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AKTUALITY Z RADNICE

Ing. Ivan Zbořil, IČ: 46339221, Vedlejší 697/8,
625 00, Brno-Bohunice.

městské části Brno-střed
Brno-střed se dočká
nových bezplatných Wi-Fi
hotspotů pro všechny
Rada městské části Brno-střed schválila další dvě lokality pro veřejnou Wi-Fi v centru Brna.
Jedná se o přestupní uzel MHD na ul. Nádražní
a přestupní uzel MHD na zastávce Česká na
ul. Joštova. Městská část Brno-střed tak bude
první, kde budou nové hotspoty v rámci magistrátního projektu zřízeny, další městské části
budou následovat.
„O rozšíření stávajících lokalit usilujeme už
dva roky, jsme rádi, že Rada města Brna
konečně minulý týden schválila potřebné podklady, aby TSB mohlo vysoutěžit hardware
i dodavatele dat. Zde jsme se snažili magistrátu pomoci, předběžně jsme vyjednali s jedním z providerů, že data v potřebném objemu
dodá zdarma, avšak dodávka těchto služeb
ještě bude muset projít veřejnou zakázkou,“
říká Svatopluk Bartík, člen Rady MČ Brno-střed
pro věci legislativně-právní a informatiku.
Nabídka providera garantuje připojení pro
občany zdarma za podmínky využití maximálně 200 MB na jednoho uživatele a jeden den,
a má být garantována přenosová rychlost
2/2 MB pro každého připojeného.
Celkem tak bude v centru Brna brzy možné
využít Wi-Fi připojení zdarma na pěti místech.
Kromě dvou nových lokalit je Wi-Fi zdarma už
dostupná také na náměstí Svobody, Zelném
trhu a zadní části Jakubského náměstí. Tyto
Wi-Fi provozují Technické sítě Brno a. s.

Vítání občánků na radnici
V sobotu 22. září jsme opět vítali nové občánky
městské části Brno-střed. Městská část tak symbolicky získala celkem 40 nových občánků, tedy
dětí, které mají trvalé bydliště na území naší městské části.
Děkujeme všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům adalším přátelům akamarádům,
kteří se slavnostního setkání zúčastnili, že vytvořili
na místě příjemnou a pozitivní atmosféru. Všem
dětem přejeme, ať se jim v naší městské části
dobře žije a bude jim i do budoucna dobrým
domovem.

Pokud máte zájem zúčastnit se Vítání občánků,
vyplňte prosím formulář, který dostáváte na
matrice při vyzvednutí rodného listu. Pokud se
rozmyslíte později, je možné se kdykoliv přihlásit u paní Bronislavy Makaryszynové, tel.:
542 526 211, e-mail: bronislava.makaryszynova@brno-stred.cz.

Veřejná zakázka
na úpravu prostoru
Výstavní-Veletržní
Rada městské části Brno-střed schválila znění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem Úprava
veřejného prostoru mezi ulicemi VýstavníVeletržní při Mendlově náměstí v Brně formou
otevřeného zadávacího řízení. Předpoklad je,
že by stavební práce měly být zahájeny do
konce letošního roku a termín dokončení je
plánován na červenec 2018.

Projektová dokumentace
pro úpravy parku
na Kraví hoře
Rada městské části Brno-střed rozhodla
o vítězném uchazeči o veřejnou zakázku
malého rozsahu na zpracování komplexní projektové dokumentace pro investiční akci
s názvem: Rozšíření parku na Kraví hoře –
obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy. Projektová dokumentace se týká zejména
severního svahu Kraví hory, konkrétně ploch
směrem k ulicím Žižkova a Veveří.
Jejím výsledkem by mělo být kvalitní
a funkční řešení cestní sítě pro pěší vedoucí
z parku na Kraví hoře směrem k ulici Veveří
a dále s tím související doplnění stávající
nedostatečné výsadby stromů a keřů v dané
oblasti.
Dojde i na instalaci mobiliáře a osvětlení
cesty, vedoucí od planetária směrem k Žižkově. Obsahem plnění zakázky je zejména
zpracování dokumentací potřebných stupňů,
a to včetně inženýrské činnosti a stavebního
dozoru. Rada městské části Brno-střed vybrala jako nej vhodnější nabídku uchazeče:

Návrhy na dopravní
úpravy v oblasti ulic
Botanická a Dřevařská
Rada městské části Brno-střed schválila
návrh na osazení odrazového zrcadla na křižovatku Botanická x Dřevařská naproti výjezdu
z ulice Dřevařské. Dále pak schválila návrh
vybudování nového přechodu pro chodce. Na
ulici Botanické není mezi křižovatkami s ulicemi
Kotlářskou, resp. Hrnčířskou žádný přechod
pro chodce. To mimo jiné znesnadňuje dostupnost trolejbusové zastávky Zahradníkova
z oblasti ulice Dřevařská. Proto je zde navrženo
zřízení přechodu pro chodce na křižovatce ulic
Dřevařská a Botanická, a to na rameni blíže
k zastávce Zahradníkova, který by umožnil bezpečný přechod k zastávce trolejbusu na ulici
Botanickou. Další dopravní úpravou, kterou
schválila rada městské části, je obnovení přechodu na křižovatce ulic Dřevařské a Bayerovy,
od domu Dřevařská 24 k domu Dřevařská 20
přes Bayerovu, kde zaniklo dopravní značení
přechodu pro chodce. Místo je stavebně upraveno jako přechod pro chodce. Navíc zde došlo
ke zvýšení intenzity dopravy po zjednosměrnění části ulice Hrnčířské v úseku BotanickáBayerova, proto je navržena tato obnova
dopravního značení. Posledním návrhem je
zavedení zóny 30 km/hod. po celé délce ulice
Dřevařská. Všechny výše uvedené návrhy byly
předány Odboru dopravy Magistrátu města
Brna k projednání, stanovení a realizaci dopravního značení.

Elektromobily
na Šilingrově náměstí
Rada městské části Brno střed schválila
záměr osazení jedné rychlodobíjecí a jedné
standardní dobíjecí stanice a vyhrazení tří míst
pro stání dobíjených vozidel. Rychlodobíjecí
stanice by měla sloužit i pro potřeby veřejnosti,
standardní stanice pouze pro potřeby Úřadu
městské části Brno-střed. Záměr je v souladu
s přijatým Strategickým plánem rozvoje městské části, jehož součástí je podpora budování
dobíjecích stanic pro elektromobily a posilování elektromobility. Městská část také plánuje
nákup elektromobilu pro potřeby Úřadu měst(kad) I
ské části Brno-střed.
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Informace z radnice

OBNOVA BYTOVÉHO FONDU
legislativní proces opět prodloužil, a to ještě
s nejistým výsledkem. Také kvalita provedení
prací značně kolísala podle subjektivního vnímání každého nájemce, pro každého nájemce
bylo standardem něco jiného.
Po mnoha negativních zkušenostech se
vedení městské části rozhodlo přistoupit
k radikálnímu řešení tohoto problému. Veškeré investorské činnosti byly svěřeny do
rukou odborníků. Od data přijetí směrnice
zajišťují pověřené odbory úřadu celý proces
obnovy bytového fondu ze své úrovně.
Jedním z prvních úkolů, který před úřadem
stál, bylo nastavení standardů při opravách
bytů. Prvořadým zájmem bylo provést rekonstrukci jednotlivých bytů tak, aby celkový
výsledek představoval pro budoucího nájemce kvalitu bydlení odpovídající 21. století.
Z nastavených standardů zde pro ilustraci
uvádíme některé stěžejní body.

Standardy při opravách
bytového fondu:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed
přijalo na svém šestnáctém zasedání, konaném 14. 9. 2016, novou vnitřní Směrnici
č. 40 s názvem Pravidla pronájmu bytů
v městské části Brno-střed, která byla
závazná pro občany z řad zájemců o obecní byt.
Tato směrnice celkem radikálně změnila
přístup vedení radnice nejen k výběru vhodných kandidátů na přidělení bytu, ale zcela
zásadně změnila postoj i k obnově bytového
fondu. Uvedená směrnice byla znovu aktualizována, a na 23. zasedání zastupitelstva
13. 9. 2017 byla schválena její aktuální podoba,
která již zcela zapovídá možnost opravy bytu
vlastním nákladem nájemníka.
Získání bytu bylo do té doby spojeno s opravou bytu nájemníkem, a to na jeho náklady.
Formálně se jednalo o podpis tzv. inominátní
smlouvy, což je vlastně smlouva o právu provést stavbu, tedy opravu bytu, který není ve
vlastnictví stavebníka. Tento způsob byl nejrozšířenější možností, jak mohli občané získat
do nájemního stavu bytovou jednotku v naší
městské části. Z dlouhodobé zkušenosti se

však ukázalo, že tato forma pronájmu bytu není
výhodná ani pro jednu ze smluvních stran.
Nový nájemce na sebe musel, kromě zajištění
ﬁnancování, převzít i veškeré starosti spojené
s legislativním vyřízením tohoto typu stavby.
Mnoho bytů, které jsou lokalizovány v Brně-středu, se nachází v památkové zóně, takže
nájemce musel v průběhu přípravy stavby
mimo jiné zajišťovat i vyjádření Odboru památkové péče MMB a samozřejmě se tímto rozhodnutím i řídit. Na každého takového nájemce
byly fakticky kladeny stejné požadavky jako
na projektanta a realizační ﬁrmu dohromady.
V mnoha případech tato snaha vyústila v to,
že předpokládané náklady na rekonstrukci
bytu se několikanásobně zvýšily a termín realizace se neúměrně prodlužoval. Tyto změny
samozřejmě vyvolávaly opakované projednávání ve volených orgánech, a to ještě v lepším
případě. Nebyli výjimkou občané, kteří na celý
takto zdlouhavý proces rezignovali a provedli
stavbu de facto bez odsouhlasení. Tito stavebníci pak měli velké problémy se získáním
nájemní smlouvy, neboť jejich v podstatě černá
stavba se musela zpětně legalizovat, čímž se
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• vybudování etážového vytápění v bytě jako
náhradu za nejrozšířenější lokální plynové
topení
• zřízení samostatného sociálního zázemí
v bytě, protože u neopravených bytů v pavlačových domech je často WC mimo byt, případně koupelna je součástí kuchyně apod.
• zřízení kuchyně nebo kuchyňského koutu
vč. vybavení spotřebiči
• kompletní výměna všech starých rozvodů,
tedy plynu, elektroinstalace, vodoinstalace,
odpadů
• provedení nových podlah, v případě, že se
jedná o přízemní byt, včetně provedení izolace proti spodní vodě.

Od uvedené změny směrnice
opravila městská část Brno-střed:
• v roce 2016: 49 bytů z úrovně Odboru
investičního a správy bytových domů
a 34 bytů z úrovně Správy nemovitostí
městské části, celkem tedy 83 bytů
• v roce 2017: k dnešnímu dni 47 bytů OISBD
+ 23 bytů SNMČ, celkem tedy 70 bytů
Do konce letošního roku máme naplánováno opravit ještě dalších zhruba 20 bytů.
Petr Liškutin I
vedoucí Odboru investičního
a správy bytových domů

Informace z radnice

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
VE ŠKOLÁCH BRNA-STŘED

Městská část Brno-střed zahájila první ročník Participativního rozpočtu do škol. Do
projektu se zapojilo všech 11 základních
škol, které městská část zřizuje. Ta pro každou školu vyčlenila 30 000 korun, které
jsou určeny pro projekty, které si navrhnou
sami žáci.
Proces Participativního rozpočtu do škol
probíhá v sedmi krocích, kterými žáky ve věku
10 a více let provází školní koordinátor z řad
pedagogů. Vybraní školní koordinátoři prošli

5. října 2017 podrobným školením od zástupců společnosti Demokracie 21, se kterou radnice Brno-střed v rámci tohoto projektu spolupracuje, a školy tak mohou v nejbližších
dnech pustit projekt do života.
„Jsem rád, že se nám podařilo pro žáky
našich škol zajistit prostředí, ve kterém si
mohou nejenom navrhnout jakýkoliv projekt,
ale i v rámci demokratických procesů si jej
se spolužáky vyargumentovat a z nejlepšího
projektu se po jeho realizaci také radovat.

Myslím, že takový praktický kontakt s demokracií je pro žáky opravdovou výzvou a že
nám děti ukáží, jak jsou zdatné i v této oblasti.
Věřím, že v rámci navrhovaných projektů na
nás čeká nejedno překvapení,“ říká k projektu Martin Landa, starosta městské části
Brno-střed.
Proces participativního rozpočtu do škol
obvykle trvá zhruba jeden měsíc a je složen
z přípravy procesu koordinátorem, navrhování projektů žáky, schválení projektů k hlasování komisí zástupců vedení školy, propagační kampaní na podporu schválených
projektů mezi spolužáky a on-line hlasování.
Důležitá je ale i poslední fáze: realizace pro(kad) I
jektů.

NÁŠ PARK USPĚL V SOUTĚŽI
Kompletně revitalizovaný park v jednom
z největších vnitrobloků mezi ulicemi
Křídlovická-Zahradnická získal jedno z ocenění v soutěži Park roku 2017.
O titul Park roku 2017 se ucházelo třináct
parků, což je nejvíce v historii odborné soutěže, kterou pořádá profesní sdružení Svaz
zakládání a údržby zeleně od roku 2003.
Odborná porota navštívila přihlášené parky
v polovině září.
Náš park získal cenu zakladatele soutěže
udělenou na základě rozhodnutí poroty.
Cena profesora Jaroslava Machovce byla
vnitrobloku Zahradnická-Křídlovická-Poříčí-Ypsilantiho udělena za zapojení místní komunity do plánovacího procesu, respektování
historie místa, použití květin a ovocných dřevin. Díky příkladnému přístupu investora
a projektantky vznikla sousedská sdílená
zahrada pohostinně otevřená přes den veřejnosti.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 5. října 2017 v Olomouci Cenu profesora
Jaroslava Machovce za městskou část Brno-střed převzala místostarostka Mgr. Jasna
Flamiková, která k ocenění dodává: „Ocenění
si velmi vážíme. Navíc se nám potvrdilo, že
mluvit s místními dopředu o tom, jaký park
je a jaký by být měl, má rozhodně velký smysl.
A to i proto, že názory jsou různé a je dobré
je vzájemně dopředu prodiskutovat. Ráda
bych také vyzdvihla práci paní architektky
Evy Wagnerové, která k obnově parku přistoupila s velkým respektem. Ocenění jsme
získali také její zásluhou.“
První místo v soutěži Park roku 2017 získala
obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích, na
druhém místě se umístila revitalizace zahrady
piaristického kláštera v Příboře a třetí místo
získal Park Balabenka na Praze 9.
(kad)

I
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BESEDY SE STAROSTOU
Zajímá vás dění v naší městské části? Máte
nezodpovězené otázky a nevíte, koho se
zeptat? Máte nápady co změnit, upravit,
co by pomohlo vám i vašemu okolí? Nebo
se jen chcete seznámit se starostou, prohodit s ním pár slov? To jste pak ideálními
návštěvníky besed se starostou.
Vážení občané, srdečně vás zveme
na kávu s Martinem Landou, starostou
MČ Brno-střed.
V průběhu listopadu, prosince i začátku
příštího roku bychom pro vás rádi uspořádali sérii setkání, besed u kávy, a to na
různých místech tak, abychom se přiblížili
všem, neopomněli žádný kout naší městské části.

Podobrazy, kterou najdete v přízemí Tržnice
Brno na Zelném trhu.

Pokud preferujete centrum města nebo
Staré Brno, dovolujeme si vás pozvat:
Ve středu 15. listopadu 2017 od 17.00
hodin do 19.00 hodin jste zváni do kavárny

Ve středu 22. listopadu 2017 od 17.00
hodin do 19.00 hodin jste zváni do Kafé
Mendel, které najdete na Mendlově ná městí 1a, v areálu Starobrněnského kláštera.

Můžete přijít kdykoliv v daném čase,
zdržet se tak dlouho, jak uznáte za vhodné,
ptát se, nebo jen poslouchat, vše je na vás.
Opravdu stojíme o vaši účast, přijďte nám
říci svůj názor na naši městskou část. Chceme ji i nadále zlepšovat, dělat z ní to naše
lepší místo pro lidi. A bez aktivních občanů,
tedy bez vás, se to neobejde.
Pokud se vám nehodí termín nebo místo
setkání, sledujte další čísla Zpravodaje
městské části Brno-střed, budeme vás
v každém z nich informovat o dalších termínech a místech konání.
Jestli máte nápad, kam bychom se měli
vydat ve vašem okolí, připomínky k akci
nebo cokoliv dalšího, co byste nám chtěli
říct, ozvěte se buď do redakce – e-mail:
redakce@brno-stred.cz, nebo přímo starostovi – e-mail: landa@brno-stred.cz.
Těšíme se na setkání s vámi.
(kad)

I

GRATULUJEME JUBILANTŮM

27. září 2017 nám bylo ctí uvítat na radnici
Brno-střed další jubilanty z řad našich
seniorů.
Celkem 14 občanů městské části Brno-střed přijalo v září naše pozvání a přišlo

společně s námi oslavit své životní jubileum.
Mohli jsme tak ve společenském sále strávit
příjemné chvíle se třemi 80letými jubilanty,
dvěma 85letými jubilanty, tři jubilanti slavili
krásných 90 let, tři jubilanti 91 let, dva jubi-

lanti 92 let a jedna jubilantka s námi přišla
oslavit dokonce 94 let. O kulturní program
během setkání se postaraly herečky Divadla Polárka paní Kateřina Francová a Táňa
Hlostová, klasické tóny známých skladatelů
na klavír přednesl Konstantin Tischko, klavírista a profesor brněnské JAMU.
Zářijové setkání bylo jubilejní i pro radnici
Brno-střed, protože je to přesně rok, co jsme
tuto tradici setkávání se s jubilanty na radnici
uvedli do života. Proto pro nás bylo velkým
potěšením, že jsme mohli dva jubilanty uvítat
již podruhé, že měli zájem a chuť opět za
námi přijít.
(kad)

I

TŘÍDĚNÍ PRO VÁŠ DŮM
Díky projektu Černé za barevné bylo v městské části Brno-střed dodáno do domů
625 nádob na papír, 670 na plast a v oblasti
Stránic 234 nádob na bioodpad.
Projekt, který naše radnice iniciovala a na
kterém spolupracuje se statutárním městem
Brnem a společností SAKO Brno, odstartoval
letos v březnu. V září byly barevné nádoby
dodány do poslední, třetí oblasti Brna-střed.

„Zájem obyvatel o třídění nás příjemně
překvapil. Mnozí si po vyzkoušení ,třídění
v papučích‘ volali o přidání dalších nádob,
protože původní dodané nestačily. Pozitivně
by se tento fakt měl projevit nejen v menším
množství směsného odpadu určeného ke
spálení, ale také nepřeplňováním kontejnerů
na veřejných sběrných místech,“ přiblížila
místostarostka Jasna Flamiková.
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O nádoby na tříděný odpad si můžou
zástupci domů stále průběžně žádat. Podmínkou pro jejich dodání je umístění nádob mimo veřejné prostranství. Kompletní
podmínky, harmonogram svozových dnů
a letáky s návodem, co a do které nádoby
odhodit, najdete na www.brno-stred.cz/cerne-za-barevne-trideni-pro-vas-dum.
Marta Vojáčková

I

Informujeme

DĚTSKÉ CENTRUM
SOKOLA BRNO I

Sokol Brno I, který je největší sportovní
organizací v městské části Brno-střed, připravoval již od roku 2012 projekt zaměřený
na všestrannou pohybovou průpravu dětí
od 2 do 15 let a spojený s částečnou rekonstrukcí sokolského Stadionu na Kounicově
ulici.
Právě všestranná, tedy nespecializovaná
pohybová činnost je pro sokolskou organizaci charakteristická a brněnská jednota v ní
má dlouholetou a velmi pozitivní zkušenost.
Kromě vrcholových oddílů sportovní gymnastiky, šermu a beachvolejbalu je právě
tělesná výchova dětí hlavní náplní činnosti
Sokola Brno I. Nastavená metodika a struktura cvičení s dětmi od nejútlejšího věku se
stala výchozím principem k projektu Dětské-

ho centra, které bylo otevřeno 27. října 2017
je založeno na celoročním provozu pro 600
dětí. Kromě rekonstruovaných prostor Stadionu využívá Dětské centrum také přilehlý
venkovní areál a v letních měsících také tábořiště u Náměště nad Oslavou. Obnova prostor
Stadionu určených pro Dětské centrum stála
celkem 40 milionů korun a městská část Brno-střed se na něm podílela částkou 1 milion
korun. Podle projektu brněnských architektů
Petra Všetečky a Roberta Václavíka vzniklo
v Brně zcela unikátní a krásné prostředí, kde
je podle sokolských principů hlavním smyslem radost z pohybu. Máte-li zájem o naše
aktivity, navštivte www.tjsokolbrno1.cz.
Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed

HŘBITOVY BUDOU
OTEVŘENÉ DÉLE
Dušičky, Vánoce, Velikonoce. Během období, kdy na hřbitovy přichází nejvíce lidí, zůstanou jejich brány otevřené déle.
Během Dušiček mohou občané na Ústřední hřbitov a hřbitov v Židenicích přijít až do
19.00 hodin, na ostatní hřbitovy dokonce do
21.00 hodin. Delší otevírací doba se vztahuje
nejen na den Památky zesnulých 2. listopadu,

ale bude platit od 28. října do 5. listopadu.
Tatáž prodloužená otevírací doba se dále
týká Štědrého dne včetně dvou dnů, které
mu předcházejí, a období od Velkého pátku
do Velikonočního pondělí. Ranní otevírací
doba zůstává nezměněna, po celý rok
začínají hřbitovy svůj každodenní provoz
(kad) I
v 7 hodin.

ŠÉFDIRIGENTEM
FILHARMONIE
BRNO JE DENNIS
RUSSELL DAVIES

Světoznámý umělec povede orchestr
od příští sezony. Je známý mimořádným rozpětím repertoáru od baroka
po soudobou hudbu, odborníci z celého světa ho považují za jednoho z nejinovativnějších a nejodvážnějších dirigentů klasické hudby.
Do Brna Dennis Russel Davies přichází z Brucknerova orchestru v Linzi
a tamní opery, které vedl jako šéfdirigent
a hudební ředitel patnáct sezon. Za
sebou má přitom osmačtyřicet let v čele
orchestrů, oper či festivalů po celém světě. Kromě toho je také vyhledávaným
klavíristou, chtějí s ním spolupracovat
významné orchestry, skladatelé i interpreti. V Brně bude působit spolu s Heribertem Schröderem, uměleckým poradcem, se kterým ho pojí letitá spolupráce.
Společně s dramaturgem Filharmonie
Brno Vítězslavem Mikešem a nově jmenovaným stálým hostujícím dirigentem
Robertem Kružíkem tedy budou určovat
hudební směřování orchestru v následujících letech. „Zaujal mě orchestr
a také město, které chápe svoji roli
v České republice i na mezinárodní scéně, nebojí se být ambiciózní a riskovat.
Díky mým americkým kořenům na Středozápadě je mi Morava blízká, a tím, že
dlouho žiji v Linzi, tedy v Horním Rakousku, jsem získal hluboké uznání pro naše
společné středoevropské dědictví. A příležitost přispět k rozvoji nového koncertního sálu je výjimečná. Těším se na skvělou hudbu s Filharmonií Brno,“ říká
Davies.
(kad) I
Foto: Ivo Vaněk
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VÝMĚNY OBECNÍCH
BYTŮ
Bydlíte v obecním bytě a chtěli byste jej
vyměnit za větší, menší, byt v jiné lokalitě?
Město Brno spustilo nový internetový
portál, který vám s výměnou pomůže.
Zastupitelstvo města Brna na červnovém
zasedání schválilo nová Pravidla pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města
Brna. Ta nabývají účinnost k 1. říjnu letošního
roku. Jednou z novinek je i možnost výměny
bytů ve vlastnictví statutárního města Brna
přes nový internetový portál:
https://vymenabytu.brno.cz.
Na portálu nájemce městského bytu jednoduše vyplní základní údaje o obývaném
bytě, tedy jeho lokalitu, velikost, vybavení,
nájemné a náklady na služby a zadá požadavek, za jaký byt by ten svůj rád vyměnil.
Pak už může jen očekávat, že se najde ten
správný nájemce na druhé straně a může
dojít k výměně. Pravidla pronájmu bytů
v domech v majetku města Brna stanovují,
že si mohou nájemci vyměnit byty jen
s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů,
které jsou oba v majetku města Brna, nebo
v majetku města Brna a jiné obce. (kad) I

NA RIVIÉŘE
UŽ PRACUJÍ STROJE

Unikátní, půl kilometru dlouhý obloukovitý
bazén na Riviéře od 22. září 2017 prochází
rozsáhlou rekonstrukcí. Pokud vše půjde
podle plánu, návštěvníci by se měli už příští
sezonu koupat v novém bazénu.
Velká rekonstrukce koupaliště Riviéra
bude stát bezmála čtvrt miliardy korun. Hlavním cílem oprav je zamezení masivnímu
průsaku vody z původního betonového bazénu. Provozovatelé koupaliště odhadují, že
každý den z bazénu na Riviéře vyteklo zhruba
200 kubíků vody. Modernizace bazénu bude
provedena nerezovými vanami, které budou

osazeny na sanovaný stávající podkladový
beton. Největší koupací areál v Brně dostane
ale také nový tobogan, skluzavku, vodní
lehátka, perličky a další atrakce, které doposud v areálu chyběly. Velká část peněz však
půjde i do míst, která návštěvníci běžně nevidí. Bazén dostane kompletně nové technologie a ﬁltry.
Podle harmonogramu by měly být práce
hotovy do konce května, v červnu by potom
na Riviéře probíhal zkušební provoz. Návštěvníci by se mohli poprvé vykoupat v červenci
(kad) I
příštího roku.

PRESTIŽNÍ JIHOMORAVSKÉ
OCENĚNÍ
V pondělí 6. listopadu 2017 bude v sále
konventu Milosrdných bratří ve Vídeňské
ulici udělena deseti významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje takto
již od roku 2004 oceňuje vynikající zásluhy
o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské
a jiné výjimečné činy osobností, které se na
území kraje narodily, žijí nebo s ním jsou spojeny jiným působením. K dosavadním držitelům prestižního ocenění patří například
výtvarník Valér Kováč, sportovci Věra Růžičková, Karol Divín, Jiří Daler, Jan Smolík nebo
muzikanti Jaromír Hnilička, Jožka Černý či
Hana a Petr Ulrychovi. Zajímavostí je, že všichni zmínění byli v minulosti čestnými hosty
slavnostního setkání a koncertu k osvobození
a Příhraničních slavností, které se pořádají
tradičně poslední dubnový den v sadech
Národního odboje. Mezi aktivní účastníky Příhraničních slavností patří i letošní laureáti

Ceny Jihomoravského kraje, letošní jubilanti
Mojmír Bártek (75) a Miroslav Kasáček (80).
Dlouholetý člen Orchestru Gustava Broma,
skladatel, aranžér a pedagog Mojmír Bártek
obdrží cenu za umělecký přínos v oblasti hudby, a Miroslav Kasáček (na snímku s generálem Emilem Bočkem), zakladatel sdružení
PAMĚŤ a spoluautor několika význačných
publikací, pojednávajících o pohnutých
a dlouho tabuizovaných etapách naší historie,
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bude oceněn za činnost, která výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj. Dalšími oceněnými v této oblasti budou Zdeněk
Doležel, Jaromír Hanák, Bohumil Hlaváček
a Zdeněk Novák, cenu za hrdinský čin obdrží
Bohumil Robeš, za práci s mládeží Vilém Koutník a Ladislav Černý a za přínos v oblasti sportu Miroslav Jandásek.
Vladimír Koudelka I
Foto: Igor Zehl
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BEZPEČNÝ STŘED
PRO SENIORY PRÁVĚ PROBÍHÁ
Zajímáte se o cvičení vhodné pro seniory?
Chcete se dozvědět, jak se bránit nečestným praktikám prodejců a jaké jsou zásady
prevence proti kriminalitě? Přijďte 23. listopadu 2017 ve 14.00 hodin do společenského sálu na radnici Brno-střed, Dominikánská 2.
V říjnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o realizaci projektu v rámci prevence
kriminality. A jsme rádi, že jste zareagovali
a zapojili jste se. Dne 3. října v Klubu seniorů
Městské části Brno-střed na Křenové ulici
a 10. října v Klubu seniorů na Václavské ulici
proběhla první část projektu. Na obě akce
dorazilo vždy na 20 seniorů a během celého
setkání vládla příjemná atmosféra. Součástí
programu bylo i cvičení, které vedla Dr. Toufarová, majitelka AC Fitness Brno. Ta nejdříve
vysvětlila, proč je důležité pravidelně cvičit
a posilovat, následně se všichni zapojili do
cvičení. 25. října pak proběhlo setkání seniorů na radnici. Mohli si nejen zacvičit s Dr. Toufarovou, ale dozvěděli se také spoustu důležitých informací, jak se bránit nečestným
praktikám prodejců od Gerty Mazalové
z SOS Asociace a také živě diskutovali se

strážníkem Luboslavem Fialou o prevenci
kriminality.
„Bezpečnost našich obyvatel, ať už dětí
nebo právě seniorů, je jednou z priorit naší
radnice. Proto jsem rád, že je zájem o naše
výukové programy a bezpečnostní projekty,
že máme aktivní základnu seniorů, kteří se
chtějí vzdělávat a programy navštěvují. Této

problematice se chceme věnovat i do
budoucna, bezpečnost v naší městské části
je velmi důležitá,“ říká Martin Landa, starosta
MČ Brno-střed. Pokud jste se ještě nestihli
zúčastnit některé akce v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory, využijte poslední příležitost 23. listopadu 2017. Vstup je zdarma.
Ludmila Zrůstová

I

PŘEDNÁŠKY NEJEN PRO 60+
POKRAČUJÍ
Seznam přednášek
na listopad:
I 7. 11. 2017: Domácí násilí. Připravil Bílý
kruh bezpečí z. s., přednáší PhDr. Marie
Štorková.
I 14. 11. 2017: Oběti trestných činů – senioři.
Připravil Bílý kruh bezpečí z. s., přednáší
PhDr. Marie Štorková.
I 21. 11. 2017: Základy práva – dědictví, dluhy, exekuce. Připravil Spokojený senior –
KLAS z. s., přednáší JUDr. Irena Spitzová.
I v listopadu pokračují zajímavé akce Přednáškového cyklu (nejen) pro 60+, které pro
vás připravila radnice Brno-střed a Káveeska p. o., kulturně vzdělávací středisko.
Všechny přednášky se konají ve společenském sále radnice na Dominikánské 2,
vždy od 10.00 hodin a vstup je zdarma.

Představujeme Bílý kruh
bezpečí z. s.
Senioři jsou častým cílem trestné činnosti.
Mnohé o této problematice se dozvíte na
přednáškách organizace Bílý kruh bezpečí.

Ta se zaměřuje na pomoc obětem trestných
činů, a to přímým i nepřímým, dále pozůstalým
či svědkům trestných činů. Bezplatná poradna poskytuje právní informace, psychologické poradenství, sociální poradenství a praktické rady.

Představujeme Spokojený
senior – KLAS z. s.
KLAS Klub aktivních seniorů je organizace,
která podporuje aktivní životní styl seniorů.
Jeho součástí je i dostatečná informovanost
a celoživotní vzdělávání v nejrůznějších
oblastech života. Na přednášce KLASu se
dozvíte praktické právní rady pro řešení životních situací, jako jsou exekuce, vypořádání
dluhů, dědictví. KLAS však nabízí mnohé další
aktivity nejen pro seniory, ale i pro jejich rodinné příslušníky, a to včetně poradny v právní
(kad) I
a sociální oblasti.
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HLASUJTE PRO PROJEKTY
NA BRNĚ-STŘED

Dáme na vás, projekt brněnského participativního rozpočtu, jde do velkého ﬁnále.
A Brno-střed má mezi ﬁnálovými 84 projekty celkem 26 želízek v ohni. Hlasujte,
abychom uspěli a projekty se mohly příští
rok realizovat.

V průběhu října až do 8. listopadu 2017
se můžete s projekty osobně seznámit na
náměstí Svobody, poté budou vystaveny
ještě od 9. do 20. listopadu 2017 u OD Centrum na Kobližné ulici.
Projekty, které soutěží o realizaci, kterou

zaplatí město Brno, jste navrhovali vy sami,
občané města, a také vy sami, občané města, o nich rozhodnete v hlasování.
A celkem 26 úspěšných projektů v naší
městské části čeká na vaše hlasy ve velkém
celoměstském hlasování.
To bude probíhat elektronicky na stránkách www.damenavas.cz od 1. do 22. listopadu, nebo můžete hlasovat i osobně po
celý den 14. listopadu 2017 v Knihovně Jiřího
Mahena na Kobližné.
Šanci uspět mají projekty s největším počtem hlasů, a to až do hranice naplnění částky 20 milionů korun.
„Překvapilo mě, kolik zajímavých projektů
se do participativního rozpočtu přihlásilo.
Věřím, že vítězné projekty nám budou dlouhou dobu sloužit a dělat radost, a právě
široký zájem veřejnosti je zárukou toho, že
zvítězí opravdu ty nejlepší z nich. Doufám,
že úspěch prvního ročníku zahájí tradici
a že si občané zvyknou této platformy
využívat i v budoucnu k řešení svých potřeb
a zájmů v rámci Brna,“ hodnotí projekt
Dáme na vás starosta městské části Brno-střed Martin Landa.
(kad)

I

OPRAVDOVÍ ČERTI
NA ZELŇÁKU
Strašidelná podívaná čeká na konci listopadu brněnský Zelný trh. Celým náměstím
projde v pátek 24. listopadu procesí více
než stovky pravých rakouských čertů
v děsivých maskách za doprovodu hudby
a ohnivých efektů. Organizátorem akce je
Tržnice Brno.
Obrovské dlouhé rohy, hrůzostrašné, ručně
vyřezávané dřevěné masky, oblečení z pravých zvířecích kůží a zvonce okolo pasu. Tihle
čerti jsou zkrátka hodně realističtí, nejsou to
ti dobromyslní hudrující, uhlím zamazaní
rohatci, na které si pamatujete z dětství, kdy
obcházeli sousedy v botách vašeho strejdy.
„Mezi čertovskými skupinami je o brněnský
pochod obrovský zájem, očekáváme, že jich
přijede víc než sto,“ říká provozovatel Tržnice
Brno Pavel Bartošek. Celá akce bude navazovat na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

na Zelném trhu. Čerti budou vycházet z Tržnice
Brno východem z Mečové ulice, obejdou Zelný
trh a svůj pochod skončí opět v budově tržnice.
Celý pochod bude trvat asi hodinu.
Tradice pochází z Rakouska. Počátky průvodů rakouských čertů, tzv. Krampus, se datují
do poloviny 19. století, tradice však sahá
až ke keltským rituálům. Krampus vznikl
v rakouských Alpách, odkud se postupně
rozšířil do celého Rakouska i okolních států.
Toto alpské strašidlo se objevuje především
v době adventu.
Rakouští čerti jednou za rok scházejí z hor
dolů do údolí potrestat hříšníky. Obyvatelé
téměř každé rakouské vesnice se jednou za
rok účastní nějakého průvodu čertů, které
se konají od listopadu až do konce prosince.
„Ďábelská maska je sběratelským kouskem, který se v Rakousku dědí z generace
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na generaci. Vyřezává se z jednoho kusu
dřeva v rakouských řezbářských dílnách
a každá z nich má originální rys řemeslníka,
který ji vyrobil. Dřevěná maska váží běžně
i deset kilo, rohy jsou ve většině případů skutečně zvířecí a také obleky jsou ušité ze zvířecích kůží. Typické pro tyto čerty jsou velké
zvony, které mají čerti u pasu a vydávají hlasitý výstražný zvuk. V ruce drží pravé koňské
ocasy a spletené mrskačky, kterými čerti
pacifikují extrémně zlobivé a vzdorovité hříšníky. Celý oblek váží přes čtyřicet kilogramů,“
popsala za pořadatele Adele Steinbock.
Jan Šmikmátor

I

Informujeme

BLÍŽÍ SE ADVENTNÍ ČAS,
JAKÝ LETOS BUDE?

středu bude vévodit Zimní bar, na pódiu bude
připraven kulturní program a pod ním Design
market. Pod stromem nebude chybět sbírka
Českého červeného kříže, na pódiu adventní
koncerty České televize, Čtení dětem nebo
Česko zpívá koledy. Dominikánské náměstí
bude pěší zónou s romantickými kulisami
Nové radnice a kostela sv. Michala. Bude prostorem pro skvělou gastronomii a tradice spojené s betlémem, Ježíškovou poštou, zoo
koutkem, charitou a jarmarkem neziskovek.

Na 24. listopad letos vyšel ten den, kdy se
na brněnských náměstích rozsvítí vánoční
stromy, otevřou se stánky s řemeslným
zbožím i dobrotami k jídlu, pití a rozběhnou
se adventní programy. A co nás letos čeká?
Advent na Zelňáku se ponese v tradičním
duchu lidových řemesel a kvalitního sortimentu,
důraz bude i letos kladen na adventní zvyky
a vánoční symboly. Pro návštěvníky bude připraveno celkem 114 prodejních stánků, z nichž
více než 60 % bude nabízet řemeslné a dárkové zboží, které bude doplněno tematicky
vhodným sortimentem občerstvení a nápojů.
Dva stánky budou opět věnovány pro prezentaci a prodej výrobků neziskových organizací.
Nově se letos adventní trhy propojí s Tržnicí
Brno, díky pěší zóně před tržnicí vznikne plynulý průchod na radniční nádvoří. Mimo pravidelný hudební a divadelní program, který
bude probíhat každý den od 15.00 do 20.00
hodin, budou nově zařazena představení
vánočních zvyků cizích zemí formou divadelních scének, zpěvu koled či ochutnávek vánočních pokrmů. Novinkou bude i cyklus Brněnské
pověsti ožívají, kdy herci ztvární vybrané pověsti mezi návštěvníky přímo na tržišti a proběhne
vědomostní soutěž Hádej brněnskou pověst
o sladké ceny. Součástí programu bude i pokus
o rekord při vytvoření největšího dopisu Ježíškovi.

Vánoc se uskuteční od 16.00 hodin. V programu vystoupí Mr. Swing Band, Dětský sbor Brno
a rozsvícení stromu bude doprovázet světelná
show. V pátek také začnou vánoční trhy. Od
9.00 do 21.45 hodin budou otevřeny stánky
na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí
a překvapení na návštěvníky Brna a Brňany
čeká v Radnické ulici. Náměstí Svobody bude
místem přátelských setkání a zábavy. Jeho

Advent na Moraváku bude probíhat
v podobném duchu, jako tomu bylo v loňském roce. Adventní trhy budou koncipovány jako společný kulturně-obchodní prostor, ve kterém se potkají kvalitní řemeslníci,
obchodníci zaměřující se na prodej tematického zboží, dobrá gastronomie a bohatý
kulturní program. Prostor pro prezentaci své
činnosti a prodej svých výrobků dostanou
také charitativní neziskové organizace. Unikátní koncept velkokapacitních šapitó, centrálního baru a otevřeného prostoru parku
i letos poskytne návštěvníkům komfortní
a příjemné prostředí s mnoha zajímavými
atrakcemi, určenými především dětem. Součástí programu je představení dětských
a studentských souborů, nezávislých kapel,
pouličních umělců či multižánrové taneční
večery, ale i originální přírodní betlém Antonína Maloně, adventní naučná stezka se
zvonicí a mnoho dalšího.
Jste srdečně zváni, přijďte do centra Brna,
vyberte si to své náměstí, kde vám bude
nejlíp, a prožijte příjemné chvíle s rodinou,
známými, nebo jen tak, sami, jak vám to
(kad) ■
bude vyhovovat.

Až se v pátek 24. listopadu v 17.00 hodin
na brněnském náměstí Svobody slavnostně
rozsvítí strom, bude jasné, že Brněnské Vánoce 2017 začínají. Oficiální zahájení Brněnských
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Prevence

SKRYTÉ NEBEZPEČÍ
V současné době je chemický průmysl jedním z nejmodernějších odvětví světové
výroby. Chemie se prostřednictvím nejrůznějších čisticích prostředků, kosmetiky,
léků, zahradní chemie nebo autokosmetiky
dostává i do našich domácností.
Náš domov není tak bezpečný, jak si
myslíme. Nebezpečné látky mohou způsobit
podráždění očí a dýchacích cest, bolesti hlavy, závratě nebo poruchy zraku a paměti. Nejohroženější skupinou jsou malé děti, protože
si neuvědomují, že různé látky, jako jsou gely,
tekutiny, spreje nebo granule, se mohou velmi snadno dostat do těla ústy, sliznicí očí,
nosem nebo kůží.
Jaké jsou nejčastější chemikálie, se kterými
se můžeme setkat v domácnosti?
 Kyselina octová – její 4% až 8% roztok je
používán jako kuchyňský ocet, může však
po vniknutí do oka způsobit jeho trvalé
poškození
 Chlornan sodný – žíravina nebezpečná
pro životní prostředí, např. Savo
 Hydroxid sodný – silná žíravina, např.
Krtek
 Kyselina chlorovodíková – žíravá látka,
např. Domestos.

Další velmi nebezpečnou skupinou jsou
hořlavé látky, tj. etanol, aceton, toluen, benzín,
barvy, laky, ředidla a dále propan-butan, který
je často využívaný jako palivo do grilů apod.
Bezpečnostní zásady při nakládání s chemickými přípravky:
 nebezpečné látky skladujte na bezpečném místě, mimo dosah dětí
 přípravky vždy ukládejte odděleně od
potravin a v chladu
 zachovávejte návody k použití při práci
s chemikáliemi
 při práci dodržujte zákaz kouření, zajistěte
dobré větrání a používejte předepsané
ochranné pomůcky
 používejte pouze originální nádoby
s ochranným uzávěrem, nikdy nepoužívejte nádoby od nápojů nebo potravin
 při práci zabraňte vniknutí chemikálií do
životního prostředí, půdy, vod a kanalizací
 po práci s chemikáliemi si pořádně umyjte
ruce proudem vody
 při zasažení očí vyplachujte oči proudem
tekoucí vody nejméně 10 minut
 při nadýchání okamžitě postiženého
dopravte na čerstvý vzduch

JSTE PŘIPRAVENI?
Od 1. listopadu do 31. března zákon ukládá
povinnost přezout vozidlo na zimní pneumatiky. A to za podmínek, kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu a námrazy nebo by se vlivem
povětrnostních podmínek mohla během
jízdy vyskytnout.
Dopravní značky Zimní výbava a Zimní výbava –konec jsou dopravní značky, které označují
úseky pozemní komunikace, na kterých je
povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno zimními pneumatikami za všech klimatických podmínek.
Uvědomme si, že pokud klesne teplota pod
+7°C, je čas přezout. Letní pneumatiky při nízkých teplotách začnou tuhnout a začínají se
zhoršovat jejich jízdní vlastnosti.
Pro zimní pneumatiky platí pravidlo 4 x 4:
■ 4 stejné zimní pneumatiky na vozidle
Pokud však na zadní nápravě necháte pneumatiky letní, můžete velmi lehce dostat vozidlo

do smyku. Pokud necháte zimní pneu pouze
na zadní nápravě, je velmi pravděpodobné,
že při zatočení nebude vozidlo reagovat
a pojede rovně.
■ 4 zimní sezony – doba pro použití pneumatik
Zimní pneumatika stárne podstatně rychleji.
Je to díky používání více druhů olejů a směsí
silic, než u pneumatik letních.
■ 4 mm – minimální hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů
Pokud klesne hloubka dezénu pod 4 mm,
pneumatika již nemá díky úbytku vzorku
dostatečné schopnosti záběru. (Nejméně
6 mm na všech hnacích kolech u vozidel nad
3 500 kg).
■ 4 měsíce v roce – uplatnění pro zimní
pneumatiky
Nezapomínejte, že i když je během pod-
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 použité obaly likvidujte předepsaným
způsobem, v případě zbytků odneste do
sběrného dvora
 při požáru jsou vhodné hasební prostředky: rozprášený vodní proud, pěnový
a práškový hasicí přístroj.
Výstražné symboly chemických látek
Vzhledem k legislativním změnám EU
nahradily od 1. 6. 2017 staré oranžové znaky
nové výstražné symboly. Grafické zpracování
je navíc doplněné slovem stanovujícím závažnost nebezpečí. Nově se zavádějí dvě signální slova, a to:
1. varování – méně závažná kategorie
nebezpečí.
2. nebezpečí – závažná kategorie nebezpečí.
V situaci, kdy osoba požije léky z domácí
lékárničky nebo chemické přípravky pro
domácnost, je třeba okamžitě zatelefonovat
na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO v Praze, tel.: 224 919 293 nebo volat
rychlou Záchrannou službu 155. Lékařskou
službu první pomoci pro děti a dorost v Brně
zajišťuje Dětská nemocnice, Černopolní 9
na tel. čísle evidence: 532 234 205 a ambulance: 532 234 465.
Ludmila Zrůstová

■

zimního dne +10° až +12°C, mohou večerní
a hlavně noční teploty klesnout podstatně
níže.
Samotné obutí zimních pneumatik nám
nezaručí, že můžeme jezdit na sněhu a ledu
stejně, jako po suché silnici. Fyzikální zákony
platí i pro vozidla se zimními pneumatikami.
Pro bezpečnou jízdu za zhoršených povětrnostních podmínek je na místě zvýšená
opatrnost a předvídatelnost.
Je dobré si překontrolovat povinnou
a doporučenou výbavu vozidla, například
reﬂexní vestu, lékárničku, zvedák na výměnu
kola, rezervní kolo či opravnou sadu na opravu defektu, dále žárovky, pojistky.
Ve vozidle je též dobré mít s sebou lopatku
se smetáčkem, škrabku na okna, hasicí přístroj, případně zimní řetězy při cestách po
zasněžených oblastech a kontakt na odtahovou službu. Pokud by nás překvapila
námraza, vyplatí se mít u sebe, nikoliv v autě,
rozmrazovač zámku.
Po řádné přípravě na zimní období mi zbývá už jen popřát šťastné kilometry bez nehod.
nprap. Bc. Alena Peterková

■

Názory zastupitelů

BRNO: DOPRAVNÍ KOMPLIKACE
V posledních měsících jsou
ulice v centru Brna průjezdné ještě o něco hůř, než jak
tomu bývá obvykle.
Největší komplikace přitom
způsobují souběžné uzavírky,
které některé důležité komunikace vyloučí z používání pro veřejnost na velmi dlouhou dobu, například u ulice Valchařská
na více než rok. Rekonstrukce technických sítí,
kanalizace, povrchu vozovky či mostů jsou rozhodně nezbytné a je dobře, že se tak děje, plánování jednotlivých uzavírek však leckdy působí
tak, že v množství a intenzitě brněnské dopravy
nejsou promyšleny konkrétní dopady, které ta
která akce vyvolá. Když se navíc potká souběh
více uzavírek na relativně malém prostoru, tak
jsou řidiči nuceni trávit za volantem i desítky
minut denně navíc. Město Brno tak muselo
o několik týdnů posunout kvůli stávajícím
dopravním komplikacím, které navazují na opravu Křenové, idlouhodobě naplánovaný přesun

tramvajové tratě z Dornychu na Plotní ulici.
Vítanou pomoc by do budoucna kromě lepšího promýšlení harmonogramu arozsahu uzavírek při všech obdobných rekonstrukcích přineslo zejména dokončení velkého městského
okruhu, které za posledních několik let vůbec
nepostoupilo. Ředitelství silnic a dálnic postupuje v majetkoprávní přípravě těchto staveb
skutečně pomalejším tempem, než by si potřeby veřejnosti zasluhovaly. Po dokončení by přitom tranzitní doprava nezasahovala do dopravní situace přímo v centru města Brna tak
dramaticky jako nyní. Navíc stále není vybrána
definitivní koncepce moderního železničního
uzlu, na které bude navazovat celá řada dalších
nutných opatření. Ani zde se už dlouhou dobu
nijak nepokročilo. O chybějící dálnici na Vídeň
se zřejmě nemá moc smysl ani zmiňovat.
Další rozvoj MHD a vysokorychlostní železnice, které jsou nutné, mohou přinést do životů
lidí z Brna a širokého okolí vyšší komfort v cestování za jakýmkoliv účelem. Vždy ale bude

určitá část společnosti, která bude preferovat
osobní dopravu jako svoji volbu, což by mělo
být respektováno. Některé plány magistrátu,
kde navíc nyní skončil vedoucí odboru dopravy, působí tak, jakoby s automobilovou dopravou už ani vlastně nikdo nepočítal. Zejména
s ohledem na aktuální velké dopravní komplikace a další výše uvedené skutečnosti působí
například úvaha o zklidnění ulice Veveří poněkud zvláštně. Jistě bychom si všichni přáli, aby
se centrum Brna rozvíjelo s co největším prostorem, do kterého nebude zasahovat tak
intenzivní doprava jako nyní. To se následně
promítne do vnímání kvality života ve městě
jak zejména jeho vlastními obyvateli, tak
i návštěvníky. Než však budou obdobné plány
vůbec moci být někdy realizovány, tak jim musí
předcházet vyřešení kauzálních problémů,
které Brno už dlouho trápí, a které brzdí jeho
další transformaci v moderní centrum.
Mgr. Tomáš Řepa I
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

Názory občanů
Tyto rubriky obsahují názory zastupitelů a čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

STRUČNĚ K NOVÉMU ZÁKONU
Přestupky se nevyhýbají žádnému městu,
městečku ani městské části, o naší krásné
MČ nemluvě, týkají se tedy každého z nás.
A přestupky nejsou věcí jen dospělých,
může jít i o mladistvé pachatele.
Od 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony, které podstatným způsobem změnily celé
české přestupkové právo. Jde o zákony
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též přestupkový
zákon), a dále pak o navazující zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
V následujícím osvětovém textu se stručně
pokusím vysvětlit nové postavení mladistvých na tomto úseku. Kdo je dnes vlastně
mladistvým? Je to i naše čtrnáctiletá dcera?
Mladistvým je ten, kdo v době spáchání
přestupku dovršil patnáctý rok a nepřekročil
osmnáctý rok svého věku. Při ukládání
správního trestu mladistvému se přihlíží
k jeho osobnosti, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, jakož i k jeho
osobním poměrům tak, aby jeho další vývoj
byl co nejméně ohrožen. Jak vysokou poku-

tu může „ten náš dorostenec“ nyní vlastně
dostat?
Obecně platí, že horní hranice sazby pokuty
se u mladistvého snižuje na polovinu. Takže
tam, kde je horní hranice u dospělého pachatele např. 50 000 Kč, se pro mladistvého snižuje na maximálních 25 000 Kč. Avšak pozor,
současně ze zákona platí, že nesmí přesahovat
částku 5 000 Kč.
Ale pozor, zde je výjimka, tato pětitisícová
maximální hranice ovšem neplatí, je-li mladistvý
podnikající fyzickou osobou! Takže tato výjimka
pro mladého „šikovného“ START UPistu neplatí. Utéto mladistvé osoby lze totiž předpokládat,
že dosahuje zisků z podnikání a uložení „snížené“ pokuty jako u mladistvého, který nepodniká, by neplnila dostatečně preventivně-represivní funkci. Samozřejmě toto ne-omezení platí jen pro přestupky související s jeho
podnikáním.
Při ukládání konkrétní výše pokuty se přihlíží
k osobním, rodinným a sociálním poměrům
mladistvého a dalším kritériím pro určování
výměry pokuty, jako u dospělého pachatele.

A také je nutno přihlédnout k osobnosti mladistvého, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, jakož i k osobním poměrům tak,
aby jeho další vývoj byl co nejméně ohrožen.
Možno např. sedmnáctiletému pachateli uložit i správní trest zákaz činnosti? Ano, možno.
Zákaz činnosti lze mladistvému uložit ovšem
jen tehdy, jestliže výkon tohoto správního trestu
nebrání přípravě na jeho povolání, a to nejdéle
na dobu jednoho roku. U mladistvého lze rovněž podmíněně i nepodmíněně upustit od uložení správního trestu jako v případě dospělého
pachatele. Nadto se upravuje eventualita upustit od uložení správního trestu v případě, že
vzhledem k povaze spáchaného přestupku
a k dosavadnímu životu mladistvého lze důvodně očekávat, že uložení omezujícího opatření
zajistí jeho nápravu lépe než správní trest.
Věnujme proto pozornost našim mladistvým,
abychom nebyli překvapeni, až budeme potřebovat tento text v praxi.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. I
právník a občan MČ Brno-střed
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Historie

VE 14. STOLETÍ
VLÁDLY BRNU TRHY
dnešním Kapucínském náměstí, to býval Uhelný
trh, nebo v blízkosti dnešní Rooseveltovy ulice
Koňský trh. Na Dolním tržišti, dnešním náměstí
Svobody, byl k dostání základní sortiment jídla
a výrobků, z nichž některé byly velmi drahé
a luxusní. S fragmenty takových produktů se
dodnes setkáváme během archeologických
výzkumů. V jednom z předchozích dílů byla
zmiňována glazovaná váza zdobená třemi plastickými obličeji, nalezená na nádvoří Staré radnice. Velice vzácné jsou také zlomky skleněných předmětů, povětšinou sklenic, nádob
a lamp italské nebo i orientální provenience,
které se dostaly až na brněnský trh.
Život ve středověkém Brně se odehrával
především uvnitř hradeb na jednotlivých
tržištích, kterých zde bylo hned několik,
a k nimž od každé z brněnských bran směřovaly hlavní komunikace.
Tržiště představovala ve středověkém městě skutečně zvláštní fenomén. Právě zde se
totiž soustřeďoval hospodářský, společenský
i kulturní život. Na tržištích byly umístěny lavice,
kde se denně nabízely základní potraviny, na
tržiště směřovali obyvatelé města pro vodu do
veřejných studní a na nejdůležitějším tržišti byl
umístěn také pranýř, který sloužil k veřejnému
zahanbení nepoctivých obchodníků. Kromě
každodenních trhů se v Brně konaly také výroční trhy, jarmarky, kde mohli prodávat své produkty mimobrněnští obchodníci, a které se
soustředily do období kolem svátku sv. Ducha,
na přelomu května a června, dále trh kolem
sv. Havla v měsíci říjnu a sv. Kunhuty v březnu.
K nejdůležitějším tržištím 14. století patřil Horní, Dolní a Rybný trh. Největší a nejstarší Horní
trh, dnešní Zelný trh, propojovala komunikace
mezi Brněnskou a Židovskou branou, což je
dnešní Masarykova, Kapucínské náměstí a Starobrněnská ulice, a dále mezi Brněnskou
a Měnínskou branou, dnešní Starobrněnská
a Orlí ulice. Samotné tržiště bylo rozděleno na
několik menších celků podle nabízeného zboží.
V horní části tržiště byl tzv. Kurný trh, kde se
soustřeďovala drůbež, při ulici Radnické se
nacházel Hrnčířský trh, u budovy dnešního
Moravského zemského muzea byl trh Ševcovský. Úlovky rybářů, zejména z příměstských
rybníků nebo řeky Svratky, ale i mořské ryby
byly k dostání na specializovaném Rybném
trhu, dnešním Dominikánském náměstí. Podobně specializované tržiště bychom našli také na

Kromě tržišť tvořila město Brno přirozeně
také soustava ulic, která zároveň vymezovala
vnitřní Brno do čtyř přibližně stejně velkých
čtvrtí, pojmenovaných podle přilehlých bran.
Dělící hranici tvořily na sebe kolmé uliční spojnice na východo-západní ose spojující brány
Měnínskou a Brněnskou a na severo-jižní pak
brány Běhounskou a Židovskou. Ostatní ulice
pouze doplňovaly toto základní dělení. V průběhu 14. století se ustálilo i pojmenování jednotlivých ulic. V této souvislosti stojí za zmínku,
že jediná ulice, která v průběhu staletí neprošla
žádným přejmenováním, je pouze ulice
Zámečnická. Jako Platea Seratorum, překládaná do němčiny jako Schlossergasse a do
češtiny jako Zámečnická, je doložena již ve
14. století. Všechna ostatní veřejná prostranství
v historickém jádru města byla – zejména pak
v průběhu 20. století – mnohdy i několikrát
přejmenována na základě aktuální společenské a politické atmosféry. Některé současné
názvy ulic zase vznikly omylem, respektive
špatným překladem. Charakteristickým příkladem je ulice Běhounská. Její původní latinský
název Platea Rhenensis odkazoval na původ
obyvatel, kteří tuto část města ve středověku
obývali. Jakubské náměstí a jeho bezprostřed-
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ní okolí, včetně současné ulice Běhounské, se
totiž stalo centrem kolonizace německy hovořících obyvatel, kteří sem přicházeli na počátku
13. století převážně z oblasti Porýní. Pozdější
zjednodušené překlady ulice však začaly ulici
uvádět jako Platea Renensis, což opět pozdějším německým písařům evokovalo sloveso
rennen – běhat či utíkat a jako takové bylo přijato i pro název ulice. Nutno podotknout, že
s podobným výkladem chybného překladu
původního významu ulice se v Brně lze setkat
i na dalších místech. Obdobně se uvažuje také
o nesprávných přepisech v případě ulic Veselé,
anebo za hradebním pásem také ulice Pekařské. Název této ulice za městskými hradbami
zase vznikl pravděpodobně tak, že němečtí
středověcí písaři špatně porozuměli původnímu českému slovu bekyně. Ačkoliv to v dnešní
době tak vůbec nevypadá, na Pekařské ulici
nebo v jejím bezprostředním okolí se ve středověku nacházelo hned několik sakrálních
staveb a klášterů. V dolní části ulice, přibližně
v místech dnešního domu č. 80, se nacházela
komenda johanitů nebo též maltézských rytířů,
jednoho z rytířských řádů. Naopak při horní
části ulice na osamoceném skalním suku, na
němž dnes stojí bytový dům Anenské terasy,
a který se ve středověku nazýval Provaznický
vršek (Lochenberg), byl až do roku 1645 umístěn kostel Všech svatých. Pod Provaznickým
vrškem začal od roku 1312 vyrůstat ženský klášter dominikánek s kostelem sv. Anny, proměněný v 18. století na špitál. A právě přítomnost
zdejších mnišek, neboli bekyní, byla důvodem
k původnímu názvu ulice Bekyngasse, vykládaná později jako Beckergasse nebo Bäckergasse, česky tedy Pekařská.
Ačkoliv bylo vnitřní Brno sevřené hradebním pásem až do poloviny 19. století, jeho
nedílnou součástí už od středověku byla také
předměstí, která se rovněž dělila do čtyř čtvrtí.
O nich si zase povíme v příštím díle. Pokud
se chcete dozvědět více, sledujte stránky
Internetové encyklopedie dějin Brna
www.encyklopedie.brna.cz nebo archeologické společnosti www.archaiabrno.org.
Michal Doležel, I
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

KAREL HUDEC

VÝZNAMNÝ BRNĚNSKÝ VĚDEC,
ZOOLOG, ORNITOLOG A EKOLOG
Téměř celý profesní život pracoval v ústavu
se sídlem v Brně-střed, více než půl století
tady bydlí. Napsal nespočet vědeckých i popularizačních statí a řadu knih. K nejznámějším
patří Atlas ptáků ČR a SR se skvostnými ilustracemi Jana Dungela, který vyšel už posedmé. V listopadu pan Hudec slaví devadesátiny,
ale rozhodně byste mu tento věk nehádali.

C

o vám ve Štýřicích vyhovuje
a proč?

Stěhování proběhlo, neb jsem se oženil. Ale
nepřišel jsem jako zcela cizí, moje rodina pochází ze Starého Brna, z Křížové. Štýřice jsou příjemná čtvrť, pořád ještě docela klidná, samozřejmě s výjimkou výpadovky. Dost se tu mezi
sebou známe, panují tu celkem dobré sousedské vztahy.

K

do vás přivedl k zájmu
o přírodovědu?

První zásluhy měl nepochybně otec. Byl učitelem, sbíral knihy, sám je vázal, což jsem se
mimo jiné od něho učil. Každý zimní večer jsem
tím měl o zábavu postaráno. Samozřejmě také
Mokrá Hora a Jehnice, kde jsem vyrůstal – krásná a zachovalá příroda.

C

o jste publikoval v poslední
době?

Koncem léta mi vyšla v Academii studie Ptáci
v českém životě a kultuře. V říjnu šla do tisku
humorná sci-ﬁ Štýřická kronika, která popisuje
první přistání Marťana na Zemi. Samozřejmě ve
Štýřicích.

J

ak stíháte neustále vydávat
nové knihy a studie?

Práce mě pořád baví. Jinak bych ji dělat
nemusel. Vždycky jsem se usmíval, když se mluvilo o tvrdé řeholi sportovců… Kdyby je to nebavilo, nedrželo, tak by to nedělali. To máme asi
stejné.

J

ak vidíte vývoj světa kolem
sebe?

Zažil jsem první republiku, odtržení Sudet,
německou okupaci, komunistickou totalitu, dvacet let okupace Rudou armádou a dalšími vojsky
Varšavské smlouvy, teď už skoro třicet let žijeme
ve svobodné zemi. Obecně se velice zvedla
životní úroveň materiální. Nemyslím jenom kon-

zum, ale zdravotní péči, dopravu, bydlení… Já
pamatuji ještě došky a místy skutečně hlubokou
nouzi. Naproti tomu hlubokou erozí prošly a procházejí lidské vztahy. Jistě, vysoká soudržnost
byla značně podmíněna právě ekonomicky.
Dnešní ekonomické možnosti průměrného jednotlivce jsou nesrovnatelně vyšší. Což mimo
jiné vede k silné individualizaci, mohutní nám
sobectví. Jsem ovšem rád, že jsme nezatuhli
v předchozí formaci.

C

o byste pro život doporučil
dnešní mládeži?

Ještě dnes vidím první přednášku na fakultě.
Do auly přišel profesor Oulehla, doslova si
pamatuji, co řekl: „Mladý člověk přichází do školy a chce se učit něco nového, co bude dělat
celý život. Bude ho to živit, ale nestará se jenom
o peníze. Zvědavost ho pudí ke hledání nových
poznatků.“ Obecně se, myslím, budoucnost
předvídat nedá. Profesor Hawking hlásá, že
jediná budoucnost lidstva je v dobytí vesmíru.
Takové teze jsou mediálně vděčné, líbí se, ale
hlavně jsou nezávazné. Já bych navrhoval raději
udržet Zemi obyvatelnou. Jak to, že státy celé
Země nejsou schopny se dohodnout, jak zamezit ničivé zvůli jediného malého státečku? Takové rozbroje mohou někomu vyhovovat, třeba
prodá více zbraní, ale dlouhodobě to nemůže
vyhovovat nikomu. Mám rád lidi, kteří jsou na
sebe slušní. Ostatní moc rád nemám. A z toho
asi vyplývá všechno ostatní.

J

aké základní problémy vidíte
v dnešním světě?

Ve využívání, respektive v hospodaření s přírodními zdroji. Přirozeně bude ve využívání asi
vždy přednostní snaha o co největší zisk. Na
vyvážení, regulaci a podporu rozumného využívání všech zdrojů by však měla působit síla politického zřízení. Ta nejen podporuje, ale i musí
určité věci ve všeobecném zájmu regulovat
a omezovat. Co podporovat a co regulovat, to
je ovšem citlivý problém. V návrzích na řešení
problémů často postrádám více respektu ke
kvaliﬁkaci a úctu k objektivním známým faktům.
Stává se, že návrhy, někdy bohužel i realizace,
vycházejí hlavně z podkladu podle mého názoru, což je nebezpečné zejména u vrcholných
politiků. Někdy v obou přístupech může být
shoda, bohužel až příliš často není – ať se to
Miroslav Sedláček I
omlouvá jakkoliv.

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Je absolventem Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce
1951 získal titul RNDr. Od roku 1955 působil
jako vědecký pracovník Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV v Brně,
v roce 1991 se stal docentem zoologie na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své vědecké práce
se podílel na kolektivních výzkumech
oddělení hospodářsky významných
a synantropních druhů ptáků, na výzkumech vodního ptactva v návaznosti na
změny vodních prostředí a na různých
aplikovaných výzkumech. Zastával řadu
prestižních vědeckých funkcí doma
i v zahraničí, je čestným členem několika
středoevropských vědeckých společností. Angažuje se v ochraně přírody.
Působil mj. v různých funkcích v ČSOP, je
členem rady Ekologického institutu Veronica a místopředseda Správní rady Nadace Veronica. Mezi jeho hlavní vědecké
publikace se řadí práce monograﬁe Fauna
ČSSR (svazky Ptáci 1–3), kterou připravil
jako vedoucí redaktor, a reedice prvních
dvou dílů (1972–2004), dále soubor prací
o huse velké a organizace výzkumu
v Evropě (1972–2001), spolupráce na
základních evropských monograﬁích
(Handbuch der Vögel Mitteleuropas; The
Birds of the Western Palearctic) a na všech
Atlasech rozšíření ptáků v ČR. Byl iniciátorem soupisu mokřadů ČR (1974–1999).
Byl spoluautorem a členem vědecké
rady encyklopedie Chráněná území ČR
(14 svazků, 1999–2007). Je nositelem řady
ocenění, mj. Ceny ministra životního prostředí a Ceny Josefa Vavrouška, Literární
ceny Josefa Hlávky a Ceny předsedy
Akademie věd za popularizaci vědy.
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Inzerce

SLUNÍČKO - MONTESSORI
Otevíráme novou pobočku

ŝƓƚĢŶşŝŶƚĞƌŝĠƌƽĂƵƚƐǇƐƚĠŵĞŵRainbow

Náměstí 28. října, 602 00 Brno - střed

Tel: 602 110 165
JESLIČKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro děti od 1 do 2,5 let
Školné:
pravidelná docházka
5.990,- Kč/ měs.
V ceně je zahrnuta strava.

PH]LQiURGQtSURGHMQtYÛVWDYDPLQHUiOĻ
IRVLOLtÆSHUNĻDSįtURGQLQ

Školné:
pravidelná docházka
3.500,- Kč/měs.

18. - 19. 11. 2017
9ÛVWDYLÆWĐ%UQRSDYLORQ%

KLUBÍK PRO NEJMENŠÍ

Doprovodná výstava: .įHKNiNUiVD]HROLWĻ

pro děti od 1,5 do 6 let
Školné:
pravidelná docházka
5.990,- Kč/měs.
nepravidelná docházka
1x týdně: 1.500,- Kč/měs.
2x týdně: 3.000,- Kč/měs.
3x týdně: 4.500,- Kč/měs.
V ceně je zahrnuta strava.

Najdete nás na:

/mineralybrno

www.mineralybrno.cz

Otevíráme POHYBOVÉ STUDIO
Lidická 28 – dvorní trakt
www.MOVENDO.CZ

Více informací na tel. 603 534 316, www.slunicko-montessori.cz

CO VÁS ČEKÁ

Načerpejte inspiraci pro nákup dárků
u více než 400 prodejců.
Navštivte řemeslnický jarmark
a udělejte radost svým blízkým
výrobky přímo od tvůrců.
Vyzkoušejte některý z workshopů
v novém kuchyňském studiu nebo
vánoční dílně.

Tvorba vánočních ozdob Zdobení
jmelí Tvorba adventních věnců
a dalších dekorací Pečené
i nepečené cukroví Vánoční
drinky Příprava kaprů a dalších
typických vánočních pokrmů

2017
BRNO
y.cz

niveletrh

oc
www.van
Pavilony F a G1

Otevřeno denně 9.00—18.00, poslední den do 16.00
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Martin Harich Voxel Pokáč
Milan Peroutka a Perutě Poutníci
Marian Vojtko Zdeněk Junák
Walda Cover band Pocta Waldemaru Matuškovi

Parkování v areálu ZDARMA

Vstupné 40Kč

Inzerce

6RQHSDUýHVNiUHSXEOLNDVSROVUR

KOHGiGRVYpKRWêPX

PRAČKA

ODBORNÉHO PRODEJCE
HOHNWURLQVWDODþQtKRPDWHULiOX
&RYiVþHNi
 NRPXQLNDFHVH]iND]QtN\
 ĜHãHQtSRåDGDYNĤ]iND]QtNĤ
 ]DMLãĢRYiQtMHMLFKVSRNRMHQRVWL
 ]OHSãRYiQtD]NYDOLWĖRYiQtQDãLFKVOXåHE
 SĜtMHPQpSUDFRYQtSURVWĜHGt

ZWY 61025 WI, A++

&RYiPQDEt]tPH
 SUiFLYNDQFHOiĜLLYWHUpQXX]iND]QtNĤ
 MHGQRVPČQQêSURYR]
 WêGHQGRYROHQpQDYtF
 GDOãtGQ\GRYROHQpQDYtF]DRGSUDFRYDQpURN\
 SĜtVSČYHNQD¿UHPQtVWUDYRYiQt

-DNp]QDORVWLDGRYHGQRVWLE\VWHPČOLPtW
 Y]GČOiQtQHERSUD[LYRERUXHOHNWUR
 PČOLE\VWHEêWNRPXQLNDWLYQtVSROHKOLYtDVDPRVWDWQt
 RYOiGDWSUiFLQD3&
 YODVWQLWĜLGLþVNêSUĤND]
$GUHVDSUDFRYLãWČ
6RQHSDUýHVNiUHSXEOLNDVSROVUR
3DODFNpKRWĜtGD
%UQR

.RQWDNW
âROFRYi/HQND

VROFRYDO#VRQHSDUF]

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

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

5.990 Kč
INSTALUJEME A NEFUNKČNÍ
ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

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

DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]
ZZZDQSRUDF]

peugeotprofessional.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
UŽITKOVÝ VŮZ

Kombinovaná spotřeba a emise: Boxer Furgon 7,5–8,9 l/100 km a 199–239 g CO2/km. Foto je pouze ilustrativní. Nárok na servis na 2 roky vzniká na základě smlouvy Optiway Servis. Smlouvu Optiway Servis na 2 roky nebo do najetí
90 000 km je možné získat pouze při koupi nového modelu Peugeot Boxer (s výjimkou provedení BOXER 3000 L1H1). Specifikace služeb v rámci Optiway Servis na www.peugeot.cz. Nabídka je platná do odvolání a není možné ji
kombinovat s jinými nabídkami.

Pořiďte si nejprodávanější užitkový vůz Peugeot Boxer, nebo jiný užitkový vůz, který nejlépe sedne vašim požadavkům. Nyní navíc s kompletním servisem, údržbou, včetně
výměny opotřebovaných dílů, práce i nadstandardních asistenčních služeb až na 2 roky zdarma. Využijte bohaté nabídky skladových vozů a rozjeďte své podnikání!

PEUGEOT BOXER

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno

www.rmservis.cz
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VÝKUP
PENÍZE
IHNED!
IH

HODINEK

Náramkové
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PENÍZE
IHNED!!

Kapesní
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WFÝLFSÏIPEJOLZJOFKEPVDÓ
OFCPQPÝLP[FOÏ

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
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dv E ;
ez %"
em 3
e ."

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

www.pohrby.cz

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.oPpleWQÈpodlah¼ĵskÄ
pU¼ceYèeWQöPaWeUL¼lX

5(129$&(3$5.(7
EUoXweQÈWPeleQÈ²lak
330.èP2Yè.'3+

www.podlahyslezak.cz
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Naše školy

KDOPAK PŘEČTE
POHÁDKU?

Je název projektu, který v mateřských školách, zřizovaných městskou částí Brno-střed, úspěšně probíhá už druhým rokem.
Celkem osm mateřských škol Brna-střed,
konkrétně Vídeňská 8, Soukenická 8, Pod
Špilberkem, Skořepka 5, Úvoz 57, Všetičkova 19, Francouzská 50 a Bayerova 5, spolupracuje s dobrovolníky z řad seniorů, kteří
dětem nejen v době poledního klidu předčítají pohádky. Do mateřských škol dochází
17 seniorů a ve významné většině jsou to
babičky, jak jim děti říkají. Mezi děti však
docházejí i dva dědečkové, kteří jsou u dětí
také velmi oblíbení.

KOTLÁŘSKÁ JE
NEJLEPŠÍ V KRAJI

Projekt si klade za cíl umožnit setkávání
nejmladší a nejstarší generace a posílit mezigenerační sdílení času. Důležité je také předávání hodnot mezi staršími a zkušenými
a dětmi. Navíc dnešní děti a rodiče zdaleka
netráví tolik času čtením a povídáním, proto
je úkolem projektu také znovuzavedení nebo
posílení těchto návyků skrze děti v rodinách.
Projekt je přínosný také pro seniory, kteří mají
chuť vnést do svého života zpestření, pravidelný úkol, ale také radost z dětského smíchu
a povídání s nejmenšími.
„Máme pozitivní zpětnou vazbu od našich
seniorů, jak děti říkají, babiček a dědečků,
že je tato aktivita velmi baví a vybudovali si
k dětem blízký vztah, protože jim často nejen
čtou, ale povídají si s nimi, probírají jejich dětské zážitky a vysvětlují, co je potřeba. Také
paní učitelky ze školek si své babičky
a dědečky chválí. Jsem proto moc ráda, že
se naše městská část do projektu zapojila
a mohli jsme dětem přinést do výchovy něco
nového“, hodnotí úspěšný projekt JUDr. Michaela Dumbrovská, místostarostka MČ
(kad) I
Brno-střed.

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

Se začátkem listopadu přicházejí Dušičky,
na bílém koni přijíždí svatý Martin a první
adventní neděle přináší kousek předvánoční nálady. V Brně a okolí se v listopadu
děje mnoho zajímavých událostí a ani SVČ
Lužánky nezahálejí.
Čekají nás již každoroční lampionové průvody i první předvánoční radovánky. První

polovinu listopadu SVČ Lužánky prosvítí lampiony. V neděli 5. listopadu na děti a rodiče
čeká podvečerní putování rozzářeným Wilsonovým lesem s názvem Světýlka, letos na motivy pohádky Mrazík. Ve čtvrtek 9. listopadu
zase na lužánecké pracoviště Lyska v Novém
Lískovci přijede svatý Martin na bílém koni.
Konec listopadu se v Lužánkách ponese
v duchu adventního tvoření. O první adventní
neděli 26. listopadu si můžete vytvořit
adventní věnec, vymalovat hrnek, odlít olovo
a nasát tu pravou vánoční atmosféru na pracovišti Lesná. Tvořivou předvánoční atmosféru však zažijete i o dalších adventních
nedělích nejen na Lesné, ale i na dalších pracovištích SVČ Lužánky po celém Brně. Tak
neváhejte a zkraťte si čekání na Ježíška
v Lužánkách.
Milena Bogdálková

I

Krásného úspěchu dosáhli žáci 4. ročníku Obchodní akademie, SOŠK a VOŠ
Brno, Kotlářská 9, obor obchodní akademie v krajském kole soutěže Ekonomický tým, které se konalo 22. září
2017 na Obchodní akademii v Blansku.
Jedná se o tradiční soutěž pořádanou
Asociací obchodních akademií ČR.
Naši školu reprezentovaly dva tříčlenné týmy a ve velmi silné konkurenci osmi
týmů dosáhly až na samý vrchol. Tým ve
složení Eliška Benešová, Lucie Procházková a Regina Dervišoská zvítězil o jediný bod před naším druhým týmem, který
tvořili Nikola Šašková, Klára Jonášová
a Vojtěch Kolbaba. Vítězný tým tak slaví
postup do celostátního kola, jehož pořadatelem bude 5. prosince 2017 právě
naše škola. Zúčastní se ho pouze vítězné
týmy ze 14 krajů České republiky. Soutěžící absolvují hodinový test, jehož otázky jsou z oborů ekonomika, účetnictví
a informační technologie. Znalosti
a vztah k ekonomice pak důkladně prověří desetiminutová prezentace na porotou dané ekonomické odborné téma,
k jejíž přípravě a realizaci soutěžící nesmí
použít žádné pomůcky a informační
zdroje. V kole celostátním pak navíc
zpracovávají projekt na dané téma.
Krásné vzpomínky máme na předloňský rok 2015, kdy žáci naší školy zvítězili
i v celostátním kole, které se tehdy konalo v Ústí nad Labem. Velké poděkování
za kvalitní přípravu našich žáků na tuto
soutěž si zaslouží naši vyučující Ing. Ivana
Zbořilová a Ing. Radim Polášek, Ph.D.
Oběma úspěšným týmům blahopřejeme
a postupujícímu týmu přejeme hodně
úspěchů v celostátním kole.
Ing. Mgr. Jiří Haičman I
ředitel školy

Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2017 | 19

Volný čas

PAT A MAT
V LETOHRÁDKU

VIDA! CIRKUS
MECHANIKUS

DO KNIHOVNY
NA EXKURZI

Už jen do 19. listopadu 2017 můžete v Letohrádku Mitrovských navštívit hned tři rodinné
výstavy v jedné. Největším tahákem je bezesporu legendární dvojice kutilů Pat a Mat.
Na výstavě se dozvíte, jak seriál s Patem
a Matem vzniká za pomoci technických scénářů a detailních rozkresů pohybu figurek.
Nechybí zde dvě loutky chronických smolařů
a ukázka toho, co skrývají pod barevnými
tričky, zmenšené rekvizity a kulisy jako dvojdomek, obývací pokoj, kutilská dílna a další.
Autorkou téměř stovky exponátů výstavy
Střípky z dějin módy na panenkách, ručně
šitých a zdobených šatů a doplňků oblečených na panenkách Barbie a Steffi, je Zdeňka
Mudráková ze Zlína. Z významných historických postav na výstavě uvidíte Kleopatru,
Marii Terezii, Napoleona, Lady Dianu a mnohé
další. Modely autíček a fotografie automobilů
jsou určeny především pro kluky. Pro ty je
určena třetí výstava modelů autíček a fotografií automobilů. Majitelem rozsáhlé sbírky
autíček, čítající téměř 1000 kusů, je Stanislav
Hajšel z Náměště nad Oslavou.

Po dvacetiletém turné po celém světě
navštívila jedinečná britská výstava Cirkus
Mechanikus konečně i Českou republiku.
S podivuhodnými mechanickými loutkami
i nápaditými strojky se můžete seznámit
v zábavním vědeckém parku VIDA! až do konce letošního roku. Prostřednictvím výstavy
vstoupíte do cirkusového světa plného úžasu,
krásy, ale i důmyslných mechanismů. Hlavními
účinkujícími jsou tu historické originály i současné, ručně vyrobené loutky a automaty,
které vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváři.
Cirkus Mechanikus vás uchvátí svým osobitým
britským humorem i jemnou nostalgií s nádechem viktoriánské Anglie. Zároveň vám umožní proniknout do tajů ozubených kol, řemenic,
páček, závaží i jemné síly elektřiny. Základ
expozice tvoří loutky a strojky vzniklé pro malý
obchůdek Sue Jacksonové s řemeslnými
výrobky v Cornwallu. Ty měly u zákazníků
takový úspěch, že začaly vystupovat v proslulé londýnské čtvrti Covent Garden. Výstava
putuje po celé Evropě, navštívila USA, Thajsko, Austrálii, Izrael i mnohé další země. V České republice je poprvé. Ema Zezulová I

Moravská zemská knihovna zve všechny
zájemce v pondělí 6. listopadu 2017 v 17.00
hodin na prohlídku knihovny. Ta je součástí
Týdne vědy a techniky, do kterého se
knihovna již tradičně aktivně zapojila.
Prohlídka druhé největší knihovny s více
jak dvousetletou historií bude doplněna
o výklad k historii, současnosti i budoucnosti
knihovny. Součástí exkurze bude návštěva
běžně nepřístupných prostor a seznámení
se s její publikační činností. Začátek prohlídky
bude v přízemí ve foyer knihovny na Kounicově 65a. Na exkurzi je nutné se předem přihlásit e-mailem: exkurze@mzk.cz.
Týden vědy a techniky přinese do prostor
knihovny různé zajímavé přednášky a školení, získáte například přehled o volně přístupných databázích a portálech, v nichž lze
hledat bibliografické záznamy, jak funguje
portál Knihovny.cz, který je určený široké
veřejnosti a nabízí přístup k milionům záznamů českých i zahraničních dokumentů a mnoho dalších zajímavých informací. Celý program najdete na www.mzk.cz/tvt.

Mgr. Petr Lukas

I
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DOBROČINNÝ
BAZAR PRO KOČKY

V termínu 10.–12. listopadu 2017 se uskuteční už pátý ročník dobročinného bazaru
Kočky kočkám v Cafe Mezzanine.
Bazar je dílem dobrovolníků, kteří ho pořádají na podporu Kočičí oázy v Holubicích.
V tomto azylu pro kočičky a pejsky se nachází
přes 230 koček a 9 pejsků. Péče o tato zvířata
je finančně velmi náročná. Veškeré náklady
se hradí z darů. Bazar vznikl před čtyřmi lety
za účelem tomuto azylu pomoci. Peníze, vybrané při poslední akci, se díky lidem, co ho navštívili, mohly použít na veterinární péči, úhradu

VÝSTAVA JINDŘICHA
BUXBAUMA

V Křížové chodbě Nové radnice můžete až
do 13. listopadu zhlédnout výstavu fotografa Jindřicha Buxbauma, kterou pořádá
Židovská obec Brno a Židovské muzeum
v Praze – brněnské oddělení pro vzdělávání
a kulturu.
Zásadní okamžiky židovství a život mimo
Izrael, tedy v diaspoře, dokumentuje fotograf
Jindřich Buxbaum. Na snímcích jsou zachyceny události jako obřízka, oslava šabatu,
výuka náboženství, slavnost bar micva, svátky
purim a chanuka, svatba i pohřeb. Genocidu
evropských Židů ve 40. letech minulého století připomínají fotograﬁe z Osvětimi i několik
portrétů přeživších. Výstava je přístupná
od pondělí do neděle od 10.00–18.00 hodin.
Vstup volný. Mgr. Táňa Klementová I

ZNÁTE
RÝŽOVNÍKY?

krmiva a dalších nákladů spojených s provozem. Poslední bazar proběhl na jaře letošního
roku a podařilo se vybrat 16 240 Kč. Na bazaru
bude již tradičně ke koupi hlavně oblečení,
které darují lidé s vědomím, že ho dobrovolníci
ze spolku Kočky kočkám roztřídí a prodají.
Nachystány jsou podzimní i zimní kabáty, bundy a další oblečení vhodné na nadcházející
měsíce. Akce se bude konat v prostorách krásné a útulné kavárny Mezzanine, která se
nachází nedaleko středu města na Údolní 15.
Tyto prostory jsou pro účely bazárku zapůjčovány provozovatelem zdarma. Ti, co by rádi
darovali oblečení, mají možnost napsat na email: kockykockam@gmail.com a domluvit se
na předání. Další možností je pak donést oblečení přímo na bazar během jeho konání. Pro
útulek jsou pak jako hmotné dary vhodné
deky, čisticí a dezinfekční prostředky atd.
Děkujeme za přízeň a za veškerou pomoc.
Miriam Hron

I

V listopadu si pro vás Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MU v Brně
přichystala výstavu barevných a postavových kanárů, evropského a exotického ptactva, morčat a dalších
zájmových zvířat.
Víte, jak vypadají exotičtí kanárci,
rýžovníci nebo takové amadiny? Pokud
jste zvědaví, od 10. do 19. listopadu 2017
v čase od 9.00 do 16.00 hodin si je můžete prohlédnout ve sklenících Botanické
zahrady při Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity, Kotlářská 2.
Magdaléna Chytrá

I

OČI BRNA
DUŠAN JURKOVIČ
Architektura a Dušan Jurkovič budou od
1. do 30. listopadu 2017 tématem cyklu
Moravské zemské knihovny v Brně s názvem Oči Brna.
Výstava Oči Brna, tentokrát věnovaná
Dušanu Samo Jurkovičovi, výrazné postavě
secesní architektury inspirované lidovým
uměním, je nyní k vidění v Moravské zemské
knihovně na Kounicově 65a. S představitelem této architektury a jeho tvorbou se můžete seznámit na multimediální a interaktivní
výstavě ve foyer knihovny. Výstavu doplňuje
bohatý doprovodný program v podobě
odborných přednášek a dalších akcí.
Dušan Samo Jurkovič (1868–1947) byl výraznou postavou secesní architektury. Narodil
se na západním Slovensku ve vesnici Turá
Lúka do rodiny notáře. Školu vychodil
v Šamoríně, nižší gymnázium v Šoproni.
V roce 1884 se zapsal na studium na c. k. státní průmyslové škole ve Vídni. S lidovou tvorbou se setkával již v dětství, protože jeho
maminka Emílie sbírala lidové výšivky. Již

roku 1897 začal Jurkovič pracovat na projektu
jídelny a útulny na Pustevnách, následovala
významná změna tváře lázeňského města
Luhačovice. Ovšem nejen tato dvě nejznámější místa vyzdobil svými pohádkovými stavJaroslava Dvořáková I
bami.
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MODERNÍ
SENIOŘI ANIMUJÍ

Jsou odvážní, kreativní a někteří z nich
usedli za počítač poprvé. Univerzitní
kino Scala nabízí od srpna prostřednictvím svého Studia kurzy animace,
které jsou díky nadačnímu fondu Avast
nabízeny zdarma. Do kurzů animace
se zapojily tři domovy seniorů – DS
Nopova, DS Anavita a DS Ludmila.
Kurzy vedou tři lektorky, ale velkými
pomocníky jsou především děti ve věku
10–15 let, které mají zkušenosti z kurzu
Malá škola animace. Malí zkušení animátoři předávají seniorům své zkušenosti s animací i počítačovou technikou,
pomáhají jim vytvořit jejich první autorský
krátký film, který je pak promítán jako
předfilm v Univerzitním kině Scala.
A senioři jsou z kurzů animace nadšení. I sama organizátorka ze Studia Scala Ola Uchytilová říká: „Jsme velmi překvapení, s jakým opravdovým zaujetím
jsme se setkali a kolik titěrné práce
a času senioři filmům věnovali. Mnozí
z nich projevili úžasný výtvarný talent.
A bylo to až dojemné, když jsem se dívala na ty naše děti v rolích učitelů.“
I přes to, že se kurzy animace pořádaly
pouze pro domovy seniorů a jiná seniorská zařízení, ohlas na kurzy z řad veřejnosti je veliký. Proto organizátorka Ola
Uchytilová doufá, že se podaří sehnat
dotace, díky nimž by se mohly kurzy animace pořádat také pro veřejnost už na
jaře příštího roku. Chcete vědět, jak se
dělá animace? Přihlásit se můžete na
e-mailu: animace@kinoscala.cz nebo na
tel.: 602 591 098.
Karolina Krulová

I

MEZIHVĚZDNÉ
VÝPRAVY
Budeme někdy cestovat napříč vesmírem
rychleji než světlo? Posadíme se do kosmických lodí jako ze Star Treku nebo Hvězdných
válek a navštívíme všechny ty úžasné světy,
které se choulí u hvězd vzdálených stovky,
tisíce, miliony i miliardy světelných let? Na
tyto otázky vám odpoví nové představení
Hvězdárny a planetária Brno.
V červnu 2017 získal pořad Rychleji než
světlo uznání ve světě digitálních planetárií
a Cenu ředitele na prestižním festivalu pořadů
pro digitální planetária Fulldome Festival
Brno, kde ho zhlédlo 125 odborníků z planetárií po celém světě a kde soutěžil s více než
40 dalšími pořady z šesti různých zemí. „Jsem
hrdý, že pořad Rychleji než světlo můžeme
předvést jako jedni z prvních,“ řekl Jiří Dušek,
ředitel Hvězdárny a planetária Brno. Ocenil
zejména atraktivní téma, krásné animace
a svěží děj. Dušek dodává: „Na křídlech fantazie, ale pořád v hranicích vědecké korektnosti se můžeme vydat napříč celým vesmírem. Nepochybuji o tom, že pořad Rychleji

než světlo bude neuvěřitelným zážitkem pro
diváky našeho planetária.“
Pořad Rychleji než světlo se zabývá dlouholetým úsilím vytvořit kosmickou loď s takovým výkonem a rychlostí, že doletí až ke hvězdám. Klade si otázku, co musíme udělat,
abychom se dostali k nově objevené planetě
na oběžné dráze okolo nejbližšího souseda
našeho Slunce, hvězdy Proxima Centauri?
Nejedná se však o pouhou fantazii, vychází
ze skutečných vědeckých a technických
poznatků a umožňuje divákům vydat se na
vzrušující cestu do budoucnosti. Více na
(kad) I
www.hvezdarna.cz.

A PROČ NE SVATBA
NA ŠPILBERKU?

Kde si nechat ušít ty nejkrásnější svatební
šaty a kde pořídit snubní prsteny? Otázky
zamilovaných snoubenců vyřeší akce Svatební víkend na Špilberku, kterou ve dnech
4. a 5. listopadu pořádá Muzeum města
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Brna ve spolupráci s agenturou AV your
day známé brněnské svatební koordinátorky Veroniky Polehlové.
Svatební víkend na Špilberku pomůže
všem budoucím novomanželům utřídit si
představy o vysněné svatbě a zároveň
poznat ty, kdo jejich sny naplní. Prohlédnou
si prostory, které lze na Špilberku pronajmout k obřadu, a zároveň se seznámí se
spoustou profesionálů z oblasti svatebních
služeb. Najdou mezi nimi šperkaře, krejčovské salony, floristky a vizážistky, ale i restauratéry, fotografy a další specialisty.
Nepůjde o žádný hektický svatební veletrh,
ale spíš o komorní akci, kde se snoubenci
ve výjimečných prostorách Špilberku seznámí s těmi nejvhodnějšími dodavateli pro
jejich svatbu. Více informací najdete na
www.spilberk.cz.
Mgr. Michael Kalábek

I

Volný čas

SENIOR KLUB NA
BOTANCE VÁS ZVE
Doposud jsme seniorům na
Botance nabízeli kurzy
angličtiny, základy výtvarných technik a cvičení pro
zdraví. Nyní spouštíme program Klub seniorů.
Členové klubu mohou po přihlášení navštívit například Klub aktivní chůze, vedený
brněnskou architektkou. Tříhodinovou procházkou upevníte své zdraví a dozvíte se
mnoho zajímavého o brněnských ulicích, historických i moderních budovách. Pro dámy
je tu Klub ručních prací, ve kterém načerpáte
inspiraci, popovídáte si u tvořivé aktivity
a vyrobíte něco pěkného pro sebe nebo své

ADVENT A VÁNOCE
S LIPKOU

blízké. Mimo aktivity klubu nabízíme seniorům
také kurz Základy fotografie s profesionální
fotografkou, Základy počítačových znalostí
a zcela zdarma Počítačovou poradnu, kde
můžete za odborné pomoci lektora vyřešit
nejrůznější úskalí práce s počítačem či tabletem.
Na pátek 24. listopadu 2017 od 16.00
hodin připravujeme tříhodinovou textilní dílnu
s batikou, tiskem listů na textil a malování. Přijďte se třeba jen podívat a odnesete si zajímavé výrobky jako náměty na vánoční dárky.
Těšíme se na vás na Botanické 13. Pěkný podzim vám všem přeje kolektiv CVČ Botanka.
Olga Chladilová

I

ZKUSTE SI ROLI
NÁHRADNÍ BABIČKY

Rády se o někoho staráte? Jste doma samy
a je vám smutno? Máte rády děti a z nějakého důvodu je nemůžete mít u sebe?
Nebo potomci odrostli, vnoučata jsou zatím
v nedohlednu a máte stále chuť a dost energie se o někoho starat?
Od května 2012 nabízí Centrum pro rodinu
a sociální péči službu Trojlístek, která je zaměřena na zprostředkování tzv. náhradní babičky rodinám s dětmi ve věku do 15 let. Cílem
je umožnit navázání vztahu mezi dítětem
a náhradní babičkou a také rodiči. Dnešní
doba neumožňuje pravidelné setkávání prarodičů se svými dětmi nebo vnoučaty a ti se
mohou cítit osaměle. Do služby se mohou

zapojit jak osamocené ženy nad 50 let, které
mají kladný vztah k dětem, tak i ženy, které
mají vlastní rodinu v blízkosti a rády by
pomohly s péčí o děti někomu dalšímu.
Důležité je vědět, že se v případě náhradních babiček nejedná o běžnou práci, jako
např. pomoc v domácnosti. Náhradní babičky
se přednostně věnují pouze dětem. Vyzvedávají je ze školky, školy, doprovázejí je do
kroužků, čtou si s nimi pohádky a hrají s nimi
různé hry. Náhradní babička může zastat i roli
babičky vlastní. Více informací na e-mailu:
trojlistek@crsp.cz, nebo na tel.: 605 234 509.
Tým kontaktních pracovnic I
služby Trojlístek

Také letos připravuje Lipka řadu akcí
s vánoční tématikou. Zaměří se na tradice spojené s adventem, nabídne
dospělým i dětem rukodělné dílny
a spoustu zajímavého programu.
Do adventní pohody vás jistě naladí
některá z akcí pro veřejnost. V sobotu
2. prosince proběhne na Lipce – pracovišti Jezírko již tradiční předvánoční akce
pro rodiny s dětmi Od Martina do Tří králů, kde si užijete divadelní představení
ze světa zvířátek v zimě, pohladíte si živé
ovečky, budete mít možnost tvořit vánoční dekorace či péct voňavé cukroví.
Dvoudenní Vánoční Lipka na pracovišti Lipová nabídne v úterý a středu
5. a 6. prosince odpoledne v příjemné
atmosféře a vůni dílničky s vánočními
a adventními dekoracemi, tipy na šetrnější Vánoce, ochutnávání vánočního pečiva či dětský vánoční punč přímo z kotlíku
nad ohněm.
Kdo rád tvoří, ten si může před Vánocemi na Lipce vybrat z celé řady rukodělných aktivit. Tác ve tvaru ryby nejen
na cukroví si můžete vyrobit z keramické
hlíny společně s dětmi v pátek 3. listopadu v rámci Plácání z hlíny na Lipové.
V pátek 24. listopadu se bude tvořit betlém z ovčího rouna, trojrozměrné postavičky vzniknou technikou suchého
filcování. Při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Jundrově proběhnou
v neděli 3. prosince Vánoční dílny s Rozmarýnkem. I v průběhu prosince pro vás
máme připravený zajímavý adventní program.
Podrobné informace o akcích včetně přihlášek jsou uvedeny na webu
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Ing. Veronika Neckařová

I
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20. FESTIVAL FILMU
– DU FILM FRANÇAIS
Máte rádi francouzštinu? Vydejte se
23.–29. listopadu 2017 do Univerzitního
kina Scala na velkolepou oslavu francouzské kinematograﬁe.
Festival francouzského ﬁlmu ke svému
20. výročí připravil velkolepou oslavu. Na
výběr budou předpremiérová uvedení
šestnácti francouzských ﬁlmových novinek,
ﬁlmy z oﬁciálního výběru festivalu v Cannes
z let 2011–2016 nebo soubor krátkých ﬁlmů
Bratrů Lumièrových.
Nenechte si ujít například ﬁlm s názvem
Gauguin, který je inspirovaný francouzským

malířem Paulem Gauguinem a jeho známými
malbami exotických idylek a polynéských krásek. V sobotu 24. listopadu 2017 v 15.30 hodin
se rázem octnete v roce 1891. Paul Gauguin
se usazuje na Tahiti, touží malovat v divočině,
zcela svobodně, daleko od morálních, politických a estetických kódů civilizované Evropy.
Vydává se proto do džungle, potýká se se
samotou, chudobou a nemocí, ale také poznává Tehuru, která se stane jeho ženou a modelem pro jeho nejlepší obrazy. Více o festivalu
zjistíte na www.festivalff.cz/-Brno nebo na
www.kinoscala.cz. Karolina Krulová I

VĚRA I SHYLOCK
SLIBUJÍ EMOCE

Pochmurné listopadové večery si
můžete zpříjemnit v Divadle Bolka
Polívky. V brněnské premiéře se 4. listopadu představí Věra, která vznikla
v koprodukci Divadla Bolka Polívky
s divadlem Studio DVA.
Ironická komedie Petra Zelenky, mj.
autora Příběhů obyčejného šílenství, je
sondou do zábavního průmyslu a cynické
doby. V příběhu o výsluní a pádu ambiciózních jedinců se v režii Alice Nellis představí kromě Bolka Polívky také například
Ivana Chýlková. Poprvé v Brně mohou
návštěvníci divadla vidět také 13. listopadu
Gedeonův uzel, emotivní hru o lásce,
mateřství a genialitě, která mnohdy bývá
přítěží. Hrají Vilma Cibulková a Kateřina
K. Hrachovcová. Mimořádný divácký zážitek pak nastane 20. listopadu v podání
Milana Kňažka jako Shylock. Za výkon
v kanadském monodramatu proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti
získal herec Cenu Thálie 2016. Více z listopadového programu naleznete na
www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá
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FILHARMONICI ZAHRAJÍ
MEDITACI ZA OBĚTI TSUNAMI

Meditace obětem tsunami. Skladbu připomínající neštěstí z 11. března 2011 napsal
jeden z nejrespektovanějších současných

skladatelů Toshio Hosokawa a posluchači
ji mohou slyšet 24. listopadu v Besedním
domě na koncertě s názvem Opuštěné
ostrovy.
V hluboce meditativní skladbě dovedl
autor postihnout živelnou katastrofu v celé
její šíři – jako fascinující dílo přírody a bolest
lidstva zároveň. Naprosto výjimečný zážitek
umocňuje persona dirigujícího Alexandera
Liebreicha, který skladbu u autora objednal
a uvedl ji ve světové premiéře v roce 2012.
Hosokawa ve svých kompozicích často poukazuje na hrůzy, ať přírodní či způsobené lidskou povahou, které ovlivnily nejen japonskou společnost. „Je pro nás velkou ctí, že
tento kus zazní v Brně, a právě pod taktovkou
Alexandera Liebreicha. V kombinaci s ostatními skladbami večera půjde jistě o nezapomenutelný zážitek,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

CENA JINDŘICHA
CHALUPECKÉHO

Již podruhé se v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně na skupinové výstavě
představí pětice ﬁnalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého. Slavnostní vyhlášení pro-

Následujícím, nevídaně propracovaným
Koncertem pro hoboj a malý orchestr z roku
1952 poctí ﬁlharmonie 100. výročí narození
Igora Fjodoroviče Stravinského. Zimmermannův koncert není inovativní pouze konceptuálností, ale zejména výběrem hoboje jako
sólového nástroje. Že se hoboje chopí Vilém
Veverka, který v roce 2004 skladbu premiéroval, je dalším ze skvostů programu.
Ve dvou dalších skladbách se posluchači
ponoří o téměř 200 let hlouběji, do dvou
Haydnových skladeb. „Jako první zazní dramatická předehra opery Opuštěný ostrov,
jejíž bouřlivost prozrazuje Haydnovo období
Sturm und drang. Ta však oproti závěrečné
Symfonii č. 44, jejíž závěrečné smyčce se na
pódium snášejí jako blesky, působí jako přeháňka,“ uvedl dramaturg Filharmonie Brno
Vítězslav Mikeš. Haydn si přál, aby část ze
symfonie zazněla na jeho vlastním pohřbu,
což je další z důvodů, proč se jí přezdívá Tragická. Tak jako tak, svou intenzivní emocionalitou si nezadá s úvodní skladbou na programu, Hosokawovou Meditací.
Více informací na www.ﬁlharmonie-brno.cz.
Kateřina Konečná

běhne 26. listopadu 2017 od 20.00 hodin
v Univerzitním kině Scala a současně ho
můžete zachytit v přímém přenosu na
ČT Art.
Romana Drdová, Dominik Gajarský,
Richard Loskot, Martin Kohout a Viktorie
Valocká. To jsou ﬁnalisté 28. ročníku nejprestižnějšího českého ocenění za mimořádně
výraznou tvorbu v oboru výtvarného umění
pro autory do 35 let. Tito mladí umělci si pro
společnou výstavu připravují nové projekty
od malby přes ﬁlm až po instalaci. Společně
jejich výpovědi můžeme vnímat jako určitou
sondu do přemýšlení nastupující generace
umělců o výzvách dnešního světa. Na vítěze
Ceny Jindřicha Chalupeckého čeká odměna
100 tisíc korun na realizaci výstavy a katalogu
v následujícím roce a absolvování šestitýdenního pobytu v New Yorku. Prostřednictvím
nadace získává oceněný autor i cenné kontakty v zahraničí a bude mít možnost vystavovat své práce v Českém centru v New
Yorku.
Michaela Paučo

I

I

NEJKRÁSNĚJŠÍ
ČESKÉ KNIHY
Oceněné knihy v soutěži Nejkrásnější
české knihy roku 2016 pořádané
Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví se představí v Moravské galerii od 9. listopadu
2017.
Porota vybírala celkem z 250 přihlášených titulů, poprvé také i v mezinárodním obsazení, knihy z tradičních sedmi
kategorií: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice pro školy všech stupňů a ostatní
didaktické pomůcky, knihy o výtvarném
umění, katalogy, biblioﬁlie a autorské
knihy Studentské práce posluchačů
výtvarných a polygraﬁckých škol, jimž
udělila ocenění za nejlepší graﬁcké, polygraﬁcké a ilustrační zpracování.
Karolina Krulová

I
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EXPERIMENT PANELAND
slovenska v roce 1968 došlo k masivnímu
aplikování panelové výstavby a v průběhu
krátké doby se přestěhovala třetina obyvatel
Československa do prostředí, které se zcela
vymykalo dřívějším podobám bydlení. Nalézt
klíč k tomu, jak prostředí panelových sídlišť
uchopit, byl úkol jak pro samotné obyvatele,
tak i pro vědecké týmy, které se tímto problémem zabývaly nejen z pohledu architektury,
urbanismu, sociologie nebo psychologie.
Karolina Krulová

Výstavní projekt na téma výstavby panelových sídlišť v 70. a 80. letech jako neopakovatelný urbanistický, architektonický
či designerský experiment můžete zhlédnout v Uměleckoprůmyslovém muzeu od
24. listopadu 2017.
Zprůmyslnění výstavby bytů bylo hlavním

tématem československých stavbařů a architektů po druhé světové válce. Mělo napomoci
v krátké době vyřešit naléhavý nedostatek
bytů způsobený válkou a také pomoci transformaci průmyslu, která se neobešla bez přesunu obyvatel do průmyslových center.
S nástupem normalizace po okupaci Česko-

MAX COOPER
ROZVLNÍ FLÉDU

LEGENDA
ZAHRAJE V BRNĚ

Legendární Glenn Miller Orchestra se opět
vrací do České republiky. Nejslavnější swingový orchestr na světě přijede 16. ledna
2018 zahřát publikum také k nám do Brna.
Hity jako Moonlight Serenade či In the
Mood si chodí poslechnout naživo stovky lidí
a koncerty bývají často rychle vyprodány.
„Každé dva roky svůj program měníme, ale
ty nejdůležitější skladby, třeba In The Mood
nebo Moonlight Serenade, nemůžeme vynechat,“ říká Will Salden, kapelník této báječné
swingové party.
Vystoupení Glenn Miller Orchestra jsou
v České republice velice populární. Díky
nostalgické atmosféře, kterou vyvolává hud-

ba čtyřicátých let, navštěvuje vystoupení převážně starší generace. Na koncertech se ale
čím dál častěji objevují i mladí, kteří se rádi
nechají unést na vlně hravého swingu.
Historie původního amerického tělesa
Glenn Miller Orchestra sahá do třicátých let
minulého století. Glenn Miller se ve svých třiceti pěti letech stal hvězdou tehdejší hudby.
Hubený, vážně vypadající muž, přinesl nový
zvuk, založený na perfektní harmonii celého
orchestru. Na podzim roku 1939 začala rádia
hrát jeho hudbu. Skladby, jako jsou: In the
Mood, Pennsylvania 6-500, String Of Pearls
a další, se okamžitě staly populárními po
Robert Schroth I
celém světě.
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Headlinerem listopadového dějství
festivalu Echoes na Flédě bude elektronický producent a popularizátor
vědy Max Cooper. Britský tvůrce na
technu stavěné inteligentní taneční
hudby přijede 3. listopadu do Brna
představit své nové EP Chromos.
V rámci evropské MESH Live Tour dá
Cooper v plné kráse nahlédnout za
pomoci tónů a obrazů do vědecko-fantaskního světa. Program brněnského
koncertu doplní nadějný olomoucký producent François Svalis a další DJs.
Podzimní program klubu Fléda naváže
na strhující koncertní show Jana Blomqvista či HVOB odhalující přesahy aktuální elektronické hudby. Festival Echoes
bude ve svém listopadovém vydání hostit právě britského hudebníka a biologa
Maxe Coopera, hvězdy elektronické stage posledního ročníku Colours of Ostrava. „Plánuji použít různé technologie,
abych fanouškům zprostředkoval zcela
nový zážitek,“ popsal Cooper turné, které nese jméno jeho nově vzniklého vydaSabina Coufalová I
vatelství.

I
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JANA BOUŠKOVÁ –
KRÁLOVNA HARFY
Královna harfy se představí 18. listopadu
2017 v Sále Milosrdných bratří v Brně.
Harﬁstka Jana Boušková je výjimečnou
reprezentantkou české klasické hudby
doma i v zahraničí.
Pro letošní podzim si připravila mimořádné sólové turné s názvem Má vlast. Na
programu budou díla Josefa Suka, například Letní dojmy, Hra dětí a Večerní nálada,
od Antonína Dvořáka Suita A dur a od
Bedřicha Smetany Vltava, Šárka a Vyšehrad.
Jako jediná česká laureátka nejprestižnějších harfových soutěží světa se záhy
stala velmi žádanou umělkyní vystupující
na předních pódiích po celém světě. Jana
Boušková současně působí i jako sóloharﬁstka České ﬁlharmonie.
Adéla Stoklasová I
Foto: Radek Cihla

1000 A 1 POLÁRKA

ČS KONCEPT 70. LET
VE FAIT GALLERY
Výstava ČS KONCEPT 70. LET je prozatím
nejrozsáhlejším výstavním projektem, který představuje výběr děl z tvorby šedesáti
pěti československých umělců. Výstava
probíhá od 11. října 2017 až 13. ledna 2018
v prostorách FAIT Gallery.
V tematické provázanosti sleduje výstava
blízkost české a slovenské výtvarné scény,
která byla od rozpadu Československa až
doposud reﬂektována pouze jako dva samostatné celky. Nikdy předtím, ani později
v historii českého a slovenského umění nebyla potřeba vzájemného dialogu tak pěstovaná a rozvíjená jako právě v 70. letech. Nástup
konceptuálního umění na počátku sedmdesátých let znamenal posun zájmu od estetických a materiálových kvalit díla k jeho
osobnímu, sociálnímu, historickému a často
i teoretizujícímu kontextu. Na rozdíl od západní umělecké scény bylo konceptuální uvažování autorů v Československu motivováno
osobnějším hledáním podstaty vztahu mezi
umělcem a uměním, a to jak v rovině umělecké, tak politicko-etické, společenské, případně ekologické. Nela Klajbanová I

se objevují kouzelní džinové z láhve, všechny
sultánovy manželky i postavy z příběhů, které
na dobrou noc vypráví důvtipná Šeherezáda.
Hudbu k představení vytvořil další z herců
představení, kapelník vesmírného Polarisu,
David Smečka. Kombinuje známé písně
s autorskými texty i původní melodie. Varování: Pohádky 1000+1 noci jsou představení,
u kterého není radno sedět jen tak na židličkách. Hlediště jako taneční parket? V Polárce
je možné vše...
Nekonečná pohádka na dobrou noc na
jedné posteli, jak zní podtitul inscenace, je
tak dalším příspěvkem Polárky pro nejmenší
děti a v každém případě i jejich rodiče, jelikož
i pro ně představení skrývá nejedno překvapení.
Jan Cimr

Sedmého října vypustila Polárka do světa
svou první premiéru v nové sezoně. Na
Malé scéně ožily příběhy z dalekého
Orientu: Pohádky 1000+1 noci.
Kromě Šeherezády, sultána a pana a paní
Džinových se do komorního sálu vešlo několik desítek loutek, jedna postel a bezpočet
netradičních hudebních nástrojů, se kterými

I

si během představení poradili jen dva muzikanti.
Nezvyklou pohádku pro nejmenší děti režíroval Jiří Jelínek, který v představení sám
i hraje. Celkově si pohádka vystačí s jednoduchou scénou, dvěma baterkami a dětskou
fantazií. A ta se skutečně má čím zaobírat,
doslova na dosah ruky nejmenším divákům
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Neziskové organizace

KNIHY POTĚŠÍ I POMOHOU

Pátý ročník akce Charitativní antikvariát
najdou milovníci knih od 6. do 16. listopadu
v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 4,
od 24. listopadu do 23. prosince na Moravském náměstí na adventních trzích
a od 20. listopadu do 23. prosince na tradičním místě, v přízemí Moravské zemské
knihovny na Kounicově 62.

Na posledních dvou jmenovaných místech
se knihy budou nejen prodávat, ale také přijímat. Pokud tedy máte doma zajímavé přečtené a už nepotřebné knihy, můžete je
v době akce přinést a na uvolněné místo
v knihovně si za příznivou cenu koupit nové.
Cena za nabízené knihy se totiž bude pohybovat od 5 do 60 korun. Nabídka bude pestrá

a bohatá, připraveno je téměř 4000 titulů
všech možných žánrů – od dětské literatury
přes učebnice, slovníky, detektivky, až po
beletrii, poezii, sport, humor nebo knihy
o umění.
Organizátoři v čele s Mgr. Jiřinou Studenkovou přivítají také několik schopných dobrovolnických rukou. Zájemci najdou veškeré
informace na webových stránkách www.charitativniantikvariat.cz či na facebookovém
proﬁlu akce.
Věřím, že zakoupené knížky udělají čtenářům radost stejně jako vybrané peníze onkologicky nemocným dětem a jejich rodičům.
Celá částka za nákup darovaných knih bude
totiž věnována na ﬁnancování ubytovny pro
rodiče onkologicky nemocných dětí u Dětské
nemocnice v Černých Polích, a to prostřednictvím Nadačního fondu dětské onkologie
Krtek, která ji provozuje. V loňském roce takto
do fondu doputovalo celých 102 085 korun.
Miroslav Seifert
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NÁSILÍ DO VZTAHŮ TÝDEN RANÉ PÉČE
POMOC PRO OBĚTI
ROZHODNĚ NEPATŘÍ 6.–12. LISTOPADU 2017 TRESTNÝCH ČINŮ
Organizace Persefona poskytuje právní,
psychologické a sociální poradenství obětem domácího násilí.
Persefona nabízí tyto služby na Gorkého
17, a to v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.
Pro radu si sem mohou přijít blízcí obětí, kteří
by jim chtěli pomoci. Pro původce domácího
násilí je určený terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích.
Na osobní konzultaci je třeba se předem
objednat buď na telefonu 737 834 345, nebo
e-mailu: poradna@persefona.cz.
Veškeré služby spolek poskytuje bezplatně, klienti mohou na svou žádost vystupovat
i anonymně. Poradenství může být poskytnuto jednorázově nebo opakovaně – v případě potřeby dlouhodobějšího doprovázení
celým procesem řešení životní situace.
Persefona má tradici v řešení problematiky
domácího a sexuálního násilí již od roku 1999.
Hlavní pilíř činnosti tvoří dlouhodobá komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starších
18 let z Jihomoravského kraje.
Více informací o službách či problematice
domácího a sexuálního násilí se dozvíte na
www.persefona.cz.
Mgr. Madla Čechová

Středisko rané péče zve veřejnost na dvě
zážitkové kavárny a zajímavé přednášky
v rámci Týdne rané péče.
Rodiny, které doma vychovávají dítě s postižením ve věku od narození do sedmi let, mají
nárok na bezplatnou pomoc. Tu poskytuje
brněnské Středisko rané péče na Nerudově 7. Pro veřejnost navíc chystá od 6. do 12. listopadu osvětovou kampaň Týden rané péče,
která chce rozšířit povědomí o nabízených
službách a umožnit lidem na chvíli si vyzkoušet život bez zraku.
Připraveny jsou dvě zážitkové kavárny
s názvem Nevidím, a přesto mi chutná. Jaké
to je, dát si kávu či zákusek s klapkami na
očích lze vyzkoušet ve středu 8. listopadu
v Café Práh ve Vaňkovce a ve čtvrtek 9. listopadu v Café Plus v Knihovně Jiřího Mahena
na Kobližné ulici, vždy od 15 do 19 hodin.
V Café Práh zážitkovou kavárnu doplní přednášky o rané péči a o využívání smyslů při
výchově Montessori pedagogikou.
Více se o rané péči můžete dozvědět také
7. listopadu od 9 do 17 hodin při návštěvě
Dne otevřených dveří brněnského střediska.
Kompletní přehled aktivit je zveřejněn na
www.ranapece.cz/brno.
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Mgr. Irena Jelínková, MSc
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Stali jste se obětí trestného činu? Kladete
si otázku, proč se to muselo stát zrovna
vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu,
vzteku či nespravedlnosti? Právě pro vás
je tu poradna pro oběti Probační a mediační
služby.
Každému, kdo se cítí být obětí trestného
činu, nabízí poradna bezplatně široké služby.
„Obětem vysvětlujeme, jaká jsou jejich práva,
jak podat trestní oznámení, co obnáší trestní
řízení, či jakým způsobem se mohou domoci
náhrady škody,“ uvedla poradkyně Milada
Lázničková. Pomoc se však nezaměřuje jen
na právní oblast, neboť trestný čin poznamená často i psychiku. Poradnu vyhledala také
paní Marie, oběť loupežného přepadení.
„Zprvu jsem se obávala přijít. Nevěděla jsem,
co můžu očekávat, ale paní poradkyně byla
milá, vstřícná a ochotná. Vysvětlila mi, co mě
u výslechu a u soudu čeká. Dokonce mě
k soudu doprovodila,“ chválí si seniorka.
Poradna sídlí na adrese Kozí 8, kontaktovat
ji lze telefonem na čísle 727 939 941 nebo
e-mailem: laznickova.pms@gmail.com.
Poradna je zřízena v rámci projektu Proč
zrovna já? II, který je ﬁnancován z Evropského
sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČesPhDr. Tomáš Kellner I
ké republiky.
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LERCHOVA SE OPĚT
OTEVŘELA VŠEM

„Vás musí mít svatý Petr rád,“ slýchali jsme
v pátek 22. září 2017 často. No bodejť, když
děláme bohulibé akce – v sychravém týdnu
se totiž poprvé ukázalo zase slunce
a nespadla ani kapka, takže po roce se opět
uzavřela část Lerchovy ulice před bývalým

vojenským areálem a v nezaměnitelné
atmosféře se uskutečnil II. ročník Sousedského festivalu Lerchova otevřeno všem.
Vše zorganizovali obyvatelé Masarykovy
čtvrti z Nadačního fondu Lerchova otevřeno
všem, který vznikl právě za účelem oživení

dané lokality. Netradiční úvod patřil dudákům
ze spolku Skotský pes. Následovalo oblíbené
Divadlo Facka a o radost dítek se starala
i bublinová show. Bohatý program doplňovala
Helceletka a Radost na Drakenu nebo nově
Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
K poslechu zahráli dixielandoví Louisovi
sirotci, zatímco Basement weirdos potěšili
pohodou rhythm and blues, funku a soulu.
Divadelní Dramatická jelita představila svou
hru s názvem Každá, oceněnou Studentskou
Thálii 2017. Závěr patřil nekorunovaným hvězdám – rozevlátým Star Tracks.
Akce měla své neopakovatelné kouzlo
a oživila dění ve čtvrti, kdy tak lidé zároveň
vyslali jasný vzkaz: budoucnost Lerchovy
patří místním, ne prospěchu developerů.
Michal Závodský I
předseda OS Masarykova čtvrť

KLUB MORAVSKÝCH
SKLADATELŮ SLAVÍ 25. VÝROČÍ

V roce 1922 byl v Brně založen skupinou
hudebních skladatelů v čele s Leošem
Janáčkem Klub moravských skladatelů
(KMS), který byl v roce 1948 násilně ukončen rozpuštěním do organizace Svazu československých skladatelů.
V roce 1992, přesně po 70 letech od založení tohoto klubu, inicioval brněnský skladatel Pavel Blatný jeho obnovení. Na jeho výzvu
se do nového KMS tehdy přihlásilo dalších
14 skladatelů, například Ctirad Kohoutek, Jiří
Matys, Zdeněk a Vít Zouharovi, Jaromír Podešva, Dalibor Spilka, Vlastimil Lejsek, Evžen
Zámečník, Petr Fiala, Milan Slimáček, Rudolf
Růžička, Vlastimil Peška, Mojmír Bártek

a Lubomír Koželuha. I obnovený klub se člensky otevřel nejen dalším skladatelům, ale též
hudebním interpretům, muzikologům, publicistům a dalším odborným profesím s hudbou
souvisejícím. Čestným členem se stal například světoznámý česko-americký hudební
skladatel a dirigent Karel Husa.
Nový KMS programově navázal na klub
původní s hlavním cílem veřejně propagovat
soudobé hudební umění na území Moravy.
V rámci koncertní činnosti postupně založil
cykly Od Janáčka k dnešku a Minulost a současnost, kde uvádí hudební umělecká díla
členů původního a současného KMS, cyklus
Dny mladých interpretů, kde veřejnosti představuje mladé nadějné umělce a Koncerty
z tvorby pro mládež ve spolupráci s povětšinou brněnskými základními uměleckými
školami. Také pořádá autorské koncerty
svých členů, komorní i orchestrální, koncerty
skladatelské, jubilantské, večery premiér,
vzpomínkové večery, výměnné koncerty
s Tvůrčími centry Asociace hudebních uměl-

ců a vědců v Olomouci, Ostravě a Plzni, ale
též se zahraničními hudebními institucemi
v Rakousku, Německu a Lucembursku. Od
letošního roku je předsedkyní varhanice
Hana Bartošová, pod jejíž patronací KMS
dlouhodobě pořádá již tradiční mezinárodní
Brněnský varhanní festival. Od roku 1992
do současnosti v obnoveném KMS získalo
členství celkem 76 hudebních osobností,
k letošnímu roku má KMS 44 aktivních členů.
Činnost současného Klubu moravských
skladatelů je téměř výhradně závislá na
nadačních dotacích a sponzorských darech,
jejichž částky mnohdy nestačí pokrýt koncertní náklady. Přestože se spolek dnes
potýká s finančními problémy, prozatím se
statečně drží a již 25 let zaujímá důležité
místo nejen v brněnském kulturním životě.
Na fotografii nahoře zleva: P. Slezák,
M. Sedláček, M. Bialas, J. Šimíček, dole zleva
J. Mráčková, V. Lejsková a J. Luklová.
Marek Sedláček
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MÍSTO ČINU: ZELNÝ TRH

Ovoce, zelenina a květiny, to je zboží, kvůli
kterému na Zelný trh Brňané chodí. Letos
si sem ale mohli také zajít na kávu a zaplatit
dobrým skutkem, k Božskému kopečku
ochutnat zmrzlinu roku nebo si zde užít
divadelní představení.
Od první letošní akce, charitativně laděných Betlémských dnů na začátku ledna,
se na tržišti rozběhl pestrý doprovodný
program. Láskyplně jsme oslavili svátek
sv. Valentýna, březnové Jarní pučení potěšilo hlavně děti, Zelený čtvrtek nás velikonočně naladil, příchod jara potvrdila Slavnost medvědího česneku. V červnu celé
rodiny slavily na Family Festu. Minifestival
malých pivovarů trošku poznamenalo deštivé počasí, skalní příznivce chmelového
moku to však neodradilo. Následoval Fes-

tival zdravé stravy a pohybu a zářijovou
nabídku malých pivovarů jsme si užili při
o něco příznivějším počasí. Dění se dál
neslo v kulturním duchu – Národní divadlo
Brno v horní části tržiště uspořádalo galakoncert na otevření sezony a Divadlo Husa

na provázku předvedlo venkovní představení Strašlivá proměna měšťana v kozla.
V říjnu zde oslavili svůj den senioři a sezonu
završil tradiční Biojarmark. Množství aktivit
na Zelný trh vnesla také nově otevřená
Tržnice Brno.
Ale hlavně zde bylo co nakupovat. Od
jarních sazenic a přísad, přes letní moravské
jahody a beskydské borůvky až po podzimní hrozny z jižní Moravy, houby, oříšky, dýně,
švestky… zkrátka na Zelný trh se vyplatilo
zajít. 11. listopadu se s prodejci pro letošek
rozloučíme, protože se na Zelném trhu
začne připravovat Advent na Zelňáku. Věříme však, že se společně s námi budete těšit
na příští sezonu a zůstanete nákupům
i akcím na Zelném trhu věrní.
Mgr. Veronika Staňková
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PROBĚHLA MODERNIZACE
KRASOBRUSLAŘSKÉ HALY
Krasobruslařský oddíl TJ STADION BRNO
zahájil na konci září dvaapadesátou sezonu
ve svém sportovišti o něco později než
bývalo běžné v jiných letech. Důvodem
byla velká investiční akce, kterou tělovýchovná jednota v letní odstávce v krasobruslařské hale na ulici Křídlovická zrealizovala.
Za výrazné podpory společnosti Teplárny
Brno a. s. a Magistrátu města Brna byla v prostorách haly instalována nová chladící technologie. Tímto moderním, výkonným a ekologickým zařízením dojde v budoucnosti
k provozním úsporám při výrobě chladu pro
mražení ledové plochy a rovněž k lepší regulaci teploty ledové plochy pro rozdílné uživatele krasobruslařské haly.
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V minulosti byl chlad dodáván ze společné
strojovny DRFG Areny. Kromě tohoto projektu
byla za ﬁnanční podpory Jihomoravského
kraje zrekonstruována také šatna pro sportovce a zařízena novým vybavením. Obě tyto
investiční akce byly součástí postupné
modernizace krasobruslařské haly, která
slouží sportovcům již od roku 1981 a poskytuje
velmi dobré zázemí pro krasobruslaře i další
zájmové sportovní skupiny.
První zářezy na ledové ploše namražené
z nového zdroje chlazení tak v letošní sezoně
vykreslili krasobruslaři domácí TJ STADION
BRNO, jejíž činnost podporuje také městská
část Brno-střed.
Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.
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Sport

SVÁTEK SPORTU
NA VÝSTAVIŠTI

hejtman Jihomoravského kraje Bohumil
Šimek. Sobotní program patří návštěvníkům
z řad široké veřejnosti. V neděli dojde k vyhlášení medailistů Olympiády dětí a mládeže,
kterou v červnu hostilo Brno a vyhráli ji sportovci Jihomoravského kraje. Nedělní odpoledne pak bude patřit ukázkám zástupců
Unie sportovních klubů města Brna.
Vedle fotbalu, hokeje nebo basketbalu na
návštěvníky čekají také méně tradiční sporty.
Sportovní tanec přiblíží populární Jan Tománek, nejvšestrannější sportovní lezec Adam
Ondra s pořadateli připravuje horolezeckou
stěnu pro děti. Bude připraveno místo na převlečení a také občerstvení, děti si budou moci
vyzkoušet vše, co budou chtít. Při veletrhu
Sport Life se bude v pavilonu G2 prezentovat
také olympijský park, který v době únorové
olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu
vyroste na brněnském výstavišti. S tím jsou
spojení také vybraní ambasadoři olympijského výboru, sportovci z kraje i celé republiky,
kteří zájemcům zároveň rozdají podpisy při
autogramiádách. Nenechejte si tuto sportovní
událost roku ujít a přijďte za námi na brněnské
výstaviště.

Mezinárodní veletrh SPORT Life! nabídne
od 10. do 12. listopadu 2017 na 50 sportovních a zábavných aktivit pro celou rodinu. Letos poprvé se spojí veletrh SPORT
Life, DANCE Life, IN-JOY Life, YOU2BER
Life a nový projekt pro ženy Life STYLE.
Víkend tak bude patřit nejen sportu, ale
i zábavě a životnímu stylu.
Dosud mělo město Brno a Jihomoravský
kraj oddělené expozice. V letošním ročníku
veletrhu Sport Life se však budou prezento-

vat společně v jednom pavilonu. Na pěti tisíc
čtverečních metrech pavilonu G2 Brněnského výstaviště se návštěvníci mohou těšit na
společnou velkolepou prezentaci. Přípravu
společné prezentace dostala na starost městská společnost STAREZ-SPORT, a. s.
Páteční program v pavilonu G2 bude patřit
základním školám, kde si děti vyzkoušejí různá sportovní odvětví. Slavnostního zahájení
se v jedenáct hodin dopoledne ujme brněnský primátor Petr Vokřál, účast přislíbil také

SPOJENÍ JÓGY
A TANCE

UČITEL – VICEMISTR
V JIU-JITSU

Tanec je odedávna jedním z nejpřirozenějších způsobů pohybu člověka. Je léčivý,
blahodárný, radostný. Jóga pracuje se
zaměřením pozornosti na přítomný okamžik, s vnímáním sebe a svého těla.
Spojení obou nabízí pohybové lekce Yota,
které můžete prožít v pohybovém studiu
Movendo na Lidické ulici. S přístupem, který
kombinuje taneční a pohybovou terapii, zkušenosti spontánního tance i praxi jógy, přichází zakladatelka metody, brněnská tanečnice s uměleckým jménem Hana Josefína.
Yota je způsob, jak tančit spontánně a vědomě zároveň, pohyb očistí hlavu, uvolní tělo,
zklidní, až rozradostní emoce a zavede nás
k sobě samým. Lekce Yota jsou určeny pro
všechny bez rozdílu věku, zaměření či zkušeností. O něco víc právě pro lidi, kteří si myslí,
že pro tanec nemají nejmenší vlohy. Na těchto
setkáních se totiž neučí kroky, ani sestavy.
Pohyb se nechává volně plynout, rozhoduje
o něm jen tělo. Celou lekci doprovází příjemná hudba, odplouvají starosti všedních dnů
i vtíravé myšlenky. Více na www.movendo.cz.
Hana Hledíková
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Brazilské jiu-jitsu je americký bojový sport
velmi podobný judu. V sobotu 7. října 2017
se pod hlavičkou IBJJF (mezinárodní federace brazilského jiu-jitsu) konal v Berlíně
otevřený profesionální turnaj, kterého se
zúčastnil také brněnský trenér Wiking Gold
Teamu Bronislav Stříž.
V kategorii hnědých pásů do 100,5 kg
vybojoval stříbrnou medaili. „Mířil jsem na
zlato, byl jsem skvěle psychicky i fyzicky připraven, všechny tréninky proběhly bez zranění, avšak na turnajích rozhoduje spousta

Mgr. Michaela Radimská
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faktorů, včetně rozhodčích, a ti se tentokrát
po velmi vyrovnaném zápase rozhodli připsat výhru domácímu bojovníkovi. Takový je
sport,“ říká Bronislav Stříž. Jak vlastně probíhá
příprava na velký turnaj? „Příprava je pro mne
velmi náročná, po šesté hodině ranní mi
zazvoní budík, jdu do práce a večer mě čekají
každý den 1–2 tréninky, ze kterých se vracím
kolem půl jedenácté. Před půlnocí se většinou do postele nedostanu. O víkendech jezdím po turnajích, pořádám semináře, trénuji
individuálně. Příprava je o to složitější, že se
na trénincích věnuji především mým studentům. Ale když je cíl, je i cesta,“ dodává. Do
budoucna čeká vicemistra spousta dalších
závodů napříč Evropou, takže nezbývá než
trénovat, trénovat, trénovat. „Brazilské jiu-jitsu není jen skvělý všestranný sport, je to
životní styl,“ dodává Stříž. Bronislav Stříž je
pedagogem na základní škole Bakalovo
nábřeží s aprobací na angličtinu, tělocvik
a informatiku v angličtině.
Karolina Krulová
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Osobní strážce
Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu
ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý
design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší
třídy.* Mimo jiné disponuje technikou, která pomáhá snížit
následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru
vyhodnotí krizovou situaci, podnikne řadu opatření s cílem
připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších
případech se cestující ve voze KAROQ mohou spolehnout
až na 9 airbagů. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.
* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

NOVÁ
ŠKODA KAROQ.
BEZPEČNĚ JINÁ.

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km
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