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ÚVODNÍK
Vážení a milí spoluobčané,
přichází prosinec, do příchodu nového roku
nám zbývá poslední měsíc. Rok 2017 se už
pomalu vydává na cestu do časů vzpomínek. Někdy se k nim vracíme rádi, některé
radši schováme hodně hluboko.
Než bude minulostí i ten 365. den letošního
roku, čeká nás období adventu, které nás
dovede ke štědrovečernímu stolu. Své domovy připravujeme na příchod nejkrásnějších
svátků v roce. Také ulice září stovkami světel,
z krásy vánočních stromů na náměstích se tají
dech, zvuky koled nás dojímají. Tato doba nás
svádí ke vzpomínkám na Vánoce našeho dětství, na dárky, které nám udělaly největší radost.
Poetika Vánoc nás více než jindy obrací k dobročinnosti. Až budete s přáteli nebo jen tak
sami procházet adventním Moravským náměstím či Zelným trhem, postojíte u stánku s tradiční

vánoční dobrotou či něčím na zahřátí a pustíte
se do vybírání dárků pro své blízké, zastavte
se u stánků neziskových a charitních organizací. Kupříkladu na Moravském náměstí se
koná Charitativní antikvariát, kde si jistě vyberete knížku podle vašich představ za příznivou
cenu, ale zároveň do nabídky můžete přispět
vlastní přinesenou knihou. Zkrátka předvánoční trhy na obou našich náměstích jsou ideální
příležitostí pro výběr dárků, přátelská setkávání
i dobré skutky až do doby, než na adventním
věnci zhasneme poslední svíčku.
Poslední měsíc v roce nás vybízí k rychlejšímu tempu. Chceme nejen našim blízkým
dopřát nejkrásnější svátky, ale dostát i všem
úkolům, které jsme si vytýčili. S dobrým poci-

AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Na Kraví hoře bude sauna
Bazén na Kraví hoře, který patří do správy
městské části Brno-střed, připravuje od ledna
novinku. Tou bude nově zbudovaná sauna,
jejíž specialitou bude panoramatický výhled
na Brno. Pokud nejste fanoušky saunování,
můžete využít tradiční možnosti zabruslit si
v areálu. Všechny informace, včetně časového
harmonogramu bruslení a ceny, najdete na
www.kravihora-brno.cz, sezona bude zahájena, jakmile to počasí dovolí.

Zpravodaj ve čtečkách
Už jste využili možnost přečíst si Zpravodaj
MČ Brno-střed ve čtečce? Pokud ano, doufáme, že jste byli spokojení. Pokud ne a nevíte,
jak na to, rádi vás navedeme. Na webové adrese zpravodaj.brno-stred.cz najdete přehledný

archiv zpravodaje od roku 2015. Každé číslo
si můžete jednoduše a komfortně procházet,
otáčet stránky, přibližovat si text, využít záložku,
sdílet zajímavé stránky se svými přáteli apod.
U každého čísla zpravodaje vlevo najdete
ikonky s možností stažení aplikace pro
Android, iOS nebo Windows. Pak budete mít
zpravodaj v kterémkoliv svém mobilním zařízení. Navíc získáte drobný bonus, aplikace
vás vždy upozorní, že právě vyšlo nové číslo.
Rádi bychom vám informace o dění v městské
části přiblížili co nejkomfortněji, věříme, že
i toto je jedna z možných cest.

Dotace na IT
rozšíří služby občanům
Městská část Brno-střed uspěla s projektovou žádostí na rozvoj a podporu infosystému
radnice. Dotace z prostředků Evropské unie
ve výši téměř pět milionů korun zefektivní vnitř-

tem mohu konstatovat, že se nám podařilo
mnohé. Otevřeli jsme Tržnici Brno, historicky
první zastřešenou prodejní plochu svého druhu v republice, posílili jsme úklid historického
centra Brna pomocí speciální technologie,
zahájili jsme první ročník Participativního rozpočtu do škol, projektu, který děti učí, jak
v rámci demokratických procesů vyhodnotit,
navrhnout a obhájit projekt, který si pro svou
školu vybraly. Zvládli jsme celou řadu dalších,
možná méně viditelných, ale neméně důležitých věcí pro náš každodenní život. Se stejnou chutí budeme pokračovat i v příštím roce,
který je posledním rokem tohoto funkčního
období.
Vážení přátelé, děkuji vám za trpělivost
a vstřícnost při řešení problémů, které nás
občas při naší práci provázejí. Vážím si i vašich
podnětů, díky kterým můžeme společně dělat
naši městskou část hezčí a zajímavější. Přeji
vám jménem Rady městské části Brno-střed
i jménem svým, krásné, klidné a radostiplné
Vánoce.
Martin Landa,
starosta

ní procesy úřadu. Pozitiva přinesou i navenek.
Zkvalitnění informačních technologií umožní
posílení veřejné bezdrátové sítě, která je občanům volně přístupná a rozšíření veřejných bezdrátových stanic. Radnice také zvažuje rozšíření počtu PC kiosků i mimo vestibul radnice.
Dalším krokem bude rozšíření stávajícího
on-line objednávkového systému. Rezervační
systém zrychlí a zjednoduší odbavování
klientů úřadu. Chtěli bychom zavést sledování
stavu žádosti on-line.
„Vytvoření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů nás
posouvá o další krok vstříc občanům i podnikatelským subjektům. Komunikace s úřadem bude snadnější, rychlejší a efektivnější,
což je náš dlouhodobý cíl,“ zhodnotil projekt starosta městské části Brno-střed Martin
Landa.

Měníme vzhled
dalšího parku
Živelné parkování zdevastovalo park na
nároží ulic Dřevařská-Botanická. Městská část
na revitalizaci uvolnila 800 tisíc korun. Tamější
Pokračování na straně 4
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Aktuality z radnice
Dokončení ze strany 3

obyvatelé delší dobu upozorňovali na stále
se zhoršující stav lokality, a to především vinou
neukázněných řidičů, kteří vjížděním na zelenou plochu parčík stále více devastovali. Městská část se proto rozhodla navrátit místu
původní účel. Ke studii úpravy tohoto prostranství podle Ing. Evy Wagnerové se občané vyjadřovali na veřejném projednání. Součástí
úprav je nejen vymezení odpočinkové zelené
zóny, ale také jasné vytyčení manipulační plochy před garážemi u domu Botanická 66. Projekt redukuje a upravuje pojezdovou plochu
před garážemi včetně propojení s přilehlou
komunikací, vzniknou zde tři regulérní parkovací stání. Hranice pro pohyb vozidel projekt
řeší soustavou terénních modelací a gabionové zídky. V místech, kde si lidé sami prošlapali cestu, bude vytvořena pěšina a celkový
ráz městského parku podtrhnou sadové úpravy a nová lavička.

Bezpečné cesty do škol
Během léta odborníci z Brněnských komunikací zpracovávali návrhy opatření, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti na místech, která
děti v průzkumu nejčastěji označily jako místa,
kde se při cestách do školy necítí bezpečně.
Průzkum probíhal během jara na základních
školách Antonínská, Husova a Křídlovická.
Výsledná dopravní studie se zhruba dvaceti
návrhy na zvýšení bezpečnosti byla představena v říjnu zástupcům škol a veřejnosti z řad
rodičů žáků.
„Po zkušenostech z průzkumu na prvních
školách považuji zapojení dětí za klíčové.
Z průzkumu jasně vyplynulo, že děti ukázaly
na nebezpečnost míst, která by nás dospělé
často ani nenapadla,“ zdůraznila 3. místostarostka Mgr. Jasna Flamiková.
Od podzimu se do projektu zapojila pětice
dalších škol: Bakalovo nábřeží, Úvoz, Horní,
Kotlářská a nám. Míru. Jejich zástupci již absolvovali úvodní pracovní setkání a připravují se
na žákovské mapování.

Významné
listopadové dny
Podzim je vždy plný významných dní a státních svátků, které nám připomínají významné
milníky naší historie. Zástupci městské části
Brno-střed dbají na to, aby vždy vyjádřili úctu
při vzpomínkových aktech, které se k výročím
vážou.
28. října si celá republika připomíná Den
vzniku samostatného Československa. V Brně
si tento významný den připomínáme různými
vzpomínkovými akcemi, přičemž ta hlavní se
i letos odehrála u sochy prvního československého prezidenta T. G, Masaryka na Komenského náměstí.
11. listopadu nám pietní akt u Čestného
pohřebiště na ústředním hřbitově připomněl
Den válečných veteránů. V tento den uctíváme
památku vojáků padlých nejen ve světových
válkách, ale i při současných mezinárodních
konﬂiktech.
17. listopadu se konalo slavnostní shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu
a demokracii u památníku tří odbojů na Rooseveltově ulici.
Všech tří pietních aktů se za městskou část
Brno-střed zúčastnil a kytice položil starosta
Martin Landa.

Příběh vánočního stromu
Letos ozdobí Advent na Zelňáku urostlý
stříbrný smrk z Husovic. Přibližně 60 let starý
a 25 metrů vysoký stříbrný smrk pro letošní
vánoční trhy na Zelném trhu věnoval
MUDr. Robert Lebloch. Strom vyrostl v zahradě rodinného domu v Husovicích. S ohledem
na úctyhodné parametry stromu a jeho výškovou osamocenost v daném místě panovala
obava, že by se mohl v případě silného větru
vyvrátit a způsobit škodu. Děkujeme panu
Leblochovi a věříme, že vánočně nazdobený
stříbrný smrk udělá radost malým i velkým
návštěvníkům Adventu na Zelňáku.
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Kompletní program Adventu na Zelňáku
najdete na www.adventnazelnaku.cz a program Adventu na Moraváku najdete na
www.adventnamoavaku.cz.

Masivní výsadba stromů
V parku na rohu vymezeném čtyřproudovými komunikacemi Poříčí a Nové sady
vysadila městská část Brno-střed stěnu
z 242 vzrostlých habrů, která park i obytný
prostor odcloní od rušné komunikace.
Nová třešňová alej pak zkrášlí prostor před
obytnými domy.
Zelená plocha před domy v části ulice Křídlovická je z obou stran vystavena frekventovaným komunikacím. Místo je tak znehodnoceno vysokou hladinou hluku, zvýšenou
prašností a exhalacemi.
„Na veřejném setkání s místními obyvateli
jsme v říjnu 2015 mluvili o tom, co je zde trápí,
co by pomohlo, aby toto místo plnilo lépe
svoji funkci a učinilo místo příjemnějším k životu. Sousedstvím s dopravními tepnami trpí
totiž nejen zeleň, ale především obyvatelé
přilehlých domů,“ uvedla 3. místostarostka
Mgr. Jasna Flamiková.
Na základě podnětů a poznatků občanů
pak Ing. Eva Wagnerová zpracovala projekt,
který byl v těchto dnech zahájen masivní
výsadbou 242 ks vzrostlých habrů o výšce
cca 3 metry. Již v příštím roce tyto habry vytvoří souvislou zelenou stěnu, která park a obytné domy odcloní od hlučné a prašné komunikace a přispěje ke snížení jejího negativního
vlivu na lokalitu.
Kromě habrů byly okolo komunikace
v některých místech vysázeny také tisy
o výšce 80–100 cm. Dvacet devět nově vysazených okrasných třešní vytvoří novou alej
okolo cesty před domy a přímo před domy
byly dosázeny záhony s hortenziemi.
Městská část do výsadby investovala celkem 366 000 korun. Jakmile budou dostupné další ﬁnanční prostředky, budou v parku
(kad) ■
provedeny další úpravy.

Informace z radnice

RADA MČ BRNO-STŘED
BILANCOVALA
Zástupci koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Zelení rekapitulovali, nakolik se
podařilo plnit Programové prohlášení Rady
městské části Brno-střed pro volební období 2014–2018. Úspěšnost plnění po třech
letech činnosti dosáhla 84,61 %.
„Mám radost, že do poslední čtvrtiny vstupuje naše koalice s tak velkým množstvím
splněných bodů. To, že se ambiciózní program v téměř všech sto bodech daří plnit,
není náhoda. Je to výsledek dobré spolupráce na naší radnici. Díky podpoře magistrátu je navíc možné výsledky naší práce
doplňovat i mimo program. Ať už se jedná
o investice do veřejného prostoru, participativní rozpočet ve školách, budování hřišť
nebo průběžné posilování úklidu, který probíhá v nevídané míře a intenzitě. Věřím, že
radost z naší práce budeme mít nejen my,
jako koalice, ale i občané celé městské části,“
bilancuje starosta městské části Martin Landa.
1. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce spadá oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky, zmínila
pokračující investice do škol: „Budování kvalitních podmínek pro žáky i jejich učitele považuji za prioritní. Na konci října jsme dokončili
celkovou rekonstrukci budov Školiček, tedy
učeben pro děti z prvních a druhých tříd, ZŠ
Brno, Hroznová 1, pokračovali jsme rekonstrukcí venkovních ploch a hřiště. Generální
rekonstrukce stála 6,8 milionu korun. Následovala rekonstrukce tělocvičny za 1,7 milionu
korun, učebny školní družiny a šatny na Hlinkách za 1,8 milionu korun a investice do toho
školského zařízení budou završeny rekonstrukcí střechy na budově školy.
Dílčí opravy proběhly i v dalších školských
zařízeních. Nutná rekonstrukce hřiště při ZŠ
nám. Míru obnášela částku 3 miliony korun,
sanace suterénu objektu Sušilova při ZŠ
a MŠ Kotlářská 4 stála 4,1 milionu korun.
Některé investice, jako například tato sanace
suterénu, nejsou na první pohled viditelné,
ale pro chod školy nezbytné.
Z dalších větších investic jmenujme rekonstrukci výměníkových stanic na ZŠ a MŠ
Křídlovická a MŠ Nádvorní, rekonstrukci
sociálního zařízení na ZŠ Úvoz, úpravu pří-

stupového schodiště a plochy před ZŠ Horní
nebo opravu interiérového schodiště v MŠ
Pellicova. Jen za letošní letní prázdniny do
školských zařízení putovalo 20 milionů korun,
od začátku volebního období částka
vyšplhala na 90 milionů korun.“
V červnu letošního roku byl dokončen unikátní projekt. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy městská část Brno-střed uvedla do provozu Tržnici Brno, historicky první zastřešené
prodejní místo tohoto typu v České republice.
„Čtyři měsíce provozu prověřily celkovou
funkčnost budovy a ukázaly pozitivní i negativní aspekty, ze kterých vycházíme při vytváření strategie do budoucna. První a druhé patro
tržnice budou nadále k dispozici denním prodejcům nejen ovoce a zeleniny. Třetí patro
bude přeměněno ve variabilní gastro zónu,
ve které se mohou prezentovat firmy zabývající
se gastronomií, bude sloužit pro pořádání
vánočních trhů, food festivalů a podobných
akcí. Osobně mě velmi těší, že Tržnice Brno
se po tak krátké době svého provozu již stala
součástí Zelného trhu a nákupním místem
mnoha Brňanů,“ hodnotí 2. místostarosta pro
oblast investic a správu bytových domů Jiří
Švachula.
Za další důležitou prioritu své gesce považuje místostarosta Švachula opravy bytových
domů.
„Těší mě úspěšně dokončená rekonstrukce bytového domu Jánská 7. Téměř před
dokončením jsou rozsáhlé rekonstrukce
bytových domů Moravské náměstí 14 a) b)
a Tučkova 32,“ dodává Jiří Švachula.
K plnění cílů v oblasti životního prostředí
se vyjádřila 3. místostarostka Mgr. Jasna Flamiková, do jejíž gesce spadá životní prostředí,
obchod a služby: „Postupně se snažíme
měnit k lepšímu zelené plochy a parky v naší
městské části. K největšímu úspěchu v této
oblasti patří uznání odborné poroty v soutěži
o titul Park roku. Obnovu parku Křídlovická–Zahradnická porota ocenila cenou
zakladatele soutěže profesora Jaroslava
Machovce za zapojení místní komunity do
plánovacího procesu, respektování historie
místa, použití květin a ovocných dřevin. Díky
příkladnému přístupu investora a projektant-

ky vznikla sousedská sdílená zahrada pohostinně otevřená veřejnosti“.
Obnova parků pokračovala i na dalších
místech městské části.
„Úspěšně jsme dokončili revitalizaci parčíku na nároží ulic Botanická–Dřevařská,
v těchto dnech jsme se zaměřili na prostranství u bytových domů na Nových sadech, kde
nová výsadba stromů zkrášlí prostor
a poskytne bariéru proti dopadům frekventované dopravní komunikace,“ dodává Jasna
Flamiková.
Nedílnou součástí společenského života
Brňanů je podle názoru 4. místostarosty
Ing. Martina Schwaba sport. V jeho gesci je
oblast ekonomická, rozpočet a finance,
a jakožto sportovní nadšenec inicioval zbudování veřejného sportoviště – prvního hřiště
na discgolf v městské části.
„Discgolf je rekreační sport pro všechny
věkové skupiny hráčů bez ohledu na jejich
sportovní kondici. Zbudováním hřiště jsme
nabídli lidem možnost bezplatného sportovního vyžití a zároveň zkultivovali nevyužité
území při levém břehu Svratky za železničním
viaduktem.“
Kulturní dění v městské části komentuje
radní pro kulturu, sport a turismus BcA. David
Butula: „Letošní léto v městské části poprvé
proběhlo ve znamení multižánrového festivalu UPROSTŘED. Po dobu 4 měsíců festival
na třinácti místech městské části Brno-střed
bavil Brňany i hosty všech věkových kategorií.
Projekt byl koncipován tak, aby lidé nemuseli
kulturu vyhledávat, nýbrž ona sama si je
našla. Festival poskytl prostor pro spolupráci
městské části se subjekty brněnské nezřizované kultury, díky tomu se podařilo vytvořit
originální dramaturgii. Festivalem ožila známá
místa i neobvyklé kouty naší městské části.
Úspěch letošního prvního ročníku nás motivoval k přípravě dalšího v létě 2018.
Výrazným počinem v oblasti kultury v MČ
Brno-střed bylo znovuotevření Klubu Leitnerova. Klub prošel stavebními úpravami, přijal
novou dramaturgii, otvírá se dětem, mládeži
i dospělým a celkově ožívá. Navazuje na starou dobrou tradici a zároveň přidává řadu
zajímavých novinek. Má za cíl stát se přirozeným kulturním centrem Starého Brna.“
Iveta Fišerová

■

Podrobnosti k plnění jednotlivých bodů Programového prohlášení Rady MČ Brno-střed
najdete na stránkách www.brno-stred.cz/splnene-sliby-2017.
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INVESTUJEME DO ŠKOL

Městská část Brno-střed je zřizovatelem
celkem 11 základních škol, 6 mateřských
škol při ZŠ, 19 samostatných mateřských
škol a 6 školních jídelen. To znamená
spousty práce, starostí, snahy a peněz, které je potřeba investovat, aby všechny mohly fungovat a být pro naše děti kvalitním
zázemím. A to rozhodně není lehký úkol.
Na konci října byla dokončena celková
rekonstrukce budov Školiček ZŠ Brno,
Hroznová 1, p. o. Děti zde sice již zahájily školní rok a učebny už od září používají, ale ještě
bylo třeba dodělat úpravy venkovních ploch
a dokončit rekonstrukci hřiště, které k nim
patří.
„Pravidelně všechny naše školy a školky
navštěvuji a snažím se jim pomáhat a řešit
jejich potřeby. Nejraději je samozřejmě
navštěvuji ve chvíli, kdy mohu vidět šťastné
dětské úsměvy, třeba v nových třídách,
a zároveň s nimi také spokojené učitele, kteří
mají radost z něčeho nového. A to se mi teď
na Hroznové podařilo zažít, z čehož mám
opravdu dobrý pocit. Děkuji všem, kteří se
na rozsáhlém projektu rekonstrukce Školiček
a jejich okolí podíleli,“ říká k rekonstrukci
1. místostarostka MČ Brno-střed JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství
spadá.
Budovy Školiček jsou dvě a slouží pro
výuku dětí v prvních a druhých třídách. Děti
jsou mimo hlavní budovu školy, kam chodí
jen na tělocvik. Tento model se škole velmi
osvědčil, ve Školičkách nezvoní a prostředí
je zde velmi vlídné, dá se říci až domácké.
Jejich špatný technický stav byl však alarmující, proto městská část Brno-střed přistoupila

ke generální rekonstrukci obou budov, včetně přilehlých ploch a hřiště. Rekonstrukce
byla započata v červnu 2017, trvala bezmála
pět měsíců a stála 6,8 milionu korun. Zahrnovala nový topný systém, rekonstrukci podlah,
elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace.
Rekonstrukcí prošly učebny i kabinety, sociální zařízení a technické zázemí. Částečně byla
vyměněna okna a dveře. To ale není zdaleka
vše, co se letos na ZŠ Hroznová opravovalo.
Přes prázdniny byla nově zrekonstruována
tělocvična za 1,7 milionu korun, rekonstrukcí
prošly i tři učebny školní družiny a šatny
v objektu Hlinky 146, které stály celkem
1,8 milionu korun. Investice do ZŠ Hroznová
zakončí právě probíhající nezbytná rekonstrukce střechy na budově školy.
Letos na podzim byla také dokončena nutná rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Brno,
nám. Míru 3, p. o. Tato akce stála 3 miliony
korun a obsahovala kompletní renovaci plochy hřiště včetně jeho odvodnění, vybudování

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2017

oplocení a úpravy okolních ploch včetně
výsadby zeleně. Další nemalé ﬁnanční prostředky byly například vynaloženy na sanaci
suterénu objektu Sušilova při ZŠ a MŠ Brno,
Kotlářská 4, p. o. „Jedná se o ten typ oprav,
kterých si běžný občan ani rodič nevšimne.
Nicméně jsou to opravy nutné a velmi nákladné. V rámci této sanace, která stála 4,1 milionu
korun, byly provedeny injektáže, podřezání
objektu, nové povrchové úpravy, hydroizolace na stěnách pod terénem, nové rozvody
vody, vytápění a elektroinstalace. Také bych
raději nakoupila interaktivní tabule do všech
tříd našich škol, ale vzhledem k rozpočtu musíme velmi pečlivě zvažovat, co a kdy opravíme
a do čeho investujeme. Snažíme se ale dělat
maximum,“ dodává Michaela Dumbrovská.
Městská část Brno-střed během letošních
prázdnin do oprav svých škol investovala
více než 20 milionů korun. Za další větší akce
ještě můžeme jmenovat rekonstrukci výměníkových stanic na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická
a MŠ Nádvorní, rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ Brno, Úvoz, opravu přístupového
schodiště a plochy před školou na ZŠ Brno,
Horní 16 nebo opravu interiérového schodiště
na MŠ Brno, Pellicova a mnohé další menší
akce. Od začátku tohoto volebního období
bylo již v oblasti školství proinvestováno
(kad) ■
90 milionů korun.
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BESEDY SE
STAROSTOU

Děkuji všem, kteří se zúčastnili našich
Besed se starostou 15. a 22. listopadu.
Všechny podněty a připomínky, které jsme
od vás získali, jsou pro nás velmi cenné. Mohu
vás ujistit, že neskončí v koši, ale na stolech
kolegů z Rady městské části Brno-střed a také
u odpovědných úředníků.
Ptali jste se mě na spousty věcí, velmi často
padal dotaz na parkování v centru. Je to citlivá
věc, navíc pro občany, kteří zde bydlí, dost

JE NAŠE MĚSTSKÁ
ČÁST PŘÁTELSKÁ
K RODINÁM?

zásadní. Podněty, jak usnadnit pobyt v centru
maminkám s dětmi, k veřejné zeleni v místech, kde bydlíte, ale také konkrétní problémy
některých domů, a další otázky na téma bydlení, se budu snažit řešit a dát vám informaci,
co je možné a v našich silách udělat a zrealizovat.
Od ledna bychom rádi v pořádání besed
pokračovali, další termíny a místa konání
najdete v lednovém Zpravodaji. Opravdu stojíme o vaši účast, přijďte nám říct svůj názor
na naši městskou část. Chceme ji i nadále
zlepšovat a bez vás, aktivních občanů, se to
neobejde. Pokud byste mě chtěli i kdykoliv
jindy kontaktovat, napište mi na e-mail:
landa@brno-střed.cz či rovnou zavolejte na
tel. č.: 776 876 676.
Martin Landa ■
starosta MČ Brno-střed

ŽÁCI JIŽ HLASUJÍ

Projekt Participativní rozpočet do škol
vstoupil do realizační fáze. Na všech 11 školách, zřizovaných městskou částí Brno-střed, teď žáci vymýšlejí, co by pro školu
rádi pořídili za 30 000 korun, které každé
škole věnovala radnice.
Žáci čtyř základních škol už společně
s učiteli prošli fází navrhování projektů
a jejich výběru pro realizaci, schválením
vedením školy a také kampaní mezi sebou,
aby navrhovatelé projektů získali hlasy od
svých spolužáků. Na ZŠ Kotlářská si žáci
navrhli například sedací nábytek na chodbu,
barevné schody-vyjmenovaná slova, a květiny do školy. Na ZŠ Hroznová by pro změnu
chtěli třeba úschovnu na kola a koloběžky,
mikrofony s reproboxy na akce, živého krá-

líčka do 5. třídy a automat na zdravou svačinu. Žáci ze ZŠ nám. Míru by rádi dostali
stolní hry, podsedáky do učeben a vybavení
do tělocvičny a na ZŠ Úvoz si navrhli relaxační místnost, lego Mindstorms nebo 10
školních zámků ke skříňkám. ZŠ Antonínská,
Křídlovická, Horní a Bakalovo nábřeží jsou
ve fázi navrhování projektů žáky a ZŠ Husova, Křenová a nám. 28. října stanovují harmonogram a chystají se projekt spustit.
„Musím poděkovat všem školním koordinátorům, že se s žáky pustili do práce
s tak velkým nasazením, protože vidím, že
projekt ve školách běží a troufám si tvrdit,
že nad očekávání dobře,“ hodnotí průběh
projektu na školách Martin Landa, starosta
MČ Brno-střed.
Nejzábavnější fází pro žáky je vždy kampaň, kdy záleží na jejich nápadech a kreativitě, aby své navržené projekty prosadili
před ostatními, aby informovali co nejvíc
spolužáků a zaujali je, aby právě jejich
návrhu dali hlas. V lednovém zpravodaji
rádi přineseme informace o prvních výsledcích hlasování, o vítěz ných projektech
i jejich žákovských autorech.
(kad)

Analýza, kterou si radnice Brno-střed
nechala zpracovat v souvislosti s přípravami Strategického plánu rozvoje,
poukázala na negativní jev, a tím je
odliv mladých rodin z městské části.
Problém pomůže řešit audit familyfriendlycommunity – obec přátelská
rodině.
Koncept tohoto auditu vznikl v Rakousku. Na Moravu ho přenesl Jihomoravský
kraj v rámci Koncepce rodinné politiky
Jihomoravského kraje.
Cílem auditu je analýza pro-rodinného
prostředí v městské části. Sleduje a hodnotí městskou část z pohledu rodin
v různých životních fázích. Princip je jednoduchý.
V první fázi se zmapují již probíhající
aktivity za účasti všech důležitých aktérů
– škol, mládežnických organizací či
rodinných center. Prostor pro své náměty
i připomínky dostanou i sami občané
všech věkových skupin.
Slovo audit může být možná trochu
zavádějící. Nejedná se o striktní hodnocení předpisů a norem. Jde spíše o dialog, který by měl pomoci v městské části
vytvořit prostředí vstřícné vůči rodinnému
životu.
Výsledkem zhruba půlročního procesu by měl být plán s jasně deﬁnovanými
kroky. Určení aktéři ve stanoveném čase
plní konkrétní zadání, nejde tedy jen
o obecnou, teoretickou metodiku. Přijatá
opatření budou vycházet ze skutečného
stavu, z poptávky a budou v souladu
s udržitelným rozvojem městské části.
Přípravy auditu se rozběhnou ještě
před Vánoci s tím, že do konce školního
roku by chtěla mít radnice hotovo a jasno
v tom, co rodinám chybí a jaká opatření
chce realizovat.
S přípravou i samotným procesem
nám pomohou experti z Krajského úřadu
a Národního centra pro rodinu.
Mgr. David Oplatek ■
člen Rady městské části Brno-střed

■
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NADSTANDARDNÍ ÚKLID

Městská část Brno-střed opět pokročila
v intenzitě a kvalitě úklidu, a to jak v rámci
historického centra města, tak i v lokalitě
kolem Divadla Radost, kde se dlouhodobě
potýká se zvýšeným znečištěním.
Nadstandardní čištění bude spočívat ve
využití speciální technologie čištění pracující
s horkou vodou, tlakovou vodou a horkou
párou, které je dosud aplikováno pouze

v rámci úklidu tzv. přednádražního prostoru.
Společnost AVE, která úklid pro městskou
část zajišťuje, přidává do úklidového provozu
další auto, které umí využít pro čištění horkou
tlakovou vodu. Zatím bylo využito v prostoru
přednádraží, a protože se osvědčilo, bude
v noci vyjíždět i do historického centra města.
„Čištění párou se bude týkat vybraných
ulic historického centra města, tam, kde se
dlouhodobě městská část potýká s potřebou
intenzivnějšího úklidu. Jsou to frekventované
ulice a místa, kterými denně projdou tisíce
lidí, a proto tam dochází k výrazně většímu
znečištění. Vnímám velkou potřebu neustále
pracovat na tom, aby bylo centrum města
příjemné a pěkné, a toto je další krok k tomu,
abychom toho dosáhli,“ říká Martin Landa,
starosta městské části Brno-střed.
Čištění bude probíhat každý den po 22.00
hodině na ulici Masarykově od KFC a postup-

ně by se čistily ulice směrem k České a Joštově ulici s odbočkou na Kobližnou. Předpokládáme, že tento intenzivní úklid bude trvat
zhruba do 3.00–4.00 hodiny ranní.
V případě potřeby vyčištění nějakého akutně znečištěného místa bude technika využita
přednostně tam. Tato technika dokáže lépe
zvládnout znečištění nejrůznějšího původu
a charakteru, a to i z těžko dostupných míst,
jako je například prostor pod odpadkovými
koši.
Od uplynulého víkendu městská část také
zahájila boj s víkendovým nepořádkem
v lokalitě ulic Bratislavská-Körnerova-Stará,
kolem Divadla Radost. Jedná se o ruční úklid
těchto ulic, kde městská část dlouhodobě
registruje podněty na zabezpečení úklidu
i o sobotách a nedělích, nejen ve všední dny,
jak tomu byl doposud.
(kad)

■

SOUTĚŽ NECHME BRNO-STŘED
ROZKVÉST ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Soutěže Nechme Brno-střed rozkvést se
zúčastnilo 28 autorů, zařazeno do ní bylo
celkem 77 soutěžních fotograﬁí. Vítězům
slavnostně předala 25. října ocenění
3. místostarostka Jasna Flamiková.
Cenu veřejnosti získala počtem 65 hlasů paní

1. místo: Rektorát VUT, Antonínská 1, autor:
Marta Vaňková
2. místo: Restaurace Jakoby, Jakubské
nám. 6, autor: Filip Kartous
3. místo: Dům ochránců přírody, Panská 9,
autor: Radka Matějíčková
Předzahrádka roku

Okno roku

Magdalena Chytrá za foto rozkvetlé Botanické zahrady. Porota v jednotlivých kategoriích
rozhodla takto:
Rozkvetlá instituce

1. místo: Sušilova 13, autor: Monika Šrolerová
jménem týmu pěstitelů ve složení Helena
Jakabová, Gabriela Mikulicová a Jaroslav
Jaša
2. místo: Kotlářská 25, autor: Blažena Sychrová
3. místo: Havlíčkova 40, autor: Jan Vobecký
Balkon roku
1. místo: Rybářská 14, autor: Lenka Ondrová
2. místo: Údolní 38, autor: Zuzana Svitáková
3. místo: tř. Kpt. Jaroše, autor: RNDr. Vlasta
Svobodová
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1. místo: Špitálka 39, autor: Iva Hrubá
2. místo: Závodní 2, autor: Jiří Klecker
3. místo: Jílová 26a, autor: Jiří Vlk
Prezentace vítězných snímků je zveřejněna na www.brno-stred.cz/hlasovani.
Marta Vojáčková

■

Informujeme

STUDENTI SE UČÍ MĚNIT VĚCI
K LEPŠÍMU
Spolek Mezigenerace, který usiluje o sbližování generací, přišel s novým zajímavým
projektem, který učí středoškolské studenty Jihomoravského kraje měnit věci k lepšímu. Druhý z dvanácti plánovaných workshopů proběhl 15. listopadu na úřadu
Jihomoravského kraje a setkal se s velkým
zájmem studentů i místních politiků.
Projekt, ﬁnancovaný z prostředků Erasmus+ a Jihomoravského kraje, propojuje
totiž studenty s osobami s rozhodovací pravomocí místními politiky a úředníky. Formou
tzv. živé knihy si studenti na listopadovém
workshopu vyslechli jejich osobní příběhy,
které je přivedly do politiky. Od zkušených
lektorů Mezigenerace z. s., a partnerské
organizace EUTIS o. p. s., získali informace
o tom, jak fungují demokratické procesy,
a vyzkoušeli si je v praxi. V rámci týmové práce pak vybrali spolu s politiky problém, který

BRNO JE SOUČÁSTÍ
UNESCO
Brno slaví další úspěch, bylo zapsáno
do Sítě kreativních měst UNESCO.
Zařadilo se tak po bok 180 měst z celého světa, z nichž se jen tři desítky
zaměřují na stejnou uměleckou oblast
jako Brno, tedy na hudbu.
Označením Kreativní město UNESCO
ocenilo aktivity Brna na poli hudby, mimořádnou rozmanitost hudební nabídky
i plány zařadit hudbu do rozvojových priorit města. Za jedinečné považuje také
propojení Brna s okolním regionem, který
má sám o sobě mimořádně bohatou
hudební tradici vyrůstající z folkloru. Na
Seznam světového dědictví UNESCO se
zatím zapsala v Brně pouze vila Tugendhat v roce 2001. Titul Kreativní město, který je udílen již od roku 2004, je možné
získat v oblastech literatury, designu, hudby, gastronomie, ﬁlmu, médií, lidového
umění a řemesla. Brno je v rámci České
republiky teprve druhým městem, které
se tímto titulem může pochlubit – prvním
se v roce 2014 stala Praha, která se pro(kad) ■
ﬁluje jako město literatury.

je v jejich okolí trápí. Šlo například o založení
veřejné knihovny v malé obci, vytvoření
vstřícných podmínek pro dobrovolnické venčení psů z útulků nebo spojení dvou cyklostezek tak, aby cyklisté ani chodci nemuseli
část trasy absolvovat na frekventované silnici
I. třídy. „Víme, že ne všechny projekty se studentům podaří dotáhnout až do konce,“
upřesňuje Zdeňka Dubová, ředitelka spolku
Mezigenerace, který je organizátorem projektu „Jako mnohem důležitější však vidíme,
aby si vyzkoušeli, že když se spojí s odpovědnými osobami ve své obci a dokážou kultivovaně formulovat své požadavky, mohou
se věci začít hýbat. A naučili se, že velkých
změn se dosahuje nejlépe prostřednictvím
řady malých kroků.“
Po workshopu práce studentů zdaleka
nekončí. Pomocí mentorů a politiků pak
následně vypracují společný projekt s cílem
situaci změnit k lepšímu. Vybrané studentské týmy své projekty představí na závěrečné konferenci v dubnu příštího roku.
Tři nejlepší získají finanční příspěvek na
jejich realizaci. Tým projektu Můžeš to změnit!, vedený ředitelkou spolku Mgr. Zdeňkou

Dubovou, pomáhá studentům zorientovat
se ve světě dospělosti a vlastní odpovědnosti, do něhož právě vstupují. Vychází
z předpokladu, že mladí lidé jsou připraveni
měnit věci kolem sebe, jen často nevědí
jak. Kladou si otázky, jako: Co je to volební
právo? Může můj hlas něco změnit? Proč
mám platit daně? A proč je ta silnice v naší
ulici už tak dlouho rozbitá? Můžu na tom
něco změnit? A jak? Další workshopy
proběhly 21. listopadu v Židlochovicích
a 27. listopadu v Boskovicích, u osmi zbývajících se termíny teprve plánují. Bližší
informace o projektu s možností přihlášení
najdete na www.muzestozmenit.cz.
Jana Novotná

■

NOVÝ REKTOR JAMU
Novým rektorem Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně se stane profesor
Divadelní fakulty JAMU Petr Oslzlý.
Rozhodl o tom v prvním kole tajného hlasování akademický senát této vysoké školy. Spolu s Petrem Oslzlým kandidovala profesorka
Barbara Maria Willi z Hudební fakulty JAMU.
Vítězný kandidát se úřadu ujme na čtyři roky,
a to k prvnímu únoru příštího roku. Dramaturg,
scenárista, herec, divadelní ředitel a vysokoškolský pedagog Oslzlý ve svém volebním
vystoupení zdůraznil, že chápe vysoké školy
jako nezaměnitelná ohniska demokracie. Důležitá je pro něj však i demokracie vnitřní a chce
prosazovat úspěšné pokračování a dokončení
Janáčkova kulturního centra s velkým koncertním sálem. Petr Oslzlý poslední čtvrtstoletí zároveň působí jako ředitel Centra experimentálního divadla (CED) a podle něj mu právě
zkušenost s vedením této instituce může
(kad) ■
pomáhat v rektorském úřadu.
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INFORMACE PRO VOLIČE
K VOLBĚ PREZIDENTA ČR
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu
České republiky ze dne 23. srpna 2017 zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 275/2017, byla
vyhlášena volba prezidenta republiky, která
byla stanovena na tyto dny:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do
22.00 hod.
a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hod.
do 14.00 hod.

Případné druhé kolo voleb
se koná
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00
hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00
hodin

Informace pro voliče
Hlasování při volbě prezidenta na území
České republiky probíhá ve stálých volebních
okrscích. Právo volit prezidenta České republiky má každý státní občan, který alespoň
druhý den voleb dosáhl 18 let. Ve druhém
kole voleb může volit občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl
věku 18 let. Překážkami v právu volit jsou
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu je
možné podávat ode dne vyhlášení voleb
– v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
– v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
– osobně
Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 28. prosince 2017.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti
o voličský průkaz je 5. ledna 2018.
Konec lhůty pro osobní žádost o voličský
průkaz je 10. ledna 2018 do 16.00 hod.
Pro zjednodušení jsme připravili formulář,
který k žádosti o vydání voličského průkazu
můžete využít.
Voličský průkaz může vydávat zastupitel-

ský úřad, za stejných podmínek jako obecní
úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán
ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz pro druhé
kolo volby prezidenta
České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá
pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu
vydá voličský průkaz pro obě kola volby
(jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi
prvním a druhým kolem. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz na
druhé kolo je 19. ledna 2018. Konec lhůty pro
osobní žádost o voličský průkaz na druhé
kolo je 24. ledna 2018 do 16.00 hod. Při ztrátě
nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.

Možnost volit prezidenta
České republiky v zahraničí
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 31 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve
spojení s § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání
do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem nebo konzulárním
úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“)
v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6
odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu
vedou zvláštní seznam voličů trvalého charakteru, obdobném jako stálý seznam voličů
na území České republiky, zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území
České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem,
popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství
České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán
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do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je
3. prosince 2017. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve
zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého
pobytu, bude moci uplatnit své volební právo
při volbě prezidenta České republiky ve
volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.
Pokud se volič nebude vyskytovat v době
volby prezidenta České republiky v územním
obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může
mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti
podle ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky voličský průkaz, na který
je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí
a v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky. Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským
úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů
vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud
by tento volič potom v budoucnu chtěl volit
v jakýchkoliv volbách na území České republiky, bude nutné žádat zastupitelský úřad
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.
Tento zastupitelský úřad voliči vydá
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů
potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat
přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož
územním obvodu má volič místo trvalého
pobytu, nebo v den voleb okrskové volební
komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého
pobytu.

Možnost volit
při krátkodobém pobytu
v zahraničí
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbě prezidenta
České republiky v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči
vydá na základě ustanovení § 33 zákona
o volbě prezidenta republiky obecní úřad
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v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán. Voličský průkaz
vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský
úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je
volič zapsán v seznamu voličů. S voličským
průkazem lze při volbě prezidenta České
republiky hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky nebo
jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Seznam zastupitelských úřadů,
u kterých je možné podat žádost o zápis
do zvláštního seznamu voličů nebo žádost
o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně, je
k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Hlasování a přenosná
hlasovací schránka
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi (zvláštní okrskové volební komisi) svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat volební komisi (zvláštní okrskové volební komisi), ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky nebo zvláštním volebním okrsku
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové komise
(zvláštní okrskové volební komise) prázdnou
úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním
razítkem příslušného obecního úřadu, zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro
každého zaregistrovaného kandidáta. Na
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo
politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda
jde o kandidáta navrženého poslanci nebo

senátory anebo navrhujícím občanem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního
razítka Ministerstva vnitra ČR. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti.

volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední
obálky. V případě, že se volič neodebere do
tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího
lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl
hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození
nebo přeložení hlasovacího lístku a nebo
provedení různých oprav na hlasovacím lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrny potřebné údaje. O neplatný způsob
hlasování jde, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič
tuto
– úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí (zvláštní okrskovou volební komisí) do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení
nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise (zvláštní okrskové volební komise),
a voličem vybraný hlasovací lístek za něho
vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části
a v den voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči své dva členy s přenosnou

Druhé kolo volby prezidenta
České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská
počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb
zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se
druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po
začátku prvního kola volby prezidenta České
republiky.

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce
odevzdaných platných hlasů oprávněných
voličů.

Hlasovací lístky pro druhé
kolo volby prezidenta
České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů
postupujících do druhého kola volby
ve volební místnosti.
Každý občan si může zkontrolovat od
1. prosince 2017 do 10. ledna 2018 do 16.00
hod., na Úřadu městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, odbor informatiky od 8.00
hod., a to v pondělí a ve středu do 17.00 hod.,
v úterý a ve čtvrtek do 14.00 hod. a v pátek
do 13.00 hod., zda je zapsán ve stálém seznamu voličů. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.
Hlasovací lístky vám budou doručeny nejpozději do 9. ledna 2018, dále budou k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
nebo přímo ve volební místnosti.

Obecné informace
Další podrobnější informace najdete na
internetových stránkách Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.
Případné dotazy a informace k volbě prezidenta ČR vám poskytne:
G Mgr. Pavel Jobánek, tel.: 542 526 359,
e-mail: pavel.jobanek@brno-stred.cz
G Petra Kafková, tel.: 542 526 349, e-mail:
petra.kafkova@brno-stred.cz
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Názory zastupitelů

JAK VYPADÁ OSUD NÁVRHŮ
NA DOPRAVNÍ ZLEPŠENÍ?
Možností, jak zlepšovat
situaci na našich ulicích, ať
už pro pěší či automobilisty,
může být řada – já nedávno
podal dva podněty k úpravě
několika míst v naší městské
části, které nevyžadují příliš
ﬁnančních prostředků jako velkokapacitní
P+R parkoviště nebo garáže, a přitom s sebou
také nesou pozitivní efekty. S pomocí obyvatel z Renneské jsem navrhl šest konkrétních změn, jež by zde rozšířily možnosti parkování a zároveň zvelebily stav zeleně, která
je kvůli nedobře naprojektovaným stáním
rozježďována. Opět jako reakci na upozornění ze strany veřejnosti jsem doporučil na
Plotní doplnit dopravní zábranu, aby lidé jdoucí po chodníku kolem Vaňkovky ze Zvonařky
nemuseli kličkovat mezi nelegálně stojícími
vozidly. U dopravních podnětů je u nás úzus

takový, že nejdříve jsou posuzovány úředním
aparátem, a pak prochází komisí dopravy
jakožto odborným poradním orgánem rady.
Pro zlepšení stavu na Renneské a Plotní se
vyslovila jak komise, i když třeba reprezentanti KSČM nebo ČSSD nehlasovali, tak na
začátku října i všichni přítomní členové rady
MČ Brno-střed a příslušné žádosti již odešly
na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.
Takových žádostí, a to jen z naší městské části, tam ovšem leží skoro stovka a na vyřízení
se bohužel čeká mnoho měsíců. Na druhou
stranu se nenechte odradit a pokud vás něco
z vašeho okolí napadá, zkuste si na městskou
část podat podnět. Držím vám palce, aby to
vyšlo.
JUDr. Michal Závodský ■
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

ZAMYŠLENÍ NAD PODNĚTY
OBČANŮ – OSVĚTLENÍ
Zvláště v poslední době se
setkávám s různými podněty od občanů, které mají
jedno společné – zájem na
vylepšení života v naší
městské části v oblasti
osvětlení.
Technické sítě Brno spravují veřejné osvětlení, v této oblasti má samospráva městských
částí pouze omezené možnosti, protože
správcem je právě tato městská akciová společnost. Technické sítě Brno na svých stránkách v charakteristice své činnosti uvádějí:
Veřejné osvětlení patří mezi nejdůležitější
služby obyvatelstvu. Jako významná součást
životního prostředí se podílí na zajišťování
bezpečnosti osob, silničního provozu, ale
i ochrany veřejného a soukromého majetku.
Správně udržované a kvalitně vybudované
veřejné a slavnostní osvětlení umožňuje obyvatelstvu i návštěvníkům dobrou orientaci ve
městě a zvýrazňuje architektonické hodnoty,

které jsou bohatstvím města. Slavnostní
osvětlení dotváří atmosféru města zejména
v předvánočním období, kdy společnost každý rok zabezpečuje za úplatu dodávky elektrické energie do vánočního osvětlení jednotlivých městských částí. Na objednání se
zabezpečuje i samotná montáž vánočního
osvětlení a jeho uvedení do provozu. Technické sítě Brno uvádějí, že na zakázku lze
osvětlit jakýkoliv objekt, od návrhu světelně
technické dokumentace, doručení vhodných
svítidel až po samotnou realizaci.
K celkovým číslům, které vypovídají
o obrovském množství spravovaných míst,
jejichž počet se dále navyšuje, dodávám,
že k 31. 12. 2016 mělo veřejné osvětlení v městě Brně jen těžko představitelný počet 40 858
světelných míst, z toho 40 494 vlastních a 364
v obstarání. Pokud nějaké světelné místo
nefunguje, můžete tuto skutečnost nahlásit
na bezplatné lince 800 100 312. Za poslední
dekádu bylo zrekonstruováno slavnostní

osvětlení u několika významných památek,
které zkrášlují Brno pro turisty i jeho obyvatele. Jedná se např. o Petrov, Červený kostel
či Špilberk.
Stožáry veřejného osvětlení navíc mohou
být využity pro instalaci květinové výzdoby.
Oblast bezpečnosti je z pohledu užívání
osvětlení naprosto zásadní, občané by ocenili
v některých místech jejich větší hustotu.
Pokud vyvine příslušná městská část v koordinaci s Magistrátem města Brna potřebnou
iniciativu, Technické sítě Brno mohou požadovaný projekt zpracovat včetně vyřízení
potřebných povolení.
Jedním z konkrétních podnětů např. je, že
by se mělo doplnit osvětlení na chodníku
spojujícím ulice Leitnerovu a Křídlovickou.
Věřím, že se dá mnohé změnit k lepšímu,
pokud se spojí zájem občanů a odhodlání
politiků.
Mgr. Tomáš Řepa ■
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

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

PŘEDMĚSTÍ STŘEDOVĚKÉHO
BRNA
Brno nikdy nebylo jen město sevřené hradebním pásem. Okolo něj se nacházela četná předměstí, samostatné obce a města,
jejichž někdejší samostatnou existenci připomínají i dnes drobné symboly.
Stejně jako se vnitřní město v hradbách
dělilo do čtyř čtvrtí, byla i středověká brněnská předměstí rozdělena do čtyř kvartálů,
které tvořily většinou shluky osad. První předměstská čtvrť, které se říkalo Sladovnická,
se nacházela před Židovskou branou, a tvořily ji obce Křenová, Křídlovice, Dornych a Trnitá. Jednalo se většinou o obce ulicového
typu, tedy se zástavbou rozkládající se podél
hlavní komunikace, směřující do města.
Přemístíme-li se od Židovské brány, o které
již víme, že se nacházela na konci dnešní
ulice Masarykovy, směrem k bráně Měnínské,
můžeme se seznámit s Jirchářskou čtvrtí.
Dominantní obcí druhé předměstské čtvrti
byla ulice Cejl, dále pak Ellendova osada,
pojmenovaná po brněnském měšťanovi
Ellendovi, a drobnější ulice Žabí, Malá, Pekařská a Kolářská.
Třetí čtvrť, nazývaná Na hrázi, se rozkládala severovýchodně od města a dotýkala
se jednoho z rybníků na Ponávce, na jehož
ploše se dnes rozprostírá náměstí 28. října.
Ještě v době první republiky se část náměstí
28. října nazývala Na můstku a odkazovala
tak na přítomnost někdejšího Hutterova rybníku. Samotnou čtvrť Na hrázi tvořila ve středověku osada Radlas, osada Sterczerova
a osada herburského kláštera, nazývaná
také jako Panenská osada. Téměř nezměněnou polohu z této čtvrti si dodnes zachovala ulice Ponávka, Příkop a Traubova, dříve
Hutterova.
Čtvrté a poslední předměstí zaujímalo
vůbec největší rozlohu a zabíralo velmi členité
území od Běhounské brány na konci dnešní
Běhounské ulice až k prostranství před bránou Brněnskou na dnešním Šilingrově
náměstí. Tuto čtvrť tvořila osada Heřmanova,
zvaná také jako Suchá, Nová ulice, dnešní
Lidická, Hartlůvka, osada Svellerova, pro niž
se však ujal název Švábka. Na úpatí špilberského kopce pak byla Špilberská osada, Hřebenářská ulice a pod Šilingrovým náměstím
osada před Brněnskou branou, ze které vybíhala Pekařská. Na Pekařské ulici nebo v její
těsné blízkosti pak byly osady Anenská, Kří-

žová a Křižovnická. Posledně jmenovaná osada se už dotýkala území Starého Brna a byla
pojmenovaná podle komendy křižovníků.
Johanité neboli křižovníci s červenou hvězdou patřili k jednomu ze středověkých rytířských řádů. V Brně měli svoji komendu s kostelem a hřbitovem právě v dolní části dnešní
Pekařské ulice. Stejně jako Křižovnická osada, patřila většina z brněnských předměstí
měšťanům nebo řeholním řádům, což mnohdy způsobovalo právní spory, které končívaly
před soudem.
Podoba brněnských předměstí ve středověku není příliš známá. Bezpečně víme, že
na mnohých z nich se soustředila řemesla,
která z důvodu bezpečnosti nebo zápachu
doprovázející výrobu, nemohla být uvnitř hradeb. Proto se také například koželužny soustředily v oblasti před Židovskou branou, rovněž cihelny, kovárny a další řemesla pracující
s ohněm se nacházely na brněnských předměstích. Na špilberském svahu se zase pěstovala od středověku vinná réva, a tak byly
Švábka nebo i Hlinky vinařskými osadami.
Na rozdíl od vnitřního města, limitovaného
hradebním pásem, se brněnská předměstí
v průběhu staletí mohla volně rozrůstat. Fatálními se pro ně ovšem staly roky 1643 a 1645
a postup švédských vojsk k Brnu. Tehdejší
velitel obrany Brna Louis Raduit de Souches
nechal ze strategických důvodů srovnat se
zemí všechny domy do vzdálenosti 600 kroků od městských hradeb. Toto opatření stejně
jako následné obléhání Brna znamenaly
naprostou likvidaci brněnských předměstí.
Teprve po skončení třicetileté války mohla
začít jejich obnova. Po roce 1850, kdy Brno
přestává být nařízením císaře pevnostním
městem a může tak likvidovat svůj fortifikační
systém, dochází k srůstání těchto předměstí
s Brnem. Na některé z nich dodnes upomínají
názvy brněnských ulic.

Jediné, byť kusé informace o podobě
a funkci brněnských předměstí, vydají čas
od času archeologické výzkumy, které
v těchto částech Brna probíhají. Například
před stavbou podzemních garáží před
Janáčkovým divadlem, tedy v prostoru
někdejší čtvrtě Na hrázi, odkryli archeologové ze společnosti Archaia Brno, o. p. s.
vápenku ze 13. století a také drobnou cihelnu, specializovanou snad na výrobu střešní
krytiny, jejímž provozovatelem by tedy byl
cihlář krycí: tegularius. Středověké cihelny
byly odkryty také během výzkumů na Žerotínově náměstí, v místech dnešního krajského úřadu, v Králově Poli nebo na České ulici
pod objektem ČSOB.
Přímo na Joštově, kde se nacházelo
čtvrté brněnské předměstí, zachytili archeologové kromě stop (kolejí) kol vozů, které
byly zaryty do někdejšího terénu, také několik jam. Jednalo se zřejmě o kopáče hlíny,
dodávající materiál blízkým cihelnám.
Snad stopy po jirchářích se podařilo objevit na nároží Koliště a Cejlu v místě, kde má
vyrůst nový polyfunkční objekt. Zde se
povedlo zachytit nevelký kanál vybíhající
z Ponávky, na němž byla vybudována malá
nádržka, kterou zřejmě v minulosti na obou
stranách oddělovala stavidla. Konstrukce
celého vodního díla tvořily nejrůznější kůly
či sloupy, případně košatiny. Na dně nádržky pak ležela masivní deska.
Podle nálezů z doby zániku tohoto technologického prvku, který by mohl souviset
právě se zpracováním kůží, náleží druhé
polovině 13. století. Vzhledem k tomu, že
některými brněnskými předměstími protékala jak říčka Ponávka, tak i Svratecký
náhon, byly tyto vodní toky doprovázeny
soustavou mlýnů a dalších řemesel, pro
jejichž výrobu byla blízkost vodního zdroje
nezbytná. O řemeslné výrobě ve středověkém Brně si povíme zase příště.
Článek čerpá informace ze sborníku
Moravští Lucemburkové a příspěvku Mileny
Flodrové: Brno v době Lucemburků a také
ze Zápisníčku společnosti Archaia Brno,
o. p. s.
Více informací tedy naleznete na
www.archaiabrno.org nebo v Internetové
encyklopedii dějin Brna:
www.encyklopedie.brna.cz.
Michal Doležel, ■
člen Rady MČ Brno-střed
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Rozhovor

MILAN UHDE
ŠARMANTNÍ MUŽ, SVÉRÁZNÝ POLITIK,
ÚŽASNÝ VYPRAVĚČ A MNOHEM VÍC

a začala se hrát. Ale v roce 1969 přišli k moci
jiní komunisté, schvalovatelé okupace, a pak
si to se mnou vyřídili. Byl jsem zakázán, knihy
mé i spousty jiných autorů byly vyházeny
z knihoven a já jsem nesměl nastoupit na
žádné místo. Chtěli, abych sebekriticky
vystoupil v televizi. To jsem odmítl. Na jaře
1973 jsem se stal mužem v domácnosti,
naučil se vařit, pečoval postupně o dvě děti
a překládal na cizí jméno z ruštiny do češtiny
a z češtiny do ruštiny různé komerční texty.
Nechodil jsem mezi lidi. Bývalí přátelé, kteří
směli publikovat, mi vzkázali, že se na nějakou dobu nebudeme vídat, a na druhé straně
Havel, Kohout, Vaculík, Klíma a další kolegové, kteří otevřeně proti režimu vystupovali,
byli na mě tehdy příliš radikální. Hroutil jsem
se a projevy svého otřesu jsem otravoval
ženu. Byla statečná a vydržela to. V Ústavu
analytické chemie, kde pracovala, jí vyhrožovali, že ji vyhodí, a tím rodinu připraví
o obživu. Trvale se tak nedalo žít.

P

ak jste podepsal
Chartu 77?

Určitě znáte hru Balada pro banditu, tu
napsal právě on. Pro Divadlo Husa na provázku napsal celkem 11 divadelních her.
Je však i autorem řady dalších divadelních
a rozhlasových her, povídek, scénářů a sbírek poezie. Byl disidentem a zakázaným
autorem před revolucí, ministrem kultury,
předsedou Poslanecké sněmovny i předsedou Rady České televize. Zažil toho
mnoho a střípek z toho vám nyní přinášíme.

J

aké bylo vaše dětství
v Brně?

Příjemné zážitky čtyřicátých let si vybavuju
těžko, ne proto, že bych si byl vědom situace
okupovaného státu, v níž jsme žili, ale byl
jsem obětí rodičovské péče, která se snažila,
abych žil v domnění, že je všechno v pořádku.
Jenže ta idyla vůbec idylická nebyla. Maminka byla Židovka, hrozil jí koncentrační tábor.
Byl jsem velmi citlivé až neurotické děcko
a pochopil jsem, že se v rodině děje něco
strašného. Rodiče mi o tom nic neřekli. Usmívali se sice, jenže oč víc se snažili, o to jsem
byl podezíravější. Nesměl jsem na ulici, branka předzahrádky byla stále zamčená. Naši
mě chránili od styku s ulicí, protože měli
strach, aby mi tam někdo něco nevykládal,

co bych neměl vědět. Někteří sousedi byli
snaživí.

N

ějakou milou vzpomínku
byste našel?

Dost těžko, ale miloval jsem dědečka
z maminčiny strany. Byl náramný hračkář. Když
se vrátil z lázní, vyprávěl mi, jaké to tam bylo.
V listopadovém mrazíku se svlékl do půl těla,
běhal po zahradě a dělal plavecké pohyby,
aby mi ukázal, jak plaval v bazénu. A babička
volala z pavlače: „Ty ses zbláznil, Karle, okamžitě se obleč,“ ale on byl rád, že jsem se bavil.
A najednou tu dědeček nebyl, protože ho
odvlekli do koncentračního tábora, kde
i s babičkou zahynuli. Ale podle rodičů jeli na
Slovensko do naší rodinné vily a já jsem tomu
věřil.

K

dy a jak jste se stal
zakázaným autorem?

Pro satirické divadlo Večerní Brno jsem
v roce 1964 napsal prvotinu Král Vávra, která
vycházela z Krále Lávry, Havlíčkova veršovaného příběhu o králi s oslíma ušima. Můj
Vávra byl ředitelem zemské poloosy, strašně
hloupý, ale v minulosti se stal masovým vrahem holičů…, tu historii možná znáte. Jen
pouhou náhodou nebyla ta hra zakázána
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Na začátku byl Pavel Kohout. Zavolal mi,
slovo dalo slovo, jel jsem za ním do Prahy
a on mi u velkého německého nakladatele
domluvil, že tam pošlu novou hru. Navíc zjistil,
že mi v Německu už tři roky leží honorář
2 500 marek za jinou hru z dřívějška. Nakladatel na základě mé plné moci peníze
vyzvedl a kolegiální německý novinář mi je
přivezl. 2 500 marek stačilo při našem skromném živobytí na jeden rok. Do roka a do dne
hráli v Německu mou rozhlasovou hru. Mezitím se v brněnském Divadle Husa na provázku začala hrát má Balada pro banditu,
jejíž autorství vzal na sebe kamarád režisér
Zdeněk Pospíšil. Měla úspěch, byla zfilmovaná a Zdeněk mi veškerý honorář do koruny
vysázel. Vrátilo se mi sebevědomí, a tak jsem
se rozhodl podepsat Chartu 77.

A

co bylo
dál?

Sebevědomí rostlo navzdory policejnímu
pronásledování. V roce 1988 jsem podepsal
prohlášení Hnutí za občanskou svobodu,
které požadovalo svobodné volby a konec
vlády jedné strany. Ráno 27. října v 5.30
k nám přijeli policisté a odvezli mě do věznice ve Žďáře nad Sázavou, protože v Brně
bylo ve všech celách předběžného zadržení
plno. Kapitán Státní bezpečnosti se mě místo
výslechu zeptal: „Až se to obrátí, co s námi
uděláte?“ Drželi mě po 48 hodin, po propuštění mě hned za branou znovu zadrželi

Rozhovor

a byl jsem tam dalších 48 hodin. Za rok přišel
17. listopad. Hádejte, kde jsem ho strávil. Brzy
ráno jsme se synem vyrazili zazimovat chalupu, hlavně vynést záchod. Syn topil a měl
naladěnou Svobodnou Evropu, nosil mi zprávy, že v Praze je pozdvižení a že režim skončil. Říkal jsem mu, že komunisty nezná, mají
policii, armádu, ale patnáctiletý odborník
mě přesvědčoval, že jsou na hromadě. Měl
pravdu.

P

roč jste se rozhodl jít
do politiky?

Já jsem se vlastně nerozhodl, ono to přišlo.
Rok před revolucí jsem na popud Václava
Havla převzal funkci šéfredaktora v nově
zakládaném družstevním nakladatelství
Atlantis, které plánovalo uveřejňovat zakázanou literaturu. Úřední svolení dostalo až
v prosinci 1989. Ještě v listopadu mě studenti
pozvali na filosofickou fakultu, abych tam
strávil diskusní noc v rámci vysokoškolské
protestní stávky. Diskutovali jsme hlavně
o tom, jak by měla vypadat výuka dějin literatury, a studenti vyslovili přání, abych u nich
začal přednášet. V únoru 1990 jsem se do
toho pustil. Pak jsem v červnu besedoval
o politice v Německu a večer mě sháněli
organizátoři, že prý mi pan premiér Pithart
vzkazuje, abych při návratu přes Prahu zašel
k němu na českou vládu. Měl ji po vítězství
Občanského fóra sestavit. Řekl mi rovnou,
že mu chybí už jen ministr kultury. „Šel bys
do toho se mnou?“ Na rozmyšlenou mi dal
pět minut. Odpověděl jsem hned, že půjdu
rád.

N

a čem
pracujete teď?

Důchod se odkládá na neurčito. Napsal
jsem rýmovanou hru o Panně Marii, a to
v duchu barokních českých her. Maria je
ovšem pojatá neortodoxně. Anděl jí nejprve
jako ve snu předvedl, co ji čeká, rozhodneli se počít a porodit syna, a pak se jí teprve
zeptal, zda se k tomu odhodlá. Příběh probíhá částečně podle evangelií, ale částečně
v současnosti. Hra oslavuje Marii za její závěrečné souhlasné slovo. Text jsem nabídl
Huse na provázku. Termín se hledal velmi
těžko, nakonec se ustálil na začátku roku
2019, jenže to už nastoupí nové vedení
divadla a jeho právem je prohlásit, že je hra
o Marii nezajímá. Uvidíme. Věřím však, že
jestli je to dobrá hra, někde se hrát bude.
Zatím dopisuju další hru, chybí tři obrazy, ale
víc neprozradím. Nedávám si pokoj ani po
jiné stránce, a když mě pozve Česká televize

k rozhovoru nebo do diskusního pořadu, tak
pronáším své názory a dostávám ohlasy od
posluchačů, někdy i sprosté, jak už je v kraji
zvykem.

J

ak hodnotíte změny
v brněnském ND?

Pan Glaser je podle mě výborný ředitel,
podařilo se mu skvěle obsadit funkci šéfů
baletu, opery i činohry. Mám ale velkou obavu z nápadu pana ministra Hermana, že
brněnské a ostravské Národní divadlo vyjme
z pravomoci měst a přivtělí je k ministerstvu
kultury. Oběma magistrátům přitom nabízí,
že ministerstvo bude obě divadla financovat.
Doufám, že páni primátoři a jejich týmy na
to nepřistoupí. Pražské a ministerské řízení
na dálku může způsobit jen komplikace.
V Brně je navíc výborný náměstek pro kulturu. Já jsem sice jeho hnutí nevolil, ale co
vidím, to vidím: ten pán si počíná výborně
a v primátorovi má pevnou podporu. Na kulturu se v Brně dává více peněz, její správa
se stále zkvalitňuje, to dřív nebývalo, a je to
důvod k radosti.

B

ydlel jste 44 let
v Masarykově čtvrti, jaká je?

Masarykova čtvrť je překrásná, bydlí se tam
úžasně. Když v Brně napadne sníh, nahoře
u Wilsoňáku jej můžete olíznout, zatímco dole
ve městě je špinavý. Ale jinak je hodně městská, totiž po městsku odtažitá a neosobní.
V Medlánkách, kde teď po sedm let bydlím,
vídám hody, slavnosti, plesy, posvícenské
posezení, kroje, fotbalisty na místním hřišti, to
se mi moc líbí.

K

teré místo v Brně máte
nejradši?

Je to prostranství před Divadlem Husa na
provázku na Zelném trhu. Pro žádné jiné
divadlo v republice jsem nenapsal tolik her
a žádné jiné divadlo mě tolikrát nehrálo. Když
tímto místem procházím, a nejen když jdu
do Husy do divadla, je mi příjemně a nadějně.

C

o byste vzkázal
Brňanům?

Mám zkušenost, že když se v Praze každoročně objevovaly převratné kulturní a jiné hodnoty, aby se srovnal krok se světem, Brňáci si
zachovávali zdravý rozum. Přeju si, aby to tak
zůstalo. Brno si drží odstup, Brno je své. Nebere všecko tak žhavý a horký, jak nám to odněkud posílají.
Kateřina Dobešová

■

doc. PhDr. Milan Uhde
Narodil se 28. 7. 1936 v Brně a nikdy
se odsud neodstěhoval, ani když po osm
let působil ve vysoké politice. Oba jeho
rodiče byli právníci. Tatínek dostal od
prezidenta Masaryka zlaté hodinky
s vyrytým podpisem, protože jako první
student Masarykovy univerzity absolvoval celých pět let studia i státní zkoušky
se samými jedničkami.
Milan Uhde absolvoval Filosoﬁckou
fakultu Masarykovy univerzity, obor čeština a ruština. Stal se členem redakce
literárního měsíčníku Host do domu,
a kromě toho působil jako externí učitel
na Janáčkově akademii múzických umění, kde vedl diplomové semináře studentů herectví. V roce 1971 dosáhl titulu doktora ﬁlosoﬁe.
V roce 1972 byl komunistickým režimem jako autor zakázán, nesměl publikovat. Psal a publikoval však i nadále,
a to pod jmény svých přátel a v zahraničí.
Byl známý disident, byl často vyslýchán
a ze strany režimu i s rodinou perzekvován. Podepsal Chartu 77 a manifest
Demokracie pro všechny, který v roce
1988 vydalo Hnutí za občanskou svobodu. V roce 1989 založil spolu s dalšími
disidenty nakladatelství Atlantis a stal se
jeho šéfredaktorem.
V roce 1990 se stal ministrem kultury
a v roce 1993 prvním předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. V roce 1995 se habilitoval jako
docent na JAMU. V roce 1998 opustil
aktivní politiku a vrátil se za spisovatelský
stůl. V letech 2011-2014 stál v čele Rady
České televize. Má dvě dospělé děti,
syna Michala a dceru Janu. Je také
hrdým dědečkem dvou vnoučat. Má rád
Brno, kvalitní černý čaj, před šesti lety
se podruhé oženil a říká, že i když se
sebou vůbec není spokojen, je se svou
novou rodinou šťastný.
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Inzerce

Prodej vánočních kaprů
z Třeboně, Litomyšle a Vysočiny

zahájení 18. 12. 2017
uvádí kompozice

Matúše Jakabčice
Martina Konvičky
Vincence Kummera
a Jiřího Levíčka

• dopňkový prodej: lín, amur, jeseter, pstruh, siven
• prodej vanočních stromků
• 21. 12. zahájení vánočních trhů
• 22. 12. ve 14 h. vystoupení kapely Na Starý Kolena

tel.: 777 043 833

29O Kč (11O Kč studenti/senioři)

cotatchaorchestra.cz
ZA FINANČNÍ PODPORY
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CVIČENÍ PRO DĚTI AŽ ZRALÝ VĚK
Lidická 28 – dvorní trakt
www.MOVENDO.CZ

Inzerce

www.teplarny.cz

PF 2018
Děkujeme všem
zákazníkům za
přízeň v roce 2017,
moc si jí vážíme.

Tu pravou vánoční pohodu
a nohy v teple po celý rok
přejí Teplárny Brno.

PF 2018

Přejeme vám krásné
a pohodové svátky
a těšíme se na setkání
s vámi v roce 2018
prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
prodejna: Horova 65,info@ustohal.cz
616 00 BRNO 16
tel./fax:+420
541238
213700
386
mobil: 604
info@ustohal.cz
e-shop: www.nabytekustohal.cz
mobil: 604 238 700
e-shop: www.nabytekustohal.cz

otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod
otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod

Hopíkovy prodejny 5x v Brně
• Brno Líšeň
• Brno Řečkovice
• Brno Vinohrady
• Brno Kohoutovice
• Brno Lesná

www.hrackyhopik.cz
Široká nabídka hracek,
urcených opravdu všem detem.
Školní a kancelárské potreby.
Výdejní místo eshopu
na všech našich prodejnách.
Osobní odber ZDARMA!

Slevový kód na slevu
ve výši 5 % VK2017

vyprodání zásob.
Platnost do 31. 12. 2017 nebo do

Na vybrané akční položky lze uplatnit další slevu věrnostního programu Hopík a Rodinné pasy ve výši 5 %.
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Inzerce

VýKup
Peníze
IHneD!

hodineK

náramkové

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

Peníze
IHneD!

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

StarožitnoSti  Svatopetrská 22a  Brno-KoMÁroV

OTevírACí PO–ČT 10.00–17.00
DObA
Pá
10.00–14.00

tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu Bílá růže
10 m  zAsTávkA kOnOPná  10 m

př

tel.: 737 171 367

ije
a o dem
dv e Z
ez da
em r
e ma

zLATO, sTříbrO, HODInY, bAnkOvkY, MInCe, MeDAILe,
vYznAMenání, ObrAzY, ráMY, nábYTek, skLO, POrCeLán, knIHY,
HuDební násTrOje, HrAčkY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

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

Vlastníte dům
ve středu Brna, ale:
- je pro Vás velký
a nákladný
- nezvládáte péči o něj
- chcete zůstat bydlet
v centru?
Majitel domu na ulici
Barvičova nabízí bydlení
- v domě se zahradou
- přízemní byt,
bezbariérový vstup
- klidné místo u MHD.
Nabízím výměnu a doplatek
v hotovosti. Volejte přímo
majiteli na tel 602 478 530.
Prosím pouze solidní
jednání, bez realitní
kanceláře.
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Prevence

JAK NA ZÁBAVNÍ
PYROTECHNIKU
Pyrotechnika a ohňostroje jsou velmi populární nejen jako oslava silvestra, ale čím dál
tím častěji se používají při různých rodinných či ﬁremních oslavách.
Nabídka zábavní pyrotechniky je poměrně
široká, omezení existuje několik. Vzhledem
k tomu, že výrobky obsahují chemické sloučeniny, je pro používání pyrotechniky zásadní
zařazení daného výrobku do jedné ze čtyř
tříd nebezpečnosti. Toto rozdělení je směrodatné pro uživatele výrobků, určuje, komu
patří pyrotechnika do rukou.
Podle Českého úřadu pro zkoušení zbraní
a střeliva se pyrotechnika a ohňostroje rozdělují na výrobky I. třídy, které lze prodávat
stánkovým prodejem bez omezení věku. Pro
bezpečné nakládání s výrobky se doporučuje
při nákupu a použití výrobků přítomnost osob
starších 18 let. Výrobky II. třídy nelze prodávat
stánkovým prodejem, pouze v objektech
k tomu schválených. Věková hranice pro
nabývání této skupiny výrobků zábavní pyro-

techniky je stanovena nad 18 let. U výrobků
III. a IV. třídy je prodej podmíněn osobám
vlastnictvím platného průkazu odpalovače
ohňostrojů spolu s platným povolením vydaným Českým báňským úřadem.
Každý výrobek musí mít v českém jazyce
certifikační značku, návod použití a na likvidaci selhaného nebo nefunkčního výrobku.
Zařazenost třídy nebezpečnosti musí být viditelně umístěná na každém prodávaném
výrobku.
Ne vždy však je zábavní pyrotechnika
používána bezpečně, následně dochází ke
vzniku požárů, škodám na majetku a mnohdy
také ke zraněním.

Zásady bezpečného
používání zábavní
pyrotechniky:
– pyrotechniku nakupujeme výhradně v originálním, neponičeném obalu, ve specia-

lizovaných prodejnách, kde vám také
odborně poradí s jejím použitím
– s pyrotechnikou nesmějí manipulovat nezletilé osoby bez dozoru dospělých osob
a osoby pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek nebo léků snižujících
pozornost
– s pyrotechnikou manipulujte zásadně
podle přiloženého návodu na použití, je
nutné zvážit vhodnost umístění, zejména
na volném prostranství, dál od obydlí,
zaparkovaných aut, keřů, kontejnerů
– při použití pyrotechniky dodržujte veškerá
bezpečnostní pravidla, podle návodu na
výrobku, aby nedošlo ke vzniku požáru,
výbuchu nebo jinému ohrožení
– s pyrotechnikou nemiřte do oken, na lidi
nebo na zvířata
– pyrotechniku skladujte na suchém místě,
mimo dosah dětí, a v dostatečné vzdálenosti od zdroje otevřeného ohně – krby,
sporák, svíčky apod.
Pro klidné vánoční a novoroční období je
důležité bezpečné používání zábavní pyrotechniky, proto mějte výše uvedená pravidla
na mysli, pokud se ji chystáte použít.
Ing. Ludmila Zrůstová

■

Naše školy

PODZIMNÍ DUATLON
NA ÚDOLNÍ

Již třetí ročník sportovního klání, při kterém
se každé dítko stává v cíli vítězem, se v říjnu
konalo v mateřské škole na Údolní 68.
Děti závodily jednoduše v běhu kolem
areálu mateřské školy, pak nasedly na tří-

Mateřská škola na Údolní ulici klade velký
důraz na pohyb dětí v přírodě a na čerstvém
vzduchu. Stejně tak si městská část Brnostřed dává za cíl rozvíjet pohyb dětí a snaží
se vytvářet optimální podmínky pro pohyb
a sport dětí všech věkových kategorií. Proto
tuto akci městská část každoročně podporuje
a aktivity tohoto typu vítá. Městská část Brno-střed by do budoucna podobnou akci ráda
uspořádala jako klání pro všechny děti mateřských škol z naší městské části. (kad) ■

kolku či odrážedlo a pokračovaly v závodě
na kolečkách. V cíli se stal vítězem každý,
protože si všechny děti zkusily, jaké to je
stát na stupních vítězů a jaké to je dostat
medaili.
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Naše školy

VÝMĚNNÝ POBYT HROZNOVÁ
Stejně jako v předchozích letech jsme
i letos s naší partnerskou německou dívčí
školou uspořádali výměnný pobyt.
První část projektu proběhla v červnu
v Německu. Nezapomenutelné bylo určitě
natáčení krátkometrážních animovaných ﬁlmů na téma mobilní telefony a možná nebezpečí při jejich používání. A na konci října proběhla druhá část výměnného pobytu s naší
partnerskou školou v Brně. Německé žákyně
se zapojily nejen do běžné výuky, ale také
do halloweenského karnevalu, takže jsme
aktivně pilovali německou i anglickou kon-

ZÁLOŽKA DO KNIHY
SPOJUJE ŠKOLY

jsme i krátké scénky, jak by se daly tyto problémy řešit. Během týdne jsme společně
navštívili brněnské podzemí a centrum města.
Závěr pobytu si žáci zpestřili hrami v Anthroposu a závěrečným večerem s promítáním
fotek. Děkujeme všem zúčastněným žákům,
rodičům, učitelům a sponzorům. Projekt se
uskutečnil díky Magistrátu města Brna a Česko-německému fondu.
Miroslava Geislerová, ■
Barbora Koryčanská,
Tereza Machátová

verzaci. Velkým přínosem byl anglicky vedený program Kyberšikana v SVČ Lávka. Natočili

ŠPANĚLKY
NA HUSOVCE
dozvěděla se něco o historii budov i současnosti fungování úřadu.
V květnu se opět španělští i čeští žáci setkají, tentokrát v malebném městečku Sodupe,
které bude jistě plné slunce a dalších krásných společných zážitků.

Základní škola Horní 16 se do projektu
Knihovny Jiřího Mahena Záložka do knihy
spojuje školy přihlásila již loni a pro velký
ohlas se zúčastnila i letošního ročníku.
Smyslem projektu bylo vyrobit zajímavou
záložku do knihy na téma Tajuplný svět knižních příběhů. Žáci naší školy většinou pracovali s motivem děl českých autorů. Témata si
vybírali společně s vyučujícími, někdy šlo
o notoricky známé české dílo, někdy o oblíbenou knihu žáka. Do akce se nahlásily
všechny třídy od třetí až do osmé.
V září a říjnu jednotlivé třídy pracovaly na
svých výrobcích. Do projektu jsme zařadili
i čtenářské dílny, kam si žáci donesli vybrané
knížky a pod dohledem pedagogů společně
četli vybrané pasáže a diskutovali o nich.
20. 10. 2017 jsme naše výrobky poslali na
ZŠ Jána Bákossa do Banské Bystrice a o pár
dní později jsme obdrželi i jejich záložky pro
naše žáky.
Výrobky slovenských dětí momentálně
visí na hlavních nástěnkách naší ZŠ, aby je
mohli zhlédnout všichni žáci i návštěvníci
školy, a před Vánocemi je budeme rozdávat
dětem.
Mgr. Johana Fialková

■

Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.

Studentky ze severošpanělské vesničky
blízko Ovieda navštívily v druhé půlce října
Brno v rámci výměnného pobytu.
Hostitelskou školou jim byla ZŠ a MŠ Brno
Husova 17, p.o., která se již po několik let
aktivně zapojuje do výměnných studijních
programů pro žáky i učitele.
Žáci tak v minulých letech hostili studenty
např. z polské Poznaně, kterou též sami
navštívili. Pro španělské žákyně z 9. ročníků
připravili žáci a učitelé ze ZŠ Husova bohatý
program, který mimo poznávací prohlídky
Brna i Prahy zahrnoval i ukázku pečení tradičních perníčků a ukázky dalších českých
tradic.
Radnice MČ Brno-střed pozvala děti na
prohlídku prostor bývalého Dominikánského
kláštera, ve kterém se úřad nachází.
Delegace, kterou přivítal starosta Martin
Landa, pak navštívila v doprovodu hostitelských českých dětí a ředitele ZŠ Husova
Mgr. Romana Tlustoše zastupitelský sál,
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■

VÁNOCE
PŘICHÁZEJÍ...

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 si vás dovoluje
pozvat na již osmé tradiční předvánoční
vystoupení.
Akce je pořádána v rámci Sítě brněnských
otevřených škol dne 20. 12. 2017 od 10.00
hodin v Chrámu Spasitele na Karáskově
náměstí v Židenicích. I v letošním roce se
můžete těšit na hudební pásma, zpěv koled,
romské tance a divadelní scénky. Ty si pro
vás připravili jak žáci ZŠ a MŠ Křenová, tak
i žáci z dalších spřátelených škol.
Mgr. Zdeněk Lichtneger

■

Volný čas

CHOVATELSKÝ
SVÁTEK

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
NA BOTANCE
I když je adventní čas
a připravujete se na
Vánoce, můžete vánoční
přípravy na chvíli vystřídat jinou zajímavou činností. Přijďte za námi na
Botanku, nabídka kurzů
je pestrá.
Pokud se zdokonalujete v anglickém jazyce a nedaří se, můžete přijít do kurzu angličtiny vždy ve středu dopoledne, kde jsou
podle pokročilostí žáci senioři rozděleni do
skupin.
Malé skupinky jsou po 4–5 osobách a cena
je 1000 korun za půl roku, máme pro vás ještě
volná místa.
Trénink paměti s lektorkou Helenou Orálkovou má skvělé ohlasy, starší dámy, které

kurz navštěvují, si chválí přístup i obsah kurzu,
odcházejí procvičeny, osvěženy a bystřejší.
Také zde máme ještě volná místa a je škoda
je neobsadit, proto vás srdečně zveme.
Vyzkoušejte vždy ve čtvrtek v 17.00 hodin
alespoň jednu hodinu zdarma.
Pro mladé slečny probíhá od září na Botance kurz moderního tance. Dívky ve dvou skupinkách od 3–12 let jsou nadšené z mladé
šikovné cvičitelky Klárky a po dvou měsících
už hbitě poskakují v rytmu hip hopu a s úsměvem na tváři dělají veliké pokroky ve stylu
street dance. Zde i pro vás tancem posedlé
dívky můžeme otevřít ještě další lekci.
Více na www.botanka.cz. Krásné vánoční
svátky, a hlavně zdraví do nového roku, všem
přeje kolektiv Botanky.
Olga Chladilová

■

BETLÉMY
V LETOHRÁDKU
Od 25. listopadu 2017 do 14. ledna 2018
se v Letohrádku Mitrovských na Starém
Brně koná tradiční vánoční výstava historických i současných betlémů.

Chcete v předvánočním čase kromě shánění dárků navštívit jednu z největších chovatelských výstav v České republice?
Přijďte 9. a 10. prosince 2017 na brněnské
výstaviště. Český svaz chovatelů, Krajské
sdružení Jihomoravského kraje, zde pořádá
7. krajskou jihomoravskou výstavu králíků,
drůbeže, holubů, okrasného a exotického
ptactva s mezinárodní účastí. V pavilonu B
bude možné zhlédnout několik tisíc kusů
holubů, králíků a drůbeže mnoha plemen.
K vidění bude i závod v králičím hopu nebo
okrasné jezírko s vodní drůbeží.
Milan Uher

Společně se sběratelem Bohumilem Duškem vystavujeme starožitné jesličky vyřezávané ze dřeva, vystřihované z papíru nebo
modelované ze sádry. Ty novější pak z keramiky, barevného skla nebo oblíbeného šustí.
Návštěvníci se mohou těšit na obří betlém
třešťského typu z dílny Tomáše Pavlíka, který
při modelování Betlémské krajiny používá
samorosty, pařezy, kůru a mech. V předpremiéře představíme první část největšího českého 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. Součástí vánoční výstavy budou i skleněné krajiny a mikrosvěty na téma Planety Malého prince od Alice Dostálové, a adventní a vánoční
ﬂoristické dekorace z Květinového studia
Oxalis.
Více o výstavě na www.letohradekbrno.cz.
Petr Lukas

■

■

NAUČTE SE
ZACHRÁNIT ŽIVOT
První minuty po náhlé zdravotní příhodě
rozhodují o tom, jestli bude nemocný žít
dál a jaký život ho čeká. Včasným, rozhodným, a přitom jednoduchým způsobem
můžete pomoci nemocnému překonat kritický čas do příjezdu záchranné služby.
Od prosince 2017 se budou v Brně na
Nových sadech pořádat pravidelné kurzy
o poskytování první pomoci pro zájemce
z řad veřejnosti, spolků, škol, případně pro
ﬁrmy, které mají menší počet zaměstnanců
a nevyplatí se jim pořádat kurz přímo na pracovišti.
V kurzech se naučíte jednoduché, ale efektivní a účelné postupy, jejichž součástí je praktický nácvik úkonů, což přispěje k odstranění
strachu při poskytování první pomoci v reálné
situaci. Na každé vzdělávací akci jsou k dispozici výukové modely, na kterých si účastníci
mohou postupy vyzkoušet. Více informací
najdete na www.rzpcz.cz. Žádný zdravotnický
systém na světě nezajistí svým občanům
okamžitou pomoc profesionálních zdravotníků. První minuty si musíme pomoci sami.
(kad)

■
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Volný čas

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
V LUŽÁNKÁCH

Ještě nevíte, kde si v předvánočním čase
vyrobit třpytivé dekorace, jak potěšit své
blízké vlastnoručně vyrobenými dárky
nebo kde si zazpívat koledy?
Přijďte za námi do Lužánek. Už od konce
listopadu nabízíme na našich pracovištích po
celém Brně řadu vánočních akcí a dílen, kde
si děti i dospělí mohou vlastnoručně vyrobit
dekorace nebo dárky pro své blízké. Těšit se
můžete na výrobu adventních věnců, vánoční
pečení a sladké tvoření, ozdoby z foukaných
perel nebo výrobu dárečků. Svátkem svatého Mikuláše tradičně začíná vánoční veselení a mlsání, protože dobroty, které Mikuláš

přinese, mohou alespoň na chvíli zkrátit dlouhé čekání na Ježíška. Potkáte ho na Lesné
i v Bohunicích.
V sobotu 16. prosince bude Lidická otevřená dětem i dospělým. Těšit se můžete na
tradiční zvyky, výrobu dárků a dekorací v rukodělných dílnách, vánoční koncert s koledami
i dobročinný obchůdek. Připravili jsme pro
vás také Swingový ples, Vánoce v divadle
v Labyrintu, Divadlo na Lánech nebo Zpívání
u bohunické kapličky a mnohé další akce.
Více na www.luzanky.cz.
Milena Bogdálková

■

MŠE VÁNOČNÍ
V BAZILICE

Vážení občané, srdečně vás zveme na
vánoční koncert 26. 12. 2017 v 16.00 hodin
do starobrněnské baziliky Nanebevzetí
Panny Marie na Mendlově náměstí.
Zazní Česká mše vánoční Hej mistře Jakuba Jana Ryby. V průběhu koncertu uslyšíte
hrát dvoje varhany. Vystoupí Starobrněnský

chrámový sbor, přední brněnští sólisté
a orchestr baziliky. Za varhany usednou Jan
Kopřiva a Jiří Lang, který bude také dirigovat.
Příběh České mše vánoční, tzv. Rybovky,
vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou jednoduchost pro
pochopení, radostnou a svěží atmosféru, byla
a stále je srozumitelná a přístupná širokému
obecenstvu všech věkových kategorií.
Přijďte si vychutnat krásu vánoční hudby,
baziliky a společně si zazpívat tradiční české
a moravské koledy u jesliček. Vstupné je dobrovolné. Těší se na vás Starobrněnský chrámový sbor a brněnští augustiniáni.
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(kad)

■

ZAOSTŘENO NA
NORMALIZAČNÍ
BRNO

Netradiční možnost konfrontovat spíše
idylické vzpomínky s drsnou všednodenní realitou doby nedávno minulé
nabídnou od 17. listopadu prostory Atomového krytu 10-Z pod Špilberkem.
Nová výstava Brno normalizační nabízí
neotřelou sérii snímků fotoreportéra tehdejšího Brněnského večerníku Františka
Kressy. Jde o výběr z autorova světově
unikátního archivu desítek tisíc negativů
z Brna z konce sedmdesátých a z osmdesátých let, který zachycuje prakticky
všechna místa a události té doby. Kolekce jen šťastnou náhodou přežila až do
dneška a zájem o ni projevilo Moravské
zemské muzeum. Výstava nekompromisně připomíná nejen tehdejší společenskopolitické pozlátko, ale také zdevastovaný veřejný prostor se všude
přítomnými oprýskanými omítkami, poházenými odpadky a nekonečnými frontami prakticky na cokoliv. A v neposlední
řadě tzv. štatlařskou subkulturu a další
cesty, kterými se tehdy Brňané snažili
komunistické šedi čelit. Ze snímků
s autentickými Kressovými komentáři je
jasně cítit autorova snaha zažít alespoň
pomocí neoﬁciálních fotek pocit svobody
a nezávislosti. Výstavu si můžete v krytu
na Husově ulici prohlédnout až do
18. února 2018, na místě lze zakoupit
i stejnojmennou publikaci.
Ivan Holas

■

Volný čas

KOUZELNÝ SVĚT
POČÍTAČOVÝCH HER

Že jsou počítačové hry násilné? Ale kdeže.
Mohou být i pohádkově krásné, a dokonce
chytré a zapeklité, přesvědčte se od 23. listopadu na Špilberku.
Dokáže vám to nová zimní výstava Muzea
města Brna na Špilberku. Jmenuje se kou-

zelný svět počítačových her a líbit se bude
dětem i hravým dospělákům. Obrazová stránka počítačových videoher je dnes považována za novodobý výtvarný fenomén. Na
výstavě vám představíme tvorbu tří oceňovaných českých studií Amanita, Paperash
a Hangonit. Uvidíte necelou stovku nádherných obrázků z her těchto studií, které jsou
plné rozpustilých postaviček, tajuplných lesů,
prapodivných planet a různě obtížných hlavolamů. Uchvátí vás nejen jejich pohádkovost, ale i propracované a vtipné detaily.
Některé hry si budete moci také zahrát,
v předpremiéře například veselou hru
s poťouchlým Chuchlem. Na děti v expozici
čeká i obří bludiště nebo hravé úkoly. V sobotu 9. prosince výstavu doprovodí tradiční
adventní akce pro malé děti – Hravé Vánoce
na Špilberku. Víc se dozvíte na stránkách
www.spilberk.cz.
Mgr. Michael Kalábek

■

SVÁTEK SVĚTLA
NA KRAVÍ HOŘE

Měsíc prosinec bude na Hvězdárně a planetáriu v Brně „nečekaně“ v duchu Vánoc.
První tři prosincová odpoledne můžete přijít navštívit Mikuláše s jeho andělskými
pomocníky. Pokud jste byli hodní, bát se
samozřejmě nemusíte.
Zimní slunovrat, tedy začátek astronomické
zimy, připadá letos na 21. prosince. V tento
den nastává nejdelší noc v roce, v dalších
dnech už bude pomaloučku tmy ubývat

a světla přibývat. Proto jej uctívali lidé už od
pradávných dob jako znovuzrození našeho
Slunce. Podobná slavnost se odehraje i na
Kraví hoře, v podobě speciální světelné instalace, která bude v provozu od 17.00 do 22.00
hodiny. Vstup je zdarma. Nebeské Vánoce
na Kraví hoře pro malé i velké zvědavce nabízejí pestrobarevný program. Na Štědrý den
a 1. svátek vánoční si i hvězdy dopřejí odpočinku a cukroví. Od 26. prosince až do Silvestra jsou připraveny jak pohádky pro
nejmenší, tak pořady pro dospělé. Dopoledne to bude pohádka Se zvířátky o vesmíru,
kde s krtkem a jeho kamarády odletíte ze
Země a prohlédnete si celou Sluneční soustavu. Více na www.hvezdarna.cz.
Otevřeno bude na Kraví hoře i první den
roku 2018. Odpoledne můžete vyrazit na Ptačí ostrov, zasazený do kouzelného světa
zámku Lednice a jeho zahrad. Dokonce se
možná dočkáte i nějakého toho drobného
překvapení. Krásné Vánoce vám všem.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

■

ADVENT V TRŽNICI
V letošním roce se adventní nálada rozšíří na území městské části Brno-střed
na jedno nové místo – do zrekonstruované Tržnice Brno.
I zde mohou Brňané nakoupit vánoční
dárky, zastavit se uprostřed vánočního
běsnění a užít si adventní atmosféru. Provozovatel tržnice připravil řadu akcí, které
zpříjemní advent v centru. Stalo se již
zvykem, že na adventní neděle zůstávají
otevřené obchody. Nejinak tomu bude
i v Tržnici Brno, kde bude před Vánoci
každodenní provoz. Prodejci budou mít
otevřeno od 9.00 do 21.00 hodin, bistra
a gastroprovozy až do 22.00 hodin. Každý adventní víkend navíc zpestří nějaká
akce.
Od 1. do 3. prosince mohou návštěvníci
přijít ochutnat a vybrat, kdo v Tržnici Brno
vyrábí a prodává tu nejlepší klobásku.
Soutěže o dárkový koš se může zúčastnit
každý, kdo ochutná a zhodnotí všechny
soutěžní vzorky, a co nejpřesněji odpoví
na tipovací otázku. Kromě toho se
v sobotu 2. prosince v tržnici koná další
díl oblíbených bleších trhů z cyklu Dobrá
karma s podtitulem Pro někoho odpad,
pro jiného poklad.
Další sobotu 9. prosince se v Tržnici
koná Festival vánočních dárků. Má být
místem, kde najdete skvělé rukodělné
dárky pro celou rodinu. A bez stresu. Pro
předem registrované navíc čekají tvůrčí
workshopy, od výroby barefoot sandálků
až po vlastní dekorace. Zájemci najdou
více informací na facebooku nebo na
webu tržnice. Kromě toho se před budovou tržnice odpoledne uskuteční vánoční koncert Varhana Orchestroviče Bauera na velmi netradiční hudební nástroje.
K orchestru se mohou přidat i děti.
V sobotu 16. prosince bude Tržnice
Brno patřit milovníkům skvělého jídla
a vína. Kuchaři školy vaření Kuliner předvedou, jak na vánoční ryby, a ta nejvhodnější vína s jídly nasnoubí WineUp. Po
části pro registrované bude následovat
degustační a prodejní odpoledne, kde
vinaři návštěvníkům tržnice poradí
s výběrem té nejvhodnější lahvinky na
vánoční tabuli i pod stromeček. Po celý
advent bude v pasáži tržnice fungovat
Après Ski Bar, který svou atmosférou přenese Brňany ze Zelného trhu rovnou do
Jan Šmikmátor ■
Alp.
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Kultura

OTEVŘELI JSME
LEITNERKU

14. listopadu 2017 se po rekonstrukci slavnostně otevřel Klub Leitnerova. Nový interiér, nová dramaturgie, nový vizuál i nový
tým, to všechno se během léta na Leitnerce
změnilo.
Přijměte pozvání do nové Leitnerky. Čeká
vás moderní Café Leitnerka se stálým provozem, rozšířený a upravený sál, který je nyní
multifunkční a variabilní s přenosnou elevací
a pódiem. Nově přibyla také bezbariérová
toaleta.
„Vnitroblok na Leitnerově má zvláštního
genia loci a už neodmyslitelně k němu patří
i náš klub. Protože dobře vedený provoz
jakéhokoliv kulturního zařízení vyžaduje
neustálé inovace a drobná zlepšení, rozhodli
jsme se po dohodě s týmem Leitnerky s klubem cíleně pracovat, abychom byli schopní
reflektovat překotný vývoj v kultuře. Chceme
nově nalákat studenty blízkých škol, ale
i seniory, rodiny s dětmi. Věříme, že pro každou z těchto cílových skupin od ledna při-

pravíme zajímavé nové programové bloky,“
říká ke změnám David Butula, radní pro kulturu MČ Brno-střed.
Změnou také prošla dramaturgie klubu,
těšit se můžete na koncerty nových hudebních žánrů, na pravidelné divadelní večery,
rozšířené dětské programy, workshopy, dětské disco a mnohé další. Byli bychom rádi,
kdyby se Leitnerka stala centrem Starého
Brna, proto chceme pořádat sousedské akce.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás. Program na prosinec najdete na straně 27. Klub
Leitnerova provozuje městská část Brno(kad) ■
-střed.

FRANCOUZSKÝ
ŠARM CHANTAL
POULLAIN

Šaramantní tečkou s francouzským
nádechem zakončí letošní rok v Divadle Bolka Polívky.
Bezprostředně po vánočních svátcích,
ve středu 27. prosince, divadlo uvede
Šest tanečních hodin v šesti týdnech, jemnou komedii s drsným koncem, v níž
Chantal Poullain, herečka nezaměnitelného přízvuku, opanuje jeviště s českým
Belmondem Martinem Krausem. Strhující
herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy
neumírající naději v lepší zítřky je příběhem staré dámy Lily Harrison, která si
najme mladého učitele tance. Oba procházejí těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou společnou řeč.
Šansony a Chantal Poullain, to jsou
dva pojmy, které k sobě neodmyslitelně
patří. Den poté, ve čtvrtek 28. prosince,
proto na jevišti Divadla Bolka Polívky
nabídne posluchačům ochutnávku ze
svého nedávno vydaného CD. Koncertem provází v češtině, zpívat bude částečně česky, převážně však francouzsky.
Jiřina Veselá

■

POLÁRKA JAKO HVĚZDA
Brněnské divadlo (nejen) pro děti Polárka
stojí za návštěvu i v předvánočním čase.

Adventní program začíná už v sobotu
2. prosince, kdy se koná obnovená premiéra
představení Polárka nad Betlémem, naše
vánoční leporelo na jevišti pro děti od pěti
let i jejich rodiče a klidně i starší sourozence.
Do Vánoc se v představení v různých obměnách vystřídá celý herecký soubor Polárky,
každý z nich má totiž svou verzi dobře známého vánočního příběhu. A je jen na vás, na
koho z herců zrovna narazíte. Poslední týden
před Vánoci vás také čekají adventní dílny
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ve foyer, před každým představením i po něm
je možné se chvíli zdržet a užít si atmosféru
divadelních Vánoc. Dočkají se i fanoušci
kapely Polaris, která si adventní koncerty rozhodně nenechá ujít. A kdybyste náhodou
sháněli vánoční dárky, v Polárce bude opět
k zastižení putovní knihkupectví Dlouhá punčocha s nekonečnou zásobou kvalitních dětských knih. Kompletní předvánoční program
Polárky najdete na www.polarka.cz i na
Tereza Lexová ■
facebooku.

Kultura

WEST SIDE STORY

ONDRÁŠ
LADÍ VÁNOČNĚ
Sérií adventních koncertů Čas vzácný
přišel přivítá Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ čas vánoční.
Orchestr lidových nástrojů pod vedením Jaromíra Kučery spolu s pěveckými
sólisty a dívčím sborem navodí adventními písněmi poklidnou atmosféru
i v Brně, kde 20. prosince v 16.30 hodin
završí předvánoční přípravy koncertem
v Červeném kostele.
Pořad je rozdělen do čtyř částí – od
zvěstování příchodu Krále, se zaměřuje
pozornost na Pannu Marii, jakožto matku,
která naslouchá, až po zrození Ježíše.
Zazní starobylé adventní a rorátní zpěvy
v hudebních úpravách Martina Kováře,
diváci si vychutnají i zajímavé orchestrální
skladby jako Čajkovského Andante Cantabile nebo soudobý Gabrielův hoboj od
skladatele ﬁlmové hudby Ennia Morricone. Svými zpěvy doplní představení
brněnský dětský pěvecký sbor Kantiléna.
Přijďte se zaposlouchat do pokojných
tónů symbolizujících zrození nového
života, zamyslet se nad smyslem Vánoc
a oddechnout si v adventním shonu.
(kad)

■

Sezona 2017/18 je pro Balet Národního
divadla Brno velkou výzvou. Kvůli rekonstrukci Janáčkova divadla mělo vedení
baletu dvě možnosti: počkat na opravené
divadlo nebo najít jiný způsob, jak k divákům tanec dostat.
A zvolili naštěstí tu druhou variantu. Od listopadu 2017 budete mít možnost vidět Balet
NdB v naprosto netradičním a velkolepém
prostoru pavilonu P na brněnském výstavišti.
A to není vše. Na tuto novou scénu se chystá
se zbrusu novou inscenací, respektive taneč-

STUDENTI JAMU
A ELEKTRA

Slavnou tragédii Elektra nastudovali jako
další novinku studenti činoherního herectví
z brněnské JAMU. Představení můžete
vidět 18. prosince 2017 ve Studiu Marta.
Inscenace v režii pedagoga Michala Zetela
měla premiéru v neděli 22. října v 19 hodin
ve Studiu Marta. Mladí herci si vybrali antický
příběh o pomstě, zpracovaný francouzským

ní show světoznámého jména WEST SIDE
STORY. Kromě premiéry projektu uvede Balet
NdB ještě dalších 15 repríz od listopadu 2017
do ledna 2018 a odtančí je na originální
záznam, který dirigoval sám Leonard Bernstein. Premiéra nové show Baletu NdB se
odehrála na velkolepé scéně pro tisíc diváků
v sobotu 25. listopadu 2017. Nenechte si ujít
další představení.
Více na www.westsidestory.cz.
Ing. Barbora Hniličková ■
Foto: Ivan Pinkava

BAROKNÍ ŽENY

dramatikem první poloviny 20. století Jeanem
Giraudouxem. Stávající čtvrtý ročník činoherců má podle režiséra výjimečný potenciál
poradit si s náročným textem, který do velké
míry sestává z komplikovaných úvahových
monologů, názorových střetů postav i mnoha
významových a tematických vrstev. Mladí
divadelníci přenesli konﬂikt na půdorysu
antické tragédie do současnosti. Lokalizovali
jej do prostředí okresního maloměsta s řeckou národnostní menšinou. Scénograﬁe je
dílem Jana Matýska. O hudbu se postaral
skladatel Vojtěch Dlask, který inscenaci kromě původní hudby vybavil i citacemi a parafrázemi řeckého i českého popu. Část hudby
také naživo produkuje přímo herecký ansámbl.
Mgr. Luboš Mareček

■

Soubor Musica Poetica uvede premiéru představení Barokní ženy ve čtvrtek
14. prosince v 19.30 hodin v Barokním
sále Místodržitelského paláce.
Hudebně dramatické představení je
sondou do života žen, které vynikaly
v 17. století svým uměním a dokázaly se
svou tvorbou prosadit. V průběhu hry se
představí 3 italské skladatelky – Francesca Caccini (Eva Vrbková), Barbara
Strozzi (Kateřina Rýznarová) a Isabella
Leonarda (Martina Pavlíková), které zprostředkují divákovi pohled na svůj život
a na to, jakým způsobem dokázaly obstát
ve společnosti a rozvinout své nadání.
Představení doprovodí skladby všech
skladatelek v podání Jany Janků (mezzosoprán, trojřadá barokní harfa), která
je také autorkou scénáře. Více o představení na www.musicapoetica.cz.
Jana Janků

■
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Kultura

VÝSTAVY DOMU UMĚNÍ

V Domě umění na Malinovského nám. 2
bude od 6. 12. 2017 do 4. 3. 2018 probíhat
výstava fotografií Karla Otto Hrubého.
K. O. Hrubý byl významnou osobností soudobé české fotograﬁe, pedagogem, kurátorem a recenzentem výstav, autorem literatury
Galerie G99 v Domě pánů z Kunštátu,
Dominikánská 9, od 15. 11. do 30. 12. 2017
prezentuje výstavu Benjamina Bronniho,
německého sochaře a malíře nastupující
generace.
Na výstavě najdete díla vytvořená během
jeho pobytu v Brně. Geometrické struktury
se objevují v nových sochařských pracích
i v nástěnné malbě. Na výstavě nazvané PARTITION #1 divák vstupuje mezi plastiky, které
jsou volně inspirovány architektonickými
detaily.

ZÁBRDOVICKÝ
VÁNOČNÍ
KONCERT
Na první svátek vánoční 25. prosince
2017 vás zve Zábrdovický chrámový
sbor na tradiční vánoční koncert.
Od 19.00 hodin zaznějí v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v BrněZábrdovicích skladby jako je Pastorela
ke cti narození Ježíše Krista (J. J. Werner),
společná píseň J. K. č. 201 – Narodil se
Kristus Pán a nebude chybět ani ta nejtradičnější skladba, Česká mše vánoční
od Jana Jakuba Ryby. Účinkují: M. Švédová– soprán, J. Janků – alt, J. Škrobánek – tenor, doc. MgA. T. Krejčí – bas,
doc. MgA. Jan Král – varhany.
František Pecina

■

26 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2017

o fotograﬁi, organizátorem přednášek, dílen
a výstav v oblasti amatérské fotograﬁe. V roce
2016 uplynulo 100 let od jeho narození – jeho
odkaz připomene souborná výstava, jejíž
koncepce bude vycházet z jeho hlavních
tematických oblastí a názorových okruhů.
Název Je to tak, jak se vám to zdá nese
výstava polských umělců střední a mladší
generace, kteří prostřednictvím nejrůznějších
médií (videa, malby, instalací) formulují obecně srozumitelným jazykem téma vztahu současného světa ke skutečnosti jako takové.
Výstavu můžete navštívit od 15. 11. do 30. 12.
2017 v Domě pánů z Kunštátu.
(kad)

■

Kultura

ZAZNÍ NEJEN ČESKÁ
MŠE VÁNOČNÍ

Najděte si v předvánočním shonu chvilku
času a přijďte nasát tu pravou vánoční
atmosféru na koncert do konventu Milosrdných bratří v Brně, ve středu 20. prosince
2017 v 19.00 hodin.
Co neodmyslitelně patří k českým Vánocům, je Česká mše vánoční Hej, mistře Jana
Jakuba Ryby. Brněnské publikum má v letošním roce jedinečnou příležitost poslechnout
si tuto oblíbenou mši v její autentické podobě.
Koncertní provedení připravuje pěvecký sbor
Lumír se sólisty a za doprovodu orchestru
Corpora ﬁdium intenta pod vedením Františka Ostrého. Na programu bude mimo jiné
také méně známá a zřídka uváděná Missa
secundi toni dalšího českého autora Františka
Ignáce Antonína Tůmy, rovněž s doprovodem
orchestru. V neposlední řadě zazní pastorela
J. J. Ryby Rozmilý slavíčku a další oblíbené
koledy. Srdečně vás zvou a těší se na vás
členové pěveckého sboru Lumír.
Lucie Štrajtová Reidlová

■

VESMÍR JE ČERNÝ
Na začátku listopadu byla v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí zahájena výstava, která vznikla díky spolupráci
Moravské galerie s Muzeem romské kultury v Brně.
Součástí expozice, která je koncipovaná
jako historický exkurz do romského umění,
sociálních hnutí a emancipované romské kultury 20. století, jsou také díla současných
romských umělců, jež vznikla během umě-

leckého sympozia v září tohoto roku. Expozice obsahuje jak tradiční média v podobě
maleb a plastik, tak i videoinstalace a dokumentační historický materiál. Jedním z cílů
výstavy je prezentace umění, které se vyhýbá
folklorním klišé a aktivně hledá vlastní pozici
v širším kulturním kontextu. Výstava potrvá
do 28. 1. 2018.
Michaela Paučo

■
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Neziskové organizace

PŘIJĎTE NA PUNČ Z NADACE
Nadační fond Emil, který od roku 2003
pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, bude mít na Zelném
trhu opět svůj prodejní stánek s punčem,
dobrotami a upomínkovými předměty.
A jako každý rok, tak i letos Emil věnuje
výtěžek v celé výši na podporu těm, kteří to
tak moc potřebují. Zapojit se můžete tak, že
se od 24. 11. do 23. 12. zastavíte u stánku a dáte
si něco z nabízených výrobků. Můžete pozvat
přátele, obchodní partnery a užívat si atmosféru adventu, setkání a radosti z pomoci. Další
možností je zapojit se aktivně jako dobrovolník. Po domluvě termínu a vyřízení zdravotního
průkazu se můžete stát i vy prodejcem stánku
u Emila. V loňském roce se nám podařilo z pro-

deje utržit neuvěřitelných 89 630 korun. Malé
Karolínce jsme zaplatili rehabilitační pobyt
a přispěli na její první invalidní vozík. Věříme,
že právě s vaší pomocí se nám opět podaří
podpořit některého z malých hrdinů. Kromě
našeho stálého partnera Rádia Krokodýl, který
nás již tradičně podporuje ve svém vysílání,

jsme letos ke spolupráci získali i společnost
OKAY elektro. Ta nám věnuje 4 hodnotné
ceny: televizor, telefon, notebook a robotický
vysavač. Společně jsme pro vás tedy vymysleli i vánoční překvapení na podporu tohoto
charitativního prodeje. Za každý zakoupený
punč získáte razítko a za 3 tyto razítka se
dostanete do slosování o uvedené ceny. Věříme, že strávíte s přáteli krásné chvíle na
romantickém Zelném trhu, zároveň uděláte
dobrý skutek, ochutnáte skvělý punč a při
tom všem si ještě možná vyřešíte i dárky.
Zájemci o případné dobrovolnictví mohou
kontaktovat p. Kuchtovou, tel.: 606 792 324,
e-mail: vkuchtova@emilnadace.cz. Děkujeme
Pavel Zbožínek ■
a těšíme se na vás.

PŘÍBĚH OD SV. ALŽBĚTY
Hospic sv. Alžběty o. p. s. je jediným hospicem v městě Brně, který
poskytuje komplexní zázemí pro nevyléčitelně, převážně onkologicky nemocné pacienty. Většina z nich se nachází v poslední
fázi života. Pomáháme nejen pacientům, ale podporu a pomoc
poskytujeme i jejich rodině, a to i po úmrtí blízkého. Moc rádi
bychom se s vámi podělili o jeden z příběhů ze života, příběhu
z hospice…
Příběh je obyčejný, prostý, tak jak normálně plynou všední i sváteční
dny. Těch normálních a obyčejných dní bylo mnoho, všechny, které
se vejdou do 45 let normálního i svátečního běhu společným životem.
Radovali jsme se ze všeho, co nám život nabízel. Dny, které přicházejí,
jsou seřazeny za sebou a nikdo neví a ani netuší, kdy přijdou dny,
které budou poslední. Po dlouhé nemoci, která se objevila velmi
nečekaně, rychle přišly dny naděje, čekání, víry v lepší dny. Manžel
onemocněl rakovinou. Ač lékaři dělali vše, co bylo nutné, prošel zdárně operací, následovalo ozařování, přesto nemoc byla silnější. Neporazili jsme ji. Den za dnem víry i beznaděje se střídaly. V nemocnici
mi doporučili převést manžela do hospice. Slovo HOSPIC znamenalo
pro nás oba konec. Nedovedla jsem se s tím smířit, vyrovnat, proč?
To nemůže být konec! Dostali jsme se však mezi lidi, kteří stáli pevně
na svém místě. Pevně nohama na zemi. A v těch, pro všechny velmi
těžkých a bolestivých chvílích věděli, kdy pohladit nejen po tváři, ale
hlavně po duši, která v těch dnech velmi krvácela. Každé slovo, každé
přání bylo mile vyslyšeno. Člověk si nepřipouští to, že život se jednou
objeví, začne, narodí, ale k tomu patří i ta druhá stránka. A právě tady
jsem pochopila, co to je život – radost – smutek. Ztratila jsem pro
mě a pro mou rodinu velmi milého člověka, ale našla jsem novou
rodinu, nové přátele – celý kolektiv hospice. Podrželi manžela v těch
těžkých a posledních dnech, ale podrželi a pomohli i mě. Proto teď
pomáhám já. Eva P.
Nejen paní Eva, ale i mnozí další, kteří mohli strávit poslední, cenné
chvíle se svými blízkými, i po jejich odchodu zůstali s námi v kontaktu
a pomáhají. Každý podle svých možností. Někdo pravidelně dochází
jako dobrovolník, jiní nabízejí své služby nebo šíří myšlenku hospice.
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Zapojit se může kdokoliv z veřejnosti, ať už vlastní pomocí, tak i ﬁnančně nebo zakoupením výrobků na vánočních trzích. Sledujte
www.hospicbrno.cz nebo www.facebook.cz/hospicbrno, kde se brzy
dozvíte, kde a kdy se hospic bude prezentovat.
Mgr. Šárka Marčíková

2 18
Trikralova
sbirka

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce.
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou
či neumějí. DĚKUJEME!
2. ledna 2018 v 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým
koledníkům v katedrále na Petrově.
4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
4
vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný
trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se
pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se
vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti
ze Schola BiGy Brno.
4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.
7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním ﬁnančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777,
u České spořitelny. DĚKUJEME!

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

■

Stalo se v naší městské části

GRATULUJEME
MIROSLAVU JANDÁSKOVI

Letos 19. prosince oslaví 94 let Miroslav
Jandásek, významný sokolský činovník
a čerstvý laureát Ceny Jihomoravského
kraje.
Miroslav Jandásek se narodil v roce 1923
Brně. Jeho tatínek Ladislav byl středoškolský
profesor a později zemský školní inspektor.
Už v mládí se Ladislav Jandásek nadchnul
pro sokolskou myšlenku, která ho ovlivnila
natolik, že již během první světové války
vstoupil do československých legií a po
návratu z války v roce 1918 organizoval tzv.

Slováckou brigádu, jejímž cílem bylo udržovat
na Slovácku pořádek do převzetí správy nově
vzniklou republikou. Během první republiky
se stal členem předsednictva Československé obce sokolské, pořádal dílo Miroslava
Tyrše a přenášel sokolské ideje na své dvě
děti Miroslava a Jarmilu. Sám Miroslav se jako
cvičenec účastnil legendárního X. všesokolského sletu v Praze roku 1938. Celý slet, kterého se účastnilo asi 300 000 sokolů, se
konal v době bezprostředního ohrožení republiky a dominantní částí sletu se stalo cvičení
mužů nazvané Přísaha republice od Františka
Pecháčka. Idyla skončila pro celou rodinu
bezprostředně po okupaci nacisty v roce
1939. Členové a zejména představitelé Sokola se stali pro gestapo terčem zatýkání, a tak
v roce 1941 došlo i na Jandáskova otce a strýce Josefa Kudelu, ředitele gymnázia na dnešní tř. Kpt. Jaroše. O rok později se se svým
otcem viděl Miroslav naposledy. Bylo to v kan-

celáři gestapa v budově dnešní právnické
fakulty. Nedlouho na to, po Heydrichově
smrti, byl Jandásek spolu s dalšími odbojáři
převezen do Osvětimi a zavražděn. Syn Miroslav zatím začal pracovat ve zlínských Baťových závodech. Po uvolnění společenských
a politických poměrů v roce 1968 Miroslav
Jandásek neúspěšně usiloval o znovuzavedení Sokola. Na návrat této uvědomělé
a sebevědomé organizace bylo bohužel ještě příliš brzy. Určitě je to jeden z důvodů, proč
se Miroslav Jandásek s komunistickým režimem nikdy nedokázal sžít. Až v roce 1989 se
Jandásek aktivně zapojil do obnovy sokolské
organizace a stal se prvním místostarostou
Československé obce sokolské. Za své
zásluhy v oblasti sportu převzal 6. listopadu
Miroslav Jandásek z rukou hejtmana Bohumila Šimka Cenu Jihomoravského kraje.
Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

150. NAROZENINY
ANEB JAROŠKA STORY
Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše, rodinné stříbro
nejen městské části Brno-střed, bylo založeno před 150 lety jako C. K. Slovanské gymnasium. V prvním říjnovém týdnu tohoto roku
prožilo rušné dny oslav ve velkém stylu.
V budově v dnešní Rooseveltově ulici byl
roku 1867 zahájen první školní rok. Od té doby
doznala Jaroška několikrát změnu adres,
názvů i vzhledu budovy. Nově zrekonstruovaná fasáda školy na třídě Kpt. Jaroše byla
představena veřejnosti 7. října 2017, v den hlavních oslav stopadesátého výročí, které
vyvrcholily slavnostním shromážděním profesorů, studentů, absolventů a přátel školy na
Hudební scéně Městského divadla Brno.
Slavné osobnosti z oblasti umění a vědy,
které prošly školou, jako profesoři či významní
absolventi, například František Bartoš, Alfons
Mucha, Petr Bezruč, Karel Absolon, Jan Herben a jeho generace, Ivan Blatný, Milan Kundera, Zdeněk Rotrekl a mnoho dalších, jsou
pečlivě zachyceny v ročenkách, almanaších,
kalendářích, reprezentačních sbornících,

a netřeba je kulturní veřejnosti představovat.
Bezkoncepční školské reformy v padesátých
letech minulého století způsobily, že v roce
1952 bylo toto nejen historicky významné gymnázium zrušeno.
Jeho novější historie se počíná z iniciativy
samotných absolventů školy v roce 1964, kdy
vznikl Výbor pro oslavy 100. výročí založení
prvního českého gymnázia v Brně. Měl za cíl
odstranit křivdy spáchané na škole a obnovit
gymnázium. U příležitosti oslav stého výročí
v roce 1967 byla na budově gymnázia na tř.
Kpt. Jaroše odhalena pamětní deska. Díky
demokratizačnímu pohybu v roce 1968 pak
došlo 1. září 1969 k obnovení gymnázia
s doporučením pokračovat v experimentální
výuce matematiky a fyziky, jak tomu bylo na
bývalé matematické devítiletce z počátku
šedesátých let minulého století.
A jak Jaroška slavila? Oslavy byly zahájeny
ve školní aule křtem Almanachu z literární
tvorby studentů, který sestavila a redigovala
profesorka Lenka Marková, autorem netra-

diční moderní graﬁcké úpravy je profesor
Eduard Pataki. Následoval křest CD nazvaný
150 Sbor Jaroš se skladbami, které k výročí
natočil v režii profesorky Ireny Ambrozové
pěvecký sbor vyššího gymnázia a zazpíval
v Sále Břetislava Bakaly. V divadle Radost
vystoupili studenti nižšího gymnázia s radostným Původním muzikálem a nepůvodními
písněmi 2017 Jaroška story pod vedením profesorů Andrey Ptáčkové a Ondřeje Kyase.
Akcí bylo ještě mnohem víc, jak prezentují
internetové stránky školy. Mnohých akcí jsem
se zúčastnila.
Byla jsem nadšená entuziasmem studentů,
naznačujícím, že zájem o kulturu jde médiem
jejich osobnosti. Stejně tak si poctu zaslouží
Klub absolventů školy za výrazný podíl na
organizaci oslav či vedení městské části Brno-střed za podporu aktivit. A velké poděkování
patří vedení školy a pedagogickému kolektivu za předávání pochodně kultury a vzdělanosti.
Alena Odehnalová

■
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Sport

JÓGA PRO BABIČKY

TRADIČNÍ
VELKÁ CENA BRNA

O svátečním víkendu 28.–29. října 2017
hostil krasobruslařský oddíl TJ STADION
BRNO na domácí půdě již 19. ročník závodu
Velká cena Brna.
Sportovní událost patří již tradičně
k významným krasobruslařským závodům
počítajícím se do žebříčku Českého poháru.
Letos přijelo do Brna poměřit krasobruslařské
umění téměř 130 soutěžících z celé České

republiky od nováčkovské kategorie až po
juniory. Nejpočetnější zastoupení měl oddíl
TJ Stadion Brno, a to v každé závodní kategorii. Celkem startovalo v soutěži pětadvacet
domácích závodnic, z nichž pět získalo pro
barvy TJ Stadion Brno cenné kovy. Ze zlatých
medailí se radovaly Markéta Sukupová v nejmladších žačkách a Michaela Pinková mezi
nováčky staršími. Stříbrnou medaili získala
nejmladší žačka Adéla Procházková a dvě
bronzové medaile vybojovaly Natálie Kratěnová v juniorské kategorii a Adéla Neveselá
mezi mladšími žačkami. Slavnostního předávání cen se ujal starosta MČ Brno-střed Martin
Landa, který je v posledních letech pravidelným hostem krasobruslařského závodu.
Gabriela Žilková Hrázská

■

Každé čtvrteční dopoledne se dvacítka
brněnských sedmdesátnic posadí na modré
karimatky a pod vedením lektorky střídají
jógové asány, neboli cviky.
Nejprve začínají obyčejným kroužením hlavy
a končí v pozicích, za které by se nestyděl ani
mladý sportovec. Jdou na to stylem, který zvládne úplně každý: nikoliv silou, ale častým opakováním. Jógové cvičení pro babičky provozuje
brněnský spolek Večernice. Ten letos slaví desáté narozeniny a pět let cvičení jógy starších žen.
Dámy ve věku 40+ trénují v zrcadlovém sále
brněnské YMCA na Kounicově číslo 3, se společným cílem najít nezávislost těla i ducha. Podmínkou je udržet stále pružné tělo i mysl. „Když
jsem přišla poprvé, nemohla jsem se ohnout.
Teď se mé tělo jen a jen zlepšuje,“ pochvaluje
si své výsledky služebně nejstarší cvičenka, paní
Zdena. O výkony však nejde, smyslem je změna:
chybné stereotypy se dají přecvičit a tím se zlepší
stav těla. Více se dozvíte na stránkách
www.vecernice50.cz. Pavla Hobstová ■

DRŽTE PALCE
ARNOŠTU PETRÁČKOVI
Handicapovaný plavec, který v roce 2016 získal na Paralympiádě v Riu de Janeiru zlatou
medaili v závodě na 50 metrů znak, se letos
účastní mistrovství světa v Mexico City, které
probíhá 27. 11.–7. 12. 2017. A jedním z míst,
kde se na závody připravoval, byl i bazén na
Kraví hoře.
Jsme rádi, že jsme mohli Arnoštovi nabídnout
tréninkové zázemí a při této příležitosti jsme
se ho také zeptali na pár otázek.
V jakých disciplínách nás budete reprezentovat
na mistrovství?
Zúčastním se závodu na 50 metrů znak a na
50 metrů volný způsob. Znak je má královská
disciplína, doufám, že budu úspěšný. Mexico
City je hodně vysoko nad mořem, je to zhruba
2 500 metrů, ale protože jsme trénovali i v Itálii
právě ve výškách, věřím, že mi to nebude dělat
problém. Trénoval jsem celé léto, udělal jsem
pro závod vše.
Proč trénujete v Brně?
Na našem bazénu v Českých Budějovicích
probíhá už pět měsíců rozsáhlá rekonstrukce,
takže jsme museli s trenérem celé léto i teď na
podzim hledat jiné možnosti a místa pro přípravu
na mistrovství. Skoro celé léto jsme trénovali
v zahraničí, ale dostali jsme i nabídku zúčastnit

se tréninkového kempu Cesta do Tokia v Ostravě, kde se nás sešlo 20 plavců a 20 trenérů,
a rádi jsme se zúčastnili. Každý den jsme měli
tréninky i semináře, přijeli za námi například
Alenka Nývltová, Květoslav Svoboda a Tomáš
Verner. Měli jsme mezi sebou plavce z jižní Afriky
a Austrálie, bylo to fajn, předávali jsme si zkušenosti, jsou to vítězové z olympiády, byla to pro
nás pěkná motivace. Vzhledem k zemětřesení
v Mexiku byl první termín mistrovství odložen,
nový je 27. 11.–7. 12. 2017. Proto jsme museli začít
řešit náhradní tréninková místa. No a napadlo
nás Brno a bazén na Kraví hoře, kde se letos
konaly plavecké závody handicapované mládeže Emil open. A protože máme vynikající vztahy s nadací Emil a výborné zkušenosti s lidmi
z radnice Brno-střed a ze správy bazénu, zkusili
jsme to u vás a vše vyšlo.

30 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2017

Co děláte, když neplavete?
Kromě závodního plavání studuji Vysokou
školu technologicko-ekonomickou v Českých
Budějovicích, obor management a marketing.
Kromě plavání rád jezdím na lyžích a na kole.
Velkou oporou ve všech aktivitách jsou mi rodiče a trenéři, se kterými trénuji už devátým
rokem.
Arnošt Petráček má od narození vrozenou
vadu horních i dolních končetin. Sám se kromě
sportu a studií věnuje pomoci dalším handicapovaným, spolupracuje na projektu Lipno bez
bariér a pomáhá mentálně postiženým s plaváním. Přibližuje jim vodu, učí je nebát se jí,
v ideálním případě i plavat. Kromě toho všeho
také dělá rozhodčího na zdravých i handicapovaných plaveckých závodech. A pokud vyšetří ještě trochu času, pomáhá v partnerské firmě
s marketingem.
Svým handicapovaným přátelům říká: „Hledejte důvody, aby to šlo, zjednodušte si to,
nebojte se říct svému okolí, ať vám pomůže.
A uvidíte, že to půjde.“
Držte Arnoštovi palce, zaslouží si to. Redakce
zpravodaje i pracovníci bazénu na Kraví hoře
věří, že Arnošt uspěje a přiveze další zlato pro
(kad) ■
Českou republiku.

Sport

KRASOBRUSLAŘSKÉ
VÁNOCE

BRUSLÍME
NA MORAVÁKU
I NA KRAVÍ HOŘE
Městská část Brno-střed bude letos
provozovat dvě kluziště. Jedno najdete
nově na Moravském náměstí u Jošta
a druhé tradičně v areálu bazénu na
Kraví hoře.
Ledová plocha na Moravském náměstí
má rozměr zhruba 800 m2 a vede kolem
i pod jezdeckou sochou Jošta. Nohy
sochy budou opatřeny zábranami, aby
nedošlo k úrazu bruslařů. Kluziště je
vybaveno novou technologií, která
umožňuje provoz kluziště i při vyšších
venkovních teplotách, a to až do cca
13 stupňů Celsia. Kluziště bude otevřeno
každý den od 10.00–21.00 hodin, bruslit
se bude ve dvouhodinových blocích.
Cena za bruslení v jednom dvouhodinovém bloku pro dospělého bude 100
korun, pro děti nad 6 let, seniory a držitele ZTP/P 60 korun. Děti do 6 let mají
vstup zdarma. Předpokládaný termín otevření pro veřejnost je začátkem prosince.
Na Moravském náměstí se bude bruslit
i na Štědrý den a Silvestra. Zavřeno bude
pouze 1. 1. 2018. Druhá ledová plocha,
která se nachází na tradičním místě
v areálu bazénu na Kraví hoře, bude otevřena ihned, jak to počasí dovolí a bude
možno ledovou plochu mrazit. Vstupné
pro dospělého za dvouhodinový blok
bude 80 korun, zlevněné vstupné za
50 korun. Vzhledem k tomu, že bude kluziště sloužit částečně i k pronájmům pro
organizované sportovní skupiny, je vhodné ověřit si dostupnost kluziště na
www.kravihora-brno.cz. Na Štědrý den,
na Silvestra a Nový rok se nebruslí.
(kad)

V sobotu 16. prosince 2017 ve 13.00 hodin se
v DRFG Areně sejdou již podevatenácté krasobruslaři nejen z celé České republiky k zahájení nové závodní sezony skupin synchronizovaného bruslení – SANTA CLAUS CUP 2017.
Letošní ročník prestižního krasobruslařského
klání je současně reprezentační prověrkou pro
české seniorské a juniorské týmy. K vidění bude
více než 20 týmů všech věkových kategorií. Tento
tradiční závod pořádá již od roku 1997 Skating
Club Brno, z. s., první a jediný krasobruslařský
klub v České republice, specializující se na tuto
krásnou a nejmladší krasobruslařskou disciplínu.
Synchronizované krasobruslení je spojením krá-

sy, elegance a přesnosti pohybů při náročné
a pravidly přesně dané prostorové choreografii,
kterou předvádí 12–16 krasobruslařů v jeden
okamžik na ledové ploše. Soutěžní týmy musejí
ovládat prvky jak sólového, tak párového krasobruslení, které využívají při originálních anáročných prostorových formacích, a to vše v souladu
s hudebním doprovodem. Stejně jako v loňském
roce je i letos závod pořádán jako benefiční sportovní akce pro brněnské ParaCENTRUM Fenix,
na jehož činnost bude věnován výtěžek z dobrovolného vstupného. K příjemně strávené
poslední předvánoční sobotě vás zvou domácí
žákovské týmy synchronizovaného bruslení
Bublinky a Ice Dreams.
RNDr. Irena Holoubková

■

DNY SPORTOVIŠŤ
V BRNĚ

■

Dnů sportovišť města Brna se bude společnost STAREZ – SPORT, a. s., účastnit
letos už potřetí. Tentokrát to bude v povánočním termínu od středy 27. prosince do
pátku 29. prosince.
Návštěvníkům ojedinělé akce se otevře
několik brněnských sportovišť zdarma. Rodiče i s dětmi si je mohou prohlédnout a zároveň vyzkoušet, jaké nabízejí možnosti. Už

dva předchozí ročníky ukázaly, že jde o populární událost a také letos pořadatelé očekávají
vysokou návštěvnost. Ve Dnech sportovišť
města Brna zpřístupní své areály například
Aquapark Kohoutovice a Lázeňské a relaxační centrum Rašínova nebo Městský plavecký stadion Lužánky. Pro návštěvníky bude
připraven blokový vstup zdarma. Rašínova
nabídne bazén a wellness. V aquaparku proběhne 27. prosince v jedenáct hodin dopoledne Mistrovství Brna v jízdě na toboganu.
V Městském plaveckém stadionu Lužánky
zase 27. prosince proběhne od čtyř hodin
odpoledne lekce jízdy a cvičení na paddleboardech. Ve čtvrtek 28. prosince v poledne
začne v Bazénu Ponávka hodinové cvičení
pro seniory. Zdarma bude také vstup na Kluziště za Lužánkami. Do Aquaparku Kohoutovice a Lázní Rašínova bude nutná ke vstupu
zdarma online rezervace na: ticbrno.cz/predprodej. Více o programu akce se dozvíte na
www.densportovist.cz.
Mgr. Michaela Radimská

■
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Inzerce

Vánoce v Dobrém Špajzu

půjčovna
zdravotnických
pomůcek

Právě jsme zahájili příjem objednávek na drůbež:
Fojtství Gručovice
Farmářské kuře (1,6–2 kg): 149,- Kč/kg
Slepice (1,8–2,2 kg): 166,- Kč/kg
Kohout (2,2–3,5 kg): 192,- Kč/kg
Kachna (3–4 kg): 192,- Kč/kg
Husokachna Mulard (2,8–3,5 kg): 218,- Kč/kg
Zelenka Židlochovice:
Krůta (6–8 kg): 129,- Kč/kg
Krocan (12–18kg): 129,- Kč/kg
Možno objednat i polovinu.

Dále pro Vás připravujeme:
chlazenou zvěřinu, vyzrálé hovězí
a jehněčí v BIO kvalitě, kuřecí a krůtí
maso, králíky a spoustu dalších.

Uzavírka objednávek drůbeže
do 15. 12. nebo do vyprodání.
Z našeho sortimentu Vám rádi zhotovíme
dárkové krabice a koše nebo si u nás
můžete zakoupit dárkové kupóny.

Pekařská 2, Brno-střed
Po–Pá: 7.30–18.30
Marie Steyskalové 2, Brno-Žabovřesky www.dobrejspajz.cz
So: 8.00–12.00

Bonus Brno

Chcete prodat
Vaši nemovitost?
Víte jak správně stanovit
prodejní cenu?

Kontaktujte mě pro konzultaci zdarma.
E-mail: ivana.filousova@century21.cz
www.ivanafilousova.cz

tel. č. 777 729 415

Operátor CNC
Kovář
Odlévač

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
lůžka elektrická polohovací
antidekubitní matrace,
a další…
rozvoz a montáž:
pondělí až pátek 9:00–17:00 hod.
515 548 566, 775 948 955
anporapujcovna@seznam.cz
www.anpora.cz

Příjem inzerce
do zpravodajů MČ
Brno-střed, Královo Pole,
Bohunice, Starý Lískovec,

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

19 000 – 24 000 Kč
22 000 – 29 000 Kč
19 000 – 27 000 Kč

Uvedené pozice mohou vykonávat muži i ženy, požadujeme pouze manuální zručnost, fyzickou zdatnost
a spolehlivost, ostatní Vás naučíme.
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