investiční dluh,“ hodnotí rozpočet Martin Landa, starosta městské části Brno-střed.
Brno-střed na rok 2018 počítá s celkovými
příjmy ve výši 603 milionů korun. Rozdíl, jenž
činí 18 milionů korun, představuje zůstatek
finančních prostředků z roku 2017, který je
zapojován do rozpočtu 2018. Výši rozpočtu
příznivě ovlivnil výkon české ekonomiky
v minulém roce, díky kterému se navýšil i rozpočet statutárního města Brna, které postupuje část svých daňových příjmů do rozpočtů
městských částí.
„Pro rok 2018 byla pro naši městskou část
schválena neúčelová dotace od města ve

výši 163 milionů korun, což představuje nárůst
o 10,8 % oproti roku 2017. Tato částka představuje nejvýznamnější zdroj našich příjmů,“
komentuje rozpočet vedoucí Odboru ekonomického Tomáš Matejov.
„Zásadní investicí v oblasti školství bude
letos 20 milionů korun do rekonstrukce
objektu MŠ Kamenná 21, ale budeme investovat i do dalších školek a škol v naší správě.
Z rozpočtu města Brna obdržíme i další účelové dotace, například pro pečovatelskou
službu, na centrum denních služeb a na
zvláštní matriku,“ uvedla 1. místostarostka
JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce
školství spadá.
„Na údržbu zeleně jsme pro letošek vyčlenili 25,7 milionu korun. Věřím, že se nám podaří ozelenit, vyspravit a vylepšit další veřejná
místa, jako například cestní síť na Kraví hoře,
kde se pěší mohou těšit třeba na opravenou
komunikaci mezi Gymnáziem Matyáše Lercha a hvězdárnou, která je velmi frekventovaná. Téměř 70 milionů korun nás pak bude
stát údržba chodníků, místních komunikací
a také úklid veřejných ploch,“ řekla 3. místo-
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starostka Mgr. Jasna Flamiková, která zodpovídá za životní prostředí a dopravu.
„Kromě plánované rekonstrukce bytových
domů Kounicova 1, 3, 5, 7 a 9, Nádražní 4
a Bratislavská 26, 28, jsou nejvýznamnějšími
letošními investičními akcemi Rozšíření parku
na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní
sítě a sadové úpravy, na kterou je vyčleněna
částka 6 milionů korun, a Úprava veřejného
prostoru mezi ulicemi Výstavní a Veletržní
při Mendlově náměstí za 13 milionů korun.
Snažíme se také sehnat peníze na rozsáhlou
rekonstrukci Moravského náměstí,“ uvedl
2. místostarosta Jiří Švachula, zodpovědný
za investice a správu bytového fondu.
Zcela samostatně se pak vede účetnictví
takzvané vedlejší hospodářské činnosti, kam
spadá bytové hospodářství, jako jsou nájmy
bytů, nebytových prostor nebo opravy bytových domů.
„Pro rok 2018 počítáme s výnosy a náklady ve výši 308 milionů korun, přičemž na
opravy bytových domů je schválena částka
226 milionů korun,“ dodává Ing. Martin
Schwab, 4. místostarosta, zodpovědný za
rozpočet a financování.
(kad)

■

Informace z radnice

NA BESEDU SE STAROSTOU

Starosta městské části Brno-střed, Martin
Landa, vás srdečně zve na další besedu
s občany. V únoru se s vámi rád setká

v pondělí 19. února 2018 od 17.00 do 19.00
hodin v Moravské zemské knihovně.

Tentokrát jsme pro setkání vybrali kavárnu Gaviota, kterou najdete v budově Moravské zemské knihovny na Kounicově 65a.
Ptát se samozřejmě můžete na cokoliv, co
vás zajímá. Jak jsme zjistili během předchozích debat, existuje velká spousta témat
a situací, které vás trápí, případně nerozumíte tomu, proč radnice činí různá opatření
a kroky, ale po vzájemném vysvětlení už
dochází k porozumění a vyjasnění, které je
pro obě strany důležité. Budeme rádi také
za podněty, co vám ve vašem okolí chybí,
co byste chtěli změnit. Můžeme společně
vymyslet dobré řešení. Nemusíte však přicházet s konkrétními návrhy, můžete přijít
třeba jen tak, poslechnout si ostatní a udělat
si vlastní názor, nebo vás otázky napadnou
na místě. Těšíme se na setkání, váš názor
je pro radnici velmi důležitý.
(kad)

■

SHARE POINT PRO BRNO

Sociální projekt Share Point pro Brno –
veřejná lednice a skříň už od 8. ledna 2018
vstoupila do života. Potřební a také ti, kteří
chtějí pomáhat, ho najdou na tzv. Římském
náměstí.
S myšlenkou Share Pointu přišly dvě doposud oddělené iniciativy – neformální skupina
Veřejné lednice a sociální podnik People in
Safety s. r. o., které společně zajistily vytvoření
Share Pointu. Obě skupiny také během provozu kontaktního místa zajistí za pomoci dobrovolníků pravidelný dohled a údržbu lednice
i skříně. Třetím partnerem projektu je radnice
Brna-střed, která Share Point podpořila dotací

ve výši 39 000 korun a pomohla se zajištěním
vhodného veřejného místa, kde je nyní veřejná lednice a skříň umístěna. Římské náměstí
bylo společně všemi vyhodnoceno jako
aktuálně nejvhodnější místo v centru města.
„Úkolem našeho projektu je zviditelnit problematiku bezdomovectví, a přitom zapojit obyvatele Brna do symbolické pomoci v tomto
velkém a těžko řešitelném problému. Aktuálně
máme tuto veřejnou skříň a další dvě podobné
darujeme lidem z ulice do jejich nových sociálních bytů. Abychom zaujali člověka na první
pohled, skříně nám malují brněnští umělci.
Každý do skříně může odkládat nepotřebné

oblečení, kterým pomůže potřebným lidem
na ulici,“ popisuje Jakub Zaviačič ze sociálního
podniku People in Safety s. r. o.
Za veřejnou lednicí stojí neformální tým
několika studentů Masarykovy univerzity, kterým není lhostejné plýtvání jídlem a potravinami. „Princip tzv. foodsharingu je v Evropě
velmi rozšířený, veřejné lednice najdete na
mnoha místech v Německu, třeba v Berlíně
je jich několik desítek. V České republice se
první lednice objevily v Ostravě, Chrudimi,
v Plzni a třeba v Praze, a jsou hojně využívané
studenty i staršími lidmi, stejně jako lidmi
v nouzi. Jsme rádi, že konečně máme jednu
i v Brně,“ říká za tým studentů jedna z organizátorek, Tereza Navrátilová.
„Jsem moc rád, že můžeme být u tohoto
projektu nápomocní. Mladí lidé, kteří jej připravují, mají můj velký obdiv. Myšlenka sdíleného jídla i sdíleného oblečení v Brně zatím
v této formě nebyla uvedena do života, proto
považuji dnešní den jako zlomový. Pokud se
Share Point osvědčí, pomůžeme zřídit
podobných míst více. Věřím také, že si i Brňané tento způsob pomoci potřebným osvojí
a budou jej podporovat,“ hodnotí projekt
Mgr. David Oplatek, člen Rady městské části
Brno-střed pro věci sociální a zdravotní
(kad) ■
a národnostní menšiny.
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RADNICE MÁ NOVÝ
ELEKTROMOBIL

Pracovníci radnice Brna-střed mají od
nového roku pro svou práci k dispozici nový
elektromobil Volkswagen e-up. Budou jej
využívat převážně pro jízdy v rámci městské části Brno-střed a jejího nejbližšího
okolí.

Rada městské části Brno-střed na konci
roku 2017 schválila nájemní smlouvu se společností Brněnské komunikace a. s., která
městské části zajišťuje nájem elektromobilu
po dobu 48 měsíců. Od ledna je již vůz na
radnici přistaven a v provozu. Měsíční nájem
elektromobilu vyjde městskou část včetně
pojištění na 5 968 korun, což je cena významně výhodnější, než kdyby auto získala přes
běžný komerční leasing.
„Jedním z hlavních důvodů, proč jsme přistoupili k pořízení elektromobilu, je umístění
radnice ve středu města. A v něm se také
bude nejčastěji pohybovat i toto služební
auto, které nebude znečišťovat už tak nekvalitní ovzduší v centru města emisemi. Každý

krok v tomto směru je podle mého názoru
přínosný. Navíc je velikost vozu ideální pro
naše potřeby,“ říká iniciátor pořízení elektromobilu Jiří Švachula, 2. místostarosta městské
části Brno-střed.
Pracovníci radnice už více než dva roky
využívají také dvě elektrokola, která se velmi
osvědčila a od jara do podzimu bývají pravidelně vytížená. Jak elektrokola, tak i nový
elektromobil se nabíjejí v prostorách a na nádvoří radnice na Dominikánské 2.
(kad)

■

RÁDI PLNÍME ŽÁKŮM PŘÁNÍ
O projektu Participativní rozpočet do škol
vás průběžně informujeme už od začátku
školního roku. A teď už opravdu jdeme do
ﬁnále, známe výsledky přání žáků na dalších základních školách. Jsme rádi, že je
můžeme splnit.
Městská část Brno-střed je zatím jediná,
která tento projekt organizuje a dává žákům
svých základních škol možnost navrhnout,
čím by si chtěli školu zpříjemnit, co jim chybí.
A projekt nekončí u návrhu, žáci své nápady
mezi sebou prezentovali a propagovali,
a poté v rámci školního hlasování rozhodli.
Každá škola dostala na tyto žákovské projekty
30 000 korun z rozpočtu starosty městské
části Martina Landy.

Během prosince a začátku ledna dokončily projekt další základní školy, rádi vás
s vítěznými návrhy seznámíme. Vítězem na
ZŠ Antonínská se stal projekt s názvem
Sedací prostory na chodbách s úctyhodnými
100 hlasy. Na krásné druhé místo se probojoval projekt Vylepšení studovny, který získal
72 hlasů. Mezi tyto dva projekty budou rozděleny přidělené peníze, a tak se ve škole
mají opravdu na co těšit. Na ZŠ Křenová si
žáci přáli a také odhlasovali repro bedýnky
do tříd, aby si mohli o přestávkách pouštět
hudbu, a také nákup barevných květináčů
a květin, aby si školu vyzdobili a udělali ji
veselou a barevnou. Žáci ze ZŠ Křídlovická
si za vítězné projekty odhlasovali sedací

vaky nebo křesla – aspoň 10 kusů a repasované linuxové notebooky. Vzhledem
k rozpočtu si tak mohou objednat tři kusy.
A také ZŠ Husova už má hotovo, žáci si zde
přáli relaxační koutek, sluchátka k počítačům
a zámky na toaletách.
„Letos na podzim naše škola dostala
předčasný vánoční dárek. Stali jsme se totiž
součástí úžasného projektu Participativní
rozpočet do škol a za to panu starostovi
Martinovi Landovi děkujeme. Žáci navrhovali, zjišťovali si ceny různých věcí, hráli si
s kampaní, byla to pro ně i pro nás, pedagogy, velmi zajímavá a účelná zkušenost.
Sami jsme byli překvapení, co naše děti
navrhovaly a vymýšlely, co naše škola potřebuje k tomu, aby nám tu bylo příjemně,“ říká
k projektu paní Želmíra Bozánová, koordinátorka při ZŠ Antonínská.
Všech 11 základních škol projekt Participativní rozpočet do škol zvládlo na jedničku.
Velký dík patří školním koordinátorům, kteří
se projektu ujali a žáky celou dobu vedli.
Věříme, že nově nabyté zkušenosti školáků,
ať už to byla příprava návrhu, včetně zjištění
cenových kalkulací a dostupnosti, přes prezentaci před spolužáky a vedení kampaně,
až po demokratické rozhodování formou
hlasování, jim budou v budoucnosti ku prospěchu.
(kad)
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REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ –
NENÍ JINÉ CESTY
V prosinci Rada města Brna konečně
schválila prováděcí projekt rezidentního
parkování. Město už má centrální informační systém, který bude systém parkování
řídit, a připravuje výběrová řízení na moderní parkovací automaty a kontrolní systém.
Během října a listopadu jsme se několikrát
sešli se zástupci České parkovací asociace.
Prostudovali si navrhovaný systém parkování
a potvrdili, že systém parkování pro Brno tak,
jak je navržený Brněnskými komunikacemi
a Odborem dopravy, je v souladu s řešením
parkování v jiných městech u nás i ve světě.
Podobně je systém parkování nastaven například ve Vídni, Mnichově, Barceloně, Štrasburku, Bruselu, Krakově, Košicích a stovkách
dalších měst. Vychytané jsou již věci, které
způsobily na začátku zavádění rezidentního
parkování problémy v Praze.
Odborníci ocenili opatření, která jinde
nemají obdobu, a která systém ještě vylepšují.
Ať již je to tzv. kytička, která předchází tomu,
aby se někdo se svým parkovacím oprávněním ocitl na hranici parkovací zóny, nebo zvýhodněné parkovací lístky pro řemeslníky či
návštěvy přijíždějící k rezidentům.
Osobních aut neustále přibývá, ale ulice
a města nikdo nafouknout nedokáže. U nás
v Brně-střed jsou již problémy s parkováním
pro značnou část obyvatel neúnosné. Jsou

ulice, na kterých, pokud nemáte štěstí, musíte
kroužit desítky minut, než najdete volné místo.
Není o co stát, ztracený čas, zbytečně projeté
pohonné hmoty, znečištěné ovzduší a jeho
dopady na zdraví nás všech.
Zároveň nám na radnici přibývají stížnosti
lidí, kterým současný chaotický způsob parkujících aut znesnadňuje pěší pohyb po ulicích. Stejnou zpětnou vazbu ostatně máme
i z projektu Bezpečné cesty do školy. Na špatné rozhledy v místech přecházení komunikací
si v průzkumu stěžovala velká část dětí. A právě rezidentní systém parkování tuto situaci
změní k lepšímu.
Ze zkušeností jinde víme, že se jedná o velkou změnu a že si nový způsob parkování
bude chvíli „sedat“. I proto jsme navrhli, aby
v době zavádění byla cena rezidentních karet
nižší. Zároveň je důležité říci, že nastavení
systému parkování bude možné operativně
ladit podle toho, jak se situace bude vyvíjet.
Rezidentní parkování se bude zavádět
postupně. Začne v historickém jádru a oblastech, ve kterých je situace nejhorší, tedy
v oblasti Jarošovy, Grohovy a Antonínské.
Neznamená to, že kromě rezidentů (lidé
s trvalým bydlištěm a vlastníci nemovitostí)
a abonentů (podnikatelé v oblasti) se sem
nedostanete. Základním rezidentním parkovacím režimem bude režim noční. Většina

území bude přes den bez regulace, jelikož
se přijíždějící návštěvníci a odjíždějící zaměstnanci vystřídají, nebo tam je dostatek parkovacích míst.
Pouze v lokalitách, kde je problém zaparkovat i přes den, budou návštěvníci zpoplatněni. Cílem je, aby do těchto přetížených
oblastí nezajížděla zbytečně parkovat auta
lidí, kteří můžou parkovat jinde, a aby byli při
parkování upřednostňováni ti, kteří v těchto
oblastech mají trvalé bydliště, vlastní zde
nemovitost nebo zde podnikají.
Návštěvníci, kteří nebudou chtít za parkování platit, můžou auto odstavit jinde a do
místa se dostanou pěšky či MHD. Ostatně již
dnes to tak řada lidí dělá, protože si chce
v přetížených lokalitách ušetřit stres s hledáním parkovacího místa, nebo již prostě přišli
na to, že cesta MHD do centra je rychlejší
než autem.
Co se týče ceníku za parkovací oprávnění
pro rezidenty, abonenty a návštěvníky, ten
ještě městská část dostane k připomínkám.
Nastavení cen má být vstřícné, ale zároveň
zohlednit to, že i veřejný prostor má svou
hodnotu.
Zkušenosti odjinud ukazují, že místa nezaskládaná auty lidé častěji navštěvují a déle
se zde zdržují, z čehož proﬁtují i místní
obchodníci, kteří mají větší tržby.
Mgr. Jasna Flamiková ■
3. místostarostka MČ Brno-střed

CHCETE POŘÁDAT AKCI
NA ZELNÉM TRHU?
Městská část Brno-střed hledá zájemce
o pořádání doprovodných akcí ve vrchní
části Zelného trhu a v prostoru pod Divadlem Husa na provázku.
Zájemci se mohou hlásit průběžně po
celý rok, vždy nejméně měsíc před plánovanou akcí.
Spolupořadatelům, kteří by rádi organizovali jednorázové či pravidelné sezonně
nebo tematicky zaměřené farmářské,
gastronomické, řemeslnické, kulturní, volnočasové akce, jarmarky nebo slavnosti,
nabízí spolupráci při organizaci, přípravě
i vyřízení potřebné administrativy.

K dispozici máme také technické vybavení, mobiliář (stoly, židle, prodejní stánky)
a připojení k elektřině. Výzva je vyvěšena
na úřední desce, veškeré informace zájemci
najdou také na stránkách www.trhynazelnaku.cz, případné dotazy zodpoví vedoucí
Oddělení obchodu Mgr. Veronika Staňková
buď telefonicky na číslech 542 526 107
a 777 616 719 nebo prostřednictvím e-mailu:
veronika.stankova@brno-stred.cz.
V minulých dvou sezonách jsme úspěšně
pořádali ve spolupráci s dalšími pořadateli
desítku akcí ročně, od plodinových slavností
přes rodinné akce až po divadelní představení pod širým nebem.
Marta Vojáčková

■
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JSME JEŽÍŠKOVA
VNOUČATA
Těsně před Štědrým dnem se pracovníci
radnice stali pro klientky z Domova pokojného stáří v Brně-Králově Poli, Ptašínského 13, opravdovými Ježíškovými vnoučaty pro rok 2017.
Je pěkné udělat někomu radost, zvlášť
v období Vánoc, a navíc v případě našich
obyvatel, kteří už sami nemohou žít a potřebují péči. Opuštění lidé tvoří až třetinu obyvatel domovů pro seniory a vánoční dárek
pod stromečkem neviděli už roky. A to je
důvod, proč se pracovníci Úřadu městské
části Brno-střed rozhodli zapojit do projektu
Ježíškova vnoučata. Vybrali jedno z přání,
tzv. ﬂoramobil, pojízdný zahradnický terapeutický vozík pro nemohoucí klienty, který
navrhlo školské centrum Lipka pro environmentální vzdělávání. Speciálně navrhnutý
pojízdný stůl, vybavený zahradnickým náčiním a prostorem na květináče a hlínu, umožňuje přivést kousek zahrady přímo k lůžku
klientů. Zahradní terapie stimuluje smysly,
čímž zapojuje různá centra mozku, zlepšuje
motoriku, koncentraci, a hlavně přináší kontakt s přírodou a přispívá k uvolnění. Mgr. Eliška Vondráčková, vedoucí domova, k daru
řekla: „Lidé z Úřadu městské části Brno-střed

se pro nás stali opravdovými ježíšky. I přesto,
že jsem přání ležících klientek do systému
zadala, nevěřila jsem, že by se přání vzhledem k ceně vyplnilo.“ Věříme, že ﬂoramobil
přinese mnoho radosti a bude v domově
(kad) ■
dobře a dlouho sloužit.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
NEJEN PRO 60+
I v roce 2018 jsme pro vás připravili přednáškový cyklus určený nejen pro seniory.
Přednášky se konají ve Společenském sále radnice Brno-střed, Dominikánská 2,
každé úterý od 10.00–11.30 hodin.
✔ 27. 2. 2018
Téma přednášky: Dědictví
Téma přednášky: Dluhy
✔ 3. 3. 2018
✔ 13. 3. 2018
Téma přednášky: Exekuce
Přednáší
JUDr. Irena Spitzová
ze sdružení
Spokojený senior-Klas z. s.
Na všechny přednášky
je vstup zdarma.

CO PŘINESL
UPLYNULÝ ROK
Rok 2017 přinesl na naší radnici řadu
zajímavých událostí v sociální oblasti.
Připomeňme si ty největší.
Na jaře se podařilo uzavřít trojstrannou
spolupráci se zařízením CELSUZ, které
zřizuje Diecézní Charita Brno, a brněnskou pobočkou Úřadu práce. Naše radnice s podporou Úřadu práce zaměstnávala loni v rámci veřejně prospěšných
prací více než sto osob při úklidu ulic.
Jednalo se o lidi dlouhodobě nezaměstnané s řadou znevýhodnění. Právě pro
ně byly určeny služby CELSUZu, zejména pomoc s orientací na trhu práce a hledáním následného zaměstnání, protože
veřejně prospěšné práce mohou vykonávat pouze 12 měsíců a byla by škoda,
pokud by lidé, kterým se podaří obnovit
pracovní návyky a chuť do práce, končili
zpět v nezaměstnanosti.
Další novinkou loňského roku je pečlivější a spravedlivější posuzování žádostí
držitelů průkazů ZTP a ZTP/P o vyhrazení
parkovacího stání. Žádosti nyní posuzují
členky a členové komise zdravotní
a sociální. Je možné tak zohlednit speciﬁckou situaci některých žádostí. Komise zároveň dbá na to, aby nedocházelo
ke zneužívání žádostí, což bylo dříve častou příčinou stížností.
Loňský rok rovněž znamenal velké
změny v rozdělování dotací. Ve všech
dotačních programech byl nově zaveden
transparentní dotační systém a zároveň
došlo k navýšení rozdělovaných ﬁnančních prostředků. V sociální oblasti narostl
objem bezmála na trojnásobek ve srovnání s předchozími lety, když dosáhl výše
500 tis. Kč. Na závěr zmíním důležitou
změnu systému bodování žádostí o byt.
Tento systém v minulosti znevýhodňoval
např. starobní či invalidní důchodce nebo
rodiče na rodičovské dovolené. Nerovnost se podařilo odstranit a systém bodování je tak nyní výrazně spravedlivější.
Věřím, že i další novinky a projekty,
které radnice v sociální oblasti připravuje,
budou ku prospěchu našim občanům.
Letošní rok jsme zahájili aktivně, podpořili
jsme projekt Share Point – veřejnou lednici a skříň pro potřebné. Více se dočtete
Mgr. David Oplatek ■
na str. 5.
člen Rady MČ Brno-střed
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VZPOMÍNKA NA
DOC. KARLA HUDCE
V 11. čísle našeho měsíčníku jsme vloni
v prvních listopadových dnech přinesli rozhovor s doc. RNDr. Karlem Hudcem, DrSc.,
kterým jsme vítali jeho blížící se devadesátiny (18. listopadu 2017). Bohužel zesnul
krátce před nimi, 10. listopadu 2017, v den,
kdy tiskárna expedovala jeho Štýřickou
kroniku.
Rodák z Mokré Hory vystudoval biologii
a zeměpis na brněnské pedagogické fakultě,
v letech 1955–1991 působil v dnešním Ústavu
biologie obratlovců AV ČR.
Publikoval téměř 400 vědeckých prací, což
je unikát nejen mezi zoology. Mimo jiné měl
lví podíl na několikasvazkové monograﬁi Fauna ČSSR – Ptáci jako vedoucí týmu, i jako
autor. Zájemce o přírodu nemůže minout
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR. V roce
2007 byla bleskově rozebrána jeho Příroda
ČR – Průvodce faunou.
Laici se spíše setkají s Atlasem ptáků České
a Slovenské republiky (Academia, 2001),
k jehož vytvoření se kongeniálně spojil se
svým dlouholetým kamarádem, mistrem
vědecké ilustrace Janem Dungelem. Tato

sličná knížka nedávno vyšla posedmé.
Doc. Hudec byl nositelem řady cen a vyznamenání za vědeckou práci i za popularizaci
vědy, což nijak nezměnilo jeho skromnost,
laskavou vlídnost a vstřícnost ke všem slušným lidem bez rozdílu věku.
Nelze se zde rozepsat o jeho rozsáhlém
díle a jeho zcela mimořádných lidských kvalitách. Alespoň tedy odkazuji na 4. číslo časopisu Veronica (2017), které je mu celé věnoMiroslav Sedláček ■
váno.

NOVÁ TRADICE
VE VILE STIASSNI
Chanukový svícen byl ve vile Stiassni středobodem rodinné atmosféry židovského
Svátku světel naposledy v roce 1937.
V prosinci 2017, po osmdesáti letech, si
ryze privátní událost židovské průmyslnické
rodiny snažil přiblížit i spolek Přátelé vily

Stiassni, který ve spolupráci s Židovskou
obcí Brno uspořádal komorní setkání při
zapálení čtvrté svíce chanukového svícnu,
který se ve vile Stiassni rozzářil znovu po
osmdesáti letech.
Události se zúčastnila i pamětnice života
ve vile, paní Marie Straková, a starosta městské části Brno-střed, Martin Landa.
O zažehnutí čtvrté svíce na chanukovém
svícnu se postarala paní Táňa Pelíšková,
členka spolku a místopředsedkyně Židovské obce Brno. Spolek si tímto aktem mimo
jiné připomenul i druhé výročí od svého
ustavení a hodlá v oživování židovských tradic ve vile Stiassni i nadále v průběhu roku
2018 pokračovat.
Zdeněk Musil

STUDENTI
PRO BRNO
Od 22. února do 23. března najdete
v Urban centru na Mečové retrospektivní výstavu, zaměřenou na úzkou
spolupráci města Brna a brněnských
vysokých škol.

Brno je díky existenci řady univerzit
a vysokých škol plné ambiciózních,
nadaných a talentovaných studentů.
Naše město se již dlouhodobě snaží
maximálně využít jejich potenciálu pro
řešení problémů a výzev, se kterými se
při svém rozvoji potýká. Výstava představuje projekty města, které mají za cíl
spolupracovat se studenty, pomáhat
jim v jejich rozvoji, získávat cennou
zpětnou vazbu a inovativní nápady na
jeho rozvoj. Projekty jako MUNISS či
Brno Ph.D. Talent jsou již prestižní, ale
existuje i mnoho dalších příkladů prospěšné spolupráce. Výstava bude
doplněna bohatým doprovodným programem plným setkávání, prezentací
a besed. Nenechte si ujít tuto příležitost
a přijďte se dozvědět něco více o projektech Magistrátu města Brna, které
se snaží udělat naše město chytřejším
a lepším. Doprovodný program najdete
na: www.urbancentrum.brno.cz.
(kad)

■

■
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KAM UMÍSTIT NÁDRAŽÍ –
ŘEKA, NEBO PETROV?
Kde má stát nové brněnské nádraží? Která
varianta je lepší pro město a pro lidi? Proč
už stávající nádraží nestačí?
Vyroste v Jižním centru nová čtvrť? Budou
do Brna jezdit rychlé vlaky?
Přijďte 15. února od 18.00 hodin do Hvězdárny a planetária na Kraví hoře na setkání
s městským architektem Michalem Sedláčkem a jeho týmem, který představí své stanovisko k modernizaci hlavního nádraží.
Dozvíte se hlavní výhody a nevýhody obou
variant. Seznámíme vás s tím, jaký bude další
postup a jak ovlivní stavba nového nádraží
vaši městskou část.
Kancelář architekta města Brna připravila
v únoru a březnu celkem osm setkání napříč
městskými částmi, vždy ve čtvrtek v 18.00
hodin. Vstup je zdarma.
Seznam všech jízd najdete na facebooku
Kancelář architekta města Brna a webu kamnadrazi.cz.
Bc. Vanda Nováková

■

ÚSPĚCHY A PLÁNY
CHYTRÉHO BRNA
Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou Vizi a strategii #brno2050.
Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický dokument města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017
schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.
Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identiﬁkaci a rozpracování
spolupracovalo více než 200 odborníků z univerzit, ﬁrem, neziskového sektoru, řada aktivních občanů, zástupců veřejné správy
a zástupců politických klubů, kteří dohromady
tvoří brněnský městský ekosystém. Každá
hodnota má svého odborného garanta, má
jasně stanovené cíle a měřitelné indikátory.
Do tvorby byla zapojována brněnská veřejnost. A jaké tedy bude Brno v roce 2050?
Bude městem příjemným, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Stane se moder-

ním dopravním uzlem, kombinujícím různé
druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy
za hodinu a do Vídně do 45 minut. Lidé se
budou v Brně cítit bezpečně – ve dne i v noci.
Čistota města se stane běžným standardem.
Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako
nového surovinového zdroje. Běžné úřední
záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line
odkudkoliv na světě. Informace o městě
budou přehledné a srozumitelné všem.
Co bude dál? Schválenou Vizí a strategií
#brno2050 práce nekončí. Z hlediska hokejové terminologie jsme v závěru první třetiny.
V současnosti se pracuje na detailnějším rozpracování, které určí, co je konkrétně v Brně
nejdůležitější realizovat v příštích deseti
letech. Na jaře začne příprava Akčního plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit
pro nejbližší tři roky. Nejdříve však bude zahájena přímá diskuse se starosty městských
částí, série setkání s širokou veřejností včetně
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veřejných panelových diskuzí na vybraná
témata a další aktivity pro zapojení obyvatel
města. První veřejné debaty se uskuteční již
v únoru. Na té první bude diskutována elektronizace správy města. V této souvislosti si
například zkuste odpovědět na otázku. Máte
již svůj online účet Brno iD? Že nevíte, o co
jde? Přitom svůj účet Brno iD již má přes
50 000 Brňanů. Jedná se o jedinečný městský projekt v rámci Smart City v Evropě. Více
o Brno iD a o jednotlivých funkčních aplikacích najdete na www.brnoid.cz. Přijďte, zapojte se nejen do další fáze tvorby #brno2050.
Sledujte www.brno2050.cz nebo www.facebook.com/chytrebrno, kde najdete více informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny
událostí.
Ing. Jaroslav Kacer, ■
náměstek primátora
pro oblast Smart city

Informujeme

BRUSLÁK SLAVÍ ÚSPĚCH
V prosinci 2017 jsme nejen pro milovníky
bruslení otevřeli Bruslák na Moravském
náměstí. Bruslák je opravdu jedinečný, protože nabízí koncept bruslení v centru
a zároveň příjemné místo pro setkávání
s přáteli u dobrého jídla a pití.
Tento koncept je velmi populární třeba ve
Vídni a díky nové chladící technologii, kterou
nakoupila městská část Brno-střed společně
s Magistrátem města Brna, si ho můžeme
nyní dopřát i v Brně. Vyniká mimo jiné tím, že
byl vystavěn na velmi zajímavém místě kolem
sochy markraběte Jošta Lucemburského.
Bruslaři se tak k soše koně s rytířem mohou
přiblížit až na dosah a v rozumné rychlosti
pod ní i projíždět. Navíc pořadatelé mysleli
i na malé děti a připravili pro ně pomůcky
v podobě designových zvířátek. Děti se tak
učí bruslit třeba s tučňákem a na místě je i půjčovna bruslí.
Bruslí se denně v několika časových blocích, a to od 10.00 do 12.00 hod., od 13.00
do 15.00 hod., od 16.00 do 18.00 hod. a od
19.00 do 21.00 hod. V mezičasech je led
upravován rolbou, takže je vždy v perfektním
stavu. Velkým plus Brusláku je jeho zázemí
s kvalitním občerstvením. Ať je ráno nebo

večer, na zájemce zde vždy čekají čerstvé
waffle, donut Bruslák, kakao s rumem, svařený pivní nápoj od Ochutnávkové Pivnice
nebo horké ovoce od Pablo EscoBar. Zastavit
se můžete i u stánku justWINE a na skvělém
zážitku se podílejí i Johnny’s Churros, Frappé
CAR a Mlsná holka. Velkým lákadlem je i foodtruck Medy Chef se skvělými burgery a domácími hranolkami. Díky vyhřívaným zónám se
zde budete cítit příjemně. Po celou dobu hraje hudba mediálního partnera rádia Krokodýl,
takže výsledná atmosféra je skutečně pří-

jemná. Kromě bruslení a labužnických dobrot
nabízí Bruslák i doprovodný program. Zažít
jste už mohli oslavu silvestra nebo kurz bruslení pro děti se zkušenými instruktory. Kurzy
bruslení se budou ještě opakovat, sledujte
www.bruslak.cz.
Srdečně zveme všechny milovníky bruslení
i příznivce lahodného jídla a pití, aby Bruslák
navštívili a atmosféru sami vyzkoušeli.
(kad) ■
Foto: Metting Zone, s. r. o.
včetně titulní strany

ÚNOR V TRŽNICI BRNO
VE ZNAMENÍ VALENTÝNA
Ani v nejkratším měsíci roku nezůstane
Tržnice Brno bez doprovodných gastronomických a společenských akcí. Návštěvníci
se mohou těšit na již zavedené akce, ale
také na novinky, které chystají jednotliví
prodejci.
Jako každou první sobotu v měsíci se
i v únoru (konkrétně 3.) budou konat bleší
trhy s názvem Dobrá karma. Prodejci se
mohou registrovat přes internet, ostatní si
pak mohou přijít vybrat všemožné poklady.
Při té příležitosti si návštěvníci mohou v tržnici
nakoupit třeba maso na neděli, stavit se na
lehký těstovinový oběd, vše zapít pivem
z malého pivovaru nebo kávou z místní pražírny, ochutnat výborné sýry z Dolních Dunajovic, uzeniny nebo RAW dobroty, vybavit se
kořením, medem a tak dále. Zkrátka strávit
v Tržnici Brno příjemnou sobotu. O týden později, 10. února, se bude konat další díl degus-

tací exkluzivních nápojů s názvem B:Degusto.
Akce začíná v 8 hodin večer v nejvyšším patře
Tržnice Brno a vstupné je zdarma. Kromě
degustace mohou návštěvníci jednotlivé drinky hodnotit a rozhodnout tak o nejlepším
kousku večera. Informace najdou zájemci na
www.facebook.com/brnovenue a na stránkách www.trznicebrno.cz.
V prodejně Maso Klouda by měl 16. nebo
17. února hostovat známý šéfkuchař Michal

Göth, který v současné době působí v restauraci Miura v Čeladné. Přesný termín akce
nebyl v době uzávěrky ještě známý, informace bude k dispozici na webu tržnice.
Pivní prodejna Craftbeer Bottle Shop & Bar
připravuje na 15. února další hostování pivovaru. Tentokrát svá piva představí žatecký
pivovar Falkon.
Cupcakekárna v přízemní Bistro pasáži
chystá v týdnu od 12. do 17. února speciální
Valentýnskou edici cupcakes, zamilované
zápichy i vlastní přáníčka. La Donuteria Brno
připravuje na stejný týden speciální valentýnské donuty.
„Budou ideální k obdarování kohokoliv
z lásky. Nebude chybět ani Valentýnská soutěž o tyto donutky. Podmínky uvedeme na
našich sociálních sítích,“ zve Iva Kadlčková
z La Donuteria.
Jan Šmikmátor

■
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ENCOUNTER JE ZPĚT
Již poosmadvacáté se od 17. do 21. dubna
2018 v Brně uskuteční Mezinárodní festival
divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Jedná se o kulturní akci, kterou připravují
studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Na pět dubnových dnů se do moravské
metropole sjedou mladí umělci z celého světa
se svými divadelními inscenacemi. Nacházejí
zde prostor pro vzájemné diskuze a výměnu
zkušeností mezi sebou i mezi pedagogy
a profesionály. Nejčastěji se festivalu účastní
studenti evropských uměleckých škol, nicméně každoročně se festival může pyšnit
i zástupci jiných částí světa, nejčastěji Asie
či Ameriky. Představení hlavního programu
mohou návštěvníci zhlédnout na scénách
JAMU – Divadelní studio Marta a Divadlo na
Orlí a Centra experimentálního divadla –
Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo

a Divadlo U Stolu. Každý ročník festivalu provází téma, které propojuje jednotlivé festivalové výstupy. To letošní – Losing ground
neboli ztráta půdy pod nohama – je chápáno
jako životní situace, kdy jsme nuceni vystoupit
z naší komfortní zóny, potlačit strach a nelpět
na zažitých postupech, hodnotách či názorech, ba naopak, tvořit nové.
Festival je každoročně podpořen ambasadorem, který je tváří celé akce. Pro 28. ročník se jím stal herec Jiří Bartoška. Ten se objeví jak ve videospotu v České televizi, tak na
festivalu samotném. Zároveň festival podporují i další mediálně známé osobnosti z řad
absolventů JAMU. V roce 2017 festivalu vyjádřili podporu například herečky Hana Holišová a Dagmar Havlová či herec Pavel Liška.
Letošní ročník se může pyšnit novým festivalovým rekordem, a sice největším počtem
přihlášených škol. Festivalu se chce zúčastnit

47 divadelních škol z celého světa, např. ze
Srbska, Polska, Íránu, Anglie nebo třeba Brazílie. V lednu zasedla výběrová komise, která
rozhodla, které umělecké školy mohou prezentovat svá představení na festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018. Seznam vybraných
škol i jiné informace organizátoři sdílejí s veřejností i skrze stránky www.encounter.cz
a skrz sociální sítě. Už teď tedy můžete plánovat, jaké přestavení, diskusi nebo třeba
koncert budete chtít navštívit.
Ladislav Horák

■

Názory zastupitelů

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Ve věci směny nemovitostí
v lokalitě za Lužánkami,
které jsou potřebné pro
výstavbu multifunkčního
sportovního areálu, máme
další posun.
Rada města Brna dne 9. 1.
2018 rozhodla o zadání zpracování znaleckých posudků na domy, které by bylo možno
směnit za nemovitosti Libora Procházky
a jeho ﬁrem v lokalitě Ponava. Namísto bytových domů, jejichž směnu zastupitelé především díky razantnímu nesouhlasu nájemníků
nakonec v prosinci nepodpořili, byly vybrány
nemovitosti v centru města bez bytů s nájemníky. Konkrétně se jedná o domy Starobrněnská 14, Dominikánská 9 (Dům pánů z Kunštátu), Dominikánské nám. 3, Zelný trh 14
(Tržnice) a Špilberk 2. Radní města Brna si
možná myslí, že tentokrát proběhne směna
bez povšimnutí občanů. Já si to však nemyslím, protože nejen já jistě považuji tyto domy
za historické klenoty města Brna. Dům pánů
z Kunštátu je jednou ze tří dochovaných
renesančních památek v centru Brna, byl
postaven v polovině 14. století, do renesanční

podoby byl přestavěn na konci 16. století
a od roku 1708, tedy více než 300 let, je
majetkem města. V současné době je využíván Domem umění ke kulturním účelům.
Tržnice na Zelném trhu je stavbou z období
pozdního funkcionalismu a po právě ukončené rekonstrukci za 70 mil. Kč se měla stát
výkladní skříní Brna-středu jako první městská veřejná tržnice. V domě na Dominikánském nám. 3, který je kulturní památkou
v rámci souboru funkcionalistických polyfunkčních městských domů, v současné
době sídlí některé z odborů magistrátu,
například Odbor školství mládeže a tělovýchovy, Odbor zdraví, Odbor kultury, Odbor
interního auditu a kontroly, a dokonce i předseda kontrolního výboru ZMB. Další kulturní
památkou je dům na ulici Starobrněnská 14,
neboli tzv. měšťanský dům Schmetterhaus,
jehož průchod vede do již zmíněného Domu
pánů z Kunštátu na ulici Dominikánské. Třešničkou na dortu je nemovitost Špilberk 2,
což je objekt bývalé vodárny v jedinečné
lokalitě, který je velmi oblíbeným místem pro
pořádání svatebních obřadů a do jehož
rekonstrukce investovalo město v roce 2009

8 mil. Kč. Toto je dokonce coby součást hradu
Špilberk jedna z národních kulturních památek, což jsou nejvýznamnější součásti kulturního bohatství národa. V České republice
je jich pouze 272, a to včetně movitých věcí,
v celém Brně pak jen 9 včetně například
Petrova a vily Tugendhat. Jelikož ze zákona
má k této stavbě předkupní právo stát, nedokážu si představit, že s prodejem panu Procházkovi bude Ministerstvo kultury ČR souhlasit. Směnu těchto historicky cenných
budov za stavby, které z valné většiny tvoří
chodníky, komunikace, garáž apod. na
pozemcích města Brna, nebo dokonce za
obchodní podíly ve ﬁrmách pana Procházky,
považuji za naprosto neakceptovatelné.
Z mého pohledu není město v tak nevýhodné
pozici, aby se muselo nechat dotlačit k prodeji tohoto rodinného stříbra. Pokud o tom
bude rozhodovat ZMČ, což by minimálně ve
vztahu k tržnici na Zelném trhu mělo, prodej
těchto domů zastupitelé za ODS v žádném
případě nepodpoří.
JUDr. Markéta Vaňková ■
.
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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ÚPRAVY NA RENNESKÉ ULICI
V prosincovém Zpravodaji
jsem referoval o své snaze
zlepšit stav parkování
a zelených ploch na Renneské ulici.
A v mezidobí už se Brněnské komunikace pohnuly
k akci: aktuálně ochránily travní plochy, a to
zvýšením obrubníku nebo osazením polokoulí. Nyní je na přírodě a popřípadě i naší
pomoci, aby si poradila s rozježděnými partiemi a ty byly zase potěchou pro oko a dělaly

nám radost. Od března 2017, kdy jsem danou
prosbu Brněnským komunikacím poprvé
předložil, sice uplynul nemalý čas, ale snad
i zde platí, že konec dobrý, všechno dobré,
takže se sluší poděkovat. Na druhou stranu
nebudu asi sám, kdo bude čekat, zda se spo-

lu s magistrátním Odborem dopravy odhodlají i k vylepšení podoby parkovacích stání,
čímž by se mírně zvýšil jejich nedostatečný
JUDr. Michal Závodský ■
počet.
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

VÝJIMEČNÝ KRYT 10-Z
NA ULICI HUSOVA
Rád bych čtenářům zpravodaje připomněl, že na ulici Husova v samém srdci
naší městské části se
nachází výjimečná expozice protileteckého a protiatomového krytu 10-Z, která rozhodně stojí za návštěvu.
Jedná se o místo, které názorně dokládá
složité brněnské dějinné zvraty ve 20. století,
zejména působení 2 totalitních režimů –
nacismu a komunismu.
Kryt vzniknul během druhé světové války
jako úkryt Luftschutzu (protiletadlové obrany)
zejména před americkým a v závěru války
i sovětským bombardováním.
Po válce v něm byl umístěn i velkoobchod
s vínem Löwy a Šmíd, který byl bezprostředně
po únoru 1948 znárodněn.
K dobudování samotného atomového krytu pro až 500 prominentních osob došlo
v roce 1959. Až do roku 1993 zůstal ve správě armády a šlo o přísně tajný objekt.

Jedná se i o místo se zachovalým technickým zázemím v labyrintu chodeb pod
Špilberkem, což je další faktor, který přibližuje období jeho vzniku a dalšího užívání.
Součástí expozice jsou i dveře od cely smrti
z bývalé věznice na brněnském Cejlu se
vzkazy odsouzených k smrti.
Součástí dějin města Brna jsou i takovéto
artefakty a je na místě návštěvníkům připomínat i tyto neradostné momenty naší minulosti už jen proto, aby se nikdy nemohly opakovat.
K dispozici jsou komentované prohlídky,
a to i v nočních hodinách. Zvláštností je i konstantní teplota 14 stupňů bez ohledu na roční
období.
V září 2017 si tohoto místa všimnul dokonce i britský Guardian a označil jej za unikátní
a jako muzeum na světové úrovni, protože
srovnání s něčím obdobným se prakticky
nenabízí. Zejména období studené války je
navíc obecně velmi přehlížené, a nejen
v České republice.

Vstupní prostor krytu je upraven jako
mléčný bar inspirovaný zejména normalizační kuchyní. Pro ty, kteří si tuto dobu pamatují, to může být výjimečná příležitost
k zavzpomínání.
Menu připravil známý slovenský šéfkuchař
Marcel Ihnačák. Abych se od podrobností,
které nakonec každý může při své návštěvě
vidět na vlastní oči (nebo dočíst z webových
stránek: 10-z.cz), vrátil zpět k původní myšlence, která mne vedla k napsání tohoto
článku, tak chci hlavně vyzdvihnout, že na
území naší městské části díky této jedinečné
a záslužné výstavě existuje možnost střetávání minulosti a přítomnosti.
Původně přísně tajný prostor určený
pouze prominentům se tak nyní otevřel pro
celou veřejnost.
Závěrem už jen dodávám, že všem, kterým není stav a rozvoj (včetně kulturních
aspektů) městské části Brno-střed lhostejný,
určitě doporučuji tento zajímavý prostor
navštívit, nebudete zklamáni!
Mgr. Tomáš Řepa ■
zastupitel MČ Brno-střed
za ČSSD

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

OSUD ŽIDOVSKÉ RODINY
DEUTSCHŮ

Říká se, že historii tvoří historky a že velké
dějiny se nejlépe dokreslují na konkrétních
příbězích jednotlivců. Protentokrát tedy
opustíme obecné vyprávění o brněnské historii a podíváme se mnohem blíž na osud
konkrétní rodiny z přelomu 19. a 20. století.
V předchozím díle našeho vyprávění jsme
se ocitli v polovině 19. století, tedy v době,
kdy se začaly naplno odrážet reformy započaté už Josefem II., kdy se evropská společnost začala revolučními prostředky hlásit
o svoje práva a kdy odstartoval nebývalý technický progres. Společenské a politické změny
vyvolané revolučními roky 1848–1849 se přirozeně nevyhnuly ani Brnu a dotkly se i židovského obyvatelstva, které tvořilo v Čechách
a na Moravě nemalé množství. Liberalizace
poměrů přinesla oﬁciální zrušení židovských
ghett, familienského zákona a toleranční
daně. Na tyto transformační procesy a postupný nástup kapitalismu reagovali čeští a moravští židé hromadným sestěhováním se do
městských aglomerací a významných průmyslových oblastí. Jejich úplné zrovnoprávnění
s křesťanskou většinou pak přinesla prosincová ústava z roku 1867, která židovským obyvatelům přiznala volební právo. Židé začali
velmi záhy po své emancipaci vynikat v celé
řadě odvětví – v průmyslu, v bankovnictví,
v právu, ve vědě nebo v hudbě.
Jedním z takových příkladů může být i rodina Maxe Deutsche (1801–1883), který opustil
rodné Říčany a odešel do Brna, aby si v roce
1851 vyžádal od Krajské vlády v Brně oprávnění
k výrobě rosolky a likérů. Už o rok později vedl
Zemský soud v Brně jeho ﬁrmu v obchodním
rejstříku. Výrobu provozoval ve vlastním domě

na Nových Sadech č. p. 89, dnes Nádražní ulice č. 3. Po smrti Maxe Deutsche pokračovali
v rodinném obchodu i všichni tři jeho synové.
V roce 1884 založili ﬁrmu Brüder Deutsch,
jejímž předmětem podnikání byl sice obchod
s voly, ale v roce 1911 požádali Zemský soud
v Brně o zápis změny podnikání ﬁrmy, která
se opět věnovala pálení lihovin. Firma zahájila
výrobu v roce 1918 v Pekařské ulici č. 76/78
a vstoupili do ní synovci zakladatele ﬁrmy Otto
a Moritz Deutschovi. Od roku 1920 byla ﬁrma
uváděna také pod českým názvem Bratři
Deutschové a od roku 1931 rozšířila předmět
podnikání také o obchod s vínem.
Otto Deutsch se narodil v Brně roku 1867.
V roce 1913 se oženil s o dvaadvacet let mladší
Berthe (Bertou) rozenou Strakoschovou, s níž
měl děti Heralda a Gerdu Inge Edit. Patrně
v roce 1936 zakoupili Otto a Berta Deutschovi
jednu z posledních volných parcel č. 109/3
v nově vznikající ulici Jana Máši (dnes Mášova)
za účelem výstavby vlastního nájemního domu.
Projekt byl svěřen architektovi židovského
původu Maxu Tintnerovi, který počátkem roku
1937 vypracoval projekt na stavbu čtyřpatrového funkcionalistického domu č. 24. Ve stejném roce projektoval také pro židovskou rodinu Karla a Hildu Sinkovy protější dům č. 23a.
Za stavbu byl odpovědný známý brněnský stavitel, rovněž židovského původu, Artur Eisler,
jehož ﬁrma byla pověřena třeba i stavbou vily
Tugendhat. Kolaudace domu se uskutečnila
1. října roku 1937. Vlastní dům však Deutschovi
užívali jen krátkou dobu. Po okupaci nacisty
byla ﬁrma a dům na Mášově ulici zabaven jako
židovský majetek. Společnost Bratří Deutschové byla dána pod nucenou správu a treu-
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händerem byl ustanoven výnosem říšského
protektora Wilhelm Dittrich z Brna. Po jeho
odvolání se správcem ﬁrmy stal v roce 1940
Ludwig Jemelik, který ji na základě vynucené
kupní smlouvy ze dne 7. září 1941 koupil za cenu
535 000 korun a tím ji arizoval. Protože Jemelik
sloužil zároveň ve wehrmachtu, udělil prokuraturu ﬁrmy své sestře Elisabetě a v roce 1942
změnil název ﬁrmy na L. Jemelik – Likör und
Fruchtsäftefabrik, Wein und Essighandel Brünn.
V té době už byl ovšem Otto Deutsch se
svojí rodinou vystěhován z vlastního domu.
Uvolněné byty v jejich domě pak obsadili nacističtí důstojníci. Poslední adresou Otto Deutsche
je v policejní přihlášce uváděna Hoppengasse
(dnes Hoppova). 23. března 1942 byl Otto
Deutsch s manželkou převezen transportem
Ad-101 do Terezína a odtud 25. dubna 1942
transportem An-739 do ghetta ve Varšavě, kde
oba zahynuli. Jejich syn Herald byl transportován z Prahy 25. února 1944 do Terezína,
odtud do Osvětimi a nakonec do koncentračního tábora Schwarzheide, kde byl 1. října 1944
zavražděn. Konec války přečkala jen dcera
Gerde Inge Edit, která ale zemřela v roce 1946
v Miláně. Nutno dodat, že stejně tragický osud
potkal i zmíněného architekta domu na Mášově
Maxe Tintnera i jeho stavitele Artura Eislera.
Po osvobození Brna byla ﬁrma L. Jemelik považována za německý majetek a byla tak do ní
zavedena národní správa. Po žádosti o restituci,
kterou vedl Gerhard Karl Deutsch, syn Moritze
Deutsche, byl majetek v roce 1947 rodině vrácen. Záhy ale znovu zasáhly události velkých
dějin a po únoru 1948 byla do ﬁrmy zavedena
národní správa a správcem ustanovena ﬁrma
Rájecké závody lihovarské n. p. Rájec nad Svitavou. Rodina Deustchova zmizela z tváře města téměř beze stopy. Dodnes však stojí dům
na Pekařské 76/78, kde rodina do roku 1937
bydlela a kde sídlila ﬁrma Bratři Deutschové.
Dlouhou dobu neudržovaného domu se ale
před nedávnem chopila skupina mladých
architektů a umělců, kteří zde vytvořili velmi
zajímavý tvůrčí prostor s architektonickými studiemi, kinosálem a kavárnou, který stále udržuje speciﬁcký industriální charakter domu.
Rovněž obyvatelé domu na Mášově ulici 24 si
před několika lety vzpomenuli na někdejšího
stavebníka a obyvatele domu a před dům
nechali do chodníku vložit Stolpersteine/Kameny zmizelých, které Otto Deutsche a jeho rodinu připomínají.
Michal Doležel, ■
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

JANA PŘIBYLOVÁ
PRIMABALERINA NÁRODNÍHO DIVADLA
BRNO, PŮVABNÁ A MILÁ ŽENA
Povídaly jsme si při kávě a já jen nevěřícně
poslouchala, jak krásně se žije s uměním,
pokud ho máte v krvi, pokud máte nadání,
a pokud svou práci milujete. Bylo to milé povídání a kousek z něj si můžete nyní přečíst.

Baletíte od malička?
Ne, začínala jsem se sportovní a moderní
gymnastikou. Vyučovala nás členka baletního
souboru a ta se zmínila rodičům, že mám nadání pro balet. Přivedla mě na zkoušku do
Baletní školy Ivo Váni Psoty, a pak už jsem
chodila třikrát týdně k paní profesorce Kateřině Gratzerové. Už tehdy jsem věděla, že
chci na Taneční konzervatoř. V Brně můj ročník neotevřeli, tak jsem šla do Prahy. Byl to
pro mě zlom, odejít ve 13 letech z domu od
maminky a tatínka. Měla jsem štěstí, že jsem
v Čechách měla tetu a babičku s dědečkem,
nebyla jsem úplně sama. Po maturitě a absolutoriu jsem se vrátila do Brna a v srpnu 1986
jsem nastoupila do Janáčkova divadla.

Vy už tancujete tolik let?
To není možné.
Ale je, kariéru jsem ukončila v roce 2014,
takže jsem tancovala krásných 28 let. Provázely mě úrazy kolene, mateřství, vždy jsem
musela kariéru přerušit, ale vždy jsem ji nastartovala. Každou další sezonu jsem brala jako
bonus, že tělo ještě slouží, že můžu tancovat.

Jak se balet kloubí s rodinou?
To musíte mít štěstí, že máte dvě babičky,
které jsou ochotné pomáhat a hlídat. A já to
štěstí měla. Manžel je také tanečník, takže
pro mě měl pochopení. Já jsem opravdu ze
šťastné planety, jak mi vše v životě vychází.

Jaká je vaše vysněná, nejtěžší
a nejprestižnější role?
Myslím, že Labutí jezero je snem snad každé
baletky. A mně se to poštěstilo, že jsem si
Odettu-Odilii zatančila. Teď s odstupem vím,
že tahle role je u mě někde nejhlouběji v srdíčku. Mohla jsem si ji užít ve dvou nastudováních
a měla jsem to štěstí, že se mnou pracoval
pedagog evropského měřítka Robert Strajner.
Je zajímavé, že ten samý krok můžete udělat
pokaždé s jiným pocitem. A on mě tohle naučil.
A tahle role je vlastně i ta nejtěžší. A je fakt,
že jsem o ní odmala i snila, přála jsem si, abych

jednou měla na tváři peří a mávala křídly. A byla
i nejprestižnější, dostala jsem za ni Thálii.

Čemu se teď věnujete?
V divadle jsem stejně pořád, teď jako
taneční pedagog a asistent choreografa.
Mám na starosti baletní tréninky celého souboru a některé zkoušky na představení.
A navíc vedu úžasné hodiny tance v Rubínku,
věnuji se amatérskému tanci dospělých. To
je pro mě práce pro radost. Dámy, které hodiny tance navštěvují, jsou tak nadšené, vidím
na nich, že je to baví.

Nechybí vám publikum
a jeviště?
Chybí mi to, pořád bych lidem ráda něco
dávala. U baletu je to tak, že ve věku, kdy
v hlavě přesně víte, co byste měli dělat, tak
tělo už nemůže. V tom je balet krutý.

Máte teď víc času?
Ne, myslela jsem si, že budu mít, ale není
tomu tak. Aktuálně chystáme novou premiéru
na březen do Mahenova divadla, jsou to čtyři
kratší moderní choreograﬁe. A když dotrénujeme, tak jdu večer na představení a koukám, kde se objeví nějaká chybka, kterou
bychom měli opravit, co bychom mohli zlepšit.

Co máte v centru Brna ráda?
Celý život pracuji v centru města a musím
říct, že se mi Brno líbí čím dál víc, má atmosféru, kavárničky, zahrádky, studenty, žije to
tu. A mám třeba ráda Starou radnici, moc se
mi líbí i Zelňák. V létě jsme měli vystoupení
na Biskupském dvoře a já se pořádně rozhlédla a byla jsem překvapená, jak je to naše
Brno krásné, stačí zvednout oči.

Co byste v centru změnila?
Pořád si nemůžu přivyknout na orloj na
náměstí Svobody. Ten bych dala pryč. Jinak
jsem spokojená, mám Brno ráda takové, jaké
je. Možná by někde mohla hrát hudba a mohlo se veřejně tančit, to by se mi moc líbilo.

Co byste vzkázala Brňanům?
Kdyby se na sebe lidé hezky a víc usmívali,
to by se mi opravdu moc líbilo a Brnu by to
slušelo. Nic to nestojí, tak proč to nedělat?
Kateřina Dobešová

Jana Přibylová
Brněnská rodačka, absolventka pražské Taneční konzervatoře, sólistka
baletu Národního divadla Brno v letech
1989–2014. Ve své taneční kariéře vynikala jako představitelka hlavních rolí
klasického repertoáru, jako jsou Swanilda v Coppélii, Giselle, Klára v Louskáčkovi, Aurora ve Spící krasavici,
Odetta-Odilie v Labutím jezeře, Gamzatti a Nikia v Bajadéře, Medora v Korzárovi, Julie v Romeu a Julii, Kitri v Donu
Quijotovi, Frygie ve Spartakovi. S úspěchem ztvárňovala i role současného
repertoáru – Esmeralda v Notre-Dame
de Paris, Zobeida v Šeherezádě, Marie
Stuartovna, Anastázie v Ivanu Hrozném
a Sólo v D.M.J. 1953–1977 a další. Za
své mimořádné umělecké výkony získala řadu profesionálních ocenění. Byla
oceněna prémií Českého literárního
fondu 1993 za titulní roli Natalie a prestižním oceněním pro české divadelní
umělce, Cenou Thálie 1999 za roli
Odetty-Odilie v Labutím jezeře. Na
tutéž Cenu byla nominována i v roce
1993 za roli Esmeraldy v Notre-Dame
de Paris, v roce 1996 za roli Julie, v roce
2001 za roli Kláry v Louskáčkovi, v roce
2004 za roli Nikie v Bajadéře a v roce
2007 za Frýgii ve Spartakovi. Je také
držitelkou ceny Philip Morris Ballet Flower Award pro nejlepšího baletního
umělce v České republice za rok 1996.
Od sezony 2011/2012 působí v Baletu
NdB jako baletní mistr. I po ukončení
aktivní kariéry pracuje v Janáčkově
divadle jako baletní pedagog a asistent
choreografa. Je vdaná, má syna, který
studuje architekturu. Společně s manželem, který je také tanečníkem, tráví
nejraději volný čas procházkami v přírodě, na chatě a na zahrádce.

■
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Inzerce

Vezměte zdraví do svých rukou!
Sdružení taoistického taichi v ČR
si vás dovoluje pozvat na ukázková cvičení
taoistického tai chi, která se uskuteční v
Po/Mon
Po/Mon
Út/Tue
ST/Wen
Čt/Thu

(od 19. 2.)
(od 19. 2.)
(od 20. 2.)
(od 21. 2.)
(od 22. 2.)

17.30–19.00
16.30–18.00
10.00–11.30
16.00–17.30
10.00–11.30

KVIC, Pálavské nám.15, Brno-Vinohrady
Centrum Brno, Gorkého 45
Centrum Brno, Gorkého 45
Centrum Brno, Gorkého 45
Centrum Brno, Gorkého 45

Tai chi je unikátní cvičení, zaměřené na podporu a zlepšování
fyzického a duševního zdraví. Pomáhá uvolnit stres, zlepšit
soustředění, paměť, rozvíjí rovnováhu, pohyblivost páteře, kloubů
a šlach. Zlepšuje cirkulaci krevního oběhu a funkci lymfatického
systému. Cvičit mohou lidé všech věkových kategorií.
Cvičení vedou školení instruktoři.

www.taoist.cz

Bonus Brno

Chcete prodat
Vaši nemovitost?
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OD Vichr | Kobližná 19 | Brno 602 00 | dveře číslo 309–311
otevírací doba: každý pracovní den 9–16 hod.
Pro přesný termín bez čekání volejte: 511 440 540 | www.seniorsafe.cz, info@seniorsafe.cz

31 profesionálů

Výběr z 12 000 brýlí

CHCETE VIDĚT LÉPE?

ABSOLVUJTE BEZPLATNĚ JEDINEČNÉ ZÁŽITKOVÉ 3D VYŠETŘENÍ
LEDEN + ÚNOR 2018
Objednejte se online na www.ocnistudio.cz,
nebo telefonicky na jednotlivých pobočkách.

BRNO

HODONÍN

Veveří 111

Štefánikova 1

725 437 152

725 437 150

Moravské nám. 14

Vyšetření provedené zkušenými optometristy
na nejpokrokovějších přístrojích
Nejnovější metody v oblasti vyšetřování
očí za využití 3D technologie
Záruka spokojeného vidění

725 437 154

Nádražní 10
724 219 181

Křenová 71
725 437 153

PODMÍNKY AKCE
Akce platí od 2. 1. 2018 do 28. 2. 2018 v Očním Studiu Aleše Žejdla
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Akce platí při uzavření brýlové zakázky v jakékoliv hodnotě

Inzerce

PRAČKA

soukromá školka a jesle
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A++, 6 kg, 1000 ot./min.
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5.990 Kč
DOPRAVÍME, INSTALUJEME
A NEFUNKČNÍ ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

SPRÁVA
NEMOVITOSTÍ

…bydlete s námi
bez starostí
Kroftova 1, 616 00 Brno
WHOHPDLOLQIR#KRPH¿QF]
ZZZKRPH¿QF]

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

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

info@tzbcentrum.cz

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

1.–3. 3. 2018
FESTIVAL CHUTÍ
MINIPIVOVARY
VÍNO
SPECIALITY
FARMÁŘSKÉ TRHY

VÝSTAVIŠTĚ
BRNO

SOUBĚŽNĚ S VELETRHEM SALIMA

www.bvv.cz/festivalchuti
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Inzerce

VÝKUP
PENÍZE
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STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m
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tel.: 737 171 367
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VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost
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+420 721 432 806

Nově otevřeno
PohĜHbnictví NOSTALGIE s.r.o.

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO: 533 42 40 46, 602 891 347
wwwQRVWDOJLHF]

BROUŠENÍ

Objednávková místa:
.ĢtGOovická 31, Brno
3DUNRYiQtYHGYRĜH
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42
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OSTŘENÍ

0HQGOovo nám. 8, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11

pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.

9tGHěVNi%rno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28

Husitská 14, Brno
www.nabrousime.cz

Prevence

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁLEZU
PODEZŘELÉHO PŘEDMĚTU
Botanická ulice v Brně byla letos 2. ledna
uzavřená. Důvodem uzavření ulice bylo
hlášení podezřelého zavazadla a ohrožení
osob.
Policie evakuovala obyvatele dvou obytných domů. Omezená byla i doprava. Výbušný systém pyrotechnici nakonec nenašli, obyvatelé se mohli vrátit do svých domovů,
provoz byl obnoven. Podezřelého zavazadla

si můžeme povšimnout zejména v místech,
kde je velký pohyb veřejnosti. Jedná se
zejména o prostory na vlakovém nebo autobusovém nádraží nebo zastávce, v obchodním centru, na úřadě, na náměstí a na dalších
místech. Zavazadlo – například kufřík, taška
nebo jiný druh zavazadla může obsahovat
výbušné systémy, chemické a jiné nebezpečné látky.
Při nálezu opuštěného zavazadla, jež budí
dojem výbušniny nebo třaskaviny a představuje hrozbu, je nezbytné, aby nálezci dodržovali kroky doporučené Hasičským záchranným sborem JmK:
• nemanipulovat se zavazadlem, ustoupit
do bezpečné vzdálenosti
• v žádném případě zavazadlo neotvírat,
neodbornou manipulací by mohlo dojít
k výbuchu nebo ztrátě kriminalistických
stop
• pokud naleznete zavazadlo v prostorách
MHD, neprodleně o něm informujte řidiče,
případně jiného odpovědného pracovníka
MHD

• při nalezení zavazadla na jiném místě volejte Policii ČR, nebo městskou policii, případně tísňovou linku 112, operátorovi sdělte všechny potřebné informace
• je vhodné informovat o možném nebezpečí ostatní osoby nacházející se v okolí
nálezu do příjezdu policejní hlídky.
Je možné, že se někteří z vás nebo vaši
blízcí mohou dostat, například v rámci dovolené nebo na toulkách přírodou, do kontaktu
s nebezpečnými předměty nebo s nevybuchlou municí.
Je nutné mít na paměti, že nebezpečný
předmět, jakým jsou třaskaviny a jiné výbušniny, může mít mnoho podob a modiﬁkací,
přičemž často vzhledem výbušninu ani nepřipomíná.
Může se jednat o formu armádní munice,
podomácku vyrobenou výbušninu v podobě
kovové trubice nebo jen o papírovou krabici
s třaskavým obsahem. Ve všech případech
je nutné dodržovat výše doporučená bezpečnostní opatření.
Ing. Ludmila Zrůstová

■

Naše školy

KŘENKA SLAVILA 111 LET

Plesovou nocí byly 12. ledna oﬁciálně zahájeny oslavy 111. výročí založení Gymnázia
Křenová.
Na Výstavišti Brno se sešlo přes 1200
absolventů, profesorů i současných studentů
gymnázia, aby si užili společenský večer plný
tance i společného vzpomínání. I doprovodný

program večera byl tvořen vystoupeními
křenkovských studentů, absolventů a profesorů. Účastníci mohli zhlédnout profesionální
vystoupení studentů, absolventů i profesorů
ve standardních tancích, na parket se nechat
vtáhnout lidovými melodiemi studenty
z Javorníčku nebo tradičním skotským tan-

cem profesora Watsona. Absolventi se spolu
se současnými studenty představili ve freestyle formaci Křenka CREW a konec večera
a brzké ráno bylo v režii DJ – absolventů.
Nicméně mnohem silnějším dojmem než plný
taneční parket, působila společná setkání
mezi spolužáky a profesory. Vzpomínání na
školní léta i na roky po maturitě bylo slyšet
na každém kroku a dobrá nálada a spokojenost všech účastníků nás organizátory utvrdily v tom, že uspořádat takto velkou akci mělo
smysl. Výroční oslavy však touto plesovou
nocí nekončí. 5. října si svůj sváteční den ve
škole prožijí studenti, 6. října pak bude připravený celodenní program ve škole pro
naše absolventy. Ti se tak budou moci setkat
znovu, tentokrát méně formálně, a budou si
moci doříct to, co na plese nestihli.
Veronika Waldhansová ■
Foto: Ondřej Flek
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Naše školy

EKONOMICKÝ TÝM ROKU

Letošního 14. ročníku soutěže Ekonomický
tým 2017 se zúčastnilo 12 týmů z celé republiky, titul získalo družstvo hostitelské
Obchodní akademie, Střední odborné školy
knihovnické a Vyšší odborné školy Brno
na Kotlářské 9.

ve složení Eliška Benešová, Lucie Procházková a Regina Dervišoska. Městská část
Brno-střed nad soutěží převzala záštitu
a vítězkám gratuluje. „Na naše studenty jsme
právem hrdí. Nejen že takto skvěle reprezentovali školu v odborné soutěži, ale úspěchy sklízejí i ve sportovních soutěžích. V prosinci nás třeba potěšil bronz z krajského
finále ve volejbalu, který naše děvčata vybojovala,“ ocenil výkony svých studentů ředitel
školy. Škola myslí i na kvalitní jazykové vzdělání, studenti se účastní dvoutýdenních stáží
v Londýně, kde je pro ně připravena praxe
ve firmách. Zkušenosti tedy sbírají třeba v realitních kancelářích, účetních firmách, cestovních kancelářích, personálních agenturách
a dalších.
Ing. Mgr. Jiří Haičman

■

ZA OSUDY HRDINEK

ZŠ HUSOVA
JE MODELOVOU
ŠKOLOU
Od začátku školního roku se naše škola
zařadila do rodiny modelových škol
projektu Pomáháme školám k úspěchu.
Jedná se o jedinečný vzdělávací projekt pro vybrané veřejné školy v ČR, který
iniciovala a ﬁnancuje nadace The Kellner
Family a realizuje společnost Pomáháme
školám k úspěchu. Díky podpoře letos
probíhá vzdělávání pedagogického sboru, účastníme se Festivalu pedagogické
inspirace v Praze-Kunraticích, školení
Typologie osobnosti MBTI, návštěv na
projektových školách, sdílení zkušeností
s kolegy z jiných škol. Dvě pedagogické
konzultantky, zkušené učitelky, mentorky,
lektorky a koučky v jedné osobě pracují
jako průvodkyně učitelů na cestě ke
zlepšování výuky. Zaměstnáváme dva
pedagogické asistenty/párové učitele,
což nabízí možnost věnovat více pozornosti každému dítěti a podporujeme vzájemné učení učitelů a leadership. Navíc
vybavíme školu pomůckami a odbornou
literaturou pro efektivní výuku. Vše směřuje k tomu, aby se u nás každý žák učil
naplno a s radostí.
Roman Tlustoš

Všechny soutěžící týmy byly tříčlenné a tvořili je studenti 4. ročníků. Jejich vědomosti
prověřil test odborných znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, financí a informačních technologií. Otázky a úkoly byly náročné
a na vysoce odborné úrovni. Studenti museli
dále vytvořit 10minutovou prezentaci na téma,
které vylosovala odborná porota složená
z ředitelů obchodních akademií z celé ČR,
vysoce erudovaných odborníků z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a z Akademie Sting
v Brně. Odborná porota rozhodla takto: Nejlepším ekonomickým týmem České republiky
se stal tým pořádající školy, Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické
a Vyšší odborné školy Brno, p. o., Kotlářská 9

■

Na ZŠ Husova se uskutečnil projekt Ženy
proti nacismu. Prostřednictvím osudů
Marie Sedláčkové, Natalie Tulasiewicz
a Sophie Scholl si žáci uvědomili, že boj za
svobodu a demokracii, stejně jako pojmy
hrdinství a odvaha neznají hranice. Všechny tři ženy totiž zaplatily za své protinacistické aktivity svým životem.
Studenti se vydali na exkurze do míst, kde
se osudy všech tří hrdinek odvíjely. První
exkurze proběhla v září na východní Moravu
a Valašsko, kde během druhé světové války
působily četné odbojové organizace a partyzánská hnutí. Těmto odbojovým organizacím pomáhala také Marie Sedláčková. Další
exkurzí byla říjnová návštěva památníku bývalého koncentračního tábora Mauthausen
v Rakousku. Celkem zde bylo zavražděno
přibližně 4500 Čechů a Slováků, jednou
z obětí byla i Marie Sedláčková, zvaná Manka.
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Na začátku prosince proběhla třídenní vzdělávací exkurze do Bavorska. Prvním cílem
cesty byl památník koncentračního tábora
v Dachau, kde byla zavražděna Natalia Tulasiewicz. V Mnichově jsme si prohlédli hlavní
budovu místní univerzity, kde studovala Sophia Scholl a někteří další členové odbojové
organizace Bílá růže. Poslední den exkurze
jsme navštívili Norimberk, kde nacisté ve třicátých letech zbudovali monumentální stavby. Poslední prosincový den pak proběhla
jednodenní exkurze do Prahy, které se
zúčastnily téměř všechny třídy druhé stupně.
Jedním z cílů byl památník hrdinů heydrichiády v Resslově ulici v Praze.
Žáci ale poznávali také brněnská místa
spjatá s obdobím protektorátu a nacistickým
terorem, třeba Kounicovy koleje či budovy
dnešní Právnické fakulty MU.
Jakub Cimala

■

Naše školy / Volný čas

PROJEKT ERASMUS+
NA HROZNOVÉ
Na Základní škole Brno, Hroznová 1 probíhá projekt Učíme se společně a zabývá se
společným vzděláváním.
Hlavními aktivitami jsou získání mezinárodní zkušenosti a následné zlepšení začleňování žáků se znevýhodněním do hlavního
vzdělávacího proudu. Projekt je ﬁnancován
Evropskou unií prostřednictvím programu
Erasmus+. Vydal jsem se v říjnu 2017 na metodický kurz pro vedoucí pracovníky škol do
Southamptonu. V Anglii je míra inkluze ve
vzdělávání téměř absolutní a dobrá praxe je
pro nás inspirativní. Během pobytu jsem spo-

lečně s kolegy z evropských zemí absolvoval
výuku zaměřenou na práci se žáky s poruchami učení a posílení jejich motivace ke studiu. Dále jsem se zúčastnil seminářů o anglickém vzdělávacím systému a inspekční
činnosti. Vrátil jsem se s novými poznatky,
podstatné je ﬁnanční zajištění procesu.
Na škole chci zpřehlednit téma společného
vzdělávání, vytvořit manuál pro rodiče, žáky
a učitele. Projekt bude pokračovat i v roce
2018 a zcela jistě přispěje k dalšímu rozvoji
školy.
Mgr. Luděk Balcařík

■

LIPKA ZVE NA
TÁBORY
Kalendářně sice máme zimu, už teď je ale
čas plánovat letní prázdniny a Lipka přijímá
přihlášky na příměstské i pobytové tábory.
Jundrovský Rozmarýnek pořádá dvacet
táborů nejrůznějšího zaměření, na své si přijdou děti od předškolního věku až po ty na
prahu dospělosti. Lipová připravuje letos
novinku, kterou je příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty. Společně se vydají zachránit skřítka, který si zapomněl hrát, navštíví přitom tajemná království ze dřeva, hlíny

i kamení. Kamenná láká na příměstské tábory
v centru města na Špilberku, kde se děti
ponoří do historických příběhů i zajímavých
přírodních zákoutí. Jezírko zve na příměstské
tábory v dávno zaniklé civilizaci Velikonočního ostrova a na pobytové tábory ve světě
Vikingů. Připraveny jsou pětidenní pobytové
tábory pro rodiny s dětmi a středoškoláci
s touhou po dobrodružství se s námi mohou
vydat na týdenní putovní tábor. Kompletní
informace i přihlášky jsou zveřejněny na
www.lipka.cz/tabory. S přihlašováním neváhejte, míváme brzy plno.
Amálie Rosíková

HLEDÁ SE NOVÁ
ENGLISH STAR

Základní škola na Bakalově nábřeží
vyhlašuje již 7. ročník soutěže English
Star, která je určená pro žáky 1., 2.
a 3. ročníků.
Soutěž se bude konat v budově
základní školy na Bakalově nábř. 8 v úterý
6. března od 8 do 12 hodin, přihlášky je
možné zasílat do 28. února na adresu:
rosenkrancova@bakalka.cz.
Školy mohou vyslat maximálně dva soutěžící do každé kategorie. Pokud škola
neprojeví o soutěž zájem, mohou přihlášku zaslat i rodiče. Soutěžící budou rozděleni do tří kategorií podle ročníků žáků.
Pro plnou objektivitu hodnocení soutěžících se v porotě objeví asistenti Pedagogické fakulty MU a rodilí mluvčí. Každý
soutěžící obdrží diplom, výherci drobné
ceny. Soutěže se nemohou zúčastnit děti
z anglicky mluvících rodin. Více informací
o soutěži je zveřejněno na webu
www.bakalka.cz v oddělení aktualit.
Mgr. Jindra Rosenkrancová

■

■

ČERNÁ HODINKA NA HLÍDCE

Středisko ekologické výchovy Hlídka na
únor připravilo několik volnočasových aktivit. Zve také do mateřského centra a k zápisu do kroužků na druhé pololetí.

Hravé dílničky a zdravé mlsání jsou připraveny na 7. února od 10 do 13 hodin. Účastníci
si vyzkoušejí potisk textilu a následně si vyrobí
zdravou svačinku.

Jak vypadala Černá hodinka, přiblíží ve středisku 8. února od 15 do 18 hodin. Příchozí si
vyzkoušejí různá tradiční řemesla, vyrobí si
svíčku z včelího vosku a užijí si také pohádku,
která nesměla na žádné správné Černé hodince chybět. Masopust pak na Hlídce oslaví
9. února od 10 do 14 hodin. Vyrábět se budou
škrabošky, loutky z vařečky či z použitých materiálů. Chuťové pohárky navíc potěší ochutnávka
vyrobených masopustních dobrot.
Celý únor je otevřené také mateřské centrum, a to ve všední dny od 9 do 17 hodin.
Zájemci o kroužky na druhé pololetí se
mohou hlásit, kompletní nabídka je zveřej(kad) ■
něna na www.sevhlidka.cz.
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Volný čas

BLAHOPŘÁNÍ VÝTVARNICI
u nás úžasná díla. Nejprve pod odborným
vedením pana profesora Jiřího Doležala, který stále vyučuje a letos oslaví 85 let a také
pod vedením šikovné a trpělivé lektorky
MgA. Aleny Krhánkové Petruželové, která
vede kurzy pro děti i dospělé. Obrazy výtvarníků navštěvujících kurzy pro seniory si můžete prohlédnout a obdivovat na vernisáži
začátkem léta. Pro zájemce máme v kurzu
výtvarných technik ještě několik volných míst.
Olga Chladilová

■

ZKUSTE SI LEKCI
ANGLIČTINY
ZADARMO
Kurz základy výtvarných technik Centra
volného času Botanka navštěvuje paní
Dagmar Skalská, která na podzim minulého roku oslavila 90 let.
Kolegové a kamarádi výtvarníci ji k tomuto
krásnému jubileu srdečně blahopřáli a připili

na zdraví přímo u plátna a barev. Připojujeme
se a také přejeme pevné zdraví, radost, sílu
a inspirace v dalších letech.
Do výtvarných kurzů chodí tato vitální dáma
od založení našeho centra, tedy již 10 let,
stále s úsměvem, městskou dopravou a tvoří

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu
pátek 16. 2. 2018
19–22 hodin
Spoleûenský sál radnice Brno-stłed, Dominikánská 2

Vstupné: 120 Kû
Płedprodej vstupenek od 30. 1. 2018 • Botanická 13, Brno,
tel.: 541 238 664, 725 871 752 • po–pá: 9–12 hodin a 14–18 hodin

CA Institute zve 14. a 28. února na
ochutnávku výuky angličtiny zdarma.
Lekce se konají na Marešově 12 a začínají v 18 hodin.
V červnu 2017 jste možná v centru
Brna zaznamenali větší koncentraci
anglicky mluvících skupinek než je
obvyklé. V hotelu International se konalo
Mezinárodní jazykové sympozium, kde
se setkali přední odborníci na výuku jazyků z celého světa. Byla to důležitá událost
jak pro pořádající CA Institute, tak pro
Brno. Účastníci sympozia byli nadšeni
vším, od jídla, přes návštěvu hradu Špilberk, až po večerní procházku městem.
Protože se město podílelo na úspěchu
této události, CA Institute připravil poděkování za podporu ve formě Free English
– Angličtiny zadarmo. Jedná se o ochutnávku výuky v prostorách CA Institutu,
která se bude konat v průběhu celého
roku, vždy dvakrát do měsíce.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu:
info@ca-institute.com, informace jsou
zveřejněny na www.ca-institute.com.
Erik L. Dostal
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■

Volný čas

VÍKEND PRO
BUDOUCÍ RODIČE
Pokud čekáte nebo plánujete v roce 2018
miminko, můžete získat cenné zkušenosti
a dovednosti na víkendovém kurzu pro
budoucí rodiče.
Pobyt připravilo pracoviště Lata Střediska
volného času Lužánky, konat se bude
3.–4. března v hotelu U Tří volů v Býkovicích,
v podhůří Českomoravské vrchoviny.
„Náš kurz je jiný tím, že je zážitkový. Budoucí maminky, případně i oba rodiče, zveme
mimo město, do příjemného prostředí, kde
si budou moci celý víkend prakticky vyzkoušet, jaké to asi bude, až se jim miminko narodí. Kromě klasické předporodní přípravy
vedené porodní asistentkou, se budeme
věnovat i praktickému nácviku pečování
o miminko – chování, nošení, pokládání do
kočárku, přebalování, koupání,“ popsala
organizátorka kurzu Olga Fojtíková. Účastníci
se ale mohou těšit také na protažení při těhotenské nebo partnerské józe, aromaterapeutickou dílnu i možnost vyrobit první hračku
pro miminko. Z kurzu si odnesou nejen všechny praktické dovednosti, které jsou potřeba
při příchodu děťátka do rodiny, užijí si ale také

MANŽELSTVÍ
BEZ MÝTŮ

relaxaci a výlety do přírody. Přípravou k nastávajícímu rodičovství provede zkušený tým
složený z porodní asistentky, laktační poradkyně, aromaterapeutky a cvičitelky jógy. Bližší
informace k přihlášení a další dotazy zodpoví
Ivana Fraňková na telefonu 602 751 385.
Ivana Fraňková

■

JARNÍ PRÁZDNINY
NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Jarní prázdniny se kvapem blíží a nejeden
rodič přemýšlí, jaký program vymyslet
dětem, aby se nenudily.
Středisko volného času Lužánky nabízí volná místa na svých příměstských táborech.
Děti se na nich budou věnovat mnoha zábavným a rozvojovým programům. Čeká na ně

bohaté sportovní vyžití, tvoření, výtvarka,
zvířátka, květiny nebo počítače, ale hlavně
legrace, kamarádi a spoustu zážitků. To
vše na deseti místech v Brně. Kompletní přehled nabízených aktivit je zveřejněn na
www.luzanky.cz/jarni-a-pololetni-prazdniny.
Anna Petrželková

■

Národní týden manželství proběhne
12. až 18. února a brněnské Centrum
pro rodinu a sociální péči (CRSP) se do
něj zapojí dvěma akcemi.
Jako předzvěst Národního týdne manželství bude v pátek 9. února zahájen program nazvaný Manželské večery. Jedná
se o osm setkání pro dva při svíčkách,
po kterém následuje promluva na dané
téma a diskuse ve dvou. Nikomu nemusíte o svém vztahu nic říkat, nečekají vás
žádná skupinová cvičení. Prostě se jen
budete věnovat tomu druhému a cítit se
jako na rande. Jednotlivými večery vás
provedou manželé Ivana a Pavel Vítovi.
Kolika mýty je opředeno manželství
a kolik z nich přispívá k domácí pohodě?
Některé mýty mají chránit před zklamáním, jiné zase povzbudit k trpělivosti
nebo ke zkratovitému jednání. Za co konkrétně jsou zodpovědné mýty o manželství? Jak se od nich oprostit, aby manželství rostlo v pravdivosti a vzájemné
úctě? Těmto otázkám se bude věnovat
13. února od 17.30 hodin psycholožka
a odbornice na vztahové poradenství
Mgr. Milena Mikulková v přednášce Manželství bez mýtů. Obě akce se uskuteční
v Klubovém sále Centra pro rodinu
a sociální péči na Biskupské 7 v Brně.
Více o kampani Národní týden manželství se můžete dozvědět na www.tydenmanzelstvi.cz. CRSP je brněnská nezisková organizace, která od roku 1992
nabízí rodinám volnočasové aktivity,
vzdělávací a duchovní programy a sociální služby. Veškeré informace naleznete
na webových stránkách www.crsp.cz,
nebo osobně na recepci v sídle organizace na Biskupské 7, od pondělí do
čtvrtka od 9.00 do 18.00 hod., v pátek
pak do 15.00 hodin.
Lenka Havrlantová

■
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Volný čas

KRÁSY MORAVY V DIGITÁRIU

V únoru a březnu promítá digitárium Hvězdárny a planetária Brno ﬁlm Morava 360 –
Můj neuvěřitelný kraj. Jde o velkolepou prezentaci regionu ohraničeného z jihu Pálavou
a ze severu Moravským krasem, ze západu
Podyjím, z východu Bílými Karpatami.
„Ať se kdo chce rýpe v našich vinách, překrásné jsou noci na rovinách, když sládnou
marhule a v polích tvrdne rež.“ Takhle náš
kraj neopěvoval nikdo menší než Jan Skácel

TIC NABÍZÍ
POZNÁNÍ I CIT
TIC Brno pořádá 17. a 18. února ve spolupráci s Asociací průvodců ČR 15. ročník Mezinárodního dne průvodců,
zajímavý program připravil také na
Valentýna.
Prohlídkové okruhy jsou již připraveny,
pokud se chcete o Brně dozvědět něco
nového, nebo se podívat na místa, kam
byste sami jen tak nezašli, naplánujte si
koupi vstupenek. Za symbolickou cenu
30 korun poznáte s našimi báječnými
průvodci architekturu, kostely, osobnosti
a pověsti města Brna. Vstupenky je možné zakoupit od 1. února v informačních
centrech v ulicích Radnická 8 a Panenská 1.
Na Valentýna zve TIC nejen zamilované na romantickou věž Staré radnice
a pro ty, kteří spíše rádi tajemno, připravilo prohlídky brněnského podzemí pod
Zelným trhem. Na obou místech čeká
14. února speciální program s růžemi
a sklenkou sektu. Podrobnější informace
jsou zveřejněny www.ticbrno.cz,
www.gotobrno.cz.
Gabriela Peringerová

■

v básni nazvané Jižní Morava. A stejně jako
velký básník svým dílem, i Hvězdárna a planetárium Brno se rozhodla vzdát našemu
domovskému kraji velký hold. Připravila
neuvěřitelnou prohlídku překrásných záběrů
důvěrně známých míst. Ale nejen těch. Filmový
štáb nacestoval křížem krážem naším krajem
skoro šest tisíc kilometrů, aby kromě oblíbených lokalit našel i místa neméně půvabná,
ale zatím turisty a poutníky neobjevená.

Snímek zve na výlet nad ulice ve středu
Brna, do jícnu propasti Macocha, nad chladící
věže elektrárny Dukovany, na hody v Dolních Bojanovicích či do Lednicko-valtického
areálu. Schválně, jestli všechny přírodní, technické i kulturní památky zachycené ve filmu
poznáte.
Pro účely promítání v digitáriu Hvězdárny
a planetária Brno byly posbírány letecké
záběry z moderních dronů s velmi vysokým
rozlišením a extrémně širokým zorným úhlem.
To dává dohromady podívanou, která nemá
obdoby. Točilo se v 37 lokalitách, vzniklo
19 hodin surových záběrů. Tyto materiály bylo
zapotřebí roztřídit, sestříhat, doplnit hudbou
z dílny Romana Kašníka a brněnské skupiny
Ponk a samozřejmě přidat průvodní komentář, který obstaral bard s velkým moravským
srdcem – Bolek Polívka. Přesné časy projekcí
jsou zveřejněny na stránkách hvězdárny
www.hvezdarna.cz/program.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

■

IVONA JELIČOVÁ
ZVE NA WORKSHOP

Taneční škola Balladine zve mírně pokročilé a pokročilé na tříhodinový baletní
workshop se sólistkou Baletu Národního
divadla Brno Ivonou Jeličovou.
Workshop se bude konat v neděli 4. února
od 14 hodin v sále zkušebny baletu Národního divadla Brno na Dvořákově 11. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: balladine@balladine.cz, další informace jsou uvedeny na
webu www.balladine.cz. Ivona Jeličová je
absolventkou Taneční konzervatoře v Brně.
Od roku 2000 byla sólistkou baletu Divadla
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J. K. Tyla v Plzni, kde působila devět sezon. Od
sezony 2009/2010 je sólistkou Baletu NdB.
Pro svou všestrannost a charakterizační schopnosti je obsazována jak v klasických baletech,
tak ivsoučasných choreograﬁích. Její repertoár
v NdB obsahuje bohatou škálu rolí: Raymonda,
Aegina (Spartakus), Carmen, Markýza de Merteuil (Nebezpečné známosti), Myrtha (Giselle),
Poznání (Pták Ohnivák), Odetta-Odýlie (Labutí
jezero), Gamzatti (Bajadéra) a další. Nyní ji
můžete vidět jako Anitu ve velkolepém baletním představení West Side Story.
Ivona Jeličová je držitelkou několika prestižních ocenění. Získala Cenu Thálie 2009
za roli Maryši a na tuto cenu byla poté nominována ještě několikrát. Získala také prestižní
Cenu Philip Morris – Poupě baletu 2007.
V Soutěžní přehlídce současné taneční tvorby 2011 získala cenu za Nejlepší sólistický
výkon za roli Carmen ve stejnojmenném baletu a Markýzy de Merteuil v Nebezpečných
známostech. V březnu 2017 pak dostala
Výroční cenu Opery Plus za ztvárnění postavy
Ona v choreograﬁi Petra Zusky Chvění.
Bc. Hana Kachlířová, DiS.

■

Kultura

BAROMANTIKA

Hudební klub Fléda dlouhodobě mapuje
českou a slovenskou elektronickou scénu
ve všech jejích podobách. Poslední únorový den uvede alternativní uskupení Baromantika v čele s Lenkou Dusilovou, osobitý
dialog písničkářství a elektroniky, který se
těší zájmu kritiků a oslovuje stále různorodější publikum.
Na jednom pódiu návštěvníci uvidí 28. února šestinásobnou držitelku hudebních cen
Anděl Lenku Dusilovou s výraznými osobnostmi české hudební scény Beatou Hlavenkovou (klavír), Viliamem Bérešem, Patrickem
Karpentskim a Martinem Novákem. Výsledkem je nezaměnitelný hudební jazyk Baromantiky, v němž se mistrně proplétá Lenčin
vokál s elektronickou hudbou a jazzovým
backgroundem spoluhráčů obohacený o tribální beaty, prvky současné kompozice
a dubstep. Čtveřice má na kontě dvě dlou-

ÚNOR 2018
ČTVRTEK 1. února 2018 / 19:30
EMA - Erika M. Anderson
V Praze v O2 Areně s Depeche Mode,
v Brně sólo na Leitnerce!
ÚTERÝ 13. února 2018 / 19:00
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
STŘEDA 14. února 2018 / 19:30
BLACK UGANDA CHOIR
Koncert na hranici laskavého happeningu.

PRSTEN
NA PARKOVIŠTI

hohrající desky, z nichž první (Baromantika,
2011) by se dala ještě chápat jako proﬁlová
nahrávka Lenky Dusilové, zatímco druhá
(V hodině smrti, 2014) už je výsledkem společného autorského úsilí celé kapely. Přestože zpracovává citlivou tematiku smrti, narození a nejasných hranic mezi nimi, je album
v celkovém vyznění velmi optimistické. Spolupracovali na něm mimo jiné David Koller,
Dan Bárta, Miloš Dvořáček, Justin Lavash
nebo Oskar Török.
Vedle klubových akcí Fléda tradičně chystá
pro Brňany velký open-air elektro taneční
svátek. 31. května se Fléda 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).
Sabina Coufalová

Galerie G99 v Domě pánů z Kunštátu
na Dominikánské 9 zve do 18. února
k návštěvě výstavy Marie Štindlové
Prsten na parkovišti.
Výstava vychází z autorčina dlouhotrvajícího zájmu o tvorbu textů a možností
jejich uplatnění v kombinaci s uměleckými
instalacemi. Pro usazení textu do formátu
výstavy tentokrát Štindlová volí kresbu
na plátna velkých rozměrů, kterými předěluje prostor. Opakující se objekty na
kresbách – koule, kužel, trubice – odvádějí od reálného světa k fantaskní, tajemné atmosféře klidu a nehybnosti. Neskutečné a snové objekty vznášející se
například nad zamrzlým oceánem zvou
návštěvníka ke vstupu na scénu výstavy,
aby se ztrácel a bloudil v trojrozměrném
metafyzickém prostoru.
M. Štindlová byla vybrána ve spolupráci
s FaVU VUT v Brně pro tzv. ateliér úspěšného absolventa.
Petra Fujdlová

■

NEDĚLE 18. února 2018 / 15:00
Kašpárek a drak aneb Nechutná princezna
nebo taky Jak se Franta dočkal
DeFacto Mimo (Nedělní pohádka)

SOBOTA 24. února 2018 / 14:00WORKSHOP OPTICKÝCH HRAČEK
A KRESLENÉ ANIMACE
Vhodné pro děti od 7 do 14 let.

ÚTERÝ 20. února 2018 / 19:30
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad

SOBOTA 24. února 2018 / 19:30
NEŘVI MI DO UCHA & LETO
Dvojkoncert těch méně nápadných
na české scéně.

STŘEDA 21. února 2018 / 19:30
FILMY V DECE
Thuletuvalu (96 min min)
režie Matthias von Gunten

■

STŘEDA 28. února 2018 / 19:30
JARRET
Jarní šňůra

PÁTEK 16. února 2018 / 19.30
SKRZ NA SKRZ
Instru-mentálně zaostalá a rytmicky
labilní kapela.

ČTVRTEK 22. února 2018 / 19:30
ZESILOVAČI
Pavel Fajt & Pavel Koudelka
rozbubnují Leitnerku!

SOBOTA 17. února 2018 / 19:30
STO OPIC - Sedmého dne
Příběh na hranici činohry, loutkového
a artefaktového divadla.

PÁTEK 23. února 2018 / 19:30
SOUVRAT
Další naděje a překvapení současného
folku.

Celý únor potrvá výstava ´Fenomén Urbex´
v Café Leitnerka.

Předprodej: Indies, TIC Brno, Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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Kultura

VÝSTAVA ZAVEDE
DO PANELÁKU

Moravská galerie zve do Uměleckoprůmyslového muzea na výstavu Paneland a Expo
Montreal. Obě mohou návštěvníci zhlédnout do 18. března 2018.
Už na sklonku roku 2017 započala Moravská galerie prostřednictvím výstavy Paneland
s oslavami stoletého výročí založení Československa. Při této příležitosti prohloubila
spolupráci se Slovenskou národní galerií –
jednotlivé výstavy obou galerií sledují různé

etapy společné historie. Paneland mapuje
masivní stěhování do panelových sídlišť
v sedmdesátých letech jako největší československý experiment.
Automat na výstavu připomene druhou
z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách. Expo Montreal se odehrálo před půl stoletím, vzhledem
k tomu, že se dochovalo málo hmotných
exponátů, kombinuje expozice vizuální
a uměleckohistorickou část. Úvodní black
box nechá diváky zažít estetický účinek analogové audiovize, která patřila v čs. pavilonu
mezi nejprogresivnější exponáty a dodnes
je ceněna i v mezinárodním měřítku. Druhá
místnost ukáže uměleckou tvorbu, většinou
skici či modely k výtvarným dílům a budově
pavilonu. Název projektu evokuje výraznou
atrakci pavilonu, interaktivní biograf Kinoautomat s Miroslavem Horníčkem, ale především slouží jako metafora pro situaci, v níž
naše montrealská účast vznikala.
Mgr. Michaela Paučo

STAVBA JAKO BRNO
Výstava na Špilberku Stavba jako Brno
představuje historii stavebnictví od středověkých hradeb až po paneláky. Prodloužena byla až do neděle 11. února.
Výstava hravě a interaktivně přibližuje,
jak se vyvíjela stavební řemesla a jak rostlo
město Brno. Jsou zde k vidění unikátní
archeologické nálezy od středověkého
záchodového prkénka po nejstarší brněnské vodovodní potrubí, cechovní znamení
dávných řemeslníků nebo zachráněné
kamenné prvky ze zničených brněnských
staveb jako například svorník klenby
z někdejší Královské kaple.
Expozice znázorňuje, jak se stavěly
hrady, kostely či měšťanské domy. Uvidíte historická lešení, repliku keramických kamen našich lucemburských markrabat nebo videomapping o tom, jak se
měnil a vyvíjel hrad Špilberk. Vše je představeno srozumitelnou formou, pro děti
je v ní navíc spousta interaktivních prvků
a zajímavostí, mohou si třeba seskládat
gotické okno nebo postavit zeď.
Mgr. Michael Kalábek

■

CIRKUS BUDE

Cirkusové šapitó, nová a jedinečná
scéna Národního divadla Brno, vyroste
v únoru v brněnském parku Lužánky.
Tento neobyčejný prostor bude několik následujících měsíců hostit řadu jedinečných divadelních produkcí různých
druhů a žánrů. Nechejte se unést cirkusovým uměním v celé jeho kráse, velké
luxusní šapitó bude naplněno atraktivním
programem uměleckých produkcí ze
všech koutů světa. Mezinárodní festival
nového cirkusu, divadla a hudby zahájí
slavnostní premiéra Rozmarného léta
23. února. Zamiřte do cirkusu. Více na
www.cirkusbude.cz.
Eva Kašpárková

■

■

FIMFÁRUM
U MITROVSKÝCH

V Letohrádku Mitrovských je až do 25. dubna 2018 k vidění výstava k animovanému
ﬁlmu Fimfárum Jana Wericha.
Především dětské návštěvníky, ale
i dospělé milovníky Jana Wericha, osloví
lahůdka v podobě výstavy k animovanému
českému ﬁlmu Fimfárum Jana Wericha aneb
Do třetice všeho dobrého.
Výstava vznikla ve spolupráci se společností Maur ﬁlm a vystaveny zde jsou trojroz-
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měrné scény z jednotlivých pohádek celovečerního ﬁlmu: Jak na Šumavě obři vyhynuli,
O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum
a Štěstí.
Vedle osvědčených ﬁmfárovských tvůrců
Vlasty Pospíšilové a Petra Poše dostali ve
ﬁlmu možnost předvést svoje nadání a talent
také mladí začínající tvůrci.
Kromě loutek, rekvizit a dekorací jsou
v letohrádku k vidění také originální scénické
návrhy, ilustrace a fotograﬁe.
Závěr výstavy je věnován herecké legendě Janu Werichovi, a to jak jeho práci divadelní, filmové, rozhlasové, tak i literární. Na
duben jsou navíc v rámci výstavy naplánované také tematické výtvarné dílny pro žáky
prvního stupně na téma Jak se dělá filmová
loutka.
Více informací je zveřejněno na webových stránkách www.letohradekbrno.cz.
Petr Lukas

■

Kultura

PREMIÉRY V POLÁRCE
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
V lednu uvedlo Divadlo Polárka v české
premiéře hru pro středoškoláky a dospělé
Vnitřní nepřítel. V únoru zve hned na dvě
premiéry Tamtadarovo dobrodružství pro
diváky od 5 let a hra Prezidenti: Cesta tam
a zase, která je určena starším dětem.

Vnitřní nepřítel
Hra současné francouzské autorky Marylin
Mattei vypráví příběh středoškolských studentů, jejichž spolužák se přidal k Islámskému
státu. Ukazuje v několika rovinách nebezpečí
podléhání silným vůdcům a ideologiím.
Komorní prostor Malé scény Polárky vytváří
intimní a působivé prostředí, ve kterém má
divák příběh a jeho protagonisty doslova na
dosah ruky. Drama o podlehnutí vlastnímu
strachu a ztrátě soudnosti tak nabývá velmi
osobní rozměr, kdy se Vnitřní nepřítel může
skrývat doslova v každém z nás. Ukazuje se,
že tím skutečným nebezpečím je strach,
podlehnutí manipulaci a iluzi silného vůdce,
kdy skutečnou tragédii způsobuje k nepoznání překroucený dobrý úmysl.

Prezidenti: Cesta tam a zase
Pro děti druhého stupně je určeno představení, ve kterém se na jevišti potkají českoslovenští prezidenti – nečekejte ovšem
dějepisný výklad: historické postavy spolu
změří síly ve skutečné volební kampani, která
se inspiruje tou právě proběhlou. Na divácích
potom bude zvolit svého favorita. „Chceme
divákům prostřednictvím skutečných historických postav ukázat, jak opravdu svobodně
a zodpovědně zvolit, nechat je pocítit, že
každá volba má své reálné důsledky. Ukázat,

jak odhalit manipulátora, vážit a ověřovat
informace a zodpovědně se rozhodovat,“
uvedla autorka scénáře Tereza Lexová.
Premiéra Prezidentů se koná v sobotu
10. února.

Tamtadarova dobrodružství
Také děti do 5 let si mohou užít premiérového představení, které jim představí strašidla
jako ohrožený druh. Maličko se bát, hodně
se bavit, a hlavně fandit nezbednému Tamtadarovi, aby se mu podařilo zachránit svět
fantazie, mohou 24. února v 15.30 hodin.
Jan Cimr

■

PÁROVÁ
AKROBACIE PRO
RODIČE S DĚTMI
Divadlo Polárka kromě divadelních
představení pro všechny věkové skupiny diváků připravuje také zajímavé
workshopy. V únoru to bude Cirkus
jako Brno.
Workshop se bude konat 18. února
od 10 do 15 hodin v prostorách divadla.
Rodiče s dětmi od čtyř let si zde pod
vedením Doroty Vašíčkové a Jana Špalka vyzkoušejí párovou akrobacii. Hlásit
se mohou maminky a tatínci bez ohledu
na fyzickou kondici a svoje zkušenosti
s pohybem. Stačí jen zvědavost a chuť
vyzkoušet trochu neobvyklé divadelní
dovednosti. V závěru pak účastníci předvedou nově naučené dovednosti svým
kamarádům na prknech, co znamenají
Jan Cimr ■
svět.
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Kultura

JAZZFESTBRNO STARTUJE

Bigband Jazz at Lincoln Center Orchestra
v čele s kapelníkem Wyntonem Marsalisem
zahájí 1. února v Bobycentru již 17. ročník
festivalu JazzFestBrno.
V proslulém bigbandu hrají nejlepší současní jazzoví sólisté, sekční hráči a aranžéři.

OSTRAVSKÉ
DIVADLO U BOLKA
Divadlo Bolka Polívky zve na klaunerii
a inscenace ostravského Divadla Petra
Bezruče.
Lhát se nemá, ani když víte, že máte
pravdu. Tak zní motto nové klaunerie
Letem sokolím, kterou nově nabízí Divadlo Bolka Polívky a v níž se představí dvojice Michal Chovanec a Ondřej Klíč. Příběh o neskutečném přátelství Břéti
a Čeňka a jejich skutečném boji o starou
tělocvičnu obsahuje nejen skvělé gagy
a humor, ale i společenský přesah. Repríza představení je na programu 12. února.
Krátký únor současně odstartuje dlouhodobou spolupráci s ostravským Divadlem Petra Bezruče. Jako první přivezou
umělci ze severní Moravy do Brna paralyzující thriller Petrolejové lampy a brněnští diváci tak dostanou 21. února možnost
porovnat jejich nastudování s tím brněnským. V březnu se diváci mohou těšit na
scénické zpracování Orwellova románu
1984 a v dubnu na Spalovače mrtvol
s excelentním výkonem Norberta Lichého jako zapáleného zaměstnance krematoria pana Kopfrkingla.
Jiřina Veselá

Je skoro zbytečné dodávat, že Wynton Marsalis je uměleckým ředitelem Jazz at Lincoln
Center a světově proslulým trumpetistou
a skladatelem. „V roce 1982, tedy ve svých
jednadvaceti letech, debutoval jako lídr
a od té doby natočil více než šedesát
nahrávek v žánrech jazzu a vážné hudby,
jež mu vydobyly celkem devět cen Grammy,“ připomíná umělecký ředitel brněnského JazzFestu Vilém Spilka. Marsalis se
v roce 1983 stal také prvním a dosud jediným umělcem, jenž získal jak klasickou, tak
jazzovou Grammy ve stejném roce a tento
neuvěřitelný výkon zopakoval v roce 1984.
V roce 1997 jako první jazzový umělec získal
prestižní Pulitzerovu cenu v oboru hudba.
V roce 1987 Wynton Marsalis spoluzaložil
jazzový program v Lincoln Center. Díky
významnému úspěchu programu si Jazz at
Lincoln Center v roce 1996 vydobyl pozici
samostatné sekce Lincoln Centra, čímž se

dostal na roveň s New York Philharmonic,
Metropolitní operou a New York City Ballet.
Toto privilegium znamenalo historický
mezník pro jazz jako uměleckou formu i pro
Lincoln Center jako kulturní instituci.
Na JazzFestBrno přijíždí Marsalisův bigband podruhé. Předloni během jednoho
večera dvakrát vyprodal Sono Centrum
a šířku svého repertoáru prokázal tím, že
na každém z těchto koncertů hrál zcela
odlišné skladby. Podobně nabitou swingující jízdu nabídne i v tomto ročníku, kdy se
ansámbl přesune do větších prostor Bobycentra.
V únoru je na programu i druhý koncert
festivalového programu. Obstará jej americký pianista Brad Mehldau, který svůj sólový recitál představí 18. února v Besedním
domě. V březnu a dubnu pak festival nabídne na dvě desítky dalších koncertů.
Radek Babička

■

CIKÁNSKÝ BOXER
SE VRACÍ
Po úspěšné loňské premiéře se letos
opět vrací do brněnského Atomového
krytu 10-Z na Husově ulici monodrama
Cikánský boxer, v němž exceluje mladý
herec Filip Teller.
Hra německé autorky Rike Reiniger odráží životní osud legendy světového boxu
Johanna Trollmanna, který v nacistickém
Německu sice narukoval do Wehrmachtu,
ale nakonec byl pro svůj romský původ
umučen v koncentračním táboře. Vidět ji
letos můžete 19. února a 19. března, před-

■
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stavení začíná vždy ve 20 hodin. Svoji českou premiéru měla inscenace v režii Gabriely Ženaté Krečmerové už před dvěma lety,
kdy ji uvedlo divadlo Buranteatr ve spolupráci s Muzeem romské kultury a produkční
společnosti Trinnno. „Pro mě jako herce je
možnost zahrát si hru, jejíž děj se odehrává
za druhé světové války a v prostoru, který
byl v této době vybudován, velmi inspirativní a obohacující,“ uvedl Filip Teller k nastudování v podzemí pod Špilberkem, které
sloužilo během německé okupace Brna
k záchraně životů.
Jiřina Veselá ■
Foto: Archív F. Tellera

Neziskové organizace

V PRAHU JSOU OTEVŘENÉ
DÍLNY PRO TVOŘIVÉ

Rádi tvoříte a věnujete se ve volném čase
výtvarným aktivitám? Máte kreativního
ducha, ale nemáte k dispozici vhodný prostor? Právě vás zve každou středu Práh
jižní Morava do své otevřené dílny.

Dílna je vybavena stroji a pomůckami na
práci s papírem, k dispozici je zde plotr, big
shot, rýhovací deska, řezačka, výsekový stroj,
razítka, embosing, pro práci s textilem průmyslové šicí stroje, pomůcky pro patchwork,
pro práci se dřevem pak lupinková pila, frézka, vrtačka, bruska, řezbářský stůl a pro práci
s hlínou lze využít hrnčířský kruh, pec nebo
pomůcky na modeláž. Každou druhou středu
v měsíci je možnost naučit se nebo si vyrobit
skleněnou vitráž pod vedením zkušené
výtvarnice Zuzany Rosecké, třetí středu
v měsíci vás dřevařskou dílnou provede zkušený truhlář Ondřej Náhlík, takže si můžete
vyrobit šperkovnici, fotorámeček nebo skládačku pro děti. Otevřeno je každou středu
od 10 do 18 hodin, příchod si je třeba naplánovat nejpozději do 16.30 hod.). Dílnu najdete
na adrese Tuřanská 12 a je třeba se nahlásit
na čísle 733 601 423.
O podrobnější informace si můžete napsat
na e-mail: lenka.redova@prah-brno.cz. Vstupné je 30 Kč, další poplatek se odvíjí od využití

pomůcek a ceny použitého materiálu. Pokud
nejste tvořivci, ale rádi se obklopujete ručně
vyráběnými věcmi, nebo hledáte originální
dárky pro své blízké, zavítejte do obchůdku
s výrobky do Café Práh ve Vaňkovce, kde si
můžete dát kávu s domácím tiramisu nebo
malinovou palačinkou. Navíc téměř každý
večer Café Práh přináší do středu města kousek – divadla, přednášky, ale i koncerty. Více
na www.prah-brno.cz a www.cafeprah.cz.
Lenka Rédová

■

VIZE PRO BRNĚNSKÝ BRONX

Organizace Tripitaka zve aktivní obyvatele
Cejlu a přilehlého okolí k zapojení do tříletého projektu Barvy brněnského Bronxu.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu:
barvybrnenskehobronxu@gmail.com.
Okolí Cejlu, Bratislavské, Francouzské a přilehlých ulic nemá mezi Brňany dobrou
pověst. Lokalita si vysloužila řadu označení,
asi nejčastěji se jí říká Bronx.
Kdysi industriální předměstí plné chátrajících fabrik a pavlačových domů se však
v poslední době dynamicky mění. Ve čtvrti

se mohutně staví a opravuje, stěhují se sem
noví obyvatelé.
Organizace Tripitaka zde pravidelně od
roku 2012 pořádá otevřený pouliční festival
Ghettofest. Jeho cílem je propojovat obyvatele čtvrti a otevírat ji návštěvníkům, kteří
by sem jinak nezavítali. Nyní chtějí lidé z Tripitaky více promluvit do dění v lokalitě,
a proto připravili tříletý projekt Barvy brněnského Bronxu. Cílem je vytvořit svébytnou
komunitu charakterizovanou pocitem bezpečí, vzájemným kontaktem, spoluprací

a schopností aktivně ovlivňovat své okolí.
„Tomuto místu chybí vize. Lidé se často ptají:
Co tady bude za deset let, jaké jsou zde
plány? Ale žádný plán zatím není. Tohle
chceme změnit,“ vysvětlil autor projektu
a předseda Tripitaky Zdeněk Raiser.
Tvorba vize komunity je zaměřena na formulování dlouhodobějších cílů rozvoje území.
Snaží se využít co největšího zapojení místních
občanů. „V současné době sestavujeme
jádrovou skupinu, ve které bude dvanáct
aktivních lidí, zástupců různých věkových
a sociálních skupin žijících v lokalitě. Oslovujeme místní obyvatele i podnikatele, starousedlíky, i ty, kdo se sem přistěhovali teprve
nedávno,“ seznámila s postupem projektu
Tereza Melicharová, která se na přípravě vize
podílí. „Jsme otevření všem, komu není vývoj
této čtvrti lhostejný a chce se na něm podílet,“
dodala. Po utvoření jádrové skupiny bude
nejpozději letos v červnu svoláno velké komunitní fórum, na kterém se očekává více než
stovka účastníků. Tereza Oprchalová ■
Foto: Tereza Žigová

Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2018 | 29

Stalo se v naší městské části

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH
se také jedním z mecenášů univerzity za jejího krátkého brněnského působení, sbíral
umělecká díla a v neposlední řadě byl činný
v Salmově lóži svobodných zednářů U vycházejícího slunce v Orientu a dále v lóži
U sjednocených přátel. Zemřel v roce 1813.

dy rodiny Mitrovských, nabízí nádherné interiéry, spoustu kulturních a společenských
akcí, ale třeba i možnost svatby v zámeckém
stylu a navíc pod palmami, aniž byste museli
opustit město.
Mgr. Petr Lukas

■

Architektura a interiéry

Chcete prožít tajemství a romantiku na jednom místě? Zavítejte na Staré Brno, do
půvabného Letohrádku Mitrovských, který
působí jako zjevení v drsné džungli okolní
socialistické zástavby. Navštivte atraktivní
památku, která nemá na Moravě obdobu
a která v letošním roce oslaví desetiletí od
svého znovuotevření.

Stavební styl je jak pozdně barokní – co
se půdorysu a striktní symetrie týče, tak zároveň raně klasicistní. Tehdy byl módní dekorativní styl Ludvíka XVI., který se projevil
zejména v samotných interiérech, z nichž
vyniká námětově jedinečná fresková výzdoba s pohledy do vzdálených krajin s četnými
exotickými palmami, květinami, ptactvem
a další faunou, nechybí například opice, ale
i zednářskými symboly. Tyto výjevy jsou dokonale zakomponované do celkové výzdoby,
že je návštěvník hned tak neobjeví, ale při
pozornějším zadívání vystoupí do popředí.

Významné návštěvy
Beznohý hrabě Mitrovský
Brněnský letohrádek byl postaven Antonínem Arnoštem, příslušníkem hraběcího
rodu Mitrovských, a to na přelomu osmdesátých a devadesátých let 18. století. Generálmajor Mitrovský přišel v jedné z válečných
akcí o nohu, a to bylo důvodem jeho předčasné vojenské penze. Tehdy si za své sídelní
město vybral Brno, kde se usadil v rodinném
paláci v centru města. V hlavním městě Moravy se aktivně zapojil do zdejšího společenského života. Koupil stavovskou usedlost se
zahradou na Starém Brně a k tomu ještě dva
soukromé pozemky, na kterých v dalších
letech vyrostla okouzlující budova letohrádku.
Za ní vznikla menší francouzská zahrada
o třech parterech a větší přirozená anglická
zahrada, ohraničená vodním tokem Svrateckého náhonu, s oranžérií a skleníkem na ananasy – prvním v Brně. Na vybudování zahrad
i parkových staveb tak zvané přírodní oázy
mimo hradby hlavního města na Moravě měl
účast liechtensteinský inženýr Karl Rudczinský, který se podílel mimo jiné také na realizaci lednicko-valtického parku a dále sochař
Johann Martin Fischer, taktéž činný u Liechtensteinů. Na Moravě se hrabě Mitrovský
podílel na tvorbě kulturního a uměleckého
obrazu umírněného osvícenství, dále na
reformě studia na šlechtické akademii, stal

Jen málo objektů v České republice se
může pyšnit návštěvou hned dvou významných státníků počátku 19. století, císaře Napoleona Bonaparte a císaře Františka I. Zároveň
se v letohrádku scházela brněnská aristokratická smetánka – v rámci oblíbených plesů
a bálů, členové zednářských lóží při tajných
setkáních, ale i rodinní příslušníci a přátelé
Antonína Arnošta Mitrovského během odpočinku v překrásné zahradě.

Zbytečný letohrádek?
Od konce 19. století sloužil letohrádek jako
mateřská škola. Po jejím vymístění v šedesátých letech došlo komunistické vedení města
k závěru poslední zachovalý letohrádek, jako
zbytečný, zbořit a uvolnit tak místo pro nástupiště do areálu výstaviště. To si nenechala
líbit uměnímilovná starobrněnská obec
a oznámila tento záměr francouzskému velvyslanectví, které se s ohledem na návštěvu
císaře Napoleona za věc postavilo a společně s francouzskou vládní komisí tento úmysl
odvrátili.
Letohrádek Mitrovských v Brně okouzlí
každého milovníka historie, cestování, architektonických stylů, ale i romantického dobového prostředí. Jediný letohrádek na Moravě,
dříve tzv. zahradní kasino a dominanta zahra-
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HLEDÁME
PAMĚTNÍKY

Když před třemi lety vila Stiassni otevřela svoje brány, odhalila některá
svá tajemství, ale spousta z nich stále
zůstává skryta, a to zejména ze slavného/neslavného období, kdy byla
využívána jako vládní vila.
V letech 1945–1989 sloužila vila vlastně jako takový luxusní hotel pro významné osobnosti zejména z řad politických
kruhů. Bohužel toto období nebylo příliš
dokumentováno, a proto bychom rádi
oslovili širokou veřejnost, zejména pamětníky tohoto období vládní vily, aby
se s námi podělili o jakékoliv vzpomínky,
které na vilu mají. Můžete nám napsat
dopis, e-mail či poslat fotografie, nebo si
s námi o tomto období popovídat. Vzpomínky bychom rádi využili u příležitosti
připravované výstavy Českoslovenští
státníci ve vile, která ve vile vznikne
v letošním roce, kdy si celá republika
bude připomínat svá vítězství i své prohry
v rámci tzv. osmičkových výročí, a zase
o kousek se posunuli k rozkrytí tajemství
období vládní vily.
Vaše reakce můžete poslat poštou na
adresu Vila Stiassni, Kateřina Konečná,
Hroznová 14, 603 00 Brno-Pisárky.
V případě e-mailové komunikace jsme
na vila@npu.cz, telefonicky pak na
číslech 778 545 993 či 724 756 189.
Eva Novotná

■

Sport

ZA OLYMPIÁDOU
NA VÝSTAVIŠTĚ

V pavilonu Z a jeho okolí zažijete tu pravou
olympiádu v Brně. Vyzkoušet bude možné
na třicet sportů, slavnostní zahájení je
naplánováno na pátek 9. února na 11.00
hodinu.
Na sněhových dráhách se budou moci
zájemci poměřit s bývalým mistrem světa na
50 km Martinem Koukalem. Zájemci o biatlonový prožitek vyzkoušejí biatlonovou střelnici, své místo bude mít na Olympijském festivalu také mobilní skokanský můstek K-4,
vhodný pro všechny věkové kategorie, včetně malých dětí. Připraven bude trenažér

FESTIVAL
DO HOR! ZAČÍNÁ

pro jízdu na saních a ledová plocha pro jízdu
na skeletonu a dvojbobu, k nahlédnutí
bude také závodní čtyřbob. Chystá se představení rychlobruslařských disciplín a příznivce volného bruslení čekají desítky metrů
takzvaných ledových cestiček.
Centrem dění bude legendární pavilon Z,
kde vyroste kluziště pro zřejmě nejpopulárnější zimní sport – hokej. Kdo bude mít
zájem, může se na plánované autogramiádě
sejít s legendami Komety Brno. Prostor dostane curling, jehož popularita u nás neustále
stoupá a zde si ho bude možné vyzkoušet.
Stranou nezůstane ani krasobruslení, v programu se počítá dokonce i s exhibičním
vystoupením. Připraveny jsou kurzy, na jejichž
konci si účastníci zabruslí s hvězdami českého krasobruslení.
Zasportovat a zafandit si můžete až do
25. února. Vstupné je 50 Kč, děti do 12 let,
respektive 150 cm, mají v doprovodu dospělých vstup zdarma.
O podrobném programu informují webové
stránky www.olympijskyfestival.cz.
Marta Vojáčková

■

PLAVCI LADÍ FORMU

V bazénu Sportovního a rekreačního areálu
Kraví hora celoročně trénují plavci s tělesným postižením. Sportovní a kondiční družstvo se zde schází 3x týdně a připravuje se
na závody v ČR i zahraničí.
Jednou z nadějných brněnských plavkyň
je 13letá Anna Poláková, která bydlí a studuje
v Brně-střed. Anička se spolu s maminkou
ještě jako malá účastnila hrátkových hodin

rodičů s dětmi, které na bazéně Sportovního
a rekreačního areálu Kraví hora probíhají každou středu dodnes. Pokračovala na individuálních hodinách, kde pracovala spolu
s instruktorem, učila se sama ležet na vodě
ve splývavé poloze a správně zabírat oběma
rukama, základy plaveckých způsobů. Loni
v červnu reprezentovala Jihomoravský kraj
na Olympiádě dětí a mládeže a v soutěži pla-

Šest večerů ve společnosti atletů,
osobností a dalších hostů, kteří představí jednotlivé horské aktivity, poskytnou cenné rady k minimalizaci potenciálních rizik a poskytnou tipy na
nejlepší lokality, začíná 15. února.
Bonusem každého večera je špičkový
film oceněný v minulých sezonách.
Neformálním doprovodným programem budou cestovatelské besedy, závody, výstavy a další akce. Pořadatelé zvou
15. února na přednášku Freeride, Skialp
a lavinová prevence, hlavním hostem
bude Janek Bednařík. Večer doplní film
The Elements a firma Hudy představí
novinky ve výbavě freeride & skialp
hardware.
Přednáška Vysoké hory, via ferraty
a slackline je připravena na 1. března,
hosty budou Jakub Cejpek a Anče
Kuchařová, večer uzavře film s horskou
tematikou. Festival dál bude pokračovat
v březnu a dubnu. Přednášky se konají
v zastupitelském sále na Dominikánském
náměstí a začínají vždy v 18.15 hodin. Lístky se dají rezervovat, více informací na
www.festivaldohor.cz. Jan Vyletěl ■

vání handicapovaných získala stříbrnou
medaili v disciplíně 100 m prsa. V souhrnných
výsledcích Českého poháru za rok 2017
dosáhla na stříbrnou pozici v kategorii žáci.
Nezůstala ale jen u tuzemských závodů, v říjnu 2017 se účastnila výjezdu českých plavců
na Mezinárodních paralympijských hrách mládeže v italském Janově.
„Anička je cílevědomá a velice pečlivá
plavkyně, je zapálená pro věc a má skvělé
tréninkové nasazení. Během plaveckých
soustředění a závodů přebírá zkušenosti od
své starší týmové kolegyně Dominiky Míčkové,“ pochválil plavkyni trenér Jan Sommer.
„Dominika, na fotografii vpravo, je pro mladší
plavce tak trochu vzor. Dnes studuje v Praze
Fakultu tělesné kultury UK, ale na brněnský
klub nezapomíná a stále za něj startuje,“
podotkl. V tuto chvíli se Dominika připravuje
na červnový závod Světového poháru v para
plavání IDM Berlín a hlavně na srpnové
mistrovství Evropy v irském Dublinu.
Zuzana Lehotská ■
Foto: Vít Franta
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Inzerce

NOVÉ SEDMIMÍSTNÉ SUV

PEUGEOT 5008

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

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

NOVÝ PEUGEOT 5008 SUV
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