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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
Family Point na radnici
Stejně jako malá Barborka na fotografii
mohou i vaše děti strávit příjemnou chvilku
s hračkami ve Family Pointu v prostorách
radnice MČ Brno-střed na Dominikánské 2,
a to v budově a patře, kde sídlí matrika.
Family Point slouží všem maminkám i tatínkům s dětmi, které ho potřebují, není vázán
na využití dalších služeb radnice. Je přístupný v pondělí a středy v 8.00–17.00 hodin
a v úterky a čtvrtky do 14.00 hodin. V pátek
je uzavírán už ve 13.00 hodin.

Svoz bioodpadu v lokalitě
Stránice
Během prvních dvou měsíců roku 2018 proběhne svoz bioodpadu, který zajišťuje společnost SAKO, pouze jedenkrát měsíčně, a to
vždy první středu v měsíci, tedy 3. 1. 2018
a 7. 2. 2018.

Zpevněná stání
pro kontejnery
Těsně před koncem roku radnice Brno-střed dokončila úpravu a zpevnění prostoru
určeného pro stání kontejnerů na směsný
komunální odpad ve vnitrobloku při ulici
Rybářské. Místo, kde zpevněné stání vzniklo,
bylo vybráno na základě kompromisu všech
aktérů, kteří se k umístění vyjadřovali.
V letošním roce městská část Brno-střed
vytvořila, resp. upravovala celkem sedm

nadzemních kontejnerových stání pro kontejnery na separované odpady, a to v lokalitách: Bratislavská–Stará, ulice Poříčí před
pedagogickou fakultou, ulice Renneská, ulice Hluboká, ulice Bohuslava Martinů 38, ulice Bohuslava Martinů 50, ulice Bayerova.
Celkové náklady dosáhly přibližně 243 000
korun, a to včetně nákladů na zpracování
projektové dokumentace.

Změny v pálení
rostlinného odpadu
Magistrát města Brna schválil novou vyhlášku č. 19/2017 upravující podmínky spalování
suchých rostlinných materiálů ve statutárním
městě Brně. Tato nová obecně závazná
vyhláška, která vešla v platnost 14. 12. 2017,
i nadále v naší městské části umožňuje spalovat odpad celoročně, na rozdíl od některých
městských částí nám vyhláška neurčuje konkrétní dny ani hodiny. Ale pozor – celoročně
neznamená denně. Novinkou v režimu spalování suchého rostlinného materiálu je zákaz
pálení o nedělích a ve státem uznaných svátcích, a to jednotně na území celého Brna.
Dochází tak k rozšíření původního zákazu spalování v době smogové situace, který také
zůstává v platnosti. Vzhledem k tomu, že spalování rostlinného materiálu významným způsobem přispívá ke znečišťování okolního

ovzduší, je lepší pro jeho likvidaci využít kompostéry, kontejnery na bioodpad či odvezení
bioodpadu do sběrných dvorů.

Předvánoční setkání
jubilantů
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví seniorům, slavícím na konci roku 2017 svá životní
jubilea, popřál na slavnostním setkání všem
jubilantům i starosta městské části Brno-střed
Martin Landa. Pro jubilanty byly připraveny
květiny, drobný dárek, dobré občerstvení
a také kulturní program, kterého se ujaly herečky z divadla Polárka. Ty si připravily pásmo
lidových písní, které si spolu s nimi a za doprovodu klavíru jubilanti zazpívali, a stejně pěkné
bylo i pásmo básní, které si herečky připravily
a na místě přednesly. Na závěr společný čas
vyplnila debata jubilantů s kolegyněmi ze
sociálního odboru, které všem vysvětlily, jaké
služby radnice pro seniory zajišťuje, jak je možné o ně požádat a kam se v případě dotazů
mohou bez obav obracet. Pokud máte zájem
přihlásit se k účasti na jubilejních narozeninách,
kontaktujte paní Bronislavu Makaryszynovou,
(kad) ■
tel.: 542 526 211.

Nabídka volných pracovních míst
v pečovatelské službě MČ Brno-střed,
pracoviště Lipová 31
– 2 volná pracovní místa na pozici pracovník/pracovnice v sociálních službách –
pečovatel/ka terénní péče, 8 hod. pracovní doba
– 1 volné pracovní místo na pozici pracovník/pracovnice v sociálních službách –
pečovatel/ka, rozvoz stravy, 7 hod. pracovní doba
Podmínkou, tedy nezbytné, je u obou výše uvedených pozic osvědčení o absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu Pracovník v sociálních službách.
– 1 volné pracovní místo na pozici uklízeč/ka.
Pracovní doba pondělí–pátek, od 14.00 do 17.00 hod., vhodné pro zájemce v důchodovém
věku.
Bližší informace získáte na telefonních číslech 543 217 445 nebo 542 526 335.
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PŘIJĎTE NA BRUSLÁK U JOŠTA

Nová ledová plocha o rozloze 860 m2
pojme zhruba 80–100 bruslařů, kteří se
mohou projíždět nejen kolem sochy markraběte Jošta, ale i ve zpomaleném tempu
pod nohama koně. To je nový Bruslák na

Moravském náměstí, který pro Brňany připravila městská část Brno-střed.
V loňském roce přiřklo zastupitelstvo města Brna naší městské části dotaci na ledovou
plochu ve výši pěti milionů korun. Naše měst-

ská část přidala dalších sedm milionů a výsledek je už možno vidět i používat. Ve středu
6. prosince jsme jej společně se starostou
městské části Brno-střed Martinem Landou
a dětmi z našich základních škol slavnostně
rozsvítili a uvedli do provozu. Bruslák slouží
i pro naše děti, žáci mateřských a základních
škol zřizovaných městskou částí Brno-střed,
na něm mají možnost bruslit zdarma. U Brusláku se i ohřejete, k dispozici je 80 párů zbrusu nových bruslí k zapůjčení, a občerstvíte
se v okolních stáncích. Informace o časovém
harmonogramu bloků pro bruslení, o akcích,
které se zde konají, a mnohé další zjistíte na
www.bruslak.cz.
Ing. Martin Schwab ■
4. místostarosta MČ Brno-střed

DOTACE PRO ROK 2018
Radnice městské části Brno-střed dlouhodobě podporuje kulturní, sportovní, vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity či
akce, zdravotní a sociální činnosti a aktivity
v oblasti životního prostředí a péče o zeleň,
které jsou organizovány zpravidla neziskovým sektorem, a to na území městské
části či ve prospěch jejích obyvatel.
Pro rok 2018 jsou vypsány tyto dotační programy:

Kultura, sport, vzdělávací
a volnočasové aktivity
Účelem poskytovaných dotací je finančně
podpořit akce se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost
a další estetické aktivity. Také na amatérské
sportovní a další volnočasové akce pro veřejnost, zejména s důrazem na mládež. Finanční
podpora je určena především na akce místního
významu. Dotace jsou poskytovány na akce
nekomerční, ze kterých po vyúčtování neplyne
přímý zisk pro organizátory.
Lhůta pro podání žádostí probíhá od 1. 1.
2018 do 28. 2. 2018 a žádosti je možno podávat na akce, které se konají od 1. 5. do 31. 8.
2018. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků je 300 000 korun a s roz-

hodnutím o žádosti budou žadatelé seznámeni nejpozději do 5. 5. 2018.

Podpora aktivit v oblasti
zdravotní, sociální
a občanských záležitostí
V rámci tohoto programu budou podporovány zejména projekty zaměřené na spolkový život, občanské a svépomocné aktivity,
jako jsou např. kluby seniorů či mateřská centra a projekty aktivního stárnutí, a zapojení
seniorů, např. formou dobrovolnické činnosti.
Žádoucí je rovněž podpora projektů, které
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vhodně doplňují nabídku služeb profesionální
zdravotní a sociální péče pro obyvatele městské části Brno-střed. Finanční podpora je
určena především na akce místního významu.
Dotace jsou poskytovány na akce nekomerční, ze kterých po vyúčtování neplyne přímý
zisk pro pořadatele.
Lhůta pro podání žádostí probíhá od
1. 11. 2017 do 30. 6. 2018 a žádosti je možno
podávat na akce, které se konají od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018. Předpokládaný celkový objem
finančních prostředků je 500 000 korun a s rozhodnutím o žádosti budou žadatelé seznámeni
(kad) ■
nejpozději do 10. 9. 2018.

Informace z radnice

LEDNOVÉ BESEDY

I v lednu budete mít možnost potkat se se
starostou městské části Brno-střed Martinem Landou a probrat s ním, co vás zajímá,
co vás trápí, ale i to, co se vám líbí a v čem
by měla radnice pokračovat.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v pořadí
druhé Besedy se starostou, která se konala
22. 11. 2017 v Café Mendel. Podněty, nápady,
ale i připomínky jsou zapsány a budeme se
je snažit řešit.

CO SE DĚJE
S VAŠIMI PODNĚTY?

V lednu 2018 pro vás připravujeme Besedu
se starostou na 23. 1. 2018 a rádi bychom
vás pozvali do Klubu Leitnerova. Beseda se
bude konat od 17.00 do 19.00 hodin. Pokud
budete mít zájem, můžete v klubu zůstat
a zúčastnit se oblíbeného tradičního Poslechového pořadu Jiřího Černého, který začíná
od 19.30 hodin. Těšíme se na setkání s vámi.
(kad)

■

BAKALKA ZÍSKALA
NOVÉ PROSTORY
Jedna z největších základních škol v Brně,
ZŠ Bakalovo nábřeží 8, získala na konci
roku 2017 tolik potřebnou další kmenovou
učebnu a zázemí v podobě šatny pro tělesnou výchovu, sociálního zařízení a dvou
odborných pracoven.

Za účasti 1. místostarostky městské části
Brno-střed JUDr. Michaely Dumbrovské bylo
21. 11. 2017 předáno ZŠ Bakalovo nábřeží do
užívání bezmála 150 m2 nových prostor. Investiční akce za bezmála 4,5 milionu korun byla
realizována v rekordně krátkém čase. Od
zadání projektové dokumentace až po převzetí díla stačilo pouze 9 měsíců. Největší
radost však mají samotní žáci, kteří průběh
stavby se zájmem sledovali a už nyní mohou
novou učebnu i další prostory školy plně
využívat. „Jakákoliv koruna, která jde do škol
a školek, mě naplňuje radostí. Ve škole na
Bakalově nábřeží jsem proto s chutí přestřihla
pásku a pomyslně tak zahájila provoz nové
třídy a dalších nových prostor. Děkuji všem
učitelům i vedení školy, že neustále budují
a snaží se pro své žáky dělat maximum
možného,“ dodává k investici 1. místostarostka Brno-střed JUDr. Michaela Dumbrovská.
(kad)

Na Lidické bylo před pár dny vybudováním
retardérů dokončeno zklidnění zálivu
u Lužánek. Řidiči si tudy zkracovali cestu,
místní obyvatele to vystavovalo řadě
nebezpečných situací. Díky jejich iniciativě
jsme se začali jejich podnětem zabývat.
Rozhýbat úředního šimla bylo v tomto případě hodně těžké. Několikrát, kdy už se
zdálo, že je vše na dobré cestě, jsme zjistili,
že se proces zastavil a bylo třeba ho zase
uvést do chodu. Podobně těžké bylo prosadit omezení zásobování na Jakubské ulici.
Ráno se zde mezi dětmi z prvního stupně
docházejících do ZŠ Rašínova motaly
dodávky a nákladní auta přijíždějící zásobovat obchody na České. O bezpečnosti
dětí se mluví všude, přesto trvalo skoro dva
roky požadavek na omezení zásobování
v ranních hodinách prosadit. I na základě
uvedených příkladů se ale dá říci, že se
postupně daří měnit zažitou praxi.
Možná si myslíte, že vaše podněty skončily v koši, protože s nimi se nic neděje. Není
tomu tak. Všechny podněty jsme projednali,
a pokud získaly na městské části podporu,
odeslali jsme je na Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Tam čekají v řadě podání,
která se zde nahromadila v důsledku dlouhodobě neuspokojivé personální situace.
Průběžně se snažíme urychlit změny, které
jsou akutní. Přes úřední desku tak už jde
také stání pro lidi se ZTP u úřadu práce na
Křenové, místa pro K+R (kolikrát jsme již slibovali na základě obdržených informací, že
to už bude) a další změny. Je ale smutnou
skutečností, že než Odbor dopravy na magistrátu po personálním posílení dožene
nabrané zpoždění, bude to možná rok trvat.
Nedávno se mě zástupce spolku Brno
autem v jedné diskusi trochu ironicky ptal,
zda zase začnu argumentovat maminkami
s kočárky. Překvapilo mě to. Dělat městský
prostor bezpečný pro všechny, ale zejména
pro ty nejzranitelnější z nás, včetně dětí, by
měla být priorita a standard, nikoliv věc k diskusi. Na konferenci City changers v Ostravě
jeden z prezentujících uváděl, že velká část
seniorů nevychází z bytu proto, že veřejný
prostor není přizpůsobený jejich potřebám.
A to je věc, na které musíme zapracovat,
a kterou musíme změnit k lepšímu.
Mgr. Jasna Flamiková ■
3. místostarostka MČ Brno-střed

■
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JEŽÍŠKA DO ŠKOL PŘINESL
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Nejvíce potřebnou se stala pro žáky na ZŠ
Horní relaxační zóna, která vznikne v 2. patře
školy. Zrcadla na toaletách a v šatně přispějí
k optickému zvětšení a k zútulnění prostor
školy a společný čas o přestávkách mohou
žáci trávit uzakoupených pingpongových stolů.
Na zbývajících školách ZŠ Husova, ZŠ Křídlovická, ZŠ Křenová, ZŠ Antonínská proces
ještě probíhá a výsledky budeme znát až
v průběhu ledna. Nutno podotknout, že velkou zásluhu má všech 11 školních koordinátorů, kteří svým žákům předávali potřebné
informace a společně je vedli k jejich vytouženým projektům.

A co na to dospělí?
Programovatelné Lego Mindstorms nebo
automat na zdravou svačinu – to je jen malý
náhled do vítězných projektů, které si žáci
jedenácti základních škol odhlasovali
v rámci projektu Participativní rozpočet do
škol. Projekt inicioval starosta městské části Brno-střed Martin Landa a každá ze škol
od městské části obdržela příspěvek ve
výši 30 000 korun určený na zrealizování
projektů, které si sami žáci ve škole
navrhnou.
Vítězným návrhům předcházelo sedm kroků
z celého cyklu participativního rozpočtu na
školách. Žáci nejprve museli zapřemýšlet, co
jejich škole chybí, navrhnout vhodný projekt,
zapojit se do příslušné skupiny daného projektu a vytvořit žákovskou kampaň pomocí
kreativních letáků nebo videí. Poté následovalo
online hlasování pomocí aplikace od společnosti Demokracie 2.1, díky které viděli jednotliví
školní koordinátoři výsledky ihned po skončení
hlasování. Školní koordinátoři spolu s vedením
školy na závěr celého projektu uspořádali pro
žáky slavnostní vyhlášení vítězných projektů.
Žáci obdrželi nejen zasloužené diplomy, ale
nechyběla ani pochvala od pana ředitele.

Zajímá vás, jaké nápady žáci
přinesli svým školám?
Na ZŠ Bakalovo nábřeží si žáci přejí sedací
vaky na chodby, více soukromí si přejí na toaletách, kdy zvítězily přepážky mezi pisoáry,
a příjemnější příchod do školy jim usnadní
lavičky do šaten.
Na ZŠ Kotlářská se změní klasické zvonění
o hlavní přestávce na modernější písničky.
Žáci mysleli i na své zdraví a odhlasovali si
automat na vodu a relaxační videokoutek.
Menší žáčci na 1. stupni se mohou těšit na
novou lanovku do lesoparku a o přestávkách
si pohoví v sedacích pytlech.
ZŠ Úvoz vyčlenila v rámci vítězného projektu místnost, která bude pro žáky chybějícím
relaxačním místem. Novou a velmi zajímavou
učební pomůckou do hodin fyziky se stane
programovatelná robotická sada od ﬁrmy
Lego. Pro zapomnětlivé žáčky bude zakoupeno 10 zámků k šatním skříňkám. Nové sportovní vybavení do tělocvičny, stolní hry
a pohodlnější sezení v hodinách na podsedácích, si odhlasovali žáci ze ZŠ náměstí Míru.
V průběhu ledna budou žáci na ZŠ Hroznová svačit o něco zdravěji, velkým vítězným
projektem se stal totiž automat na zdravou
svačinu. Žáci mysleli i na praktické věci, jako
je instalace venkovních žaluzií do učebny
informatiky, promítací plátno do fyziky a mikrofony s reproboxy pro lepší ozvučení soutěžních a společenských akcí ve škole.
Na ZŠ náměstí 28. října se žákům nejvíce
zalíbila možnost pořídit v celé školní budově
Wi-Fi připojení pro všechny.
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„Participativní rozpočtování bylo pro naši
školu velkým přínosem. Tato forma rozhodování posiluje pocit zodpovědnosti žáků vůči
škole, vytváří demokratickou atmosféru tříd
a zvyšuje spokojenost žáků,“ hodnotí projekt
Mgr. Kamila Tachovská, koordinátorka na ZŠ
Kotlářská.

„Participativní rozpočet do škol přiměl děti
dívat se lépe kolem sebe a zajímat se o to,
co se kolem nich děje. Cílem mimo jiné bylo
i motivovat žáky, aby dělali něco nad rámec
školních povinností. Tento projekt rozvíjí skupinovou spolupráci, schopnost prezentovat
se a čelit nástrahám v podobě dotazů posluchačů,“ hodnotí participaci žáků Mgr. Kateřina
Kachlíková, koordinátorka ZŠ Horní.
„Jsem nadšený z průběžných výsledků na
našich školách, byl jsem se podívat na Hroznové a děti mě opravdu nadchly, jak svou
kreativitou, tak i nadšením pro prezentaci
svých nápadů a v neposlední řadě kvalitou
kampaní. Doufám, že se nám podaří participativní rozpočet do škol v letošním roce ještě
jednou zopakovat,“ říká Martin Landa, starosta
městské části Brno-střed.
Karolina Krulová

■

Informace z radnice

KRMÍTKA
PRO PTÁKY

Do parků, jejichž správu zabezpečuje městská část Brno-střed, instaluje každý rok
v zimní sezoně Odbor životního prostředí
krmítka pro ptáky.
Celkem devět krmítek umístěných na
Moravském náměstí, Komenského náměstí,
při ulici Rooseveltově, v parku Koliště III
u Janáčkova divadla, v Björnsonově sadu
a na Kraví hoře pomáhá ptactvu našich parků
a zahrad přežít nepříznivé zimní podmínky.
Nízké teploty a sněhová pokrývka totiž některým druhům ztěžuje získávání potravy přirozenou cestou. O údržbu dřevěných krmítek
se stará Odbor životního prostředí, přisypat
zob do krmítek, která jsou zavěšena níže nad
zemí, však může i široká veřejnost.
Ondřej Franek

BETLÉMSKÉ DARY
NA ZELNÉM TRHU

NOVINKY
V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Ukončení vánočního období už druhým
rokem udělají Betlémské dary na Zelném
trhu. Letos se budou konat v pátek 5. ledna
od 13.00 do 15.00 hodin.
Opět se bude rozdávat polévka, a to
především pro všechny znevýhodněné
a sociálně slabé. Atmosféru zpříjemní sbor
Armády spásy oblíbenými gospely, vystoupí
děti ze základních uměleckých škol a těšit
se můžeme na čtení příběhů Knihovny Jiřího
Mahena. Připravena je také prezentace neziskových organizací působících v sociální
oblasti a nabídka občerstvení, zejména horké
nápoje.

Rada městské části Brno-střed v prosinci
schválila ﬁnanční podporu pro inovativní
sociální projekt Sharepoint a podepsala
smlouvu o spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj.

Marta Vojáčková

■

■

OHLÉDNUTÍ
ZA ADVENTEM

Vánoce jsou už minulostí, před sebou
máme nové výzvy, úkoly a radosti v roce
2018.
Rádi bychom se však ještě myšlenkou vrátili k adventnímu času, kdy bylo centrum
města plné návštěvníků a turistů, vánoční
výzdoby, stánků a zábavy. Děkujeme všem
obyvatelům centra Brna za trpělivost právě

Sharepoint – sdílená lednice
a sociální skříň na jednom místě
Ve snaze hledat nové způsoby pomoci
potřebným se radnice Brna-střed rozhodla
podpořit zajímavý a inovativní projekt Sharepoint, což znamená místo, které propojuje
dva menší záměry orientované na sdílení jídla
a oblečení, sociální skříň a veřejnou lednici.
Původně samostatně jednající skupiny aktivních lidí se podařilo propojit a díky Sharepointu vznikne na některém z frekventovaných míst přirozené samoobslužné kontaktní
místo, kde mohou občané zanechat oblečení
a potraviny. Ty si pak mohou vyzvednout lidé,
kteří je potřebují. Záměr má rozměr nejen
sociální, ale i environmentální, neboť se
v duchu tzv. cirkulární ekonomiky snaží předcházet vzniku odpadu a prodlužuje život
věcem, které by jinak možná skončily v popelnicích. Elektřinu pro lednici navíc bude vyrábět solární panel. Realizátoři projektu se zavázali, že lednici i šatní skříň budou denně
kontrolovat, aby vše bylo v pořádku a nebyly
zde třeba zkažené či prošlé potraviny. Věříme, že Brňané si tento způsob podpory osvojí
a budou jej podporovat.

Smlouva o potravinové pomoci
s Potravinovou bankou pro
Brno a Jihomoravský kraj

s davy bavících se návštěvníků. A děkujeme
také všem těm, kteří se zastavili, ať už na
Adventu na Zelňáku nebo na Adventu na
Moraváku a podpořili některou z neziskových
organizací, které měly možnost prezentovat
své služby a výrobky na stáncích, za které
nemusely platit.
kad

■

Sociální odbor MČ Brno-střed má na starosti
nemálo rodin s dětmi, osoby s omezenou svéprávností i seniory. Mezi nimi se najde řada
lidí, kteří se dostanou do tak velké ﬁnanční
nouze, že nemají ani na potraviny a základní
hygienické potřeby. Právě kvůli takovým situacím navázala radnice spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj.
Se startem spolupráce jsme spěchali, aby
se potravinová pomoc dostala k potřebným
ještě před Vánocemi. Pomoc budou pracovníci odboru rozdělovat podle potřeby a v odůvodněných případech. Nechceme pomoc
poskytovat plošně, ale podle aktuální situace
tam, kde je to zrovna potřeba.
Mgr. David Oplatek ■
člen Rady městské části Brno-střed
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JE ROZHODNUTO
– DÁME NA VÁS
V listopadu skončilo hlasování o celkem
83 projektech, na které Brno v pilotním
ročníku participativního rozpočtu města
Brna – Dáme na vás – vyčlenilo 20 milionů
korun. Své hlasy rozdělilo celkem 11 660
hlasujících a zvolilo 16 projektů, jejichž realizace započne v roce 2018.
Nejvíce hlasů získala studie Propojení
Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi
pro pěší a cyklisty, jako druhý skončil projekt
Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu, následován projektem
Rozhledna Holedná.
Kompletní seznam vítězných projektů:
1. Propojení Žebětína i horní části Bystrce
s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty
2. Komunitní a volnočasové centrum se
zázemím pro Kraví horu
3. Rozhledna Holedná
4. Obnova topolové aleje v Řečkovicích

5. Záchody na Kraví hoře
6. Grilovací místo v Novém Lískovci
7. Skate park v Tuřanech
8. Oživení přírodního amfiteátru Čertova
rokle
9. Knihovna – pulzující křižovatka Starého
Brna
10. Altánek – tančírna v parku
11. Okružní vycházková trasa s alejí
12. Industriální naučná stezka u řeky Svitavy
13. Chceme příští zimu zase bruslit na dráze
na Pryglu?
14. Dobrodružné hřiště Halda
15. Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích
16. Ploty na Komunitním a volnočasovém
centru se zázemím pro Kraví horu

Nejen vítězné projekty vzbudily zájem občanů a není tak vyloučeno, že ti navrhovatelé,
kteří skončili tzv. pod čarou, mohou se svým
projektem uspět v dalším ročníku.
„Rádi bychom poděkovali všem, kterým
není město lhostejné, a do projektu se zapojili
v jakékoliv jeho fázi, ať už to bylo podávání
návrhů, jejich podpora prostřednictvím lajků
na webu či finálové hlasování,“ říká Tomáš
Koláčný, radní pro participaci obyvatel města.
Co se týče samotného finálového hlasování,
zainteresovanost občanů byla vysoká a Brno
se tak v procentuální účasti oprávněných voličů v prvním ročníku postavilo do čela všech
evropských metropolí, které PaRo v historii
realizovaly. Výstava, týkající se pilotního ročníku participativního rozpočtu města Brna –
Dáme na vás, bude od 11. 1.–19. 2. 2018
k vidění v prostorách Urban centra Brna na
Mečové 5.
Petra Marciniszyn

■

Poděkování za účast při podávání návrhů
patří v každém případě všem navrhovatelům.

ROZŠIŘUJEME POČET BISTER
Potřebujete se rychle, ale přitom kvalitně
a dobře najíst v centru Brna? Tržnice Brno
na Zelném trhu dokončila před Vánocemi
obsazení přízemního poschodí, kterému
říká Bistro pasáž.
Brňané v pasáži vedle již zavedeného
Matějova pekařství najdou například skvělé
sendviče, těstoviny připravované v bochníku
italského sýra nebo cupcakes. Tržnice Brno
tak v současné době nabízí celkem deset
bister s kvalitní a pestrou nabídkou jídel.
Tržnice Brno, která funguje od poloviny
loňského roku, bavila Brňany po celý advent
Après Ski Barem. Ten navozoval atmosféru
alpských sjezdovek a lákal na takové hity
jako žluťoučké bombardino, oranžový Aperol
Spritz nebo roztopený švýcarský sýr raclette
na bramborách s pancettou. A také na klidné
posezení na stylovém a ručně vyráběném
nábytku v pasáži tržnice.
Na to nejlepší z adventní nabídky se
návštěvníci Zelného trhu mohou těšit i po
Novém roce. Těstoviny připravované v bochníku parmazánu nebo raclette si mohou dát
v nově otevřeném Jean Paul’s Bistru. Dalším
novým obyvatelem Bistro pasáže, do které

se dostanete i samostatným vchodem ze Starobrněnské ulice, je Coucou Pastrami & Sandwiches. Tento ptáček přiletěl ze Střelic
a v tržnici nabízí chutné a moderní sendviče
s uzeným hovězím hrudím pastrami, dále
například Reuben Sandwich, sendvič s vepřovými žebírky anebo Monte Cristo Sandwich.
Prostor Bistro pasáže doplňuje již od listopadu Cupcakekárna, která prodává malé,
krásně zdobené dortíčky, takzvané cupcakes. Nové bistro je i v 1. patře Tržnice Brno,
kam si Brňané mohou zajít na hot dog v newyorském stylu. V lednu zde totiž startuje NYC
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Corner. Nejde o klasický párek v rohlíku – hot
dogy z NYC Corner poslouží jako rychlý oběd
a jsou klenotem americké pouliční kuchyně
(tzv. street food). Nejen pro vegany otevřelo
v 1. patře také bistro Ovegano, které podle
vlastních slov připravuje netradiční, ale skvělé
veganské pokrmy.
I v lednu se v Tržnici Brno bude konat řada
akcí. První lednovou sobotu se opět uskuteční bleší trhy s názvem Dobrá karma. Více
na www.trznicebrno.cz.
Jan Šmikmátor

■
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NOVÁ LÍPA MARIE
U VILY STIASSNI

Již 90 let uplynulo od započetí stavby vily
Stiassni a založení rozlehlé zahrady, včetně
příjezdové aleje.
Lípa, nesoucí název Marie, kterou zástupci
spolku Přátelé vily Stiassni ve spolupráci se
správou areálu vily Stiassni vysadili, je nejen
aktem omlazení historické aleje, ale i symbolickým dárkem k narozeninám Marie Strakové
(92 let), čestné předsedkyně spolku a pamět-

2018 – PŘIPLÁCET
ZA TEPLO
NEBUDETE

nice prvorepublikového života v areálu největší brněnské vily. Příjezdová alej v zahradě
vily Stiassni byla v roce 2014 zachráněna, a to
díky obnově tzv. hlavového řezu, což je historický způsob tvarování stromů. Zahrada
manželů Stiassni za působení vrchního
zahradníka Antonína Frömla dosahovala
vysoké reprezentativní úrovně, tak, jak to
vyžadoval společenský život průmyslnické
rodiny. Marie Straková se jako dcera Antonína
Frömla o oživení příběhu a rozvoj náležitě
stará, nyní např. se spolkem realizují obnovu
polozapomenuté hrobky rodiny. Symbolické
je také to, že lipovou alej sázel v roce 1927,
kdy byla započata stavba vily, právě její tatínek. Paní Marie Straková je stále aktivní,
u nové lípy se sešla například i se starostou
městské části Brno-střed Martinem Landou.
Patří jí veliké poděkování, že stále připomíná
odkaz této známé vily. Zdeněk Musil ■

MŮŽEŠ TO ZMĚNIT

Zákazníci Tepláren Brno se nemusejí
obávat zdražení, i když v posledních
týdnech cena plynu na světovém trhu
vzrůstá. Cena tepla zůstane v Brně pro
příští rok 2018 na stejné úrovni jako
letos.
„Stabilizace ceny tepla je naším dlouhodobým cílem, který se nám bezesporu
daří plnit,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. Snížení
ceny tepla o 5 % v lednu 2017 i její následné udržení jsou dány řadou dlouhodobých opatření realizovaných v uplynulých
letech a plánovaných i do dalšího období. Patří mezi ně například optimalizace
průběžného nákupu zemního plynu či
neustálá modernizace distribuční sítě,
která se postupně mění z parovodní na
horkovodní, a výrobních technologií.
„V uplynulém roce jsme spustili dva nové
špičkové horkovodní kotle na provozu
Brno-sever. Díky tomu jsme zvýšili účinnost výroby tepla na tomto zdroji z 83 %
na 91 % a snížili emise oxidů dusíku (NOx)
o 56 %. Zároveň jsme na Brno-severu
zlikvidovali zbylou zásobu mazutu – éra
těžkého topného oleje v Teplárnách
Brno se tak již stala definitivní minulostí,“
připomněl generální ředitel Tepláren
Brno, Ing. Petr Fajmon, MBA. V době letní
odstávky pak teplárny v další etapě
rekonstrukce teplovodů nahradily 5,4 km
zastaralých parovodů úspornými horkovody. Minimalizace ztrát při distribuci tepla se promítá i do nákladů tepláren, která
může uspořené miliony použít právě pro
stabilizaci ceny tepla.
Jiřina Veselá

Projekt Můžeš to změnit pomáhá studentům zorientovat se v novém světě, do kterého právě vstupují – ve světě dospělosti
a vlastní odpovědnosti. Co je to volební
právo? A může můj hlas vůbec něco změnit? A můžu s tím něco udělat?
Právě jeden z workshopů projektu se konal
koncem listopadu 2017 také přímo na radnici
městské části Brno-střed. V rámci celodenního workshopu, který probíhal v zastupitelském sále, si účastníci prohlédli prostory radnice, ve kterých každý den probíhá politika.

■

Vyzkoušeli si, jak náročné může být dosažení
demokratické shody a seznámili se s politiky,
kteří řídí nejen městskou část Brno-střed.
Osobně studenti diskutovali se starostou
MČ Brno-střed Martinem Landou, s členkou
zastupitelstva MČ Brno-střed paní Věrou Soukalovou a dalšími přizvanými hosty. Nejlepší
týmy své projekty budou prezentovat na
závěrečné konferenci a vítězný tým získá
10 000 korun na realizaci svého projektu.
Mgr. Zdeňka Dubová

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2018 | 9

Informujeme

VOLBA PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY
Termín konání: v pátek 12. ledna 2018 od 14.00
do 22.00 hod.
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
Případné druhé kolo se koná: v pátek dne
26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu dne 27. října 2018 od 8.00 do 14.00
hod.
Právo volit prezidenta republiky má každý
státní občan České republiky, který alespoň
druhý den volby dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole volby může hlasovat i volič,
který alespoň druhý den druhého kola volby
dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva je
zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Možnost hlasovaní mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů úřad městské části a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
O přenosnou volební schránku můžete požádat ÚMČ Brno-střed na telefonních číslech:
• Petra Kafková, Odbor právní a organizační,
Oddělení právní
Telefonní kontakt: 542 526 349
E-mail: petra.kafkova@brno-stred.cz
• Libuše Linhová, Odbor právní a organizační,
Oddělení právní
Telefonní kontakt: 542 526 377
E-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz
nebo přímo volební komisi ve dnech voleb.
Telefonní čísla do volebních místností jsou zveřejněna na www.brno-stred.cz/volby-2018.

Volební okrsky pro volbu
prezidenta republiky:
ve volebním okrsku č. 23001 je volební místnost
v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Dominikánská; Dominikánské nám.; Mečová; náměstí Svobody 15–19; Panenská 2 do konce; Panská;
Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova;

Veselá; Zámečnická; Zelný trh 1–7; Zelný trh 9
do konce
ve volebním okrsku č. 23002 je volební místnost v: ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Besední;
Brandlova 6; Česká 1–33; Hlídka; Husova 4 do
konce sudá; Husova 15 do konce lichá; Jakubská; Joštova; Komenského nám.; náměstí Svobody 1; Opletalova; Panenská 1; Pellicova 55
do konce; Sladová; Solniční; Špilberk; Údolní
1–11 lichá
ve volebním okrsku č. 23003 je volební místnost
v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Jánská 1–17
lichá; Jánská 2–12 sudá; Masarykova 1–17 lichá;
Minoritská; náměstí Svobody 8–14; Orlí 1–18b;
Poštovská
ve volebním okrsku č. 23004 je volební místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Beethovenova; Běhounská; Brandlova 1–4; Česká 34; Dvořákova; Jakubské nám.; Jezuitská;
Kobližná; Kozí; Moravské nám. 1–10; Mozartova;
náměstí Svobody 2–7; náměstí Svobody 20
do konce; Rašínova; Rooseveltova
ve volebním okrsku č. 23005 je volební místnost v SŠ Brno, Charbulova p. o., Jánská 22 pro
voliče bydlící: Bašty; Benešova 7; Biskupská;
Kapucínské nám.; Květinářská; Masarykova
sudá; Masarykova 19–23 lichá; Muzejní;
Nádražní; Petrov; Petrská; Průchodní; Radnická;
Šilingrovo nám.; Zelný trh 8
ve volebním okrsku č. 23006 je volební místnost v SŠ Brno, Charbulova p. o., Jánská 22 pro
voliče bydlící: Benešova 1–5 lichá; Benešova
9–21 lichá; Benešova sudá; Divadelní; Františkánská; Jánská 14 do konce sudá; Jánská 19
do konce lichá; Josefská; Malinovského nám.;
Masarykova 25 do konce lichá; Měnínská;
Novobranská; Orlí 19 do konce; Pohořelec;
Sukova; Vachova; Za divadlem
ve volebním okrsku č. 23007 je volební místnost
v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící: Drobného 1–7 lichá; Drobného 27; Lidická 38 do
konce sudá; Lužánecká; Milady Horákové 21
do konce lichá; náměstí 28. října 1–12; náměstí
28. října 20 do konce; Pionýrská 4; Traubova
lichá; Vrchlického sad
ve volebním okrsku č. 23008 je volební místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící:
Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36
sudá; třída Kpt. Jaroše
ve volebním okrsku č. 23009 je volební místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící:
Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady Horákové
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1–19 lichá; Milady Horákové 2–28 sudá; Příkop
ve volebním okrsku č. 23010 je volební místnost
v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Bratislavská
1–11a lichá; Bratislavská 2–34 sudá; Cejl 1–63
lichá; Koliště 37–49 lichá; Ponávka
ve volebním okrsku č. 23011 je volební místnost
v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Bratislavská
13–35a lichá; Körnerova; Příční lichá; Stará
ve volebním okrsku č. 23012 je volební místnost
v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Barvířská;
Bratislavská 36–62; Cejl 52–64 sudá; Cejl
65–69 lichá; Hvězdová lichá; Plynárenská lichá;
Soudní 1–11 lichá; Špitálka 13; Tkalcovská sudá
ve volebním okrsku č. 23013 je volební místnost
v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Francouzská
2–62 sudá; Milady Horákové 30 do konce
sudá; Příční sudá
ve volebním okrsku č. 23014 je volební místnost
v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Cejl 2–50a
sudá; Koliště 4; Koliště 49a–67 lichá; Plynárenská sudá; Radlas; Špitálka 1–11 lichá; Špitálka
15; Špitálka 2–6 sudá; Valcha; Vlhká 1–19 lichá;
Vlhká 2–26 sudá
ve volebním okrsku č. 23015 je volební místnost
v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící: Koliště 69
do konce; Křenová 19 do konce lichá; Podnásepní; Skořepka; Stavební; Špitálka 8 do konce sudá; Špitálka 17 do konce lichá; Vlhká 21
do konce lichá; Vlhká 28 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23016 je volební místnost
v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící: Cyrilská;
Čechyňská; Kolískova; Koželužská; Křenová
48 do konce sudá; Masná 1–5a lichá; Masná
2–20 sudá; Mlýnská 25 do konce; Řeznická;
Štěpánská; Šujanovo nám.; Zderadova
ve volebním okrsku č. 23017 je volební místnost
v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící: Dornych
1–45 lichá; Dornych 2–76 sudá; Křenová 1–17
lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská 1–23; Opuštěná; Plotní 1–37 lichá; Plotní 2–6a sudá; Přízova;
Rosická; Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná; Úzká;
Ve Vaňkovce; Zvonařka; Železniční 2–16 sudá
ve volebním okrsku č. 23018 je volební místnost
v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 pro voliče
bydlící: Husova 5
ve volebním okrsku č. 23019 je volební místnost
v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Křídlovická 1–3; Křížová lichá; Poříčí 5 do konce lichá;
Ypsilantiho
ve volebním okrsku č. 23020 je volební místnost v Klubu senior. aktivit, Václavská 3 pro voliče bydlící: Křídlovická 4–28 sudá; Křídlovická
5–17 lichá; Václavská 1–6; Zahradnická
ve volebním okrsku č. 23021 je volební místnost
v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Hybešova 2 do konce; Leitnerova 1; Leitnerova 2–18
sudá; Soukenická
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ve volebním okrsku č. 23022 je volební místnost
v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Bezručova; Křídlovická 19–47 lichá; Křídlovická
30–52 sudá; Nádvorní; Náplavka
ve volebním okrsku č. 23023 je volební místnost
v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Hybešova 1, 1a; Křídlovická 49 do konce lichá; Křídlovická 54 do konce sudá; Nové sady
ve volebním okrsku č. 23024 je volební místnost
v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící: Celní;
Jílova 26 do konce sudá; Jílova 31 do konce
lichá; Vídeňská 54–88
ve volebním okrsku č. 23025 je volební místnost
v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící: Bakalovo nábř.; Grmelova; Polní 1–35 lichá; Polní
2–88 sudá; Renneská tř. 2–12 sudá; Sobotkova;
Vojtova
ve volebním okrsku č. 23026 je volební místnost
v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící: Bidláky, Heršpická; Holandská; Polní 37 do konce
lichá; Polní 90 do konce sudá; Pražákova 53
do konce; Renneská tř. lichá
ve volebním okrsku č. 23027 je volební místnost
v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící: Gallašova; Havlenova 12 do konce sudá; Havlenova 27 do konce lichá; Renneská tř. 14 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23028 je volební místnost
v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící:
Havlenova 1–25 lichá; Havlenova 2–10 sudá;
Vídeňská 1–53
ve volebním okrsku č. 23029 je volební místnost
v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící: Dvorského; Londýnské náměstí; Opavská; Strážní;
Vídeňská 89–101 lichá; Vsetínská
ve volebním okrsku č. 23030 je volební místnost
v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Hluboká; Jihlavská 1; Pšeník; Sovinec; Vídeňská 90–96 sudá;
Vysoká
ve volebním okrsku č. 23031 je volební místnost
v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Červený kopec;
Horní; Jaroslava Foglara; Jílová 1–29b lichá;
Jílová 2–24 sudá; Rovná; Stráň; Strž; Vinohrady;
k. ú. Pisárky č. ev. 180, 589, 608, 639, 645, 648;
k. ú. Štýřice č. ev. 152
ve volebním okrsku č. 23032 je volební místnost
v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Kamenná;
Kamenná čtvrť; Ludmily Konečné; Pod Červenou skálou; Táborského nábř.
ve volebním okrsku č. 23033 je volební místnost
v Klubu senior. aktivit, Václavská 3 pro voliče
bydlící: Bělidla; Křížová sudá; Mendlovo nám.
1–15; Úvoz 1; Václavská 7 do konce; Veletržní
1–7 lichá
ve volebním okrsku č. 23034 je volební místnost
v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Bauerova;
Křížkovského 1–19 lichá; Mendlovo nám. 16 do
konce; Poříčí 1–3a; Rybářská; Veletržní 2;

Veletržní 9–13; Výstavní lichá; Výstavní 2–12
sudá
ve volebním okrsku č. 23035 je volební místnost
v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Hlinky 1–149
lichá; Hlinky 94–140 sudá; Křížkovského sudá;
Křížkovského 21 do konce lichá; Veletržní 15
do konce lichá; Výstaviště; Výstavní 14 do konce
sudá; Zedníkova
ve volebním okrsku č. 23036 je volební místnost
v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Hlinky 2–92
sudá; Pivovarská; Schovaná; Trýbova; Úvoz
3–5 lichá; Úvoz 2–46 sudá
ve volebním okrsku č. 23037 je volební místnost
v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 pro voliče
bydlící: Anenská sudá; Anenská 13 do konce
lichá; Kopečná 23 do konce lichá; Kopečná 38
do konce sudá; Leitnerova 7–9 lichá; Leitnerova
30–34 sudá; Pekařská 9 do konce lichá; Pekařská 18 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23038 je volební místnost
v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 pro voliče
bydlící: Anenská 3–11 lichá; Husova 1–3; Husova
7–13 lichá; Jircháře; Kopečná 1–21 lichá; Kopečná 2–36 sudá; Leitnerova 22–26 sudá; Pekařská 1–7 lichá; Pekařská 2–16 sudá; Pellicova
1–53a; Studánka; Vodní
ve volebním okrsku č. 23039 je volební místnost
v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Hlinky 142
do konce sudá; Hlinky 151 do konce lichá; Hroznová; Kalvodova; Kamenomlýnská; Květná;
Lipová 1a do konce lichá; Lipová 14 do konce
sudá; Ludvíka Podéště; Marie Pujmanové;
Neumannova 1–16; Pisárecká lichá; Preslova
89 do konce lichá; Vinařská; Žabovřeská 1;
Žabovřeská 2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23040 je volební místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící:
Neumannova 17 do konce; Preslova 1–87 lichá;
Preslova sudá
ve volebním okrsku č. 23041 je volební místnost
v Biskupském gymnáziu Brno a MŠ, Barvičova
85 pro voliče bydlící: Bohuslava Martinů
ve volebním okrsku č. 23042 je volební místnost
v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Foustkova 11–35 lichá; Havlíčkova 38 do konce sudá;
Havlíčkova 45 do konce lichá; Krondlova 1–9
lichá; Rudišova; Sedlákova 30 do konce sudá;
Sedlákova 33 do konce lichá; Wurmova
ve volebním okrsku č. 23043 je volební místnost
v Biskupském gymnáziu Brno a MŠ, Barvičova
85 pro voliče bydlící: Barvičova 11 do konce
lichá; Barvičova 72 do konce sudá; Dostálova;
Hlávkova; Kaplanova; Pavlíkova; Rezkova; Wanklova; Wolkrova
ve volebním okrsku č. 23044 je volební místnost
v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Barvičova
1–9 lichá; Barvičova 2–70 sudá; Bílého; Františky Stránecké; Lerchova 1–11 lichá; Lerchova

2–10 sudá; Lipová 2–12 sudá; Mahenova 13 do
konce lichá; Mahenova 16 do konce sudá; Sedlákova 1–31 lichá; Sedlákova 2–28a sudá; Soukopova; Vaňkovo nám.
ve volebním okrsku č. 23045 je volební místnost
v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Havlíčkova 1–43 lichá; Havlíčkova 2–36 sudá; Heinrichova 21 do konce; Helceletova; Kampelíkova;
Klácelova; Lerchova 12 do konce; náměstí Míru;
Roubalova 11 do konce lichá; Roubalova 24 do
konce sudá; Údolní 72a do konce sudá; Údolní
75 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23046 je volební místnost
v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Heinrichova 1–19 lichá; Heinrichova 2–20 sudá; Jeřabinová; Jiříkovského; Lipová 1; Mahenova 1–11
lichá; Mahenova 2–14 sudá; Roubalova 1–9
lichá; Roubalova 2–22 sudá; Tvrdého sudá;
Údolní 53–73 lichá; Všetičkova; Zachova; Žlutý
kopec
ve volebním okrsku č. 23047 je volební místnost
v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící: Gorazdova sudá; Tomešova; Tvrdého lichá; Údolní
13–39 lichá; Úvoz 48–56 sudá; Úvoz 7–31 lichá
ve volebním okrsku č. 23048 je volební místnost
v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: bratří Čapků;
Gorkého 37 do konce lichá; Gorkého 56 do
konce sudá; Grohova 43 do konce lichá; Grohova 46 do konce sudá; Kraví hora; Rybkova
17 do konce; Stojanova lichá; Údolní 56–72
sudá
ve volebním okrsku č. 23049 je volební místnost
v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Gorazdova
lichá; Gorkého 25–35 lichá; Údolní 30–54 sudá;
Údolní 41–51 lichá; Úvoz 33–39 lichá; Úvoz
58–76 sudá
ve volebním okrsku č. 23050 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Gorkého
42–54 sudá; Grohova 31–41 lichá; Stojanova
sudá; Úvoz 41–53 lichá; Úvoz 78–88 sudá
ve volebním okrsku č. 23051 je volební místnost
v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova 1–11;
Gorkého 16–40 sudá; Grohova 13–29 lichá;
Jiráskova 1–11 lichá; Jiráskova 2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23052 je volební místnost
v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova 13–29
lichá; Grohova 36–40 sudá; Jana Uhra 23 do
konce lichá; Úvoz 90–116 sudá
ve volebním okrsku č. 23053 je volební místnost
v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova 31 do
konce lichá; Jana Uhra 22 do konce sudá; Úvoz
55 do konce lichá; Úvoz 118 do konce sudá;
Žižkova 1–15 lichá
ve volebním okrsku č. 23054 je volební místnost
v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Jana Uhra 1–21
lichá; Jana Uhra 2–10 sudá; Jiráskova 36 do
konce; Konečného nám. 1–3; Veveří 51–71 lichá
Pokračování na str. 12
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Dokončení ze str. 11
ve volebním okrsku č. 23055 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova
30 do konce sudá; Jana Uhra 12–20 sudá;
Konečného nám. 4 do konce; Resslova; Rybkova 1–15; Veveří 79–109 lichá; Žižkova 2–22
sudá; Žižkova 17–55 lichá
ve volebním okrsku č. 23056 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Hrnčířská 51, 60; Kotlářská 1–9 lichá; Nerudova;
Šumavská 31–35 lichá; Veveří 52–72 sudá;
Veveří 73–77 lichá; Zahradníkova 2–8 sudá
ve volebním okrsku č. 23057 je volební místnost
v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Kotlářská
2–16 sudá; Kotlářská 11–19 lichá; Kounicova
30–44 sudá; Kounicova 57–67 lichá; Tučkova
13 do konce lichá; Zahradníkova 1–7 lichá;
Zahradníkova 10–18 sudá
ve volebním okrsku č. 23058 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Bayerova 39 do konce lichá; Botanická 39–45a lichá;
Botanická 40–56 sudá; Botanická 66–68 sudá;
Dřevařská 24–30 sudá; Hrnčířská 23–33 lichá
ve volebním okrsku č. 23059 je volební místnost
v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Bayerova
2–30 sudá; Bayerova 19–37 lichá; Dřevařská
29 do konce; Kotlářská 27 do konce lichá

ve volebním okrsku č. 23060 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Bayerova 32 do konce sudá; Dřevařská 1–27 lichá;
Dřevařská 2–22 sudá; Hoppova; Hrnčířská 1–21
lichá; Štefánikova 1–23 lichá
ve volebním okrsku č. 23061 je volební místnost
v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Bayerova
1–17 lichá; Botanická 3–19 lichá; Botanická
20–38 sudá; Kotlářská 18–26 sudá
ve volebním okrsku č. 23062 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Botanická 21–37 lichá; Hrnčířská 37–43 lichá; Kotlářská 21–25 lichá; Tučkova 20 do konce sudá;
Zahradníkova 20–28 sudá; Zahradníkova 9–15
lichá
ve volebním okrsku č. 23063 je volební místnost
v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Botanická 1; Botanická 2–18 sudá; Burešova; Kotlářská
28 do konce sudá; Lidická 61 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23064 je volební místnost
v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Cihlářská;
Smetanova 20 do konce
ve volebním okrsku č. 23065 je volební místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Antonínská; Janáčkovo nám.; Lidická 33–59 lichá;
Mezírka
ve volebním okrsku č. 23066 je volební míst-

nost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Kounicova 2–6 sudá; Lidická 1–31 lichá; Mášova;
Moravské nám. 11 do konce
ve volebním okrsku č. 23067 je volební místnost
ve VOŠ zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 16
pro voliče bydlící: Kounicova 16–28 sudá; Kounicova 45–55 lichá; Pekárenská 1; Sokolská;
Sušilova; Tučkova 1–11 lichá; Tučkova 2–18 sudá;
Veveří 40–50 sudá; Závodní
ve volebním okrsku č. 23068 je volební místnost ve VOŠ zdravotnické Brno, p. o., Kounicova
16 pro voliče bydlící: Kounicova 1–43 lichá; Kounicova 8–14 sudá; Pekárenská 2 do konce; Slovákova; Smetanova 1–19; Veveří 2–38 sudá;
Žerotínovo náměstí 1–5
ve volebním okrsku č. 23069 je volební místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p. o., Jaselská 7/9
pro voliče bydlící: Čápkova 12–28 sudá; Grohova 2–34 sudá; Jiráskova 13–35 lichá; Jiráskova 16–34 sudá; Veveří 33–49 lichá
ve volebním okrsku č. 23070 je volební místnost
v SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská 7/9 pro voliče bydlící: Arne Nováka; Gorkého 1–23 lichá;
Gorkého 2–14 sudá; Grohova 1–11 lichá; Jaselská; Marešova; Obilní trh; Údolní 2–28 sudá;
Veveří 1–31 lichá; Žerotínovo náměstí 6 do
konce.

Názory zastupitelů

KOMUNÁLNÍ POLITIKA
V ROCE 2018
V roce 2018 čeká městskou část Brno-střed hned
několik důležitých investičních akcí.
V odpovědi na interpelaci,
kterou jsem se dotazoval
právě na tyto informace,
označila současná koalice za nejdůležitější
zejména některé projekty. Např. rekonstrukci
bytů v objektu Nádražní 4 (ke kauze původně
plánovaného zrušení tradiční masny nemá
smysl se vracet, protože v tomto záměru radnice ustoupila). Dále rekonstrukci objektu
Kounicova 1, 3, 5, 7 a 9 a Bratislavská 26. Co
se týká úprav zeleně, tak má dojít k realizaci
úpravy veřejného prostoru Výstavní-Veletržní.
Poslední zásadní investice se týká gesce
školství, kde proběhne nutná rekonstrukce
MŠ Kamenná, tak aby se mohla vrátit k užívání
těm, kterým náleží, totiž dětem. Zahájení
původní skromnější investice do tohoto

objektu odhalilo významné riziko v souvislosti
se střechou školky, proto je nutná oprava
takříkajíc od podlahy. MŠ Kamenná se tak
následně zařadí zpět mezi ostatních 18 mateřských škol, které svůj provoz přerušit za
podobných okolností rozhodně nemusejí.
Důležitým momentem roku 2018 také bude
střídání politické reprezentace na radnici po
podzimních komunálních volbách. Voliči
budou moci opět vyjádřit svým hlasem spokojenost nebo naopak nesouhlas s dosavadním vedením naší městské části. Demokratická společnost touto volbou opět rozdá
karty do dalších let a noví představitelé radnice budou moci realizovat nový kurz.
Nebudu zřejmě jediný, který se domnívá,
že by se leckdy k řešení řady problémů naší
velké a početné městské části dalo současným vedením přistupovat lépe a citlivěji –
čtyřletý cyklus tak uzavře s nejvyšší pravděpodobností i některé experimenty s trpělivostí
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občanů. Jedním z takových příkladů osobně
vnímám zejména zcela zbytečnou kauzu
možné směny devět architektonicky nejcennějších domů v centru města Brna za pozemky, které by mohly sloužit k výstavbě stadionu
za Lužánkami. U té někteří představitelé
Magistrátu (který ještě bude mít v této záležitosti poslední slovo), tak naší radnice ukázali
velmi nízkou míru empatie vůči nájemníkům
těchto domů. Rozhořčení, které desítky z nich
dali najevo na listopadovém zasedání zastupitelstva Brno-střed, naprosto chápu. Ti lidé
si zaslouží zastání, opravu svého bydlení
nebo prodej v jejich prospěch, rozhodně ne
podivnou směnu, kdy jsou bez diskuze postaveni před hotovou věc. Věřím, že nakonec
zvítězí zdravý rozum a rok 2018 se již bez
obdobných excesů obejde.
Mgr. Tomáš Řepa ■
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

Názory zastupitelů

MĚSTO MUSÍ HÁJIT
ZÁJMY VŠECH
Milí spoluobčané, máme tu
nový rok, do kterého bych
vám všem ráda popřála
především hodně zdraví
a osobní spokojenosti, ale
také to, abyste mohli být
hrdí na to, že jste součástí
naší městské části, našeho středu Brna.
Pro každého z nás je prioritou něco trochu
jiného, všichni bychom ale asi chtěli žít a bydlet v místě, které je čisté, opravené, přívětivé,
nabízí rozmanité služby a společenské vyžití.
Mnohdy však bohužel dochází k tomu, že
některé zájmy nás občanů jdou proti sobě.
Tak se tomu stalo v případě tzv. směny domů
v centru za nemovitosti v k.ú. Ponava. Tato
zamýšlená majetková transakce přesahuje
hranice městské části, ale bytostně se jí týká.
Konkrétně se jedná o to, že za účelem výstavby fotbalového stadionu a nové multifunkční
haly za Lužánkami je jednáno se soukromou
osobou, vlastníkem staveb v dané lokalitě,
o možnosti jejich nabytí do vlastnictví města.
Tím by byla daná lokalita připravena k tomu,

stát se moderním sportovním centrem, což
by jistě přivítali zejména sportovní fanoušci
z celého Brna. Proti tomuto záměru nelze nic
namítat, snad s výjimkou toho, že umístění
zamýšlených sportovních staveb do dané
lokality je zejména nostalgickým krokem.
Z hlediska dopravní dostupnosti a možnosti
parkování by bylo vhodné zabývat se i možností vybudování stadionů na nějakém jiném
místě. Problematické však je, za jakou cenu
má k tomuto postupu dojít. Za potřebné stavby v lokalitě za Lužánkami mělo být na vlastníka těchto staveb převedeno devět obecních domů v samém centru města – na ulicích
Masarykova, Průchodní, Zámečnická, Květinářská, Kapucínské nám. a Solniční, nyní, po
nesouhlasu nájemníků i části politiků, se
hovoří o jiných městských nemovitostech.
Nechci rozebírat ﬁnanční stránku věci, tedy
otázku ocenění jednotlivých nemovitostí, ani
skutečnost, že město nemá do svého vlastnictví nabýt samotné stavby, ale pouze
obchodní podíly ve společnostech, které
dané stavby vlastní, což je poměrně rizikové.

Jde mi spíše o to, jaký dopad by realizace
tohoto záměru měla na občany naší městské
části. Do nezáviděníhodné situace se dostali
zejména nájemci všech 85 bytů v původně
zamýšlených domech, kteří mají obavu o svoje budoucí bydlení při změně pronajímatele
z města či městské části na soukromého majitele. Nejde však jen o nájemníky, ale o všechny návštěvníky centra města, kteří se zde
chtějí cítit příjemně. Za současného stavu má
město a městská část možnost se o domy
ve svém vlastnictví starat, opravovat je, udržovat je. Byť je to někdy těžké a zdaleka ne
všechny domy v majetku města jsou zrekonstruované podle našich představ, stále tu ta
možnost je a pouze město či městská část
má možnost rozhodnout o dalším osudu
svých domů, a tím i o celkové tváři centra
města. Myslím si, že město a městská část
by se neměly zbavovat žádného cenného
majetku v jedinečné lokalitě a měly by udělat
vše pro to, aby jejich domy byly chloubou
města. Pokud by však město mělo za to, že
je z jakéhokoliv důvodu vhodné domy v centru prodat, nechť si je mají v případě jejich
zájmu možnost koupit samotní nájemníci,
neboť ti by se o ně jistě starali s potřebnou
péčí a citem. JUDr. Markéta Vaňková ■
zastupitelka MČ Brno-střed
za ODS

NASTANE KONEC PARKOVACÍCH
MÍST PRO DUCHY?
V minulém Zpravodaji
jsme si řekli, že každý z nás
může přispět ke zlepšení
dopravních řešení v naší
městské části podáváním
podnětů, kupříkladu osazení nových či jiných značek, umístění dopravních zábran apod.
Já jsem si třeba povšiml vyhrazených parkovacích stáních pro nejrůznější centrální
úřady, na nichž nesmíte zaparkovat v noci
ani o víkendu.
Kupříkladu Nejvyšší státní zastupitelství jich
má od města Brna pronajato dokonce 22 –
za každé platí jen 100 Kč ročně, což je (ani
jiné) k jejich uvolňování mimo pracovní dobu
nemotivuje. Uznávám potřebnost a přínos
významných institucí, ale pokud většinu

víkendu vidíte, že místa zejí prázdnotou,
zatímco zdejší nebo návštěvníci divadel
a centra krouží a hledají parkovací místo, není
vše úplně v pořádku.
Místostarostka Jasna Flamiková (Zelení)
můj návrh vhodně přetavila v komplexní podnět městu vyvolat jednání s cílem zkrátit tuto

dobu tak, aby je mohli v čase, kdy je úřady
samy nepotřebují, využívat rezidenti. Že to
jde, ukazují dvě stání u Úřadu pro hospodářskou soutěž, která jsou přes noc volná pro
všechny.
Omezení celotýdenního blokování parkovacích stání na podzim minulého roku nepodpořila poradní komise dopravy (proti hlasoval
mj. zástupce KSČM nebo TOP 09) ani bohužel vedení městské části. Pokud takový stav
vadí i vám stejně jako mně, nezbývá, než
abyste se obrátili na radu (nebo přímo na
město Brno) s tím, aby své rozhodnutí revokovala a pomohla k užívání daných parkovacích stání i našim obyvatelům.
JUDr. Michal Závodský ■
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

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

VÝVOJ BRNA PO ROCE 1848
S novým rokem, ve kterém si budeme připomínat 100 let od vzniku Československa,
se v našem historickém povídání přesuneme v čase z období středověku o několik
století dopředu. Do doby, kdy město Brno
stanulo na prahu starého a moderního světa a kdy se začala dynamicky proměňovat
jeho dosavadní podoba.
Před 170 lety, tedy v roce 1848, nastaly
v evropských státech včetně rakouské
monarchie významné společenské, politické
a ekonomické změny, které se odrážely i do
lokálního měřítka. Nejvýrazněji se tato proměna začala odrážet zejména v životě městské společnosti. Historická sídla, která se od
středověku vyvíjela jen pozvolna a v limitech,
které k tomu umožňoval fortiﬁkační (obranný)
systém a strategická válečná opatření, nechávaly s příchodem nové doby odstraňovat bastionová opevnění. Vznikaly nové urbanistické
koncepce měst, ulice se rozšiřovaly, vzduch
ve městě se pročišťoval, zlepšilo se zásobování měst vodou, na svět přicházely nové
vynálezy a technologie, města se industrializovala.
Tyto změny, které se ve městech začaly
po roce 1848 odehrávat ve spojení s politickými změnami, zejména se zrušením poddanství a plnou náboženskou svobodou, byly
příčinou, že do měst migrovali lidé za prací
a za kulturou. Do Brna se tak dostávají nejen
podhoráci – jak se jim říkalo – tedy venkované z blízkého okolí města, ale od svého
vypovězení v roce 1454, po 500 letech, také
židovské obyvatelstvo, které bude mít
v následujících bezmála sto letech lví podíl
na proměně Brna v město evropského významu.
Je tedy jasné, že s přílivem nového obyvatelstva v důsledku všeobecných změn přestávala středověká a barokní města zcela
odpovídat představám a nárokům moderní
doby, a to nejen z hlediska velikostí měst, ale
i komfortu bydlení a hygienických požadavků
jejich obyvatel. Rakouská, česká i moravská
města se nejdříve musela vypořádat z mnohdy objemným fortifikačním systémem, který
vymezoval po staletí životní prostor jejich
obyvatel. V Brně vznikl hradební systém společně s právní institucionalizací města v první
polovině 13. století. Výrazně bylo zesíleno
v 17. a 18. století, ale teprve rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 25. prosince 1852 přestalo být Brno, vyjma Špilberku, pevností.
Městu Brnu tak bylo umožněno začít hradební

pás postupně likvidovat. Ještě téhož roku
byla zbořena vnitřní část Brněnské brány na
dnešním Šilingrově náměstí s několika sousedními budovami. Jen pro srovnání, Praze
byla možnost likvidace opevnění dána teprve
v roce 1866. V průběhu padesátých let 19. století sice došlo k jisté stagnaci v rozvoji měst
a také politickému absolutismu, známému
jako Bachovský absolutismus, ale s pádem
tohoto systému se už počátkem šedesátých
let společenský vývoj opět plně rozjel a byl
k nezastavení. Roku 1864 byla v Brně zřízena
městská požární stráž a o tři roky později k ní
přibyl sbor dobrovolných hasičů. Na konci
šedesátých let se také podstatně zlepšilo
zásobování Brna vodou. Roku 1867 byl totiž
zřízen nový vodovod, zbudovaný Tomášem
Doowerem. Tehdy byla dána do provozu
pisárecká vodárna, jejíž parní čerpadla hnala
přečištěnou říční vodu ze Svratky do vodojemů na Žlutém kopci a na Špilberku. Bylo
tak možné zavést kropení ulic a zanedbané
městské dlažby. Město alespoň upravilo ulice
do takového stavu, aby vyhovovaly tehdejší
dopravě. Asi 80 % ulic v Brně bylo však ještě
na přelomu 19. a 20. století štěrkovaných a jen
20 % dlážděných. Od šedesátých let 19. století
započal kvas občanského života. Vlivem
národního uvědomění a v důsledku nového
fenoménu, totiž volného času obyvatel, se
začali lidé sdružovat do spolků nejrůznějšího
zaměření od tělocvičných přes čtenářské až
k muzejním a vlastivědným. Ve městě dochází
také k zakládání kaváren, kam chodí obyvatelé nejen za orientálním nápojem, ale kde
se společně scházejí a kde díky dennímu tisku, který byl v kavárnách k dispozici, získávají
přehled o aktuálním dění. Zde stojí za připomenutí, že redakce brněnské Rovnosti byla
založena v roce 1885.
V prosinci 1863 byla založena společnost
pro hromadnou dopravu povozy, jímž se
říkalo omnibusy. To však nestačilo, a tak byla
v roce 1869 zřízena Brněnská tramvajová
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společnost. Ta zavedla provoz tramvaje
tažené koňským spřežením. Opravdová pouliční dráha v Brně byla zřízena až roku 1884
s tramvajemi poháněnými párou. Roku 1896
koupila parní dráhu Rakouská spojená elektrická společnost, která přebudovala brněnský tramvajový park a parní pohon nahradila
elektřinou. Zvýšenému tempu života měl
pak sloužit také nový dorozumívací prostředek, telefon, který od roku 1885 nabízel
Brněnský telefonní ústav. Bankám, přepravcům, redakcím novin, továrníkům, obchodníkům, řemeslníkům, lékařům, advokátům,
hotelům a jiným bylo nabízeno zavedení
telefonu, jehož využitím se získala časová
úspora. Byla také upravena kanalizační soustava, napřímen tok řeky Svitavy a okolo
města vznikla řada industriálních staveb.
Z Brna se stalo obchodní a průmyslové centrum, kterému se přezdívalo rakouský či
moravský Manchester, a které v roce 1900
bylo šestým největším městem západní
poloviny monarchie za Vídní, Prahou, Terstem, Lvovem a Štýrským Hradcem.
Několikanásobné zvětšení Brna, ke kterému došlo připojením 27 sousedních obcí už
v roce 1850, si vyžádalo regulační plány města. Mezi akutně nejdůležitější patřilo vybudování novodobé okružní třídy, Ringstrasse,
na místě zbořeného bastionového opevnění.
Brněnská okružní třída se stala jedním z nejvýraznějších rysů urbanistické struktury města
v celém jeho vývoji a současně jednou z nejvýznamnějších urbanistických realizací v druhé polovině 19. století v českých zemích. Försterův regulační plán, dokončený již v červnu
1860, představuje první komplexní řešení
brněnské okružní třídy.
Po realizaci okružní třídy byla na pořadu
dalších přeměn tváře města, úplná asanace
historického jádra města. Až do devadesátých let 19. století téměř intaktně dochované
středověké městské jádro s převážně barokní a klasicistní zástavbou nemohlo sílícímu
tlaku dále odolávat.
Více informací se dozvíte na stránkách
Internetové encyklopedie dějin Brna na
www.encyklopedie.brna.cz nebo na stránkách archeologické společnosti Archaia
Brno, o. p. s. www.archaiabrno.org. Článek
čerpá také z bakalářské práce Martina Koti
Proměny města Brna v letech 1848–1914.
Michal Doležel, ■
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

PAVEL ANDĚL
BAVÍ MĚ DĚLAT TO, CO MÁ SMYSL.
A CO DĚLÁ RADOST.
V Brně žilo v roce 2016 celkem dvanáct
Andělů. Lépe řečeno dvanáct mužů s tímto
příjmením. V přepočtu to byl jeden Anděl
na 39 226 obyvatel Brna. V loňském roce
byla ovšem brněnská andělská letka výrazně posílena o Pavla Anděla, který věren
svému jménu, respektive příjmení, a také
znamení Berana, ve kterém je narozený,
je člověkem s přirozeně největším sklonem
k činorodému jednání, osobnímu příkladu,
okamžitému zásahu a rychlému vývinu. Je
všude tam, kde se tvoří něco nového.

P

omohlo vám někdy to vaše
příjmení?

Když jsem odcházel z ústeckého Činoherního studia, kde jsem poznal řadu vynikajících kolegů – Ivanu Chýlkovou, Karla Rodena... a přemýšlel jsem co dál, padla mi do
oka nabídka rádia Evropa 2. Už pár týdnů
tehdy vysílali česky, byli tam moji dobří známí
Roman Holý a Leona Machálková, a tak jsem
to zkusil. A byl jsem přijat. Já si tehdy bláhově
myslel, že mě vzali, protože jsem dobrej
(smích), ale pak jsem se dozvěděl, že to bylo
proto, že jsem Anděl. Majitel rádia chtěl mít
ve vysílání Anděla.

A

pak jste měl jedenáct let
dokonce vlastní televizní
pořad Noc s Andělem.
Ten pořad ale nebyl o mně, ale o mých
hostech. Od úžasné herečky paní Jany Hlaváčové jsem se už na divadle naučil, jak je
důležité hledat na jevišti partnerovy oči.
A toho jsem se držel i při moderování. Člověk, se kterým vedu rozhovor, pak okamžitě
pozná, jestli mě jeho odpovědi zajímají. I proto chodili do Noci s Andělem lidé, kteří
obvykle do televize k rozhovoru nepřijdou.
A to se projevilo nejen v prvních letech při
vysílání z Kavčích hor, ale i později, když jsme
vyjížděli mimo Prahu.

J

ste kreativním ředitelem
celostátního projektu,
který vzniká v Brně. Jak vás
Brno jako Pražáka přijalo?
Velice mě těší a velmi mile překvapuje, že
se v Brně na všech frontách, ať už jsou to příspěvkové organizace, nejrůznější veřejné
instituce nebo i soukromé subjekty, setkávám

s obrovsky vřelým přijetím. Myslím tím kreativním přijetím. Všichni mají zatím zájem, oslovují mne spoustou nápadů a nabízejí nejrůznější aktivity, až se v tom už trochu utápím
a budu muset načas zastavit. Ale tohle mě
velice těší. Zkraje jsem se opravdu trochu
bál, že mě v Brně pošlou do… Prahy (smích).

C

o to vlastně
RE:PUBLIKA 1918–2018 je?

Jedná se o nejucelenější projekt oslav stého výročí Československa v rámci celé České
republiky. Připravujeme velkou interaktivní
společenskou událost, která bude v mnoha
rovinách a na mnoha místech reflektovat historii, vědu, technologie, průmysl, uměleckou
tvorbu, zábavu i duchovní hodnoty, které přetrvávají. Chceme, aby tím nežilo v době od
26. května do 17. června jen brněnské výstaviště, které letos slaví devadesát let od svého
otevření, a kde bude výstava, jejíž podrobný
program a osazení jednotlivých pavilonů
v nejbližší době představíme. Rádi bychom,
aby tím žilo celé Brno, celá republika, ale
samozřejmě budeme mít přesah i na Slovensko, do Rakouska a do dalších zemí.

S

kterými osobnostmi počítáte
pro výstavu a festival
RE:PUBLIKA?
Těch jmen, těch lidí, na které můžeme být
hrdí, kterých si vážíme a které jsme oslovili
a ještě oslovíme ke spolupráci, jsou i tady
v Brně desítky, stovky. Radujme se z toho, že
naše republika není jen pár hlasitých šašků,
kteří nám otravují život, ale že máme skutečné osobnosti a že si můžeme připomenout
historické události, na které můžeme být hrdí!

N

a jakém místě v hierarchii
vašich dosavadních aktivit
je tato výstava a celý festival?
Uvědomuji si, že připravujeme něco
naprosto výjimečného. Pro mě osobně je to
projekt, jak se říká, životní. Postavit oslavu
sto let republiky za necelý rok, dát dohromady lidi, kteří budou ochotni a také schopni
intenzivně pracovat, to je pro mě obrovská
výzva. Jsem pyšný, že u toho můžu být, protože tohle má smysl. Mě baví dělat to, co má
smysl. A co dělá radost.
Vladimír Koudelka

Pavel Anděl
se narodil 28. března 1966 v Chebu.
Ve stejný den, samozřejmě v jiném
roce, se narodili i bývalý učitel Zdeněk
Svěrák a učitel národů Jan Amos
Komenský. Učitelem se ale Pavel
nestal. Se svým o čtyři roky starším bratrem založil skupinu Tymián, která se
úspěšně prezentovala i na festivalu
Porta, absolvoval chebské gymnázium
a byl přijat na Divadelní akademii
múzických umění v Praze. Tady se
zprvu ještě věnoval i hudbě, společně
s Bárou Hrzánovou založil dodnes
působící kapelu Condurango, ale brzy
poznal, „že když už se někde s něčím
ukazuji, tak bych to měl umět pořádně“.
Po absolutoriu herectví působil krátce
v Příbramském divadle a poté pět let
v ústeckém Činoherním studiu.
S moderováním započal v rádiu Evropa 2, kde byl pět let, tři roky působil
v TV Prima a největšího věhlasu i uznání
se mu dostalo během působení v České televizi. Zde od roku 1998 do roku
2009 připravoval společně s bohužel
již zemřelým dramaturgem Janem Kratochvílem svůj pořad Noc s Andělem.
Pavel Anděl, český herec, hudebník,
moderátor, hudební, rozhlasový a televizní dramaturg a producent je v těchto
dnech tělem i duší ovšem nejvíce kreativním ředitelem celostátního projektu
RE:PUBLIKA 1918–2018, což mu dělá
radost (více na www.republika2018.cz).
Velkou radost mu dělá také to, že se
všechny jeho děti mají rády. Z prvního
manželství má dva syny: Jakuba (33)
a Matěje (30) a s druhou ženou Hankou
má dvě dcery: Rozálii (21) a Amálku (12).

■
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PRAČKA

ZWY 61025 WI, A++

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

5.990 Kč
DOPRAVÍME, INSTALUJEME
A NEFUNKČNÍ ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

PohĜHbnictví NOSTALGIE s.r.o.

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

Zahajujeme:
Taneční pro dospělé (leden 2018)
Zveme vás na: Ples taneční školy Dagmar
19. 1. 2017 v Boby centru
www.ts-dagmar.cz
tel.: 736 727 007

.ĢtGOovická 31, Brno
3DUNRYiQtYHGYRĜH
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42
0HQGOovo nám. 8, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11
9tGHěVNi%rno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28

Nová samoobslužná prádelna

GALERIE KOPEČNÁ

Pobočka ve Slatině již OTEVŘENA!
Vyperete a vysušíte do 1 hodiny! Pro běžné prádlo
i objemný domácí textil včetně peří.
K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky.
Příjemné prostředí, Wi-Fi a parkování zdarma.

Laundry

Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
(vedle Alberta, trolejbus č. 33)
www.brno-pradelna.cz

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559
www.LaundryBrno.cz

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

Vám nabízí obrazy a reprodukce od malířky
Anity Steinocherové
K návštěvě Vás zve malá prodejní galerie na ulici
Kopečná 33 v Brně
www.galeriekopecna.cz

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

www.podlahyslezak.cz

VYZKOUŠEJTE REVOLUNÍ
NÍ
DIAGNOSTIKU KONDICE
E SRDCE
   Kardivar HeartVue      
        
   
      !
ViaRa Salve, "  #$%&'&( 

!&)))%*+++*&,
,,,! 
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ͲWůĂǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ
- Základní a zdokonalovací plavání
Ͳ<ŽŶĚŝēŶşƉůĂǀĄŶşŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
ͲsǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĂǌĄǀŽĚŶşƉůĂǀĄŶş
WůĂǀĞŵĞŶĂďĂǌĠŶĞĐŚ͗d:dĞƐůĂ͕ǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ͕
ŶĂWŽŶĄǀĐĞ͕ǀ<ŽƵƚŽǀŝĐşĐŚ͕
ŶĂ<ƌĂǀş,ŽƎĞĂa,ĞƌēşŬŽǀĂ͘
/ŶĨŽ͗:ŝƎŝŶĂǀƌēŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϳϯϳϴϯϯϲϱϭ

ĚĞŸŬĂaĂŵĄŶŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϲϬϲϰϱϰϯϱϮ

info@plavanikrokodyl.cz

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ

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

Brněnské veletrhy Go a Regiontour 2018: vyhrajte zájezd na Mauricius
a navštivte nový festivalový pavilon
Tradiční lednové veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour připravily pro návštěvníky řadu novinek. Těšit
se lze nejen na pestrou nabídku zájezdů či rozsáhlou
prezentaci krajů České republiky, ale také na zcela
nový festivalový pavilon. Zážitkové veletrhy se odehrají
18. až 21. ledna 2018 na brněnském výstavišti, první
den patří odborníkům.
Lednové brněnské veletrhy lákají návštěvníky na unikátní
zážitkový program. Novinkou je totiž obří festivalový
pavilon, který bude nadupaný atraktivním programem.
A návštěvníci budou soutěžit o luxusní zájezd na Mauricius od CK Livingstone.
Dovolená na vodě, na kolech, karavanem či vzdušnou
čarou
Pokud uvažujete o dovolené, kterou si zorganizujete na
vlastní pěst, je pro vás veletrh jako stvořený. Přijedou na
něj totiž lidé, kteří jsou v konkrétních typech cestování
zběhlí. Zájemce o dovolenou na vodě potěší například
jachta, kterou si budou moci na vlastní kůži prohlédnout. Hned po veletrhu pak zamíří rovnou na moře.
Součástí programu budou i informace k cestování na
čtyřech kolech, a to třeba karavanem, který si lze na cestu
pronajmout. Cyklo Klub Kučera Znojmo na brněnské
výstaviště doveze elektrokola, která si mohou návštěvníci otestovat a součástí bude i testová dráha pro dětská
kola a koloběžky. A připravena je též výstava historický
kol, dráha pro šlapací káry a zkusit si lze dopravní testy
a soutěže. Na své si přijdou i milovníci létání a letadel.
Pěší turistika, lezení a umělá sjezdovka
Klub českých turistů připravil unikátní program pro
všechny nadšence pěší turistiky. Lidé ale budou muset

zapojit i mozkové buňky, protože je čeká poznávání
památek, malování turistických značek a mnoho dalších
vědomostních a dovednostních soutěží. Na výstavišti se
objeví i první mobilní ferratová stěna v Česku. „Říkejme
tomu ferratová hora, protože na vršek umístíme vrcholovou
knížku, aby každý po zdolání zajištěné cesty zažil pocit
horolezce na vysokém skalním štítu,“ říká Tomáš Košut,
jednatel cestovní kanceláře V-tour. Via-ferraty v současnosti prožívají boom nejen v Alpách, ale každý rok vzniká
několik nových cest na českých skalách. Jedinečný zážitek
přinese také rampa s umělou sjezdovkou.
Drinky s příběhy, gastronomie a exotika
Jak chutná štíří lízátko, je hadí maso tuhé a odkud pochází
nejsmradlavější ovoce na světě? Odpovědi na tyto i další
otázky má Milan Václavík. Cestovat po světě a poznávat
tak extrémní gastronomii začal před lety. Hmyzu se
věnuje od roku 2011, předtím brněnský vyučený kuchař
pracoval v Rakousku a Anglii. Kdo se nebojí zkusit třeba
krokodýla, štíra nebo sklípkana, může na lednovém Regiontour festivalu přímo od Václavíka ochutnat exotické
speciality. „Před návštěvníky připravím taky čerstvé cvrčky.
Hmyz je úžasně výživný, obsahuje bílkoviny a to někdy až
ve čtyřech pětinách své váhy. Ve většině zemí světa ho jedí
úplně běžně, možná se stane potravinou budoucnosti,“
předvídá Václavík.
Uprostřed festivalového pavilonu vyroste bar, kde se
budou podávat unikátní drinky s příběhem. Návštěvníci
si dopřejí například drink s názvem Nezůstaneme na
noc?. Kdo by si chtěl ještě více pochutnat, může soutěžit na Facebooku Go-Regiontour o degustační menu
od deseti luxusních brněnských restaurací, na místě si
mohou návštěvníci degustaci také zaplatit, ale množství bude omezené. Součástí doprovodného programu

veletrhů je též festival krajových specialit a regionální
potraviny REGFOODFEST. A s chutí budou kouzlit také
studenti oborů kuchař, cukrář a číšník. Ti budou soutěžit
v rámci 24. ročníku mezinárodní soutěže Gastro Junior
Brno – Bidfood Cup. Těšit se lze na přednášky o exotické
gastronomii z různých koutů světa.
Cestovatelé: první setkání nomádů v ČR a Go Kamera
Na veletrhu se odehraje setkání nomádů. „Přivítáme
nomády, kteří budou návštěvníkům vyprávět zkušenosti
ze svých cest a přivezou dva obytné vozy, které mohou
zájemci prozkoumat,“ vypráví mluvčí veletrhů cestovního ruchu Karolína Křenková. Souběžně s veletrhy
se odehraje cestovatelský festival GO Kamera, jehož
hlavním tématem je Východní Afrika. O zážitky z cest se
podělí známí cestovatelé, nejlepší horolezci, dobrodruzi
či fotografové. Jedná se o největší cestovatelské setkání
v Čechách i na Slovensku. Ve čtyřdenním maratonu
přednášek a promítání se naživo vystřídá a setká více
než 50 účinkujících. Vyhlášena bude i soutěž o zájezd
na slunečný Mauricius.
Děti s sebou: Koutek pro malé cestovatele, wellnees
či lázně
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi. Připraven bude
dětský koutek, který bude spjat s cestováním. I program
je přizpůsoben dětem. Ty se mohou těšit také na vědecké
atrakce od vědeckého zábavního parku VIDA! A protože
je důležitý i odpočinek, nesmí chybět ani prezentace
lázeňských míst, včetně ochutnávky procedur přímo na
místě. Wellness a tobogány bude hned ve vedlejším pavilonu P prezentovat oblíbený aquapark Aqualand Moravia.
Více informací najdete zde: www.regiontour.cz
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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

PŘ

tel.: 737 171 367
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ZL
ZLATO,
STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE,
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Plesová sezóna: 19. 1. Moravský ples
26. 1. Maškarní ples
2. 2. Myslivecký ples
Leden:
8.–14. 1. Zabíjačkové speciality
22.–28. 1. Speciality z domácí udírny
Únor:
12.–25. 2. Sýrové speciality
14. 2. Valentýnské menu
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Bonus Brno

www.pohrby.cz

Nově otevřeno
8. ledna 2018

BROUŠENÍ
OSTŘENÍ

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

JAK SI UŽÍT ZIMNÍ SPORTY
6.

7.

Díky nákupu výkonného zasněžovacího
systému mohou lyžařská střediska připravit pro nedočkavé lyžaře dobré sněhové
podmínky podstatně dříve, než napadne
přírodní sníh. A tak by se i lyžaři měli včas
připravit na novou sezonu.
Umělá oblaka sněhu nad sjezdovkou
nám již delší dobu zpříjemňují lyžařskou
sezonu. Stále je však potřeba myslet na
bezpečnost naši i našeho okolí. Prevence
úrazů při lyžování a snowboardingu spočívá
zejména v nulové toleranci alkoholu, nutnosti rozcvičit se, vhodném lyžařském
vybavení, jako jsou rukavice, brýle, přilba
atd., a seřízení vázání. Na podnět Mezinárodní federace lyžařů bylo schváleno Desatero chování lyžařů a snowboardistů na
sjezdových tratích. Jedná se o následující
doporučení:
1. Ohled na ostatní lyžaře: každý lyžař nebo
snowboardista se musí neustále chovat
tak, aby neohrožoval nebo neomezoval
někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy: každý
lyžař nebo snowboardista musí dodržovat přiměřený odstup od ostatních a musí
být schopen zastavit na vzdálenost, na
kterou vidí. Svoji rychlost a způsob jízdy
musí přizpůsobit svému umění, terénním,
sněhovým a povětrnostním poměrům
jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy: lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou
jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval
lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění: předjíždět se může zprava
nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či
snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění: každý lyžař nebo
snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení
opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru

8.

9.

10.

a dolů a přesvědčit se, že to může učinit
bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
Zastavení: každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě,
v případě upadnutí musí takové místo
uvolnit co nejrychleji.
Sestupování a sestup: lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje
pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
Respektování značek: každý lyžař nebo
snowboardista musí respektovat značení
a signalizaci.
Chování při úrazech: při úrazech je každý
lyžař nebo snowboardista povinen
poskytnout první pomoc.
Povinnost prokázání se: každý lyžař nebo

snowboardista, ať svědek nebo účastník,
ať odpovědný za škodu nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní
údaje.
V neposlední řadě je důležité dbát při lyžování pokynů, upozornění či výstrah vydaných
konkrétním provozovatelem lyžařského areálu. Informace o počasí na horách, lavinovou
předpověď nebo seznam stanic Horské služby naleznete na webu Horské služby. V případě nehody na horách volejte telefonní číslo
(+420) 1210 NON-STOP SOS.
Nepřeceňovat své síly, mít přehled o dalších osobách na sjezdovce nebo kluzišti, přemýšlet i za ostatní – to jsou pravidla, která
musíme vzít za svá. Jedině tak nám zimní
sporty budou jen pro radost.
Ing. Ludmila Zrůstová

■
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Naše školy

GRANT NA BAKALCE
Základní škola Bakalovo nábřeží na začátku školního roku 2017 obdržela ve výběrovém řízení programu ERASMUS+ (strategická partnerství mezi školami) grant na
realizaci tříletého projektu Flying across
borders.
Do projektu jsou zapojeny čtyři země:
Švédsko – koordinátor projektu a partnerské
školy z České republiky, Španělska a Řecka.
Cílem projektu je porovnat migraci ptáků po
celé Evropě v jejich přirozeném pohybu s lidskou migrací. Na této cestě budou partnerské

školy srovnávat přírodní a lidské prostředí
zainteresovaných škol a zemí. Během projektu si budou žáci prohlubovat jazykové znalosti, zvyšovat digitální úroveň, objevovat
podobnosti a rozdíly v partnerských zemích
a prostřednictvím společných zážitků budou
vedeni k mezinárodnímu porozumění, toleranci a k získávání bohatých zkušeností. Studenti si rozšíří a prohloubí znalosti reálií mezi
zeměmi všech partnerských škol. Realizace
projektu předpokládá uskutečnění čtyř mezinárodních mobilit studentů na partnerských

K 150 LETŮM JAROŠKY
Pro zájemce o kvalitní středoškolské vzdělání je slavná tradice školy samozřejmě
velmi přitažlivá. Je dokladem jejího dlouhodobého pedagogického, vědeckého
i kulturního působení nejen v místě sídla,
ale též v kontextu národním, a dokonce
i světovém.
Takovou školou je brněnské prestižní Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše, které počátkem října tohoto roku oslavilo 150 let své existence. Jeho tradici pomáhá upevňovat
bohatá publikační činnost ústavu. Publikace
zachycují historii školy formou ročenek, takzvaných programů, pomocí unikátní edice
Tradice gymnázia, kalendářů, almanachů,
reprezentačních sborníků k výročí školy. Bez
nich by mnohá cenná svědectví o působení
školy upadla v zapomnění.
Zaznamenávání nejen historie školy, ale
též náplně její výuky, osnov jednotlivých předmětů, seznamů žactva a vyučujících profesorů, to vše v kulturně-historickém kontextu,
se jako dědictví systému školství v Rakousko-uherské monarchii stalo fenoménem, který provází gymnázium od jeho vzniku do
dnešních dnů. Autory zmíněných programů
byli a jsou vzdělaní a obětaví profesoři školy
a významní absolventi z oblasti vědy a kultury
i příznivci ústavu, které lze považovat za strážce kulturních tradic na škole. Z těch současných je to především profesorka PhDr. Alena
Hanáková, dlouholetá odpovědná redaktorka většiny publikací či redakční rada programů Mgr. Marek Blaha, RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
a RNDr. Bohumil Koláčný. Tyto Programy,
navazující na ukončenou řadu v roce 1938,
vycházejí od roku 1997 v nové ediční řadě
s navráceným názvem Program gymnázia

a přidaným číselným označením 130, které
narůstá s následujícím rokem. Nedílnou součástí programů je též Výroční zpráva a Informace o studiu.
Program 131 (1998) zakotvil do své koncepce jako první část kapitolu Z historie gymnázia, s cílem postupně seznamovat studentskou, rodičovskou i kulturní veřejnost
s význačnými profesory a absolventy a do
kapitoly Studie, články, zprávy, informace
nově zařadil rubriku Rozhovor s absolventem.
Obě zmíněné kapitoly jsou v letošním jubilejním Programu 150 zvlášť obsáhlé. Přečteme si, jak Jaroška slavila své sto padesáté
výročí, komu byly uděleny čestné odznaky
za práci pro školu, jaký byl hlavní projev
PhDr. Emilie Smékalové, dlouholeté profesorky školy, na slavnostním shromáždění
k výročí v Městském divadle Brno či projevy
a zdravice z oslav založení gymnázia. Čtenáře
jistě zaujme velmi živý a autentický rozhovor
s absolventkou školy z roku 1979 MUDr. Ludmilou Brázdovou. Budoucí studenty a rodičovskou veřejnost budou samozřejmě zajímat údaje o přijímacím řízení pro školní rok
2018/19, které přináší čtvrtá kapitola Programu 150. V zásadě k podstatným změnám proti
loňskému roku nedochází.
A tak již nezbývá než pozvat uchazeče
o studium na Jarošce a jejich rodiče na Den
otevřených dveří v úterý 16. ledna 2018
v budovách Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše 14 a Příční 16.
Publikaci Program 150, včetně dalších publikací spojených s výročím školy, je možno
objednat nebo zakoupit na sekretariátu a na
vrátnici gymnázia.
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Alena Odehnalová

■

školách. Financování pobytů v zahraničí bude
plně hrazeno ze získaného grantu.
Na konci listopadu minulého roku proběhlo
první mezinárodní setkání členů všech realizačních týmů na partnerské škole v řeckém
městě Xanthi. Zúčastnění pedagogové se
nejen seznámili s kolegy z partnerských škol,
prohlédli si školu a připravovali plán plnění
aktivit projektu a mezinárodních výměn studentů. Program prvního výměnného pobytu
se uskuteční teď v lednu ve španělské ZarraMgr. Kateřina Janu ■
goze.

SCIENCE MEETS
ART – SMART
Grant ve výběrovém řízení programu
ERASMUS+: KA 2 na realizaci projektu
SMART – Science Meets Art opět
obdržela základní škola Křídlovická.
Hlavním tématem spolupráce evropských vyučujících a jejich žáků bude tentokrát věda a její popularizace pomocí
umění. Sedm partnerských škol z Řecka,
Španělska, Itálie, Finska, Nizozemí
a Islandu si zvolilo jako komunikační jazyk
angličtinu. Projekt se rozběhl v říjnu minulého roku a bude probíhat až do roku
2019. První setkání pedagogů proběhlo
v nizozemském Almere v provincii Flevoland. Toto čtvrté nejlidnatější město
Nizozemí bylo postaveno v největším
poldru státu a nachází se tři metry pod
hladinou moře. Moderní škola pro 1 900
žáků vznikla současně s celým městem
na konci sedmdesátých let minulého století. V průběhu setkání se koordinátoři
ze Základní školy Křídlovická domluvili
na organizaci celého projektu, zejména
příštího kurzu na Sicílii, kterého se účastní
také žáci a studenti ze všech sedmi partnerských škol. Součástí projektu je mimo
jiné tvorba vlastních webových stránek,
vytvoření YouTube kanálu a fotoalba
na portále Flickr, práce s portálem
e-Twinning, práce s online aplikacemi
Thinglink, Seppo, Canvas a Kahoot. Koordinátoři projektu měli také dostatek
času na seznámení se s provozem této
velké školy, navštívili některé třídy a hodiny. Zajímavostí, která je velice nadchla,
byla streetartová výzdoba chodeb školy,
kterou si vytvořili sami studenti.
Mgr. Pavlína Trnková

■

Volný čas

NUDA V LUŽÁNKÁCH
NEMÁ ŠANCI
Tak jako každý rok, i letos si s příchodem
nového roku dáváme různá předsevzetí.
Většina se asi bude týkat zdravého životního stylu, avšak neméně důležité je smysluplné trávení volného času. Místo sezení
u televize si mohou dospělí i děti v lednu
zvolit některý z kroužků v Lužánkách.
Středisko volného času Lužánky nabízí zajímavé aktivity pro širokou veřejnost a má otevřené dveře pro všechny věkové kategorie.
Kromě klasických pravidelných kroužků nabízí také jednorázové víkendové kurzy, otevřené ateliéry a dílny, tábory pro rodiče s dětmi nebo aktivity pro celou rodinu. Zápis do
kroužků na druhé pololetí probíhá už nyní.
Podívejte se na www.luzanky.cz/krouzky.
A nezapomeňte také, že jarní prázdniny
se blíží, aby se vaše děti nenudily, je pro ně

připravena pestrá nabídka pobytových i příměstských táborů. Děti se mohou těšit na
sport, tvoření, výtvarku, zvířátka, květiny, počítače, legraci, kamarády a hlavně spoustu
zážitků. Více na www.luzanky.cz.
Milena Bogdálková

■

FANTOM VESMÍRU
A TEMNÁ HMOTA

Hvězdárna a planetárium Brno promítne
v české premiéře představení Fantom
vesmíru – hon na temnou hmotu.
Příběh vypráví historii temné hmoty, která
se začala psát okamžikem velkého třesku
a dnes dospěla do kapitoly odehrávající se
v největším vědeckém zařízení, které kdy člověk sestavil, ve Velkém hadronovém urychlovači.
Astronomové už několik tisíc roků zkoumají
svět kolem nás. Snaží se pochopit chování
jednotlivých hvězd, mapují rozložení milionů
galaxií v kosmickém prostoru, sledují pohyb
obrovských oblaků plynů a prachu, poznávají
vlastnosti černých děr i planet mimo Sluneční

soustavu. Před pár desetiletími ale vědci zjistili, že je všechno úplně jinak. Na konci
20. století se totiž ukázalo, že je ve vesmíru
mnohem více látky než doopravdy vidíme.
Drtivá většina látky ve vesmíru nevydává
žádné světlo, teplo, rádiové ani jiné záření.
Celých 95 procent vesmíru tvoří temná hmota
a temná energie. Co jsou vlastně zač? Nevíme. Chybějí nám slova, kterými bychom je
popsali.
Pořad Fantom vesmíru – hon na temnou
hmotu vznikl díky spolupráci s laboratoří
CERN. K jedinečnému zobrazení náročných
fyzikálních jevů přitom s úspěchem využívá
právě digitální planetárium s polokulovitou
projekční plochou.
Svým dílem přispěli i pracovníci laboratoře
v Berkeley, Michiganské státní univerzity,
natáčelo se také ve Stanfordově podzemním
výzkumném zařízení v Jižní Dakotě.
Více se o hře a termínech, ve kterých se
bude promítat, dozvíte na www.hvezdarna.cz.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

■

NESTIHLI JSTE
BETLÉMY?

Až do 14. února 2018 je v Letohrádku
Mitrovských na Starém Brně k vidění
tradiční vánoční výstava historických
a současných betlémů.
Sběratel Bohumil Dušek nainstaloval
pro návštěvníky starožitné jesličky vyřezávané ze dřeva, vystřihované z papíru,
nebo modelované ze sádry. Návštěvníci
se mohou těšit na obří betlém třešťského
typu z dílny Tomáše Pavlíka, který při
modelování Betlémské krajiny používá
samorosty, pařezy, kůru a velké množství
mechu, zkrátka tradiční stavební materiál
betlémů z oblasti Třeště na Vysočině.
K vidění je také největší české dioráma
na téma Život Kristův. Autorka Ivana Langrová z Beskyd zhotovila z ovčího rouna
vlastního chovu prozatím 75 postav a zvířat v 15 scénách. Biblický příběh od Zvěstování Panně Marii, přes Ježíškovo narození, Klanění tří králů, Útěk do Egypta,
Křest v Jordánu, Olivetskou horu, Poslední večeři až po Ukřižování a Zmrtvýchvstání. V příštím roce přibude dalších
7 scén se 45 postavami. Celé dioráma
diváky seznámí s průběhem Kristova
života v prosinci r. 2018.
Součástí výstavy je také pohádkové
téma od Alice Dostálové z Galerie Skleněnka. Profesí umělecká sklářka představí skleněné krajiny a mikrosvěty na
téma Planety Malého prince, které vytvoří
snovou atmosféru hvězdného nebe.
Více na www.letohradekbrno.cz.
Petr Lukas

■
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STAROU SKŘÍNÍ DO
SVĚTA FANTAZIE

Lipka zve o jarních prázdninách děti
hned na čtyři tábory, které pro ně na
svých pracovištích Lipová, Kamenná,
Jezírko a Rozmarýnek připravila.
A co zde děti zažijí? Na Lipové se na
detektivy ve věku 6–8 let těší záhadolog
Bobromil. Společně se vydají do zimní
přírody stopovat a dalekohledem pozorovat zvířata. Na Kamenné se děti o něco
starší, 8–12 let, pokusí přijít na kloub záhadám skrytým v uličkách v Kamenné kolonii a blízkém okolí. Na Jezírku za Soběšicemi se odehraje příběh inspirovaný
bájným královstvím Narnie. Je-li vašim
dětem 8–13 let, mohou se vydat Starou
skříní do světa fantazie – tak se tábor
plný divadelního hraní, výtvarného
a řemeslného vyrábění jmenuje. Na jundrovský Rozmarýnek mohou zamířit
děti ve věku 7–10 let. Jarní tábory v Lipce
jsou jiné v tom, že děti na ně docházejí
vždy ráno a odpoledne jdou zase domů.
Podívejte se na další informace na
www.lipka.cz/tabory a přihlaste se včas,
ať se můžete na prázdniny těšit spolu
Lenka Kopáčová ■
s námi.

POŠLETE ŠKOLÁKY
NA JARNÍ TÁBORY
Brněnské Centrum pro rodinu a sociální
péči (CRSP) připravilo pro školáky na
prvním stupni základních škol příměstské
tábory v době jarních prázdnin od 5. do
9. února 2018.
Dětský klub KERáček má pro děti připravený program s názvem Indiánské dobrodružství. Děti zažijí pět dní plných dobrodružství. Stanou se součástí starého indiánského
kmene a dozvědí se spoustu zajímavých
informací. Z tábora si mladí indiáni odnesou
například vlastní lapač snů nebo indiánskou
čelenku. Tábor bude plný indiánských her,
vyrábění, společných zážitků a zároveň bude
rozvíjet spolupráci a komunikační dovednosti
dětí. Více informací naleznete na www.efektivnirodicovstvi.cz.
Pro hyperaktivní a neklidné děti pak dětský
klub Hyperáček nabízí dva příměstské tábory,
rozdělené podle věku dětí. Mladší děti ve
věku 6–8 let se na týden dostanou do kouzelného města plného zvířátek Zootropolis
– těšit se mohou na dobrodružství, vyšetřování velké záhady, plnění úkolů a mnoho dalšího.
Pro děti s poruchou ADHD ve věku 9–11
let je nachystaný HyperSuperTábor, plný

zábavných aktivit a hry uvnitř i venku. Program
tábora je připravený na míru hyperaktivním
a neklidným dětem ve 4. a 5. třídě ZŠ. Program je zaměřený nejen na zábavu, ale také
na posilování emočních a komunikačních
dovedností dětí. Více informací je k dispozici
na www.neklidne-deti.cz.
Všechny tři příměstské tábory jsou realizovány díky projektu Rodina i kariéra – není
žádná bariéra, které jsou ﬁnancované prostřednictvím Evropského sociálního fondu.
CRSP je brněnská nezisková organizace,
která od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové aktivity, vzdělávací a duchovní programy
a sociální služby. Více informací na
www.crsp.cz, nebo osobně v sídle organizace
na Biskupské 7. Lenka Havrlantová ■

BOTANKA
ZVE K ZÁPISU
Zápisy na nové pololetí se v Centru volného
času Botanka konají 29. ledna a 31. ledna
od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod.
K nakouknutí do dění Botanky můžete na
Dnech otevřených dveří, které proběhnou
od 29. ledna 2018. Celý tento týden můžete
přijít vyzkoušet zdarma všechny kurzy
a kroužky.
Od února chystáme nové lekce počítačových základů pro seniory a senior cvičení
v dopoledních hodinách. Otevíráme velký
výběr aktivit v SENIOR KLUBU. Účastníci Klubu aktivní chůze se například od paní architektky dozvídají každý pátek během procházky zajímavosti o památkách v Brně.
Maminky na mateřské dovolené jistě uvítají
kurz výtvarných technik, kam si mohou vzít
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s sebou dítko, o které se s úsměvem a pohodou postará paní chůva.
Novinkou druhého pololetí je kurz sebeobrany pro mladší i starší děti. Nově nabízíme
velmi žádaný IT kroužek pro kluky i holky,
kde se naučí základům programování a jak
na tvorbu webových stránek. Malé Klubíčko
kamarádského cvičení pro děti od věku 1,5
roku s maminkami otvíráme nyní i v dopoledních hodinách.
Těšíme se také na sobotní akce. Například
výtvarná odpoledne pro děti a dopolední hravá sobota v přírodě, může být prima pro líné
i obratné děti, rodiče, prarodiče nejen z okolí.
Více na www.botanka.cz. nebo na telefonu
725 871 752.
Olga Chladilová

■

Volný čas

DUCHOVNÍ VEČERY
PRO MANŽELE

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)
připravilo na rok 2018 další pravidelná

setkávání manželských párů pod názvem
Jsme jedno a není nám to jedno?
Pod vedením Mgr. Jana Špilara, známého
brněnského kadeřníka a trvalého jáhna, se
tyto duchovní večery pro manžele konají už
třetím rokem v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí, a to vždy poslední pátek
v měsíci. Večer se skládá ze mše svaté, přednášky a moderované adorace.
„Duchovní večery jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jejich
cílem je podpořit manžele v umění zastavit
se a prožít čas jenom ve dvojici,“ přibližuje

SENIOŘI SE UČÍ
V BOTANCE FOTIT

Jakého vašeho fotografického úspěchu či
ocenění si nejvíce ceníte?
Největší radost mi udělalo vítězství
v národním kole EISA AWARD – MAESTRO
PHOTO CONTEST 2014 na téma architektura. Ale popravdě řečeno za největší
úspěch považuji, když moje snímky visí na
stěnách, ať už u zákazníků doma, či na výstavách.
Máte ráda „starou“ černobílou fotografii?
Černobílou fotografii mám moc ráda,
poslední dobou tuto formu upřednostňuji
čím dál častěji. Černobílé zpracování některým tématům vyloženě sluší, např. street
fotu, portrétu, ale i architektuře.
Ve vašem portfoliu najdeme fotografie krajin, portréty, fotografie abstraktní i sportovní, kterému tématu se nejraději věnujete?
Úplně vyhraněný žánr nemám, srdeční
záležitostí je pro mě focení tanečních kon-

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, Po–Čt od 9.00 do 18.00 hod.,
Pá od 9.00 do 15.00 hod.
Lenka Havrlantová

■

Alžběta Chalivopulosová

ALŽBĚTA CHALIVOPULOSOVÁ
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFKA
V centru volného času Botanka od září
vedla kurzy fotografie pro seniory profesionální fotografka Alžběta Chalivo pulosová, které jsme položili několik
otázek:

význam těchto pravidelných setkávání koordinátorka programu Ilona Zaplatilová.
V prvním pololetí nového roku se duchovní
večery pro manžele budou konat v těchto
termínech: 26. 1., 23. 2., 23. 3., 27. 4., 25. 5.
2018, pokaždé od 18.30 do 20.30 hod. Vstupné je dobrovolné a na jednotlivá setkání není
nutné se dopředu přihlašovat.

certů ZUŠ. Ve volné tvorbě se nejraději
věnuji výtvarné fotografii, hledám nové
pohledy na úplně běžná témata…
Máte nějaké oblíbené brněnské místo pro
focení?
Brno je velmi fotogenické město, např.
s chutí fotím na brněnském výstavišti při příležitosti sportovních akcí, to si vždy „ulovím“
jak akční záběry, tak zajímavé fotografie
krásné architektury…
Co byste ráda předala našim seniorům
v kurzech?
Byla bych moc ráda, aby absolventi uměli
vytěžit ze svého fotoaparátu maximum,
včetně následného zpracování v počítači.
Přála bych si, aby se jim v rámci kurzu otevřely nové obzory pro kreativní trávení volného času…
Děkuji za odpověď a těšíme se na vás opět
na Botance v novém kurzu fotografování pro
začátečníky i pokročilejší seniory, který začne
od února 2018.
Olga Chladilová

■

Zkušená fotografka, která získala již
několik ocenění a reprezentovala i Českou republiku v evropské mezinárodní
soutěži. Získala například 1. místo
v národním kole EISA AWARD 2014,
2. místo Grand Prix 2010 (fotograﬁe
moderní gymnastiky), Topfotografka
Makro a close-up 2015 (soutěž Fotograf
roku), 1. místo soutěže časopisu FotoVideo 11/2013 na téma Akvarel a mnohé
další.

O PRÁZDNINÁCH
NA CESTY S EMOJI
Ještě nemáte program na jarní prázdniny pro své děti? O jarních prázdninách ve dnech 7.–9. února 2018 je
můžete poslat za zábavou na tábor
EMOJI na cestách od DDM Helcetka.
Protože právě takový smajlík, který
dennodenně používáme v textových
zprávách, umí pobavit. Děti se vydají na
výlet vlakem do Boskovic a Žďáru nad
Sázavou, podívají se do zábavného
vědeckého parku VIDA a hlavně si vyrobí
i vlastního emoji z látky, těsta, vlny, nebo
papíru. Pro více informací kontaktujte
Šárku Lokajovou na tel.: 606 110 970
nebo e-mailu: kominicek@helcetka.cz.
kad

■
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JANÁČEK BRNO 2018

Dvacet osm špičkových produkcí v devatenácti dnech. To je program 6. mezinárodního operního a hudebního festivalu
JANÁČEK BRNO 2018.
Po obrovském diváckém úspěchu minulého ročníku připravuje v termínu od 17. listopadu 2018 Národní divadlo Brno 6. ročník
tohoto prestižního bienále. Program festivalu

je věnován 100. výročí vzniku Československé republiky. Uvedeno bude kompletní
jevištní dílo Leoše Janáčka v inscenacích
světových tvůrců, jako jsou Ivo van Hove,
Robert Carsen, Kornél Mundruczó, David
Pountney a Alvis Hermanis.
Za dirigentským pultem se objeví Tomáš
Hanus, Tomáš Netopil či Marko Ivanović. Koncertní část programu představí vynikající interpreti: Thomas Adès, Martin Kasík, Jitka
Čechová, Simona Houda-Šaturová nebo
Haasovo kvarteto.
Představíme orchestrální a komorní koncerty, koncertní provedení opery, sólové
a pěvecké recitály a sbory. Rezervujte si ta
nejlepší festivalová místa.
Více na www.janacek-brno.cz.
Zuzana Žáková Klimplová

■

OČI BRNA –
MILOŠ STEHLÍK

Na přelomu roku se v Moravské zemské
knihovně koná v rámci cyklu Oči Brna
výstava věnovaná prof. Miloši Stehlíkovi –
významnému představiteli památkové
péče na Moravě a přednímu znalci barokního umění u nás.
Výstava návštěvníkům přiblíží život a dílo
významného historika umění, jednoho
z předních pracovníků památkové péče na
Moravě, ale zároveň i pedagoga, sběratele,
mecenáše a básníka. Miloš Stehlík se narodil v Brně 14. listopadu 1923, v letech
1945–1949 studoval dějiny umění a klasic-

kou archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 1949 získal titul
PhDr., roku 1990 se habilitoval a o tři roky
později byl jmenován profesorem dějin
umění. Podílel se na záchraně a opravách
mnoha moravských památek.
Od roku 1956 přednášel na Semináři dějin
umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o barokním sochařství a památkové
péči. Dernisáž výstavy 31. ledna 2018 bude
spojená s autorským čtením Stehlíkových
básní.
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Hana Glombová

■

KLID PŘED BOUŘÍ
V LEDNU?

Nálada horkého letního odpoledne,
mytologický polobůh, který odpočívá
na mořském břehu a vzpomíná na své
lásky. To je Preludium k Faunovu odpoledni, reprezentativní dílo období „ﬁn
de siècle“ a nejslavnější opus francouzského impresionisty Clauda Debussyho, které můžete slyšet 11. a 12. ledna
2018 na Stadionu.
Dílo je inspirováno básní Stéphana
Mallarmého a Filharmonie Brno jej zařazuje jako připomínku 100. výročí úmrtí
skladatele. Posluchači si ji mohou
poslechnout v programu s názvem Klid
před bouří, který se uskuteční 11. a 12. ledna v sále Stadionu v Kounicově ulici. Poté
zazní Houslový koncert op. 15 Benjamina
Brittena v podání Milana Paľy, výjimečného slovenského houslisty, žijícího
v Brně.
„Koncert autor dokončil během svého
pobytu v USA a věnoval jej španělskému
houslistovi Antoniu Brosovi. Poprvé
zazněl v podání Newyorské filharmonie
v roce 1939 a reaguje na stísněnou
dobovou atmosféru, zvláště na španělskou občanskou válku,“ uvedl dramaturg
Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.
Druhou půli večera vyplní Jean Sibelius a jeho Symfonie č. 1. prodchnutá
severským koloritem a melancholickým
romantismem. Koncert řídí James Feddeck, vítěz prestižní Soltiho dirigentské
soutěže z roku 2013, nadějný americký
dirigent s rostoucím světovým renomé.
Ve čtvrtek i v pátek začíná koncert
v 19 hodin.
Kateřina Konečná ■
Foto: Julian Veverica

Kultura

ZAVĚSTE
VSTUPENKU

VÝSTAVA OBRAZŮ
ZDEŇKA ADAMCE
Ve dnech 6. 12. 2017–31. 1. 2018 můžete
v Galerii Palace Hlinky navštívit retrospektivní výstavu obrazů Zdeňka Adamce.
Malíř a pedagog Zdeněk Adamec po
absolvování Drtinova gymnázia v Praze-Smíchově studoval výtvarný obor na Universitě
Karlově v Praze u profesorů Cyrila Boudy
a Karla Lidického.
Roku 1957 byl uvězněn po tzv. maďarských
událostech a pracoval jako politický vězeň
v uranových dolech na Bytízu u Příbrami.
Po amnestii v roce 1960 byl nucen vykonávat pouze dělnická povolání, v roce 1967

bylo mu povoleno pracovat alespoň ve
školství.
V posledních dvaceti letech svého života
žil a tvořil ve svém ateliéru na Prostějovsku
a byl členem Sdružení umělců Moravy a Slezska. Pracovníci Paměti národa s ním natočili
dokument v jeho bydlišti.
Byl členem Konfederace politických vězňů
– v jejich časopise bylo o něm uveřejněno
několik článků.
Výstava se koná in memoriam, Zdeněk
Adamec nás opustil 2. září 2017.
Věra Hornová

leden 2018
03 st Robinson Crusoe věk 7+
8:45 a 10:30
M A L Á S C É N A 8:45
04 čt Škola Malého stromu věk 5+
Klapzubova jedenáctka věk 7+
10:30
M A L Á S C É N A 8:45
05 pá Škola Malého stromu věk 5+
Klapzubova jedenáctka věk 7+
10:30
M A L Á S C É N A 10:30
06 so Škola Malého stromu věk 5+
15:30
Cirkus Unikum věk 5+
08 po Cirkus Unikum věk 5+
9:30
09 út Cirkus Unikum věk 5+
9:30
MALÁ SCÉNA
PREMIÉRA
15:30
13 so Vnitřní nepřítel věk 13+
B R A T I S L A V S K É B Á B K O V É D I V A D L O 15:30
14 ne Zhavranelí věk 5+
M A L Á S C É N A 9:30
15 po Vnitřní nepřítel věk 13+
M A L Á S C É N A 9:30
16 út Vnitřní nepřítel věk 13+
Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
17:30
9:30
17 st Enšpígl! Nasreddin! věk 7+
M A L Á S C É N A 9:30 a 19:00
18 čt Vnitřní nepřítel věk 13+
9:30
19 pá Bratři Lví srdce věk 7+
M A L Á S C É N A 19:00
Vnitřní nepřítel věk 13+
10:30 a 15:30
20 so Bratři Lví srdce věk 7+
21 ne Workshop podle Jacquese Lecoqa s Vendulou Burger věk 15+
10:00
M A L Á S C É N A 8:45 a 17:30
22 po Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Bratři Lví srdce věk 7+
10:30
M A L Á S C É N A 8:45
23 út Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Český středověk věk 11+
10:30 a 17:30
M A L Á S C É N A 8:45
24 st Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Český středověk věk 11+
10:30
9:30
25 čt Český středověk věk 11+
M A L Á S C É N A 17:30
Od maličkých k velikým věk 3+
9:30
29 po Deník Anny Frankové věk 11+
30 út Deník Anny Frankové věk 11+
9:30
M A L Á S C É N A 8:45
31 st Malá čarodějnice věk 5+
Naše třída věk 15+
10:00

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
H R AC Í Č A SY PRO V EŘEJNO ST

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

■

Divadlo Polárka zkouší netradiční projekt
pomoci dětem ze sociálně vyloučených
rodin – diváci mohou zakoupit Zavěšenou
vstupenku, která se přes neziskové organizace dostane k dětem, které by jinak do
divadla nešly.
Obdoba zavěšené kávy, kterou můžete
koupit v některých kavárnách či podobného
projektu se školními obědy se zrodila v hlavě
dramaturgyně Polárky Alžběty Michalové.
„Bez divadla sice ještě nikdo hlady neumřel,
ale u dětí ze sociálně vyloučených lokalit
a rodin jde hodně i o to cítit se normálně, mít
stejné možnosti a zážitky jako jejich spolužáci
a kamarádi. Stává se, že jde celá třída do
divadla a jeden kluk nebo holka musí zůstat
doma,“ vysvětluje.
Vstupenky, které diváci Polárky zakoupí,
dostane Odbor sociální péče o dítě městské
části Brno-střed. Ten je rozdělí neziskovým
organizacím, které jsou v přímém kontaktu
s rodinami v hmotné nouzi. „Vstupenky rozdělujeme na konkrétní představení, za divadlo doplňujeme jejich počet tak, abychom jich
každý měsíc poslali do oběhu třicet,“ dodává
dramaturg divadla Jan Cimr. V novém roce
se budou vyhodnocovat první výsledky projektu, pokud se osvědčí, má Polárka ambice
jej nabídnout dalším dětským divadlům
v republice.
kad

■

ZA VYSVĚDČENÍ
POLÁRKU
Už se nám to blíží, brzy tady bude pololetí.
A Polárka je připravená uvítat 31. 1. 2018
malé i větší školní bojovnice a bojovníky
na akci Za vysvědčení Polárku aneb Mejdan s kapelou Polaris.
Vybojovat hezké vysvědčení je půlroční
dřina… V Divadle Polárka vás za tuto dřinu
právem odměníme. Všechny vás, bez ohledu
na věk nebo na známky na vašem vysvědčení, srdečně zveme na opravdový mejdan
s kapelou Polaris. A pozor! Po celý leden
můžete i vy známkovat Polárkovské herce –
na koncertě jistě všichni budou a těší se na
vaše hodnocení. Nebuďte sami, kdo ten den
dostane vysvědčení. A třeba bude i zmrzlina… Protože zmrzlina v lednu je ta nejlepší.
Začínáme v 16.00 hodin a koncert kapely
Polaris bude začínat v 17.00 hodin.
Jan Cimr

■
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INSCENACE MÍNUS
DVA DOJME I POBAVÍ

Už jen výjimečně se objevuje na programu
Divadla Bolka Polívky inscenace Mínus
dva, která vznikla ve spolupráci s Divadlem
Štúdio L+S. V dojemném příběhu dvou starých mužů, prchajících z nemocnice, se
představí 18. ledna 2018 herecké duo –
Milan Lasica a Boleslav Polívka.
Právě oni dávají svým postavám uvěřitelnou
lidskost, moudrost i životní nadhled ve chvílích,
kdy právě života už moc nezbývá. Jejich pouť,
při níž potkávají bizarní postavy ze světa, který

neznali, tak není zatěžkána zbytečným sentimentem ani citovým vydíráním, ale nechybí
jí humor a pochopení. Někdy jsou sice vzájemné reakce obou mužů dost absurdní, ale
přitom vycházejí pořád ze života. I ten nás
přece často zahrnuje množstvím absurdit.
Inscenace přináší divákům velké množství
kontrastů. Věci tragické a komické, černé
a bílé, vysoké a nízké – život je takový. Každý
si tam najde kousek toho svého, svoji zkušeJiřina Veselá ■
nost, zážitek, emoci.
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TAJEMSTVÍ
ŽENSKÉHO PSANÍ

Kdo se skrývá za pseudonymem Jiří
Sumín? A o čem pojednává výstava
s názvem Tajemství ženského psaní?
Nejen na tyto otázky dostanete odpověď na výstavě, která probíhá od 20. prosince 2017 do 28. února 2018 v Moravské
zemské knihovně. Byla to právě česká
spisovatelka Amálie Vrbová, která publikovala většinu svých děl pod pseudonymem Jiří Sumín. Ve svých povídkách,
novelách a románech se snažila realisticky vykreslit především život na hanáckém venkově, z něhož sama pocházela.
Výstava připomene nejen dílo této velmi
zajímavé a často neprávem opomíjené
autorky, ale přiblíží ji i jako osobnost prostřednictvím dochované korespondence. Komentované prohlídky k výstavě
proběhnou 11. a 18. ledna 2018 vždy
v 17.00 v přízemí Moravské zemské
knihovny. Jaroslava Dvořáková ■

Neziskové organizace

AKTIVITY FILIÁNKU 2018
motivu s podmořskou tématikou. Od poloviny
ledna a února 2018 otevíráme nové
aktivity pro seniory zaměřené na aktivizační
techniky, trénink paměti, rozvoj jemné motoriky a podporu kognitivních funkcí spojené
s cvičením pro zralý věk v třístupňovém navazujícím kurzu. Kurz bude probíhat vždy v úterý
a ve čtvrtek od 9.00 hodin.

Nezisková organizace Filiánek by ráda
s novým rokem informovala o celoročním
programu pro aktivní seniory. Jedná se
o pobyty na Vysočině, které jsou určeny
seniorům, seniorům s vnoučaty a seniorům
s Parkinsonovým onemocněním. Chystáme také výtvarnou soutěž a nové kurzy pro
seniory ve Filiánku.
Ke spoluúčasti do 5. ročníku výtvarné soutěže s názvem Reﬂexní děti a senioři bychom
rádi přizvali brněnské seniory. Tentokrát je
tématem: V hlubinách oceánů.
Budeme moc rádi, pokud se se svými vnoučaty nebo i jen tak sami za sebe výtvarné
soutěže zúčastníte a napomůžete tak realizaci projektu na zvýšení bezpečnosti dětí
a seniorů na silnicích. Soutěžním úkolem je
namalovat návrh reﬂexního nažehlovacího

Vybírat si můžete také z pestrých celoročních pobytů a táborů:
K2 – 28. 1. až 2. 2. 2018 – Horský hotel
Portáš Javorníky
Podaří se pokořit druhou nejvyšší horu světa? Pobyt spojený s lyžařským výcvikem
a doprovodným programem pro děti, rodiče
i prarodiče.
Krása tvarů – 16. až 20. 4. 2018 – Hotel
Horník Vysočina
Sochy. Můžeme se jich dotýkat a vnímat
jejich tvary… Pobyt pro seniory s programem.
Čtyři tlapky – 4. až 8. 5. 2018 – RS Zubří
Vysočina
Druhý ročník pobytu pro děti, rodiče, prarodiče a pejsky. Seznámíte se s prvky základní výchovy pejska, novými cvičebními aktivitami. Vše pod vedením zkušených kynologů.
Banjo Benjamin – 1. až 8. 7. 2018 – Penzion
Paleček Milovy Vysočina

IQ ROMA SERVIS
USPĚL V SOUTĚŽI
IQ Roma servis, nezisková organizace
působící v oblasti sociálního začleňování
Romů v Jihomoravském kraji, potvrdila své
přední místo mezi subjekty působícími
v neziskovém sektoru. V listopadu 2017
byla organizace IQ Roma servis v Praze
v Divadle Archa slavnostně vyhlášena druhou nejlepší organizací v ČR v kategorii
Velká neziskovka v prestižní soutěži Neziskovka roku 2017. Navázala tak na svůj
úspěch z roku 2013, kdy tuto soutěž v jejím
prvním ročníku dokonce vyhrála.
IQ Roma servis, který v letošním roce oslavil
20. jubileum, poskytl za dobu své existence
služby více než 9 000 sociálně znevýhodněným Romům v celém Jihomoravském kraji.
K řešení sociálního začleňování však přistupuje komplexně. Kromě poskytování 4 sociál-

ních služeb rozvíjí také vlastní inovativní programy v oblasti vzdělávání (unikátní vzdělávací program Gendalos s vlastním stipendijním fondem), komunitní práce či sociálního
podnikání. Na podporu rovného zacházení
a rovných příležitostí realizuje četné kampaně
pro romskou komunitu i majoritní veřejnost,
které jsou viditelné i mimo hranice kraje. Svou
analytickou, koncepční a vzdělávací činnost
pak neomezuje jen na místní úroveň, ale je
rozeznávaným partnerem také na úrovni
národní a evropské.
Za svou dlouhodobou činnost se zřetelnými dopady je pravidelně oceňován, v letošním roce např. mezinárodní cenou za sociální
inovace Sozial Marie pro jedinečný sociální
podnik Amaro records – komunitní nahrávací
studio a hudební kavárnu s tréninkovými pra-

Tábor s písničkami a dalším programem
pro děti bez rodičů i celé rodinky.
Expedice No.8 – 29. 7. až 4. 8. 2018 – RS
Zubří I. a 12. až 18. 8. 2018 – RS Zubří II.
Děti i prarodiče se stanou součástí týmu,
který se pomyslně pokusí zdolat Střechu světa. Týdenní pobyty jsou určeny seniorům
s vnoučaty.
Mistr Banjo – 19. až 26. 8. 2018 – Chata
Búřov Beskydy
Tábor se základní výukou golfu pro malé
i velké a s písničkami. Pro děti bez rodičů
i rodinky.
S úsměvem jde všechno líp – 8. až 12. 10.
2018 – Hotel Horník Vysočina
Podzimní pobyt pro aktivní seniory. „S pozitivní náladou se dá zvládnout nejeden těžký
úkol.“
Překážky nás nezastaví – 14. až 19. 10.
2018 – Hotel Horník Vysočina
Pobyt pro osoby s Parkinsonovým onemocněním a jejich doprovod. S ohledem na
zdravotní znevýhodnění je připraven program s aktivizačními programy, cvičením
a relaxací.
Bližší informace na www.filianek.cz nebo
osobně v prostorách na Antonínské ulici 18
v Brně.
Ing. Jana Benešová

■

covními místy. Vzdělávací program Gendalos,
podporující mladé Romy na jejich cestě při
dosažení vyššího vzdělání a důstojné práce,
byl v září ohodnocen Národní cenou kariérového poradenství. Krátce na to byl projekt
rychlého zabydlení rodin s dětmi v bytové
nouzi, na kterém se IQ Roma servis partnersky podílí, oceněn hlavní cenou Regiostar
Awards mezinárodní organizací FEANTSA
jako nejlepší projekt pro ukončování bezdomovectví v Evropě.
Ocenění Neziskovka roku vyhlašuje od
roku 2013 Nadace rozvoje občanské společnosti společně s dalšími partnery.
Hodnotící proces ocenění Neziskovka roku
je založen na unikátní metodice „Zdravé
organizační řízení“©. Na hodnocení spolupracují nezávislí odborníci z řad komerčního
i neziskového sektoru, státní správy, experti
a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v ČR.

Mgr. Šárka Pólová

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2018 | 27

Stalo se v naší městské části

VÝROČÍ ADOLFA LOOSE
Ornament a zločin. Název této zásadní stati
z roku 1908, která ovlivnila směřování
moderní architektury, zná snad každý.
Letos v prosinci uplynulo 147 let od narození jejího autora, brněnského rodáka
Adolfa Loose.
Loos se narodil 10. prosince 1870 v Brně
v rodině známého kameníka a sochaře Adolfa Loose staršího. Jeho rodný dům s kamenickou dílnou otce stával v blízkosti
někdejšího městského hřbitova na dnešní
Kounicově ulici, v místech, kde se nachází
hotel Continental. V rodném městě začal
Loos navštěvovat nejdříve obecnou školu
a později také gymnázium. Po dalších studiích
v Jihlavě a Melku nakonec odmaturoval na
Státní průmyslové škole v Liberci. Krátce nato
studoval technickou univerzitu v Drážďanech,
ale brzy odjel čerpat zkušenosti do Spojených států amerických. V USA vystřídal řadu
aktivit a pohyboval se především v New Yorku, Chicagu a Filadelﬁi. Po návratu se usadil
v hlavním městě monarchie ve Vídni, kde
krátce působil v ateliéru architekta Carla Mayredera, ale již roku 1897 si založil vlastní projekční kancelář. Umělecké kritiky začal Loos
psát již na svých cestách po USA, ale po příchodu do Vídně své teoretické myšlení zintenzívnil a začal své fejetony publikovat.
V roce 1908 formuloval architektonické názo-

ry ve stati Ornament a zločin, která vyšla roku
1913 a stala se základním manifestem puristické architektury. Její ukázkou v praxi byl
obchodní dům ﬁrmy Hofschneider Goldman
& Salatsch, postavený roku 1911 na Michalském náměstí naproti císařskému Hofburgu.
Loosova novostavba ve Vídni vzbudila nebývalý rozruch svým moderním tvaroslovím
a absencí dekorativních prvků. Před první
světovou válkou se Loos vrátil na Moravu,
aby pro majitele hrušovanského cukrovaru
Viktora Bauera projektoval několik realizací,
z nichž jednu – interiér zámečku – najdeme
v Brně v areálu výstaviště. Ve dvacátých
letech přednášel dějiny umění na brněnské
technice, spolupracoval s brněnskými UP
závody a v Paříži udržoval četné kontakty
s Le Corbusierem. Pro dadaistického básníka
Tristana Tzaru navrhl v Paříži rodinný dům
s galerií. Z Paříže se často vracel do Čech,
kde nejen přednášel, ale navrhoval také řadu
interiérů, zejména v Plzni. Po návratu do Vídně roku 1928 vyprojektoval své dvě nejlepší
stavby – Mollerovu vilu ve Vídni a Müllerovu
vilu v Praze. Adolf Loos zemřel po delší nemoci 23. srpna 1933 v sanatoriu v Kalksburgu
u Vídně.
Město Brno tuto výraznou osobnost moderní architektury dlouhou dobu opomíjelo.
Na základě podnětu současného brněnské-

ho architekta Ludvíka Gryma z ateliéru PAW
byla zařazena osoba Adolfa Loose do projektu Sochy pro Brno. Už v letošním roce tak
bude probíhat výtvarná soutěž na podobu
Loosovy sochy, která bude umístěna na
Janáčkově náměstí, tedy v blízkosti někdejšího Loosova rodného domu.
Michal Doležel ■
člen Rady MČ Brno-střed

LERCHOVA OPĚT OŽÍVÁ
Přesně před rokem jsme zde referovali
o dění v bývalém vojenském areálu na Lerchově ulici v článku s názvem: Včera lampiony, dnes vánoční stromek – a zítra?
Asi málokdo tušil, jak prorocká ta slova
byla, když v rámci prvního ročníku brněnského participativního rozpočtu tak úspěšně
dopadly projekty Komunitního a společenského centra se zázemím pro Kraví horu
a oprava oplocení, díky nimž by do areálu
měly konečně plynout investice v celkové
výši necelých 2,7 mil. Kč. I přesto však obyvatelé Masarykovy čtvrti neustávají v jeho
oživování pořádáním nejrůznějších akcí.
Podruhé se uvnitř něj odehrála oslava státního svátku 17. listopadu, kam si našla cestu
řada rodičů s dětmi na lampionový průvod.
Ten se zastavil u památníčku před Sušilovými
kolejemi, kde přítomní zapálili svíčky, vyslechli
si krátkou řeč zastupitele Ing. Bohumila Bílka,

zazpívali hymnu a vzpomněli obětí nacistických perzekucí. Zbytek večera se všichni
mohli v dobré náladě zahřát svařeným vínem,
čajem či guláškem a zakončit zpíváním s kytarou u ohně. Předvánoční doba pak tradičně
již podeváté patřila rozsvícení Vánočního
stromku Masarykovy čtvrti. Předminulý rok
se poprvé lidé mohli potkat přímo v areálu
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a jsme rádi, že ani nyní to nebylo jinak. Díky
této akci se nejen místní vzájemně potkali
v krásný adventní čas za doprovodu zpívání
koled s živou kapelou, ochutnávkou cukroví
a dalších laskomin i zahřívajících tekutin. Děti
si užily prskavky nebo poznávání vánočních
tradic a všichni si domů opět mohli odnést
Betlémské světlo. Jak potvrzují všechny
dosavadní ankety i aktivity místních, může se
bývalý vojenský areál stát živým tepajícím
srdcem Masarykovy čtvrti. A za to je třeba
poděkovat neutuchajícímu úsilí Nadačního
fondu Lerchova – otevřeno všem a Občanskému sdružení Masarykova čtvrť i podpoře
místních obyvatel, kteří se o osud lokality
stále intenzivně zajímají a nechtějí ji přenechat napospas soukromému developerovi.
Michal Závodský ■
předseda OS Masarykova čtvrť
Foto Martin Rybák
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K NEDOŽITÝM 93. NAROZENINÁM
PROF. ARMINA DELONGA
V roce 1958 obdržel na světové výstavě
EXPO Brusel český elektronový mikroskop
zlatou medaili. Vyvinula ho v roce 1951 dvojice českých vědců, Armin Delong a Vladimír Drahoš, s jasným cílem: vyrábět mikroskopy malých rozměrů pro praktické
využití.
Svůj vynález předali brněnskému podniku
Tesla. Byl to neobyčejný příklad výstupu
vědecké práce v rychlé realizaci průmyslového výrobku. Avšak to, co nebylo na první
pohled viditelné, ale mimořádně důležité pro
dnešek, se odehrávalo jak při výrobě v Tesle,
tak v Ústavu přístrojové techniky AV v Brně
docela nenápadně. Pod vedením A. Delonga
vyrostlo mnoho mladých lidí, kteří převzali
štafetu vývoje a výroby elektronových mikroskopů a rozvíjejí ji dodnes. Díky tomu je dnes
nejméně 25 % celkové výroby těchto přístrojů
na světě vyrobeno v Brně. Naše město se
stalo centrem vývoje a výroby elektronových
mikroskopů na světové úrovni.
Výroba elektronových mikroskopů je
v Brně soustředěna do tří hlavních podniků,
Tescanu, FEI a Delong Instruments, a vytváří
obrat v miliardách korun. Průměrná cena jednoho mikroskopu je milion US dolarů. Tescan
jich vyráběl před třemi lety 600 ročně. Díky

elektronovým mikroskopům se Brno, město
strojírenství, změnilo na město hi-technologií
mikromechaniky a optiky. Společnost FEI byla
nejúspěšnějším exportérem kraje minulých
let a její vrcholný, světově uznávaný manažer,
je osobním žákem prof. A. Delonga. Podobně
je tomu i v dvou dalších jmenovaných podnicích a servisních organizacích.
Už jen těchto pár řádků by stačilo k tomu,
abychom v Brně vzpomínali na výročí narození prof. A. Delonga s úctou a zájmem o jeho
život. Jde o příběh o zarputilosti vědce, který
musel projít všemi změnami vědeckých pracovišť této země, jichž nebylo málo, ale vždy
považoval vědu za základ výroby inovativních
výrobků pro společnost – tedy trendu
současné doby, který začal prosazovat
už před 70 lety.
Vždy vzpomínal na první zmínku o elektronové mikroskopii z úst svého učitele
prof. Aleše Bláhy, který mu prorocky řekl:
„Měl byste se na ty nové možnosti mikroskopie podívat blíže, nabízejí netušené perspektivy.“ Prof. Bláha měl na mysli nejen biologické
preparáty, které díky obrovskému zvětšení
nabízely vhled do mikrostruktur živých organismů, ale viděl i dál.
Dnes je využití elektronových mikroskopů

všestranné, nejen díky různým zobrazovacím
metodám, ale především, a to byla základní
myšlenka a posedlost pana profesora, zmenšením původně velkého zařízení do stolního
rozměru. Jen díky jeho myšlence a jeho nebývalé houževnatosti se dnes může elektronový mikroskop vejít na operační sál a během
operace objasnit chirurgům, o jaký typ tkáně
se jedná. Podobně dokážeme okamžitě
detekovat struktury materiálů během jejich
výroby, odhalovat chyby v architektuře mikroprocesorů, můžeme sledovat struktury nanovláken a blížíme se dokonce k bodu, kdy
bude možné sledovat životní procesy v živé
buňce. V roce 2005 obdržel prof. Delong
cenu Česká hlava za stolní elektronový mikroskop s rozlišením 2 nanometry, tedy stonásobku nejvyššího rozlišení optického mikroskopu. Sen prof. Delonga se naplnil, vidíme
živé struktury v 10 000násobném zvětšení.
Jeho životní ﬁlozoﬁe, pracovat obklopen nadanými žáky na realizaci vědeckých poznatků, přináší ovoce nám všem a Brnu především.
Profesor Armin Delong se narodil 29. ledna
1925 a zemřel 5. října 2017.
Jan Baltus

■

PRVNÍ DOLOŽENÉ PŘISTÁNÍ
MARŤANA V BRNĚ
V roce 3 500 křesťanského letopočtu byl
ve sklepě pod zbořenou kulturní památkou
ve Štýřicích objeven záhadný rukopis. Po
letech sporů, tahanic a luštění vydal své
tajemství. Byl sepsán jistým Františkem,
občanem Marsu, který nedopatřením přistál na Zemi, ve Štýřicích, koncem vrcholného středověku, na přelomu 20. a 21. století.
Tak začíná text útlé knížky Karla Hudce
s názvem Štýřická kronika. Knížku plnou proslulého autorova jemného humoru vydal
k jeho devadesátinám 18. 11. 2017 spolek
SOLITON.CZ. Bohužel, o týden dříve, ve stejný den, kdy byla expedována z tiskárny, nás
doc. Karel Hudec navždy opustil. Na výdaje

s tiskem tohoto originálního brunensia přispěla městská část Brno-střed, za což nakladatel jménem autorů děkuje.
František, který z Marsu na Zemi odstartoval nedopatřením, popisuje podivuhodné
situace, v nichž se ocital jak v místě přistání,
tak v nedalekém Oltecu, v šaškecu, pardon,
v karanténním zařízení pro mimozemšťany,
dále na fotbale, v hospodě u piva, u soudního
přelíčení, na tiskové konferenci ve vědeckém
ústavu ve Starém Brně aj. Průvodcem a bytným mu byl výtvarník Sonny Halas.
Text doprovázejí barevné fotograﬁe kameramana a režiséra Petra Barana. Na fotograﬁi
můžete vidět původní obyvatele Štýřic. Unikátní obraz z jeskyně na Červeném kopci je

patrně tablem frekventantů Střední geologické školy ve Štýřicích, s portrétem třídní
učitelky, náležející nesporně již druhu Homo
sapiens. Rozhovor s tímto obdivuhodným
mužem, Karlem Hudcem, jsme vám přinesli
v listopadovém Zpravodaji MČ Brno-střed.
Miroslav Sedláček

■
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Sport

BRNĚNSKÝ ROK SPORTU
Doufejme tedy, že se najde dostatek prostředků i schopných pořadatelů nejen k připomenutí významných sportovních výročí
letošního roku, z nichž jsme samozřejmě
mohli připomenout jen některá, ale že se
pohnou ledy a začne se stavět nový zimní
stadion a další potřebná sportoviště.
Rok 2018 by se tak mohl stát jakýmsi
brněnským rokem sportu a dobrým odrazovým můstkem do let příštích.
Vladimír Koudelka

V nastupujícím roce s osmičkou na konci
si budeme mnoha akcemi připomínat zejména sto let od založení Československa.
Neměli bychom ale zapomínat ani na další
výročí, obzvláště jsou-li spojena s naším
městem, jeho významnými rodáky a osobnostmi. Připomeňme si krátce alespoň
některá sportovní.
V roce 2018 uplyne rovných devadesát
let od narození brněnské rodačky Věry
Růžičkové, gymnastky a olympijské vítězky
z Londýna 1948, a pětaosmdesát bude mít
její velký sportovní přítel František Jursa,
zakladatel cyklistické Dukly Brno, úspěšný
sportovec i velitel (oba na snímku).
V únoru 1933 se narodil František Mašláň,
jeden ze čtyř žijících jedenáctinásobných
mistrů republiky s hokejovou Kometou, ve
stejném roce v březnu spatřila v Brně světlo
světa vicemistryně světa v košíkové Věra
Horáková a náš jediný plavec, který vytvořil
světový rekord, Vítězslav Svozil, slíbil, že si
v den svých dubnových pětaosmdesátin
zazávodí při oslavě svých narozenin s pětaosmdesáti brněnskými dětmi.
V roce 1938 se narodili Ferdinand
Duchoň, desetinásobný cyklistický mistr
republiky a držitel titulu mistra sportu, který
mu byl po emigraci v roce 1968 odebrán,
osmdesát budou mít také legendární hokejový brankář Vladimír Nadrchal i jeden z nejlepších střelců naší basketbalové historie
František Konvička a zapomenout samozřejmě nesmíme na sestry Machatovy, Hanu
Bubníkovou a Jiřinu Langovou, baletky
a úspěšné umělecké gymnastky.
Rok 2018 je ale také výročním rokem
několika událostí, které se vepsaly do dějin

brněnského a československého sportu.
V roce 1928 (v roce narození olympijské
vítězky Věry Růžičkové) získal na olympijských hrách v Amsterodamu zlatou medaili
v gymnastice Ladislav Vácha, člen Sokola
Brno I a držitel Ceny města Brna in me moriam.
O deset let později, u příležitosti dvacátého výročí založení republiky, se v červnu
1938 uskutečnily v Brně I. československé
všecyklistické hry, na které chtějí po osmdesáti letech právě v červnu letošního roku
navázat pořadatelé výstavy ke sto letům
republiky pořádáním II. československých
všecyklistických her. Připomenout při nich
chtějí mj. i sedmdesát let od prvního startu
Závodu míru a další cyklistická výročí včetně sedmdesátin Ivy Štafové-Zajíčkové,
Zdeňka Dohnala i bývalého cyklistu Petra
Nováka, současného trenéra Martiny Sáblíkové.
Šedesát let uplyne v tomto roce od prvního startu sajdkár na Masarykově okruhu,
před padesáti lety se otevřel v Brně první
školní plavecký bazén, čtyřicet let uplyne
od zisku prvního a bohužel i posledního
titulu mistrů republiky pro brněnský fotbal
a před třiceti lety získali Jindřich a Jan Pospíšilovi poslední ze svých dvaceti titulů mistrů
světa v kolové.
A protože by všechna výročí a úspěchy
let minulých mohly být i motivací a povzbuzením pro ty, kteří v Brně myslí na stavbu
důstojných sportovišť pro naše talenty
a současné reprezentanty města, připomeňme, že letos to bude také již deset let,
kdy se zboural starý zimní stadion za Lužánkami, aby na jeho místě mohl vyrůst nový.
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KAM V BRNĚ
NA BRUSLE?

Projekt Veřejné bruslení byl před 4 lety
brněnskou odpovědí na nešvar, kdy
bylo těžké rychle a pohodlně zjistit,
kam si jít po práci či o víkendu zabruslit.
Pro jednotlivce to znamenalo sednout
k internetu a hledat na mnoha stránkách
různých provozovatelů. Webový portál
verejne-brusleni.info přitáhl brzy pozornost občanů a moc hezké ohlasy. Zima
2016/2017 byla hitem, web trhal návštěvnické rekordy, lidé totiž na jednom místě
zjistí, kde všude je kluziště v daný moment
otevřeno pro veřejnost, ideálně blízko
jejich bydliště. Přehledný seznam kluzišť
v Brně, Ostravě, Praze, Plzni a dalších městech, označení aktuálního stavu: Otevřeno/Zavřeno, otevírací hodiny pro veřejnost, broušení bruslí nebo jejich půjčovna,
to vše zde najdete také. Navíc se můžete
i trochu vzdělat, pokud se začtete do tipů
a triků. Dozvíte se, jak se naučit bruslit,
nebo jak neskončit pod ledem, pokud si
chcete zabruslit na přírodním ledě. Někoho by třeba mohlo zajímat, proč je potřeba
brousit brusle, nebo potřebujete vyřešit
základní otázku, jak na výběr ledních
Petr Minařík ■
bruslí.

Sport

SEZNAMTE SE S KORFBALEM

Slyšíte o korfbalu poprvé? Korfbal je jediný
původně smíšený týmový sport na světě,
kdy jsou týmy vždy rovnoměrně složené
z chlapců a dívek. Při hře se klade důraz
na spolupráci a přímými protivníky jsou
vždy hráči stejného pohlaví.
Korfbal je sport, který má ambice oslovovat
nejen sportovce, ale i učitele k využití ve vlastní výuce i ve volnočasových aktivitách, zájmových útvarech a kroužcích. Tento sport vznikl
původně jako smíšený tělocvik. Český korfbalový svaz se snaží opětovně prosadit tento
sport na školy a navázat tak na zpočátku

úspěšný projekt z devadesátých let minulého
století. V průběhu tří let se do projektu Korfbal
do škol, který organizuje Korfbal klub Brno,
zapojilo více než 20 brněnských škol. A to
nejen základní školy, ale také čtyři gymnázia.
Po úvodních ukázkových hodinách přímo
v hodinách tělesné výchovy můžou školy
dostat korfbalové vybavení od Českého korfbalového svazu na půl roku zdarma a využívat
ho přímo ve výuce tělesné výchovy.
Po ZŠ náměstí Míru byla ZŠ Hroznová druhou základní školou z městské části Brno-střed, která projevila zájem o korfbalové

ukázky pro své žáky. V průběhu listopadu
měli žáci ze ZŠ Hroznová možnost vyzkoušet
si až čtyři dny tohoto zajímavého sportu.
Zájem o korfbal na této škole projevila hlavně
místní vychovatelka, paní Alena Konečná,
která byla s korfbalem aktivní již před 20 lety
na jiné brněnské škole. Žáky nový sport trošku překvapil, ale našli se i někteří korfbalu
znalí, kteří tento sport znali hlavně ze Dne
náborů na Kraví hoře. Výhody korfbalu ocenili
hlavně místní vyučující, kteří tento sport
budou určitě zapojovat do výuky tělesné
Peter Bušík ■
výchovy.

NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM BRNA
JE ADAM ONDRA

Ve čtvrtek 7. prosince loňského roku se
v hotelu Voroněž uskutečnilo jubilejní
20. slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Brna za rok 2017.
Pořadí nejlepších sportovců města Brna
určuje Akademie brněnského sportu, kterou
tvoří brněnští sportovní novináři, členové
Sportovní síně slávy města Brna a další
významné osobnosti. Pohár za absolutní vítězství získal již počtvrté v řadě a jistě i po právu
Adam Ondra. Tento světově uznávaný lezec

posunul i letos hranice lidských možností,
když jako první na světě zdolal v norském Stavangeru jeskynní stěnu nejvyšší obtížnosti.
Má označení 9c, vede v šedesátistupňovém
převisu a jak sám Adam se svým typickým
úsměvem řekl, je to, jako by člověk skoro
pořád lezl po stropě. Na druhém místě se
umístil dráhový cyklista Dukly Brno Tomáš
Bábek a třetí v pořadí je Jiří Lipták, brokový
střelec Komety Brno. Nejlepším sportovním
kolektivem Brna se stali hokejisté Komety
Brno, nejlepším sportovcem Brna do dvaceti
let je hokejista brněnské Komety Martin Nečas
a nejlepším veteránským sportovcem nad
50 let byl vyhlášen sedmdesátiletý triatlonista
Miloslav Bajer z Ekol Teamu. Nejlepším mládežnickým kolektivem jsou kanoisté Kanoe
klub Spoj Brno, nejlepším handicapovaným
sportovcem Brna cyklista Favoritu Brno Ivo
Koblasa. Novinářskou cenu Lva Vašíčka získal
bývalý vedoucí redakce sportu České televize

Brno Petr Sopoušek a nejlepší sportovní akcí
roku se stala Letní olympiáda dětí a mládeže,
která se uskutečnila loni v červnu v Brně. K tradici večera patří také vyhlášení Ceny Fair Play
města Brna, kterou obdržela MUDr. Drahuška
Blahová, a do Síně slávy brněnského sportu
byli uvedeni basketbalista Vlastimil Havlík,
kulturista Libor Minařík a volejbalistka Svatava
Vráželová, in memoriam. Dramaturg, režisér
a hlavní pořadatel Michal Kočař z agentury
Galant Brno k tomu řekl: „Smyslem večera
není jen vyhlásit nejlepší současné sportovce
a sportovní kolektivy našeho města. Oceňujeme také ty, kteří se již před lety vepsali svými
výkony do zlaté knihy brněnského sportu,
a kteří mohou být stále příkladem nejen pro
nejmladší sportovní generaci našeho města.“
Popřejme tedy sportovním reprezentantům
našeho města do roku 2018 hlavně hodně
zdraví a píle, což jsou bezesporu ty vstupní
atributy dobrých a špičkových výkonů pro
radost jejich i nás ostatních. Sportu zdar,
brněnskému zvlášť.
Vladimír Koudelka

■
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Inzerce

Skvěle vybavené vozy za maximálně výhodné ceny už na vás čekají. Akce 7 dní Peugeot trvá od 15. do 21. ledna 2018, tedy i o víkendu. Přijďte si pro svůj nový Peugeot.

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno

www.rmservis.cz

…prostor nejen
pro UMĚNÍ A DESIGN
Výstavní a prodejní galerie GALERIE PEKAŘSKÁ,
Pekařská 52, 602 00 Brno | Otevírací doba: PO – PÁ od 9:00 do 17:00 hodin | krejcirikova@galeriepekarska.cz | www.galeriepekarska.cz

…a jak zahájí GALERIE PEKAŘSKÁ svůj nový
výstavní rok 2018? ... „velkolepě“, troufneme si
říci … s ojedinělým projektem Mgr. Ilony Kulíkové,
který vznikal v Lužánkách - středisku volného
času v Brně, JEDNO SVĚTLO … jde o společnou
prezentaci fotografa Jindřicha ŠTREITA
a jeho velkoformátových fotograﬁí s tématikou
mentálně postižených osob a keramických kachlů,
vytvořených lidmi s mentálním postižením.
Patronem projektu je herec Jan Budař.
Výstava potrvá od 16. 1. do 16. 2. 2018.

Srdečně zveme na výstavu obrazů a keramických plastik
Jana Hanuše & Jaroslava Šafra

HANUŠ & ŠAFR
od 7. 12. 2017 do 12. 1. 2018

Více k této a dalším připravovaným výstavám
v GALERII PEKAŘSKÁ na www.galeriepekarska.cz

Partnerem projektu

JEDNO SVĚTLO
Společná výstava fotograﬁí Jindřicha Štreita
a keramických kachlů, vytvořených lidmi s mentálním
postižením. Patronem projektu Jan Budař.

od 16. 1. do 16. 2. 2018
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