Zpravodaj městské části Brno-střed | Číslo 7–8 | Prázdniny 2017 | Ročník XXVI

městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

JANA SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ
Pracovat v neziskovém sektoru, řídit poradnu, pomáhat druhým, to není lehká práce
a také není pro každého. Jana Sladká Ševčíková se po ní ale vydala, aby mohla pomáhat
lidem, kteří mají stejný problém, jaký měla
i ona. Poruchy příjmu potravy jsou čím dál
častější, bez pomoci zvenčí s nimi nejde moc
bojovat. Opustila místo v České televizi, prošla řadou vzdělávacích programů, vede
vlastní poradnu, pracuje pro Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR a pomáhá řadě
dalších neziskových organizací. Co ji k tomu
vedlo? A jak funguje její poradna Anabell,
která sídlí v Brně?
Více se dozvíte v rozhovoru na straně 15.

Festival UPROSTŘED a letní kino oživí centrum města
Letní měsíce jsou obvykle ve znamení
vylidněného Brna, kdy mnozí odjedou na
dovolené nebo na chaty. Letos tomu bude
jinak. Radnice Brno-střed připravila množství kulturních akcí, kvůli kterým se vyplatí
zůstat ve městě. Prázdniny se dají strávit
i na náměstí Svobody, kde je pro všechny
návštěvníky připravená relax zóna. Lehátka, slunečníky, palmy, i to k letnímu festivalu patří.

UPROSTŘED BRNA
První ročník multižánrového festivalu UPROSTŘED si klade za cíl jedinou věc, a to razantně proměnit kulturní mapu Brna. Od druhé
půlky června do konce léta v centru městské
části Brno-střed nebudete muset nikam chodit, protože koncerty, DJ sety, workshopy, happeningy a divadelní představení přijdou za
vámi. Setkáte se s nimi na místech, kde by
vás to ani nenapadlo, a to ve chvílích, kdy to
budete nejvíc potřebovat, po skončení pracovního dne až do hodiny nočního klidu.
„Do festivalu se díky koprodukci s příspěvko-
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vou organizací Brna-středu KVSkou zapojí
ty nejvýraznější instituce či podniky nezřizované kultury z Brna-středu, tedy prakticky
vše, co nespadá pod příspěvkové organizace
města Brna,“ vysvětluje radní pro kulturu
David Butula. Festivalu se tak kromě jiného
zúčastní Buranteatr, Federace Moravského
Longboardu, BAJKAZYL BRNO, Vibe club,
Kabinet Holičů, FLÉDA, Bastl Instruments,
Kabinet Múz, Swing wings, Café biograf,
a mnoho dalších hudebních klubů, spolků
nebo divadel. Ti všichni vám představí to nejlepší, co nabízejí, ať už je to hudba, divadlo,
zahraniční koncept ranních snídaní permanent breakfast či workshop pro maminky, jak
doma skvěle ostříhat své dítě. Aktuální program lidé naleznou na webových stránkách
městské části Brno-střed a na facebookových
profilech Brna-středu a festivalu. Nebo se
s ním zkrátka náhodně potkají v ulicích města.
„Festival je totiž o překvapení, o náhodě,
o náhlém popudu. Program se může měnit
ze dne na den a lidé do něj budou moci kdykoliv přispět vlastním dílem, a je jedno, zda
mají vlastní kapelu nebo hrají divadlo. UPRO-
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STŘED vám poskytne čas a prostor a vy na
oplátku svůj talent,“ dodává Butula.
UPROSTŘED bude nejen o kultuře, ale hlavně
o setkávání, o propojování různých lidí bez
ohledu na věk nebo kulturní vkus. Záměr je
jediný, aby Brno v létě neumřelo, ale právě
naopak, aby to v něm žilo každý den. Jistě jste
si už všimli relax zóny na náměstí Svobody.
Stačí, když půjdete okolo Moravského náměstí,
zajdete před Janáčkovo divadlo, mrknete na
Pohořelec, do parčíku na Rooseveltově ulici,
zaskočíte do Denisových sadů, k žárovkám na
Malinovského náměstí, případně zabloudíte
na Římské náměstí, tam všude se bude NĚCO
dít! A nejen že to můžete sledovat jako zaujatý
divák, vy se můžete i zapojit. Festival se koná
za podpory Magistrátu města Brna.

LETŇÁK NA NÁDVOŘÍ
Radnice Brno-střed však kromě festivalu
Uprostřed nabídne i tradičnější zážitky v podobě třetího ročníku Letního kina Brna-střed. To
si během uplynulých dvou sezon zamilovali
nejen místní, ale i zahraniční turisté. Všichni
Pokračování na str. 4
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Spustili jsme projekt
pro pracovníky veřejně
prospěšných prací

radnice, a to podporovat mládežnický sport.

Pilotní projekt pro pracovníky
veřejně prospěšných prací má
za cíl podpořit vybrané pracovníky, u nichž vidíme perspektivu
do budoucna a u kterých předpokládáme, že se budou zlepšovat ve svém osobním životě
a mohou se lépe uplatnit na trhu
práce.
Zapojení deseti pracovníků
veřejně prospěšných prací do
zcela nového programu bude
obnášet pravidelná vzdělávání
vedoucí k podpoře řešení jejich
sociální situace a poradenství
při řešení nepříznivých životních
situací s důrazem na hledání si
nového zaměstnání.
„Snažíme se, aby lidé z pracovních pozic dotovaných Úřadem
práce našli posléze uplatnění
v běžných profesích. Často
však mívají problémy s hledáním práce, a navíc řeší i celou
řadu dalších potíží, jako jsou
třeba dluhy nebo bydlení. Proto
jsou nyní těm, kteří nastoupí do
programu, připraveni pomoci
sociální pracovníci zařízení
CELSUZ, které je jedním z pracovišť Diecézní Charity Brno,“
dodal radní pro sociální oblast
David Oplatek.

Školáci dostanou od
radnice tablety

Hokejová hala na Úvoze
má nové mantinely
Během jara 2017 proběhla kompletní výměna mantinelů ledové
plochy v hokejové hale na ulici
Úvoz 55, jejímž zřizovatelem je
městská část Brno-střed.
Nové mantinely odpovídají všem
parametrům požadovaným IIHF
a jsou tedy certifikované podle
mezinárodních pravidel ledního
hokeje. Hokejová hala slouží
celoročně mládežnickým klubům. V zimní sezoně je plně
využívána mládežnickými kluby
ledního hokeje, Základní školou
Brno, Úvoz 55, p. o. pro hokejové
přípravky a klub, a dále pro bruslení žáků mateřských a základních škol. V letním období hala
slouží hokejbalovým mládežnickým klubům a inline bruslení
a hokeji.
Cena pořízení nových mantinelů
byla 1,35 milionu korun. Částka
byla na akci vyhrazena díky úsilí
místostarosty Martina Schwaba
v návaznosti na jednu z priorit

Rada městské části Brno-střed
již dříve schválila předání 20
kusů tabletů pro školáky ze ZŠ
Husova a nyní se připravuje
předání zbývajících tabletů pro
ostatní školy, které projevily
zájem. Tablety původně sloužily
zastupitelům k hlasování při
jednáních zastupitelstva.
Po technických změnách bylo
rozhodnuto, že nevyužité tablety
budou předány do základních
škol, aby sloužily dětem.
Nové technické řešení pro zastupitele přineslo radnici úsporu čtyřiadvaceti balíků papíru za jedno
zasedání zastupitelů, kteří mají
veškeré materiály stažené do
nových tabletů a dokumenty už
nemusejí být na jednání tisknuty.
Za jedno zastupitelstvo tak lze
ušetřit přibližně 2700 korun.
Největší úspora však byla zaznamenána na materiálech pro jednání radních, kteří se setkávají
jedenkrát týdně.
Dříve bylo tištěno jedenáct až
patnáct mnohdy i stostránkových
podkladů, takže ve srovnatelném období, tedy jedno zasedání zastupitelstva = 6 jednání
rady, uspoří radnice za použití
papíru 13 200 korun.

Podpořili jsme EMIL OPEN
Rada městské části Brno-střed
schválila slevu ve výši 100 %
z nájmu krytého bazénu ve správě Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora, p.o., ve dnech
8. 6. 2017 a 9. 6. 2017 v době od
8.00 hod. do 15.00 hod. pro
účastníky 6. mezinárodních her
handicapované mládeže EMIL
OPEN a na pořádání akce také
přispěla dotací pro Nadační fond
Emil, se sídlem Malinovského
nám. 603/4, 602 00 Brno, částkou 50 000 korun.
„Jsem velmi rád, že jsme na jednání rady jednomyslně schválili
tuto pomoc pro letošní mezi národní hry handicapované
mládeže EMIL OPEN. Podpora
sportu i podpora handicapovaných by měla být jednou z priorit
každé radnice, nejen té naší.
Věřím, že si všichni sportovci,
kteří se během her odvážně pustili do sportovních klání, ať už
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Zelný trh namalovala Mirabel Sanz Moreno
u nás v bazénu na Kraví hoře
nebo kdekoliv jinde v Brně,
odvezli spousty úspěchů, ale
také mnoho radosti ze sportování, ze setkání s ostatními
a milé vzpomínky,“ řekl Martin
Landa, starosta MČ Brno-střed.

rodinné organizace poskytující
různé služby a poradenství.
V současné době se Family
Pointy nacházejí na řadě míst
v Jihomoravském kraji, Kraji
Vysočina, Zlínském a Jihočeském kraji.

Family Point na radnici je
v provozu

Průchod mezi
Běhounskou
a Rooseveltovou ulicí

„Škoda, že už mám děti odrostlé“, „Krása“, „Mega luxus to je“,
„Paráda“ – právě takovými pozitivními reakcemi komentovali
lidé na facebooku zprávu o zřízení úplně nového Family Pointu
u matriky ve dvorní budově radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské 2.
Během měsíce ostrého provozu
se prostory osvědčily a rodiče je
pravidelně využívají.
Ve Family Pointu uživatelé naleznou přebalovací podložku
a umyvadlo, jídelní židličku,
mikrovlnou troubu, hračky
a knížky.
Otevřen je v úřední hodiny, tj.
v pondělí a ve středu od 8.00 do
17.00, v úterý a ve čtvrtek od
8.00 do 14.00, v pátek od 8.00
do 13.00 hod.
FAMILY POINT® je služba, která
rodičům a prarodičům umožňuje
pečovat o děti ve veřejném prostoru. Vytváří síť míst, kde lze
nakojit, nakrmit či přebalit dítě,
ale také získat kontakty na pro-

Zvýšení komfortu čeká všechny
Brňany, kteří se o víkendu vydávají do centra a v nočních hodinách budou chtít využít průchod
mezi Běhounskou a Rooseveltovou ulicí.
Průchod před Katastrálním úřadem, který byl dosud během volných dnů zamykán ve 14.30
hodin, bude nyní otevřen podstatně déle.
Od konce května strážníci městské policie zamykají obě brány
oddělující průchod od okolních
komunikací až v 21.30 hodin.

Španělská turistka
namalovala Zelný trh
Milou pozornost obdržela radnice městské části Brno-střed od
španělské turistky Maribel Sanz
Moreno. Ta nám přes facebook
zaslala fotografii své malby Zelného trhu, který navštívila v loňském roce.


(kad)

Informace z radnice

Funkcionalistická zastávka na Obilním trhu se vrací ke svému
původnímu účelu

Původní zastávka byla postavena v roce 1926
Z několika zastávek pouliční
dráhy, které v Brně realizoval
architekt Oskar Poříska, se
dochovala pouze jedna. Zastávka, stojící na Obilním trhu, byla
architektem navržena jako jedna z prvních v roce 1926. Poté,
co v posledních letech chátrala
a dostala se až do havarijního
stavu, prošla v loňském a letošním roce díky městské části
Brno-střed zásadní obnovou
a nyní opět slouží svému
původnímu účelu.
Obnova funkcionalistické za stávky Oskara Pořísky byla jednou z priorit radnice městské
části Brno-střed. Považuji za
významné a důležité, chránit
a obnovovat architektonicky
zásadní prvky naší historie,
a zastávka do této kategorie
bezesporu patří.
Velmi oceňuji přístup architektů
Atelieru RAW, odvedli zde precizní a vysoce odbornou práci.
Navíc vnímám opětovné zprovoznění zastávky v tomto roce
jako symbolické, protože právě
letos si můžeme připomenout
120. výročí od narození Oskara
Pořísky.
Rozsáhlou, odbornou a velmi citlivou rekonstrukci pro městskou
část Brno-střed připravili architekti
Tomáš Rusín a Ivan Wahla ze
zmiňovaného Atelieru RAW, s.r.o.
Jak oba svorně říkají, je pro ně
zásadní, že se zastávce podařilo
navrátit původní podobu tak, jak
ji Oskar Poříska navrhl.
Díky citlivé obnově se podařilo
zrestaurovat a zachovat originální
prvky ocelových zasklených bočních výplní, stejně jako původní

dveře. Původní skleněné obložení
zadní stěny, které se bohužel
nedochovalo, bylo obnoveno v originálních rozměrech. Stejně tak
podlahy, stupně zastávky a lavice
jsou provedeny v umělém kameni, jako tomu bylo i v původním
řešení.
Jsem velice potěšen, že touto
zdařilou obnovou je nyní pro Brno
zachován další významný typologický stavební druh funkcionalistické meziválečné architektury.
Společně s vilou Tugendhat, hotelem Avion, krematoriem, dětskou
nemocnicí, Husovým sborem,
synagogou na Skořepce, Moravskou bankou a několika bytovými
domy bude významným střípkem
k celkové představě o stavební
kultuře dvacátých a třicátých let
20. století v Brně.
Stavební práce a celkovou obnovu zastávky včetně všech řemesel provedla firma Tocháček, spol.

Detailní pohled na lavice z umělého kamene
s r. o., které také patří velký dík.
Firma stavbu předala včas, bez
vad a nedodělků.
Věřím, že jak cestující městskou
hromadnou dopravou, tak i návštěvníci Brna, kteří se zajímají

o architekturu, ocení naši snahu
o zachování této krásné ukázky
funkcionalismu v Brně.


Jiří Švachula,
místostarosta MČ Brno-střed

Architekt a urbanista Oskar Poříska se narodil 12. září 1897 v Brně
a v roce 1915 zde odmaturoval na 1. české reálce. Od roku 1918 studoval stavební inženýrství na České vysoké škole technické v Brně
a souběžně začal v roce 1920 studovat architekturu a pozemní stavitelství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Během studia
praktikoval v oddělení pozemních staveb Zemské politické správy
v Praze. Po absolutoriu roku 1924 byl zaměstnán na Stavebním úřadu
města Brna, kde působil až do roku 1937, kdy si založil vlastní architektonickou praxi. Jeho tvorba vychází z internacionálního stylu. Je
autorem řady různorodých staveb, od čekáren pouliční dráhy, z nichž
se dochovala jedna v Údolní ulici v Brně (1926), přes Městskou ubytovací kancelář v Nádražní ulici (1928) nebo školních budov (škola na
Kamenačkách, Tyršova obecná škola), až po rodinné domy a nájemní
a obchodní domy (Convalaria, Česká ulice). Ve třicátých letech projektoval rozsáhlý soubor budov Sociálního ústavu města Brna s nemocnicí a byty v Bohunicích.

Zdroj: Brněnský architektonický manuál

Některé prvky ocelových konstrukcí bočních stěn a dveří zůstaly zachovány
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Nové červené kontejnery v naší městské části
Vážení obyvatelé městské části
Brno-střed, abychom vám opět
trochu usnadnili sběr nepotřebného odpadu a také jeho třídění,
přistavili jsme ve spolupráci
s firmou ASEKOL, a. s. na mnohá místa naší městské části
nové kontejnery na sběr baterií
a drobného elektroodpadu.
Najdete je aktuálně na těchto místech:
 Barvičova, naproti č.o.98, nad
konečnou MHD
 roh Kounicova–Šumavská,
před prodejnou Billa
 Příkop, naproti č.o.29, na rohu
parkoviště v nároží PříkopBratislavská
 Lerchova, naproti č.o.65, před
Rio barem naproti základní
škole
 Nové sady, č. o. 42–47a,
v nároží
 parkoviště u podchodu OD
TESCO
Nové kontejnery jsme se snažili
umisťovat vždy u stanoviště separovaného odpadu. Další červené
kontejnery jsou také umístěny ve
všech sběrných střediscích.

(kad)

Proč je důležité třídit
i drobný elektroodpad?
Naše městská část od května
umožňuje svým občanům zbavit se drobného elektroodpadu v blízkosti svého bydliště.
Domnívám se, že je to krok
správným směrem.
Zatímco velkých vysloužilých
elektrospotřebičů se každý rád
zbaví, ty drobné nesmyslně skladujeme po půdách či šuplících.
S jedním starým mobilem přece
nemá cenu vážit cestu do sběrného dvora. A tak právě vyhození
drobné elektroniky odkládáme
a v domácnostech se nám kromě
mobilů hromadí staré nabíječky,
baterie, kabely ke kdovíčemu
a spousta dalších krámů, vhodných tak akorát do muzea.
Zpětný odběr těchto zařízení se
nám dlouhodobě nedaří. Například již zmíněných mobilních telefonů se recykluje pouze 1 % prodaných přístrojů.
Zhruba tak 8 milionů nepoužívaných mobilů české domácnosti
dosud nevyhodily, přitom dál
nakupují nové. Proč by nás nevyhozená drobná elektronika měla
trápit? Především proto, že obsa-

Červený kontejner je na Nových sadech
huje značné množství kovů, které
lze poměrně snadno recyklovat
a znovu použít. Přinejmenším je
to mnohem snazší a k přírodě
šetrnější, než je znovu vytěžit. Je
třeba si uvědomit, že například
200 mobilů ukrývá stejné množství zlata jako tuna zlatonosné
horniny.
Těžba vzácných kovů je přitom
velmi náročná a pro přírodu
devastující. V případě běžnějších
kovů jako je měď a hliník, které
se v drobné elektronice nacházejí především, je sice výtěžnost
vyšší, ale i v jejich případě vychází
těžba v porovnání s recyklací

nesrovnatelně hůře. Například
v případě hliníku se při těžbě spotřebuje v porovnání s jeho recyklací o 95 % víc vody a o 97 % víc
energie.
Vzhledem k tomu, že elektroodpad v současnosti představuje
nejrychleji rostoucí druh odpadu
a že drobné elektrospotřebiče
obměňujeme výrazně rychleji, mobil většinou do dvou let, než ty velké, stojí myslím za to jejich zpětný
odběr občanům usnadnit. Uleví
se jak našim domácnostem, tak
přírodě.

Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.,
člen komise životního prostředí

Festival UPROSTŘED a letní kino oživí centrum města
Pokračování ze strany 1
oceňují nejen kvalitní nabídku filmů nejrůznějších žánrů, ale také
nádhernou atmosféru barokního
nádvoří radnice a skvělý doprovodný program. Od 23. června
do 1. září budou mít opět možnost
to zažít na vlastní kůži.
„Zaměříme se tentokrát na průřez
tvorbou vybraných režisérů, například Jima Jarmusche, Akiho

Kaurismäkiho nebo Woodyho
Allena. Chybět ale nebudou ani
prověřené cykly Das Sommerkino, který připravujeme s brněnským Goetheho Institutem nebo
ukázka současné skandinávské
kinematografie,“ říká dramaturgyně letního kina Monika Šimková ze spolku Noční motýl. Stejně
jako loni nebudou chybět ani swingové večery, které si získaly vel-
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kou oblibu, němé filmy s živou
hudbou, případně klasické české
filmy s anglickými titulky pro zahraniční návštěvníky.
Letní kino začalo již 23. června,
přičemž úvodní film vzešel netradičně přímo z hlasování diváků
na internetu. Na závěr sezony se
opět chystá festival Otevřená radnice, při němž budou moci lidé
nahlédnout do útrob radniční

budovy, ochutnat výborné jídlo
a seznámit se s činností příspěvkových organizací městské části.
Program pak bude zakončen promítáním filmu zdarma.
Kompletní program letošního
ročníku Letního kina na nádvoří
radnice MČ Brno-střed najdete
na stranách 24–25, na kinobude.cz a na facebooku.

Daniel Zeman

Informace z radnice

Známe vítěze další významné architektonické soutěže pro Brno-střed

Navrhovaný areál je citlivě zasazen do přírody
Radnice městské části Brno-střed v březnu 2017 vyhlásila
architektonickou soutěž na
vytvoření víceúčelového centra
pro děti a mládež s názvem:
Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno. Cílem soutěže
bylo vytvořit volnočasové centrum v lokalitě ulice Pivovarská
a jejího okolí, jehož součástí
bude i mateřská škola s kapacitou do 50 dětí. Součástí návrhu mělo být i vyřešení zanedbané zelené plochy a její
revitalizace na park.
V porotě architektonické soutěže
zasedli odborníci i zástupci radnice. Do čela poroty byl zvolen
známý brněnský architekt Tomáš
Pilař, místopředsedkyní poroty

Součástí stavby bude i knihovna

pak JUDr.Michaela Dumbrovská,
místostarostka MČ Brno-střed.
Porota hodnotila pět přihlášených
návrhů z hlediska architektonického a dispozičního řešení, začlenění objektu a parkových úprav
do okolí vzhledem k těsné blízkosti městské památkové rezervace a podle předpokládaných
investičních nákladů.
„Je pro nás opravdu zásadní, aby
na plošině nad Mendlovým náměstím vznikla stavba, která
bude významně reflektovat sousedství s městskou památkovou
rezervací a bude citlivě zasazena
do prostoru,“ říká k hodnocení
Ing.arch. Petr Bořecký, člen Rady
MČ Brno-střed, a poroty.
Po shodě odborné poroty v soutěži zvítězil návrh týmu ze společ-

nosti Ateliér VIZAGE s. r. o.,
Ing. arch. Petra Čáslavy, Ph.D.,
Ing. arch. Romana Čerbáka,
Ing. arch. Tomáše Doležala,
Ing. arch. Martina Klenovského
a Ing. arch. Ivana Palackého.
„Základní myšlenkou vítězného
návrhu je rozdělení jednotlivých
provozů do tří samostatných
hmot, které jsou propojeny společným foyer. Tím vzniká objekt
přiměřeného měřítka i objemu,
který je logicky a velmi citlivě
umístěn v řešeném území v návaznosti na stávající komunikace,“ dodává Bořecký.
Vítězný návrh vychází z premisy,
že neoddiskutovatelnou kvalitou
daného místa je jeho flexibilní přírodní charakter a koncipuje dům
jako organické doplnění stávající-

ho stavu. Hlavním principem tohoto návrhu je horizontální charakter
stavby. Návrh se při vědomí sousedství s městskou památkovou
rezervací vyznačuje snahou o co
nejcitlivější zasazení novotvaru do
terénu, zůstává, vyjma knihovny,
jednopodlažní, aby svou výškou
nekonkuroval blízké zvonici augustiniánského kláštera.
„Pečlivou analýzou hlavních pohledových os jsme stanovili důležité průhledy z místa: přímé výhledy na Špilberk z pobytových atrií
domu, přímý pohled na věž kostela na Starém Brně ze zeleného
oválu před domem, nepřímo pak
výhled na Petrov a panorama
města z rozhledny na konci ochozu,“ komentuje vítězný návrh
jeden z autorů, Ing. arch. Tomáš
Doležal. Dům v návrhu se začleňuje do stávajícího areálu skrze
ozeleněné střechy a do značné
míry je v prostředí maskován.
V přímé návaznosti na tvarování
terénu byl stanoven systém
pěších stezek potažmo běžeckých okruhů: velký pěší okruh
kolem celého areálu, malý okruh
kolem centrální oválné plochy
a organicky tvarované stezky do
parkového návrší. Tam, kde je to
možné a pro provoz domu logické,
jsou vymezeny veřejně přístupné
prostory, které činí celý prostorový
systém prostupným: zkratka mezi
velkým a malým pěším okruhem
přes zelenou pobytovou střechu
víceúčelového sálu a schodiště
odbočující ze stezky v místě
výškového zlomu, vedoucí do tzv.
společenského atria. Jádrem navrhovaného domu je segmentové
křídlo s ochozem, ze kterého vybíhají ramena tří hlavních dispozičních celků: tělocvična, společenský sál a mateřská škola.

(kad)

Venkovní prostor bude sloužit i běžcům
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Děti z Křenové se radují z nové tělocvičny

Tělocvična prošla opravdu důkladnou rekonstrukcí
Ke konci prvního pololetí
školního roku 2016/2017 byla
úspěšně dokončena rekonstrukce tělocvičny v Základní
a mateřské škole Brno, Křenová 21, jejímž zřizovatelem je
městská část Brno-střed.

Za účasti místostarostky JUDr.Michaely Dumbrovské si mohly děti
koncem května poprvé zacvičit
v nově zrekonstruované tělocvičně. Cena celkové rekonstrukce
tělocvičny na Křenové byla 2,3
milionu korun bez DPH. V rámci

Děti už novou tělocvičnu denně využívají
rekonstrukce tělocvičny bylo přistoupeno také k sanaci a opravě
vlhkého obvodového zdiva a následně byla tělocvična vybavena
novým sportovním náčiním a nářadím. Z jedenácti základních škol
už bylo postupně od roku 2015

vedením radnice plně zrekonstruováno pět tělocvičen.
V letošním roce je naplánována
ještě jedna rekonstrukce tělocvičny, a to na Základní škole Brno,
Hroznová 1, p.o.

Daniel Zeman

k využívání jiných způsobů dopravy, než je auto. Pomůže ale i snížení počtu aut tím, že se rodiče
z jedné lokality domluví na střídavém dovozu dětí do školy. Na jiných
školách se osvědčil například pěšibus – rodiče děti nevysazují přímo
u školy z důvodu snížení kumulace
aut, ale na místě, ze kterého je
odpovědná osoba převede ke škole,“ informovala místostarostka
Jasna Flamiková. Ke zvýšení bezpečnosti by mělo napomoci i zří-

zení míst pro K+R v okolí školy, na
kterých budou moci rodiče děti
v určený čas bezpečněji vysadit.
„Doufám, že tato místa u prvních
škol vzniknou do začátku nového
školního roku. Věřím, že vzniknou
tam, kde je obecná shoda jak
vedení školy, rodičů, tak i úřadu,
a stavebně technická možnost to
dovolí,“ uvedl místostarosta Martin
Schwab, který zřízení těchto míst
inicioval.

Marta Vojáčková

Bezpečné cesty do škol
Od února žáci na školách zapojených do projektu – ZŠ Husova,
ZŠ Antonínská a ZŠ Křídlovická
– vyplňovali dotazníky o tom, jak
se dopravují do školy, jak by se
do školy dopravovat chtěli, na
kterých místech při cestách do
školy se necítí bezpečně a proč.
Všechna data na konci června
vyhodnocovala pracovní skupina
projektu Bezpečné cesty do škol
na radnici Brno-střed. Ta z nich

vybrala místa, která z průzkumu
vycházela nejčastěji jako riziková.
Na ně bude zpracována dopravní
studie, jejímž cílem je navrhnout
odpovídající opatření ke zvýšení
bezpečnosti našich dětí. „Překvapilo nás, že ze všech respondentů
se pouze 20 % dětí dopravuje do
školy autem, přičemž ale i tento
počet dovede zhoršit bezpečnost
silničního provozu okolo škol pro
ostatní žáky. Rádi bychom proto
motivovali tyto děti a jejich rodiče

V půlce června se dočkaly barevných nádob na odpad další domy
Do domů zařazených do druhé
etapy distribuce nádob na
separovaný odpad bylo rozvezeno 156 nádob na papír, 171
na plasty a oblasti vybrané pro
pilotní projekt sběru bioodpadu
(zejména oblast Stránic), 170
hnědých nádob.
Ke 210 domům v historickém centru se dostaly modré a žluté nádoby v březnu, v půlce června přibylo dalších 280 domů, které si
zažádaly o možnost třídit „v papučích“, tedy přímo u sebe v domě.
Nyní probíhají přípravy spojené
s distribucí závěrečné třetí etapy.
Sem budou barevné nádoby rozvezeny koncem letních prázdnin.
Do projektu Černé za barevné, který radnice Brna-střed realizuje

v úzké spolupráci se společností
SAKO Brno a městem Brnem, je
možné se hlásit i nadále.Váš požadavek stačí napsat na e-mail:
marta.vojackova@brno-stred.cz,
případně volat na telefonní číslo
542 526 341. Podmínkou dodání
barevných nádob je jejich umístění
mimo veřejné prostranství. Z oblastí, do kterých byly dodány nádoby
na tříděný odpad, bylo na žádost
zástupců jednotlivých domů odvezeno téměř 70 černých popelnic,
které byly v důsledku třídění nadbytečné. Děkujeme těm, kteří se
rozhodli najít u sebe v domě místo
a podílet se důsledným tříděním
na zlepšení životního prostředí.


Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

6
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2017

Na co se nejčastěji ptáte:
Je třeba vždy odevzdat černou popelnici, abychom dostali
barevnou?
Ne, černé nádoby jsou odebírány pouze v případě vaší žádosti.
SAKO Brno bude nejdříve situaci monitorovat, teprve poté, co se
černé popelnice nebudou dlouhodobě zaplňovat, může přikročit
k odebrání.
Je dodání a svoz separovaného odpadu zpoplatněn?
Tato služba je nabízena zdarma, tedy v rámci ročního poplatku
za komunální odpad.
Jak často a kdy se budou nádoby vyvážet?
Harmonogram svozu SAKO Brno posílá všem žadatelům, pokud
do vašeho e-mailu nedorazil, dejte vědět a zašleme vám ho.
Uvažuje se o rozšíření sběru bioodpadu do dalších ulic?
O rozšíření sběru odpadu rozhodne město Brno po vyhodnocení
nyní spuštěného pilotního projektu.

Informace z radnice

Zelňák prázdniny nemá

Čerstvé ovoce a zelenina čekají jen na vás
Forum Superius, Krautmarkt,
Verbrüderungsplatz, Kaiser-Wilhelm-Platz. Tato a mnohá
další pojmenování nesl v minulosti dnešní Zelný trh, který je
s Brnem úzce spjat od počátků
jeho vzniku ve 13. století.
Můžeme být pyšní na to, že se
nám dlouhou tradici podařilo
udržet živou až do současnosti
a důvěrně známý Zelňák je i nyní
největším brněnským tržištěm
s atraktivní polohou v centru
města. Stejně jako v uplynulých
staletích si i dnes na Zelném trhu
nakoupíte ovoce, zeleninu, květiny či bylinky od nejrůznějších

prodejců, k tomu navíc třeba
vynikající kávu nebo zmrzlinu.
Nejen sezonní nabídkou, ale
i ojedinělou atmosférou Zelňák
láká Brňany od jara do pod zimu. Jinak tomu není ani v letních měsících. Doba dovolených
a letních prázdnin ve školách
je současně vrcholem pěstitelské sezony. V červenci a srpnu
dozrávají například rajčata, papriky, okurky i oblíbené druhy
ovoce jako jsou jahody, borůvky,
meruňky nebo rybíz.
Provoz tržiště i v prázdninových
měsících pokračuje v nezměněné podobě, tedy ve všední dny
od 6 do 18 hodin, v sobotu od 6

Pestrá nabídka zahrnuje i květiny
do 14 hodin. Skladba prodejců
a nabízeného sortimentu se
obměňuje, takže při každé návštěvě máte možnost narazit na
něco nového. Pokud chcete vědět, co zajímavého se na tržišti
objevuje a co pro vás v prostoru
Zelného trhu připravujeme mimo
stálý prodej, sledujte nás na
facebooku Trhy na Zelňáku nebo
webu www.trhynazelnaku.cz.
Kvalitu a původ nabízeného
zboží pečlivě hlídáme tak, abychom co možná nejlépe uspokojili nároky kupujících. Také
díky tomu v minulé sezóně Státní zemědělská a potravinářská
inspekce při svých kontrolách

nezjistila u našich prodejců žádné klamání zákazníků.
Ať se rozhodnete zajít na trh ve
všední den na nákup, příjemně
zde v sobotu dopoledne začnete
víkend nebo si sem skočíte pro
něco dobrého a kus řeči s přáteli,
Zelňák je tu pro vás po celé léto.

Mgr. Veronika Staňková,
vedoucí oddělení obchodu

Prodej na Zelném trhu
Pondělí až pátek:
6–18.00 hod.
Sobota: 6–14.00 hod.
Neděle: trh není

Pěstujte a fotografujte
Zdobí vaše okna nebo balkon
rozkvetlé truhlíky? Pečujete
o veřejně přístupnou předzahrádku? Pošlete nám do
20. září fotografii do soutěže
Nechme Brno-střed rozkvést,
nejhezčí snímek oceníme.
V květnu radnice městské části
Brno-střed vyhlásila soutěž Nechme Brno-střed rozkvést. Soutěžit může každý, kdo zašle minimálně jednu, maximálně pět
fotografií pořízených na území
městské části Brno-střed, které
zachycují letošní rozkvetlé okno,
balkón nebo veřejně přístupnou
(neoplocenou) předzahrádku.
Soutěžit se bude v kategoriích:
– Okno roku (hlavní kategorie)
– Balkon roku (vedlejší kategorie)

I radnice Brno-střed už rozkvétá
– Předzahrádka roku (vedlejší
kategorie)
– Rozkvetlá instituce (speciální
kategorie)
Každá fotografie musí být pojme-

novaná podle soutěžní kategorie
a adresou rozkvetlého objektu
(např. Okno-roku-Dominikanskenam-2).
Dále je třeba uvést:

– jméno, příjmení a e-mailovou
adresu fotografa
– adresu vyfotografovaného objektu (ulice, č.orientační, patro).
„Budeme rádi, když se rozhodnete nechat svá okna, balkony
i předzahrádky rozkvést a na fotografiích se s námi podělíte o tuto
výzdobu vašich domovů. Zkrásní
tak díky vaší péči nejen domy, ale
celá městská část,“ vybídla místostarostka Jasna Flamiková.
Ocenění vítězové se mohou těšit
na hezké ceny, jakými jsou třeba
na poukazy do zahradnických
potřeb, vstupenky do Národního
divadla Brno, do Hvězdárny a planetária nebo permanentky do
bazénu na Kraví hoře.
Plné znění pravidel soutěže
najdete na: www.brno-stred.cz
v odkazu Témata – Životní prostředí.
 (kad)
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Pokračujeme v provozu protikorupční linky
Protikorupční linka městské
části Brno-střed bude ve zkušebním provozu fungovat až do
konce letošního roku. Na svém
jednání o tom rozhodla Rada
městské části Brno-střed.
Linka byla původně zřízena na
zkušební dobu tří měsíců, od ledna do března letošního roku.
V rámci soustavného zvyšování
efektivity a otevřenosti úřadu

a v souladu s Programovým prohlášením rady bude linka provozována i nadále. Linka umožní
anonymní oznámení o podezření
na nekalá jednání v rámci činnosti
městské části Brno-střed, a to
nejen pro občany, dodavatele
apod., ale též pro zaměstnance
úřadu. Na lince, kterou provozuje nevládní organizace Oživení,
o. s., budou oznámení přijímána
několika komunikačními kanály:

Vnitroblok na Křídlovické
Úpravy ve vnitrobloku na Křídlovické ulici byly dokončeny
na jaře letošního roku. Jeho
návštěvníky potěší například
nový mobiliář – lavičky, od padkové koše, veřejný gril
s posezením, fitness prvky
nebo pítka pro lidi i zvířata.
Vysázené zde byly okrasné dřeviny i ovocné stromy, keře i květinová výsadba.
Děti ocení mimo jiné dráhu na
kola či kolečkové brusle, dospělí
hřiště na míčové hry s umělým
povrchem a pejskaři hned dva
výběhy pro své mazlíčky.

na adresu Oživení, o. s.,
Muchova 13, 160 00 Praha
– osobní oznámení pracovníkům poradny Oživení, o. s.
Oznámení a podněty budou přijímány nepřetržitě (e-mail, hlasová schránka, GlobaLeaks). Provozní doba zpracování podnětů
pracovníky poradny Oživení, o. s.
bude od pondělí do pátku od 9.00
do 16.00 hod.

Daniel Zeman

Co dělat s přeplněnými kontejnery?

Autorka projektu, Ing. arch. Eva
Wagnerová, myslela i na takové
drobnosti, jakými je třeba zimoviště pro ježky nebo budky pro
v místě se vyskytující ptactvo.
Před létem byly dosety trávníky
tam, kde původní výsev nevzešel,
aby mohla plocha dobře sloužit
nejen místním obyvatelům, ale
všem návštěvníkům, kteří si přijdou oddechnout do některého
zeleného zákoutí vnitrobloku.
Celkem do úprav radnice investovala přes 9 milionů korun.


– pomocí pevné telefonní linky
se záznamníkem
+ 420 257 532 369
– pomocí e-mailu:
poradna-bs@oziveni.cz
– pomocí webového rozhraní
GlobaLeaks umožňující bezpečné oznámení garantující
anonymitu, více zde:
http://www.bezkorupce.cz/ozn
amtekorupci/
– pomocí písemných oznámení

(kad)

Také vás zlobí přeplněné kontejnery, kolem kterých chodíte
třeba z práce, nebo je dokonce
vidíte z vašich oken domu nebo
bytu? A víte, jak a kam nahlásit,
aby je SAKO Brno, a. s. vyvezlo? Pokud ne, rádi vám poradíme.
Kam můžete nahlásit přeplněný
kontejner? Možností máte hned
několik.
 Zavolat na dispečink společnosti SAKO Brno, a. s. – tel.:
548 138 315. Číslo najdete na
nálepkách umístěných na všech
kontejnerech a popelnicích.

 Můžete využít webových
formulářů na www.sako.cz.
Stačí vyplnit místo vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat.
 Nejnovější možností je ohlásit
přeplněný kontejner prostřednictvím mobilní aplikace Třídění
odpadu v Brně. Aplikace je
dostupná ke stažení zdarma.
Umí velmi rychle dohledat odpadovou nádobu, u které stojíte,
a vy jedním kliknutím ohlásíte
potřebu jejího vyvezení.


SAKO Brno, a. s.

Co je to #brno2050? To je naše město pro příští generace
Jak bude Brno vypadat v roce
2050? Budou tu chtít lidé bydlet? Budou mít kde pracovat?
Čím se bude po městě jezdit?
A jaký vzduch budeme dýchat?
Začínáme připravovat novou
strategii pro #brno2050. Buďte
u toho – budoucí podobu města
můžete teď ovlivnit i vy.

a realizovatelná, nemůže řešit všechno, ale musí se zaměřit na to nejdůležitější. Soustředíme se proto na
významná rozhodnutí a vlajkové
projekty. Ty nemusejí být vždy nutně
velké (ať už svojí velikostí, rozsahem
nebo objemem financí), přinesou
však významné zlepšení kvality života Brňanů.

Proč by mělo mít Brno svoji
strategii?

Zapojte se!

Na rozdíl od územního plánu, který
musí mít každá obec ze zákona,
strategii rozvoje město mít může,
ale nemusí, není to jeho povinnost.
Nechceme ale, aby se město rozvíjelo jen na základě jednotlivých
momentálních rozhodnutí. Chceme
Brno rozvíjet systematicky, s jasnou
vizí jeho budoucnosti, společně
s vámi. Od letošního června do příštího podzimu proto budeme postupně hledat odpovědi na otázky:
 Kam má Brno do roku 2050
dospět?

Město tvoříme pro naše děti
 Jaké základní cíle si k tomu stanovíme?
 Jakým způsobem těchto cílů
chceme dosáhnout?

Jaké bude Brno v roce 2050?
Co je pro rozvoj města a spokojenost jeho obyvatel důležité? Jaké
hodnoty a cíle by si mělo Brno stanovit do roku 2050? Díky zapoje-
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ní členů městského ekosystému
(expertů z veřejné, soukromé i neziskové sféry a aktivních občanů)
vám nyní můžeme představit první
pracovní návrh důležitých hodnot,
které se mohou stát součástí vize
pro Brno do roku 2050.
Prohlédněte si je na stránkách
www.brno2050.cz.
Aby byla strategie skutečně účinná

Jaké hodnoty jsou pro další rozvoj
a budoucí podobu Brna důležité pro
vás? Zapojte se do tvorby nové strategie města Brna. Vybírat, doplňovat či připomínkovat můžete on-line na odkazu www.brno2050.cz
až do 31. 7. 2017. Chcete se dozvědět víc o současném stavu města
i přípravě vize Brna do roku 2050?
Přijďte se podívat od 12. června do
31. července 2017 na výstavu
do Urban Centra na Mečové ulici.
Tvořte s námi město pro příští
generace.
 Ing. Jiří Marek,
Magistrát města Brna

Informujeme

Vojenské letouny nad Brnem pozdraví absolventy Univerzity obrany
Vůbec poprvé v historii Univerzity obrany, jediné vojenské
vysoké školy v ČR, která má současně své sídlo v našem městě,
proběhne vyřazení absolventů
v centru Brna na náměstí Svobody. Slavnostní vyřazení se
bude konat v pátek 28. července
2017 od 8.30 hodin a v průběhu
ceremoniálu přeletí na počest
vyřazovaných studentů přímo
nad městem vojenské letouny.
Vyřazení absolventů, jak se ve vojenské terminologii nazývá tradiční forma ukončení studia vojáků na vojenské škole, je současně i rozloučením
studentů s jejich alma mater. Slavnostní vojenský ceremoniál bude
otevřen široké veřejnosti a diváci
i náhodní kolemjdoucí uvidí ve středu
města několik stovek nastoupených
vojáků. Letošní vyřazování absolventů bude jedinečné v tom, že bude
probíhat přímo na náměstí Svobody.

Zvolání Sloužíme vlasti zazní letos poprvé na náměstí Svobody
U předchozích ročníků probíhal
ceremoniál za zdmi kasáren na ulici
Šumavská.
Ústředním bodem ceremoniálu se
stane akt vyřazení nejlepšího absolventa školy, kterého bude před bojovým praporem školy symbolicky
pasovat univerzitním mečem rektorvelitel Univerzity obrany brigádní
generál Bohuslav Přikryl. Vojenské-

mu aktu budou přítomni ústavní činitelé, představitelé Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády ČR,
veřejné správy, známí a příbuzní
vyřazených studentů.
Závěr ceremoniálu bude tvořit slavnostní vojenský pochod studentů za
zvuků vojenské hudby, doprovázený
přeletem formace armádních vrtulníků a bojových letounů nad Brnem.

Vrcholný okamžik v začínající kariéře
vojenského profesionála potvrdí
absolventi sborovým zvoláním: Sloužíme vlasti a vyhozením vojenských
čepic do vzduchu.
Po tomto vojenském aktu proběhnou obvyklé vysokoškolské promoce s předáním vysokoškolských
diplomů. Poté už čeká čerstvé absolventy nástup k jejich vojenským
útvarům a učitelé se již mohou začít
těšit na příchod stovek vojenských
nováčků přijatých ke studiu na Univerzitě obrany v akademickém roce
2017/2018.

dr. Vladimír Šidla, CSc.,
Univerzita obrany

Slavnostní
vyřazení absolventů
Univerzity obrany
28. 7. 2017 od 8.30 hod.
náměstí Svobody

Brno připravuje strategický plán kultury
Město Brno pokračuje ve strategickém plánování v oblasti
kultury a kreativních odvětví,
který byl zahájen v druhé polovině roku 2015. Rada města
Brna vzala na vědomí základní
dokumenty, které mají napomoci tomu, aby Brno bylo v roce
2050 mezinárodně uznávanou
kulturní metropolí.
Základní vize plánu spočívá v tom,
že kultura je základním kamenem
identity města, naplňuje veřejný

prostor a každodenní život obyvatel
města. Zdejší scéna je postavená
na setkávání tradice a experimentu
a aktivně by měla ovlivňovat nejnovější světové trendy.
Na základě analýz a diskusí
během setkání Brněnského kulturního parlamentu a setkání
pracovních skupin, rozhovorů se
zástupci kulturních a kreativních
odvětví byl sestaven seznam hlavních potenciálů a problémů týkajících se brněnské kultury. Ten byl
následně seskupen do šesti tema-

tických oblastí: podmínky pro rozvoj kvality, kultura a vzdělávání,
spolupráce a propojování, renomé,
publikum, dostupnost a soužití.
K účasti je na tvorbě strategie oslovováno cca 1100 zástupců kulturních a kreativních odvětví a aktivně
se zapojuje cca 250 až 300 lidí.
Mezi potenciály kultury ve městě
se řadí například žánrová rozmanitost kultury v Brně, silná institucionální základna, geografická
poloha města, nadregionální renomé nebo mladé a početné

publikum. Z problémů brněnské
kultury lze jmenovat například
podfinancovanost institucí, nesystematičnost města v této oblasti, nedostatek vyhovujících prostor, nedostatečná spolupráce
škol a praxe nebo absence koordinace propagace.
V následujících měsících bude
představena a konzultována finální
verze strategických cílů, následovat bude představení a výběr
priorit, opatření a tvorba akčního
plánu.
 Daniel Zeman

Filmový fond podpoří rozvoj audiovizuálního průmyslu
Město Brno se rozhodlo podpořit rozvoj audiovizuálního
průmyslu založením Filmové
kanceláře Brno.
Tím chce také zvýšit zaměstnanost
v kreativních odvětvích, udržet ve
městě talenty a podpořit místní eko-

nomiku a turistický ruch. Díky fondu
bude reálné přilákat do Brna zvučná
filmařská jména, na které pak bude
moci Brno lákat v rámci komunikační
strategie. V současné době připravuje Filmová kancelář Brno studii,
která posoudí vhodný typ právní
formy organizační struktury. Město

také jedná s Jihomoravským krajem
o zapojení do fondu. Předpokládaný
rozpočet by měl být 10 milionů korun.
Filmové fondy v posledních měsících
vznikají ve všech významných českých městech. Hlavní město Praha
zřídilo na konci roku 2016 Nadační
fond Praha ve filmu s rozpočtem 10

milionů Kč ročně určených na propagaci města formou finančních
vstupů do koprodukčních filmových
a televizních projektů odehrávajících
se v hlavním městě. Zřízení audiovizuálního fondu od roku 2018 plánují také Zlín a Ostrava.

Daniel Zeman

Úřad městské části Brno-střed hledá:

PRACOVNICE NA POZICI UKLÍZEČKA
Jedná se o hlavní pracovní poměr – odpolední směna, vedlejší pracovní poměr – zástup za
dovolenou, případně nemoc, formou dohody. Nástup červenec 2017. Pracoviště ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2. Bližší informace: Zemanová Jana, tel. 542 526 322.
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JAMU udělila čestný doktorát Eugenio Barbovi
Čestný doktorát Janáčkovy
akademie múzických umění
v Brně obdržel přední světový divadelník Eugenio Barba.
Mimořádný akt se uskutečnil
12. května v Divadle na Orlí
a byl součástí letošních celoročních oslav 70. výročí založení JAMU.

„Eugenio Barba je vynikající představitel druhé divadelní reformy,
zakladatel věhlasného divadla
Nordisk Teaterlaboratorium/Odin
Teatret, kde rozvíjí nové postupy
systematického tréninku herců,
je význačný divadelní režisér
a tvůrce řady inscenací, kterými
se zapsal do dějin světového
divadla. A v neposlední řadě je
také přední znalec asijských divadelních technik a postupů jakož
i zakladatel Mezinárodní školy
divadelní antropologie,“ pozna-

Eugenio Barbra převzal čestný doktorát
menal na adresu oceňovaného
muže prorektor JAMU, profesor
Josef Kovalčuk.
Slavný divadelník se stal v pořadí
čtrnáctou osobností dekorovanou
nejvyšší hodností brněnské umělecké akademie. Zařadil se tak po
bok dosavadních čestných dok-

torů: Rudolfa Firkušného, Ludvíka
Kundery, Václava Havla, Jiřího
Suchého, Sira Charlese Mackerrase, Ivana Vyskočila, Zdeňka
Mácala, Sira Toma Stopparda,
Pierra Bouleze, Emílie Vášáryové,
Johna Tyrrella, Milana Uhdeho
a Vojtěcha Jasného. Samotný

Barba už je čestným doktorem
několika světových univerzit jako
kupříkladu v Bologni, Edinburku,
Hongkongu, Varšavě, Šanghaji či
Buenos Aires.
Barba v roce 1964 založil proslulý
Odin Teatret, kde rozvíjel nové
postupy systematického tréninku herců, ve kterých zúročil zkušenosti z práce Grotowského
i z výzkumů asijského divadla.
Zabývá se také postavením herce
a divadla ve společnosti a v kulturních dějinách – díky tomu se
stal jedním ze zakladatelů oboru
divadelní antropologie.
Jmenovaný soubor nyní poprvé
vystoupí v České republice a uvede v Brně jednu z Barbových nejnovějších inscenací The Chronic
Life (Věčný život).


Mgr. Luboš Mareček
Foto: Anna Turková

Koupaliště Riviéra čeká po letošní sezoně rekonstrukce
Rada města Brna schválila
zadání výběrového řízení na
zhotovitele zakázky Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra. Město tak bude řešit
dlouhodobý průsak vody, kvůli
kterému by musel být areál
v nejbližších letech uzavřen.

Stavební práce budou zahrnovat
především kompletní moder nizaci bazénové technologie,
opravu stěn bazénu včetně nových přelivových žlábků.
Stavba zahrnuje také úpravu
dětského brouzdaliště, stavbu
toboganu a skluzavky a další

nové atrakce. Modernizace bazénů bude provedena nerezovými vanami, které budou osazeny
na stávající podkladový beton.
Pravděpodobná doba rekonstrukce je odhadována na 41
týdnů, tak aby se na koupališti
pracovalo od konce letošní sezo-

ny ideálně do zahájení sezony
v roce 2018.
Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky na stavební práce činí
190–210 milionů korun bez DPH.


Daniel Zeman

Soubor Kamarádi a Klub Leitnerova hrají pro DEBRU ČR
Brněnský divadelní soubor
Kamarádi oslaví v září 30 let od
svého založení. Známá brněnská trojice patří k nejžádanějším souborům, které tvoří
a hrají pro děti. A v rámci oslav
tohoto výročí se soubor společně s Leitnerkou rozhodl podpořit dobrou věc – věnovat
vstupné nadaci DEBRA ČR.
Ve spolupráci s Klubem Leitnerova se budou oslavy konat v týdnu
od 13.–15. září 2017 na Leitnerce.
Kamarádi připravili pro děti divadelní představení s názvem Hrajeme si s Kamarády. Jedná se
o zábavné pohádkové leporelo,
v němž se děti stávají žáky
Pohádkové školičky a spolu
s Kamarády hrají pohádky O veliké řepě, O Sněhurce a O budce
v poli. Samozřejmě si zazpívají

Divadelní soubor Kamarádi slaví třicet let
řadu písniček a z představení si
odnesou Pohádkové vysvědčení.
Mateřské školy a základní školy
prvního stupně se mohou na
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představení hlásit v časech: 8.30,
10.00 nebo 14.00 hodin, cena
vstupného je 50 Kč/dítě.
Výtěžek ze vstupného věnuje

soubor i Klub Leitnerova organizaci DEBRA ČR pro pomoc lidem
s nemocí motýlích křídel.
DEBRA usiluje o to, aby nemocní
a jejich rodiny dokázali čelit tíživé
ekonomické situaci, psychickým
a sociálním problémům, jež vyplývají ze záludnosti tohoto onemocnění. Záštitu projektu dal BcA.
David Butula, člen Rady MČ
Brno-střed pro kulturu, sport
a turismus.
Pro bližší informace, případně přihlášení školy do projektu, můžete
kontaktovat Mgr. Janu Továrkovou, tel.: 724 565 105.

Mgr. Jana Továrková
Divadelní představení
Hrajeme si s Kamarády
13.–15. 9. 2017
Klub Leitnerova

Informujeme

Obnova sokolského Stadionu je na dobré cestě
Sokolský Stadion v Brně na
Kounicově ulici čeká v letošním
roce zásadní proměna jeho
interiérů. V návaznosti na studii
celkové obnovy objektu dochází v loňském a letošním roce
k modernizaci prostor Stadionu, určených jednak pro nově
vznikající Dětské centrum, které poskytne ojedinělé podmínky dětem ve věku 2–12 let ke
komplexní a všestranné pohybové průpravě.
Provoz Dětského centra, které
bylo v loňském roce finančně podpořeno z rozpočtu města Brna,
Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, městské části Brno-střed a z prostředků Sokola Brno
I v celkovém objemu 40 milionů
korun, bude zahájen v září letošního roku. Během letních měsíců
pak dojde ke zkvalitnění návštěvnického zázemí Stadionu,
kdy bude rekonstruována vstupní
dvorana objektu a dojde též
k modernizaci vstupní části společenského sálu Stadionu.
Finanční prostředky na tyto investice schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje a města Brna.
Sokolský Stadion v Brně je jedním
z největších sportovišť nejen na
území města Brna, ale také v rám-

Autory Stadionu jsou architekti Jindřich Kumpošt a Miloš Laml
ci Jihomoravského kraje. Areál
Stadionu vznikal postupně podle
projektu architekta Jindřicha Kumpošta a Miloše Lamla v letech
1922 stavbou venkovního cvičiště
a v letech 1927–1929 stavbou
polyfunkčního objektu, určeného
jak ke sportovním a tělocvičným
účelům, tak i ke společenským
a kulturním. Společenský sál Stadionu se stal na dlouhou dobu největším kulturním centrem ve městě, kterému dominují varhany
z pražského Rudolfina. Ve třicátých letech zde odehrávaly koncerty České, Berlínské nebo Newyorské filharmonie. Tělocvičny
Stadionu pak nabízejí obyvatelům
města a kraje už 90 let zázemí jak
pro rekreační, tak i vrcholový

sport. Na Stadionu trénovali olympionici jako Alois Hudec, Zdeněk
Růžička nebo Věra Růžičková
a v současnosti na ně navazuje
třeba gymnastka Kristýna Pálešová, volejbalista Matyáš Džavoronok nebo šermíř Alexander
Choupenitch. Objekt Stadionu byl
dlouhou dobu ve velmi špatném
technickém stavu. Poslední větší
investice se zde uskutečňovaly
v sedmdesátých letech 20. století.
Sokol Brno I má v současnosti
2000 členů v 8 sportovních oddílech. Stadion a jeho sportovní
a společenské prostory navštíví
týdně přibližně 10 000 uživatelů,
a kromě členů Sokola a veřejnosti
využívají Stadion také střední
a vysoké školy a stálé zázemí zde

má také SK Volejbal Brno. Letos
v říjnu se na Stadionu uskuteční
také koncerty Filharmonie Brno,
včetně zahajovacího koncertu
Moravského podzimu. Otevření
nově zrekonstruovaných prostor
Stadionu se uskuteční v říjnu, při
příležitosti 90. výročí položení
základního kamene ke stavbě
Stadionu, a bude spojeno s řadou
sportovních a společenských aktivit. Mimo jiné bude na budovu Stadionu promítnut videomapping,
popisující historii a současnost
budovy.
Sokolský Stadion je významným
sportovním a společenským centrem, kterým prošly už čtyři generace Brňanů. Sokol Brno I má
proto ambici tento památkově
chráněný objekt postupně obnovovat a modernizovat tak, aby se
zde mohla i v následujících desetiletích rozvíjet kultura těla i ducha.
Po zrekonstruovaných prostorách
Dětského centra a vstupní dvorany nám zbývá modernizovat hlavní zázemí pro naše sportovní
reprezentanty, tedy tělocvičnu
sportovní gymnastiky a sportovní
halu, a také společenský sál. Právě tyto ústřední prostory Stadionu
jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

Bc. Michal Doležel,
místostarosta Sokola Brno I.

Na Špilberku vznikne lapidárium
Rada města Brna schválila vítěznou firmu na vybudování
lapidária Špilberk. Nejvýhodnější nabídku předložily firmy
ARCHATT, s. r. o., a Tocháček,
spol. s r. o., s nabídkovou cenou
takřka 93 milionů korun. Projekt
rekonstrukce vodojemů a vytvoření odborného zázemí Špilberku se připravoval již delší
dobu. Oproti původnímu záměru se řeší i aktuálně nejpalčivější problém této národní kulturní památky – zatékání do
hradeb.
V rámci projektu budou rekonstruovány vodojemy v severním
křídle Špilberku, severní a východní hradba hradu, dále zde
budou provedena hydroizolační
opatření a vybudována přístupová cesta do východního příkopu.

Vodojemy na Špilberku nabízejí spoustu volného prostoru
V severním přístavku budou vybudovány restaurátorské dílny
a sklady.
Objekt vodojemů tvoří dva oddělené podzemní prostory ukryté ve
východní hradbě, které dříve slou-

žily jako zásobárna vody. V prostorách této technické památky
chce Muzeum města Brna zřídit
lapidárium, tj. vystavit část sbírky kamenných sochařských děl
a historických stavebních frag-

mentů. Podzemní prostory budou
zpřístupněny proražením otvoru
do hradby od severovýchodního
bastionu. Zároveň bude veřejnosti
zpřístupněna terasa nad vodojemy.
V rámci hydroizolačních opatření
bude provedena hydroizolace
vybraných zpevněných a nezpevněných ploch v areálu hradu
z důvodu zamezení škod vznikajících zatékáním do objektů hradu
Špilberk.
Restaurátorské práce a vybudování samotné expozice na Špilberku budou předmětem dalšího
výběrového řízení.
Projekt vybudování lapidária bude
spolufinancován z fondů Evropské unie.


Daniel Zeman

11
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2017

Názory zastupitelů

S francózskýma gulama na Helgoland!
Nedávná anketa radnice ukázala, že Brňané
ani moc nevědí, že v parku
na Helgolandu
(u Vaňkova
náměstí) se už
delší dobu nachází volně přístupné hřiště pro pétanque.
Přitom u této klidné klasické hry
ze země galského kohouta si mírně vylepšujete jak svou svalovou
hmotu, protože jedna koule váží
kolem 0,7 kg, tak cvičíte přesnost.
O společenském vyžití a posílení
sociálních vazeb nemusíme mluvit, třebas i při popíjení tradičního
pastis nebo po jihomoravsku vínka. S radnicí Brno-střed vám přejeme veselé koulení!
Současně městská část hledá další možnosti, jak parčík, i přes jeho
nevelkou rozlohu, dále zatraktivnit,
i když zároveň chce vzhledem
k nedalekému zdravotnickému
zařízení postupovat citlivě. Uvažuje

K hraní pétanque láká hřiště na Helgolandu. V jeho okolí by mohly
přibýt cvičební fitprvky nebo workoutová zařízení
se o zřízení přímějšího pěšího
propojení s Mendlovým náměstím, jehož ideu jsem do orgánů radnice přinesl a která zatím pomalu
postupuje k možné realizaci. Dnes
musíte oblast obcházet až kolem
Tomešovy ulice – novým přístupem přes zatím oplocené zahrádky
by se trasa podstatněji zkrátila,
a ještě byste byli odměněni pěknými výhledy na jižní část Brna,
často až k Pálavě. Odbor životního

prostředí zase přišel s nápadem
na dovybavení parku tzv. fit prvky,
což jsou procvičovací stroje určené
pro dospělé a seniory, na nichž se
rády ovšem vyřádí i děti. Na začátku nechal správně zapojit rovněž
veřejnost nebo místní Občanské
sdružení Masarykova čtvrť, díky
němuž se zase ozvali příznivci tzv.
workoutových hřišť (zařízení
typu hrazd, kruhů nebo bradel pro
cvičení pouze s vahou vlastního

těla).Ve finále to vypadá, že se najde místo jak pro několik fitprvků,
tak pro menší open-air posilovnu.
Vlastní realizace pak bude záviset
na finančních prostředcích, protože např. jeden kvalitní fitprvek může
stát i kolem 100 tisíc. Vedle těchto
možností sledujeme rovněž stav
zeleně a aktuálně navrhujeme třeba dosadbu stromů v jižní části,
aby se park více „odstínil“ od přilehlé silnice. Park by se ovšem
mohl ale i mírně rozrůst – zatím jen
na papíře se připravuje otevření
malé vyhlídky s lavičkami za stávajícím červeným skaliskem.
Pokud se to podaří dojednat
s MOÚ, jemuž pozemek patří,
a najdou se finance, zkulturnil by
se jeden ze zarostlých výběžků
a napojil na cestní síť. Péče o park
je nekončící (byť milá) práce a stále
je co zlepšovat. Pokud máte i vy
nějaký podnět, uvítáme jej kupř. na
e-mailu: osmc@email.cz.

JUDr. Michal Závodský,
zastupitel ZMČ Brno-střed
nezávislý za Zelené

Žít hazard – to je to, oč tu běží
Nekonečný
schvalovací
proces kolem
vyhlášky
o povolení provozování
živých her na
území městské
části Brno-střed je za námi.
Provozovatelé se dočkali a budou
mít příležitost legálně tuto živnost
provozovat. Co normálního smr telníka udiví, že vyhláška byla
schválena i zastupiteli za hnutí Žít
Brno. „Zcela souhlasím se slovy

bývalého brněnského primátora
za ČSSD Romana Onderky:
Patologický hráč může být z řad
chudých i z řad bohatých lidí.
Nezáleží na tom, jaký má majetek, když dokáže prohrát milion
korun nebo svoji dvacetitisícovou
výplatu. Patologický hráč je sociální jev, který se vztahuje na
všechny majetkové skupiny.“ Ve
svých názorech tzv. obrátili kabáty, spolu s ODS, ANO a KDU-ČSL
nyní i představitelé hnutí Žít Brno
na radnici, když hlasovali pro vrácení hazardu do Brna. Komunisté
byli, jako vždy proti, zdržela se SZ

a TOP 09. Zastupitelům Žít Brno
se nepodařilo udržet debatu
o hazardu v mezích individuálních
názorů o tom, co je společensky
škodlivé více a co méně. Vedení
ODS přišlo se stanoviskem, že je
proti regulaci, obnovení hazardu
na dvou adresách tedy podporuje! Přivedlo tak rozhodování o této
problematice v samosprávě na
úroveň hlasovací mašinerie politických stran. KSČM v Brně tak
stále drží v brněnském zastupitelstvu trvale stejný postoj podle
svého volebního programu – nulovou toleranci hazardu.

Lze konstatovat, že tzv. Pandořinu skříňku otevřela radniční
koalice Brna likvidací zastupitelstvem schválené nulové
tolerance provozování hazardních her (schválené ještě minulým vedením města). Nabízí se
otázka, zda za pár týdnů budou
žádat tímto příkladem povzbuzení další zájemci o riskantní
hry s penězi brněnskou samosprávu o totéž i pro sebe.

Divadla Polárka v Tučkově ulici.
Tento závěr je poměrně záhadný.
Divadlo Polárka sídlí na ulici, v níž
se nacházejí stromy a zeleň, ulice
je relativně málo frekventovaná,
takže nemůže být výrazně znečištěna výfukovými plyny z aut, ani se
v ní nenacházejí žádné další zdroje
zápachu.
Napadá mě jediné vysvětlení. Studenti, kteří v rámci tohoto projektu
splnili jeho hlavní cíl – tedy „jak získat dotace z veřejných zdrojů“,

vystavili divadlu Polárka vysvědčení právě v této oblasti. Divadlo
Polárka, resp. Kulturní a vzdělávací
středisko „U Tří kohoutů“ (neboli
„Kávéeska“), jejíž je Divadlo Polárka součástí, to totiž s dotacemi
bohužel vůbec neumí. Naposledy
tato příspěvková organizace naší
městské části žádala o dvě dotace
kraj, a to v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti
kultury v roce 2017“. Mělo se jednat o projekt „Cyklus poslecho-



Martin Říha,
zastupitel MČ Brno-střed
za KSČM

Pach se line od Polárky
Město Brno
v nedávných
dnech získalo
zcela zásadní
dokument, kterým je „pachová mapa města“. Málokomu
je však jasné, k čemu je tato
věc dobrá.
Trochu světla do zamýšleného přínosu projektu vnesl jeho koordiná-

tor, který vysvětlil, že čichová mapa
naučí studenty užitečnou dovednost, jak mohou získat dotace.
Cena za tento projekt ve výši 40
tisíc korun totiž byla hrazena
z veřejných rozpočtů kraje a ministerstva školství. Dobře tedy. Takže nyní víme, že nejvoňavějším
brněnským místem je okolí prodejny oříšků v podchodu u nádraží.
Tomu by se docela dalo věřit. Ale
také je nám vnucováno, že nejsmradlavějším místem je okolí
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vých pořadů hudebních publicistů“
v Klubu Leitnerova a inscenaci
„Deník Anny Frankové“ právě v tolik
zmiňované Polárce. Ani jeden projekt však dotaci nezískal – ryze
z důvodu pochybení žadatele.
A nikoliv pouze jednoho. Prvním
problémem bylo, že byly podány
dvě žádosti o dotace od jednoho
subjektu. Pan ředitel Kávéesky
Tomáš Pavčík to na zastupitelstvu
MČ Brno-střed vysvětlil tím, že se

jednalo o formalitu a že se jeho dvě
podřízené nedomluvily. Asi manažerské pochybení… Další chyby
následovaly – kraji nebyly dodány
povinné přílohy týkající se zřizovatele; částka celkových uznatelných
výdajů akce uvedená v žádosti se
lišila od částky uvedené v rozpočtu
akce; rozpočet obsahoval neuznatelné výdaje a konečně pak, elektronická žádost nebyla odeslána na
server kraje. Myslím, že Divadlo

Radost, pro změnu příspěvková
organizace města Brna, může mít
„radost“, že se pan Pavčík před pár
měsíci, i přes snahu příslušného
náměstka primátora, nestal ředitelem divadla namísto dlouholetého ředitele Pešky. Městská část
Brno-střed bohužel má „radost“
menší. To, zda se i přes citovaná
pochybení zamýšlené projekty
zrealizují a z jakých zdrojů, jsem
se od pana ředitele Pavčíka dosud

nedozvěděla. Nicméně doufám, že
pro všechny zúčastněné to povede
k poučení do budoucna – o dotace
je možno žádat, ale bezchybně,
a ideálně jen na projekty, které mají
nějaký smysl. Věřím, že pokud by
tato pravidla byla dodržována,
pach už se od Polárky nikdy linout
nebude…

JUDr. Markéta Vaňková,
zastupitelka ZMČ Brno-střed
za ODS

Školství specializované na autismus
Jihomoravský
kraj má v celé
České republice z pohledu
školství
výjimečné postavení díky
tomu, že v Brně
sídlí jediná škola a zároveň
Speciální pedagogické centrum zaměřené výhradně na
děti trpící autismem –
ZŠ Štolcova.
Kapacitně by se měl stávající školský komplex v horizontu několika
let do budoucna postupně rozšiřovat na základě velkého zájmu
rodičů dětí, kdy přibydou další
školní budovy na dalších lokalitách
po Brně. Jsem na této škole členem školské rady a byl bych velmi

rád, kdyby povědomí o tomto
bohužel čím dál častějším postižení ve veřejnosti stoupalo, a také
kdyby veřejnost věděla, že existují
i tak výjimečná zařízení s dobrými
výsledky jako právě Štolcova. Jistě
i děti z naší městské části Brno-střed budou moci v případě potřeby tuto školu navštěvovat. Dále
bych k tomuto vážnému tématu
dodal i to, že autismus či Aspergerův syndrom a další neuro-vývojová postižení jsou celosvětově na
vzestupu. V České republice žije
podle některých epidemiologických studií potencionálně až 15
tisíc osob s určitou formou autismu. Velmi nešťastné je na tom
především to, že přesná příčina
vzniku těchto onemocnění není
dodnes známa. Předpokládá se,
že to může být i kombinace ge-

netických predispozic, infekční
onemocnění a chemické procesy
v mozku. Diagnostikovat tuto nemoc lze na základě projevů chování. Existují lehčí formy charakterizované zejména špatnou
sociální interakcí, ale i těžké formy,
kdy je velmi závažným projevem
sebepoškozování a chybějící pud
sebezáchovy. S těmito obtížně
řešitelnými situacemi a názory
rodičů takto postižených dětí se
může čtenář seznámit i na základě
projektu Děti úplňku (včetně pořadu České televize pod stejným
názvem), který celou problematiku
shrnuje. Abych však nebyl v tomto
článku zbytečně pesimistický, tak
je potřeba dodat, že přestože
autismus alespoň zatím nelze
vyléčit, tak právě speciální výchova
mírní problematické projevy. Na

Štolcově využívají efektivní kombinaci individuálního přístupu,
strukturovaného učení a komunikaci s vizuální podporou. Děti
následně snáz navazují mezilidské
vztahy, osvojují si individuální
schopnosti a důležité základní
dovednosti, které by v minulosti
mohly jen velmi obtížné získat či
rozvíjet, protože žijí ve vlastním
specifickém světě a tomu našemu
příliš nerozumějí. Speciální pomoc
je tedy nutností, nikoliv jak to zatím
spíše je – luxusem.Věřím, že dojde
k dalšímu posunu nejen v diagnostice autismu a jeho léčbě, ale
také v přístupu k této problematice
u veřejnosti. Zaslouží si to jak děti
s autismem, tak jejich stateční rodiče.
 Mgr. Tomáš Řepa,
zastupitel ZMČ Brno-střed
za ČSSD

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese
zodpovědnost za její obsah (§ 4a tiskového zákona).

Bezpečnost dětí během prázdnin
Jízda na kole, koupání v bazénu
nebo grilování na zahradě, tam
všude na naše nejmenší číhá
nebezpečí. Každoročně slýcháváme, že dětských úrazů stále
přibývá. Proto nepodceňujme
chvilky strávené s těmi nejmenšími, ať jim i sobě nepřekazíme
prázdninové dny.
Radost z volných dnů o prázdninách se může v okamžiku změnit
ve drama.Úrazy se nestávají jen
náhodou a myslet si, že k životu
patří, a není možné se jim vyhnout,
je lehkovážnost. Každému úrazu
předchází riziková situace, kterou
můžeme rozpoznat a pokusit se jí
vyvarovat.
Důležitá je aktivní prevence ze
strany dospělého, je potřeba naučit
dítě v průběhu svého vývoje roze-

znávat riziková místa, předměty
a situace. Je nutné vysvětlit dítěti,
co se mu může stát, když nebude
opatrné.
Obvykle se prázdninový úraz přihodí při neorganizovaném sportu
a při hrách dětí bez dohledu. Nejčastějšími prázdninovými úrazy
dětí jsou zlomeniny, které jsou způsobené zejména pádem z kola
nebo výšek, nebo úrazy spojené
s koupáním.
Jaké máme možnosti prevence
úrazových situací?
– Sportovat na bezpečných místech (hřiště, bazén apod.).
– Hrát fair-play, kontrolovat svůj
pohyb, neubližovat ostatním
hráčům.
– Nepřeceňovat síly a neriskovat.
– Naučit děti již v útlém věku plavat. Pozor, i když dítě umí plavat,

–
–

–

–

–

–

–

neznamená to, že se nemůže
utopit!
Na loďku, člun nebo raft jen
s plavací vestou a dospělým.
Děti by neměly skákat do vody,
ve vodě se smí koupat jen za
dozoru dospělého.
Na kolečkových bruslích či skateboardu používat helmu, rukavice, chrániče kolen a loktů.
Na kole může dítě vyjet jen
s cyklistickou helmou, cyklistickými rukavicemi, pevnou obuví
a vhodným oblečením.
U oblečení je vhodné dodržovat
pravidlo: vidět a být viděn –
používat reflexní prvky.
Je nutné se vyhnout frekventovaným silnicím a jezdit po
cyklostezkách.
Vysvětlete dětem nebezpečí
adrenalinových sportů.

– Všechny léky a dezinfekce ukládejte mimo dosah dětí.
– Mimo dosah dětí uložte i alkohol, saponáty, čistidla, rozpouštědla a chemikálie.
– Pozor na jedovaté rostliny na
zahradě a v bytě!
– Naučte děti, aby na elektrickou
zásuvku nikdy nesahaly mokrýma rukama a aby do ní nestrkaly
žádné předměty.
– Nenechte děti pobíhat kolem
krbů, kamen, sporáků a grilů,
hrozí nebezpečí popálení.
– V případě požáru by dítě mělo
znát linku 150 a únikové cesty.
Vážení čtenáři zpravodaje, přeji
vám příjemné prožití letních dnů
bez úrazů a komplikací.


Ludmila Zrůstová
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Historie

Už ve 13. století vznikají domy, které v Brně vídáte dodnes
Vznik středověkého města Brna
ve 13. století byl doprovázen
celou řadou faktorů, včetně
zvyšující se administrativy. Právě z těchto důvodů byl v dnešní
Radnické ulici zřízen dům, který měl sloužit potřebám úředních jednání a který dal základ
jedné z brněnských dominant
– Staré radnici.
Komplex budov známých dnes
jako Stará radnice patří k historicky
vůbec nejhodnotnějším a turisticky
velmi lákavým místům v Brně.
Blok domů svírající Starou radnici
má přibližně obdélníkový půdorys
ohraničený ulicemi Radnickou,
Panskou, Mečovou a Zelným
trhem a v rámci středověkého dělení města do čtyř kvartálů se radniční blok nacházel v tzv. Brněnské
čtvrti. Samotný areál Staré radnice
však můžeme omezit pouze na
budovu vlastní radnice s věží,
doplněnou na jihu o budovu někdejší kaple a na severu pak tzv.
domem městského syndika. Při ulici Mečové stojí na severní straně
budova bývalé věznice, na níž z jihu
navazuje další zástavba. Ústředním a nejvýraznějším objektem
celého komplexu zůstává už od
středověku, byť v minulosti několikrát přestavěná, mohutná radniční
věž se svojí současnou výškou
62,66 metru. Označení Stará radnice se začalo používat až po roce
1935, kdy se tehdejší městská rada
přestěhovala do nově upraveného
Zemského domu na Dominikánském náměstí, známého spíše
jako Nová radnice. Z archeologických výzkumů obecně vyplývá, že
v období usazování česky hovořící
komunity v jižní části budoucího
města a snad ještě v době těsně
před jeho konstituováním, byl v prostoru dnešní Staré radnice soustředěn výrobní okrsek, tvořený
soustavou pecí v soujámí vtesaných do zdejšího sprašového
podloží. Teprve s postupnou krystalizací města, nesoucí s sebou
i vytyčování jednotlivých ulic a rozměřování parcelních bloků a městišť, se začal zcela měnit ráz zdejší
zástavby. Zdá se, že dvě hlavní
ulice, svírající komplex Staré radnice, totiž Radnická a Mečová, byly
vytyčeny již počátkem 13. století. Nejpozději ve čtyřicátých
letech 13.století byl na velmi expo-

Věž Staré radnice je dominantou centra města
nované ploše v Ostružnické ulici
(platea Calcariatorum), dnes Radnické ulici, vystavěn kamenný dům
profánního účelu, s nímž ještě po
nějakou dobu koexistovaly starší
dřevohliněné objekty nejasného
účelu, stojící v hloubi jeho parcely.
Tento kamenný dům světského
účelu představoval v první polovině
13. století mimořádnou výjimku
nejen ve svém blízkém okolí, ale
i v samotném městě. Už nejstarší
prameny popisují radnici jako stavbu ve formě věže (turris consistorii).
V základních rysech je sice tato
původní středověká věž zachována dodnes, avšak vzhledem k jejím
pozdějším přestavbám nelze přesnou podobu věže v současnosti
rekonstruovat. Jisté však je, že
obdobné domy s věží jsou v městském prostředí nepříliš častým
fenoménem, kterému byla zejména v posledních letech věnována
již několikrát pozornost. Podle
majetkového rozdělení můžeme
domy v sousedství radnice rozlišit
v podstatě do dvou částí. A to na
domy patřící bohatým brněnským
rodinám, jako byli Dreimelové,
Uczové, Clainsmelové či Meinlinové a naproti tomu na domy řemeslnické, jako byl přímo proti radnici
například dům Vollandův. Od konce
19. století začala stavba radnice
a její dějiny přitahovat pozornost
brněnských badatelů. Vůbec poprvé se ale o rekonstrukci původního vzhledu radničního domu
pokusil Bohumil Samek, který zde
v letech 1958–1962 prováděl stavebně historický průzkum. Při
něm se podařilo zachytit několik
částí jádra původního jednopatrového domu o dvou místnostech
nad sebou, věže a blíže nespeci-
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fikovaného věžového útvaru jižně
od věže. Kamenný dům radnice
stál přibližně na čtvercovém půdorysu a vstup do jeho areálu nebyl
umožněn jako dnes podvěžím,
nýbrž vstupním portálem vedle
věže. Jím se dalo dostat do dvora,
odkud vycházelo schodiště ústící
v patře na pavlači. Pavlač vedla do
horní síně domu a odtud se dalo
vstoupit do místnosti v prvním patře. Tato místnost uvnitř věže se
dochovala do dnešních dnů takřka
v původní podobě, a právě skrze
ni lze stavební počátky radnice
datovat nejpodrobněji. Řada kamenických prvků v místnosti, zejména
kamenné sedile a klenební konzoly, jsou podle mínění historiků umění shodné s těmi v klášteře Porta
Coeli v Předklášteří uTišnova. Zdivo nejstaršího objektu radnice
je z lomového kamene, často velkých rozměrů kladených nedbale
na maltu. Čelní oblouky v místnosti
v prvním patře věže jsou z cihel,
ostatní architektonické články jsou
z krinoidového vápence používaného nejvíce ve 13. století. Stavební úpravy radnice jsou objektivně
doloženy již v letech 1345–1348,
kdy došlo k přebudování větší části
prvního poschodí v jednu místnost.
Další přestavba je zmiňována
v roce 1363 a souvisí patrně
s požárem, který dne 21.září 1356
zachvátil město a zničil značnou
část Veselé a Brněnské čtvrti. Ve
dvacátých letech 15. století byl
k radnici přistavěn na jižní straně
dům s kaplí Neposkvrněného
početí Panny Marie, vysvěcenou
10. dubna 1424, a později zasvěcenou sv. Martinu. Existenci kaple
ukončila v roce 1785 až její přestavba na sněmovní síň.

K významným úpravám radnice
došlo v průběhu 16. století. V roce
1511 vznikl pozdně gotický portál
od Antonína Pilgrama s dvojicí
heroldů a měšťanů, nad nimiž je
umístěna alegorická postava Spravedlnosti. Přibližně ve stejné době
také došlo k proražení současného
vstupu do areálu vedoucího přímo
pod věží radnice a zvýšení hlavní
budovy o druhé patro. Počátkem
16. století došlo také ke stavbě
dvou pozdně středověkých objektů
ve dvoře radnice. Významnější
z nich je budova bývalé věznice.
Renesanční přestavba radnice
ze sedmdesátých a osmdesátých let 16. století je spjata
zejména s bratry Gabriovými
a kameníkem Antonio Silvem, kteří
v roce 1577 a 1578 zhotovili ochoz
věže a pavlač ve dvoře. Na pavlači
se do dnešních dnů dochovaly
namalované znaky, o nichž se
obecně soudí, že patřily tehdejším
členům městské rady. Dalších stavebních úprav se radnice dočkala
především po třicetileté válce. Na
vstupním portálu byla vyměněna
alegorie Spravedlnosti a přibyl zde
upravený znak města nesoucí letopočet 1660. Jan Křitel Erna rozšířil
radnici v roce 1668 o byt pro městského syndika a další úřední místnosti. Proto město koupilo vedlejší
dům od zlatníka Kristiána Regentanze. V hlavních rysech končí
vývoj radničního komplexu rokem
1668, kdy došlo k přestavbě a včlenění domu na Radnické 8a do soustavy radnice. Modernizace města
v závěru 19. a počátkem 20. století
se dotkla také bezprostředního
okolí radnice. Původní nízkopodlažní domy v blízkosti radnice
musely ustoupit nově vzniklé
zástavbě, která ale zakrývala radniční věž. Proto došlo v letech
1904–1905 ke zvýšení věže o 5
metrů. Od té doby areál Staré radnice spíše chátral. Celkové rekonstrukce se Stará radnice dočkala
až v letech 1957–1960 a její prostory začaly sloužit veřejnosti
k pořádání kulturních akcí. Tento
účel si objekty Staré radnice zachovávají dodnes. Při toulkách brněnskou historií navštivte také stránky
Internetové encyklopedie dějin
Brna www.encyklopedie.brna.cz
nebo www.archaiabrno.org.

Bc. Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

Jana Sladká Ševčíková vede poradnu poruch příjmu potravy už 15 let
Již 15 let slouží Centrum Anabell
převážně mladým dívkám, ale zdaleka nejen jim. Sociální pracovníci,
psychologové, terapeuti a nutriční
terapeutky se tu věnují klientům
s poruchami příjmu potravy. Jedná
se o ženy, ale i muže, kteří se potýkají s psychickým onemocněním
z oblasti poruch příjmu potravy,
např. anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání a další. O rozhovor
jsem požádal jeho zakladatelku
a ředitelku, PhDr.Ing.Janu Sladkou
Ševčíkovou.

Centrum Anabell bude mít
letos významné narozeniny. Co
vás vedlo k založení poradny?
Osobní důvody, sama jsem byla řadu
let nemocná a když jsem se vyléčila,
bylo pro mne hodně důležité nabídnout veřejnosti prostor k řešení otázek, které v souvislosti s anorexií
a bulimií přicházejí. Tehdy jsem také
ukončila své pracovní působení producentky a vedoucí výroby v České
televizi v Brně a vydala se cestou
práce v neziskovém sektoru. Především jsem asi nejvíce chtěla a stále
chci, aby lidé nebyli na poruchy příjmu potravy sami, jako tomu bylo
u mě, aby se nebáli říct si o pomoc,
nestyděli se za psychické onemocnění. A tomu všemu jsem přizpůsobovala programy, které v Anabell
lidem s poruchou příjmu potravy
a jejich blízkým nabízíme.

Kdo je klientem centra Anabell?
Nejvíce postižena bývá věková skupina od cca 13 do 26 let. Ti se většinou přicházejí radit ohledně psychických potíží s jídelním režimem
narušeným nemocí, přejí si zkonzultovat a sestavit jídelníček podle
svých potřeb a získat náhled na zdravé stravování. Kontaktní centrum
Anabell je jedinou neziskovou organizací v Brně specializující se na
oblast problematiky poruch příjmu
potravy. Nedávno se poradna vrátila
do Brna-střed, na dolní konec Masarykovy ulice, což je z dopravního hlediska pro klienty ideální.

Jak jste hledala spolupracovníky? Podle čeho jste vybírala?
Začínala jsem sama s maminkou,
která pomáhala s administrativou.
Původní profesí jsem ekonomka, ale
vždy mne to táhlo k medicíně, psychologii a terapiím, proto jsem si

postupně doplňovala vzdělání různými výcviky a semináři a v roce 2005
pak vykonala rigorózní zkoušku na
PdF MU v Brně na téma Poruchy příjmu potravy v systému rodinné
výchovy. V počátcích Anabell v roce
2002 jsme nabízeli setkávání svépomocných skupin, postupně se rozbíhaly poradenské programy a půjčování knih s tématikou poruch
příjmu potravy. Nemocný člověk si
totiž nepůjde jen tak bez problémů
koupit knihu o bulimii, proto jsme pro
klienty chtěli mít bezpečné zázemí
k vypůjčení literatury. V roce 2004
jsme pak získali první dotaci na místo
psycholožky a od té doby postupně
v závislosti na grantových a dotačních příležitostech nabízíme další
a další programy. Základem naší práce jsou poradenské služby v rozsahu
sociální pomoci, psychologického,
psychoterapeutického a nutričního
poradenství, a to jak v osobním
setkání, tak v on-line poradenství
anebo například jako telefonická krizová pomoc na Lince Anabell. Jsme
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ze zákona našim
zaměstnancům vyplývá mimo jiné
povinná vysokoškolská kvalifikace
v přesně vymezených oborech.

Kde mohou klienti centrum
Anabell najít?
Od začátku poradny jsme sídlili na
Bratislavské, poté na Milady Horákové, a nyní jsme našli nové výborné
místo na dolním konci Masarykovy
ulice. Klienti se k nám mohou dostat
velmi pohodlně všemi dostupnými
prostředky. Centrum města je výborná lokalita.

Jaká je bilance zachycených
a vyléčených, respektive
zachráněných?
Poradna v Brně podpoří zhruba 500
osob za rok, dlouhodobý roční průměr činí zhruba 2 000 konzultací.
Naší typickou klientkou je vysokoškolačka ve věku kolem třiadvaceti
let, která se s poruchou příjmu potravy potýká již několik let. Často jsme
prvními, komu se svěřuje se svými
obtížemi s jídlem. Léčba bývá mnohaletá, většinou trvá tři až pět let.
Často se stává, že se ani nedozvíme,
jaký byl další osud někoho, kdo
k nám po určitou část svého boje
s poruchou příjmu potravy docházel.
V 90 % případů jsou našimi klienty

Profil
ženy. Z odborných pramenů pak
vyplývá, že s věkem stoupá podíl
dívek, které drží dietu za účelem hubnutí, a každá třetí až čtvrtá dívka není
spokojena se svou postavou, což je
vysoce rizikový faktor právě pro vznik
poruch příjmu potravy.

Co nového chystáte?
Aktuálně připravujeme projekt působení našich terapeutů přímo v rodinách klientů, abychom mohli podpořit celý rodinný systém. Jednotliví
členové rodiny bývají zdlouhavým
bojem s nemocí zcela vyčerpáni,
zároveň se v komunikaci s nemocnou osobou dopouštějí chyb, které
narušují plynulost léčby a často jsou
vztahy v rodině i bazální příčinou
poruch příjmu potravy. Na rok 2018
chystáme konferenci o problematice
poruch příjmu potravy pro zdravotnické pracovníky, sociální pracovníky a pracovníky z resortu školství.

A co děláte, když nesloužíte
ministerstvu nebo Anabell?
Vždyť snad ani nemůžete mít
volný čas.
Nejraději jsem doma se svým mužem a s našimi dvěma kocoury. Anebo se věnuji publikační činnosti,
v těchto dnech nám právě vychází
kniha Poruchy příjmu potravy s podtitulem Odpovědi na otázky, na které
jste se báli zeptat, na níž jsme pracovaly s kolegyní PhDr.Lenkou Procházkovou. No a pak miluji wellness,
takže moci si zajet na dva, tři dny do
nějakého wellness centra, užít si tam
masáží, relaxace, pohody a odpočinku, to je moje vysněné trávení
volného času. A ano, mám ho málo,
ale svojí prací se opravdu bavím.
Děkuji za rozhovor.


Miroslav Sedláček

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková se v roce 1968 narodila
v Brně. Je zakladatelkou a ředitelkou Centra Anabell, které
se od roku 2002 věnuje osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. Anabell
je v České republice jedinou
organizací sociálních služeb,
která se touto problematikou
systematicky zabývá. Její
organizace poskytuje svým
klientům široké spektrum
poradenských i sociálních služeb, sídlo organizace je
v Brně, pobočky má v Praze
a Ostravě. V roce 1991 Jana
Sladká Ševčíková absolvovala FS VUT v Brně, obor ekonomika a řízení. V roce 2005
pak úspěšně složila rigorózní
zkoušku na PdF MU v Brně
v oborech rodinná výchova,
filozofie a pedagogická psychologie. 12 let pracovala
v České televizi jako vedoucí
výroby. Od roku 2002 působí
již pouze v sociálních službách a neziskovém sektoru.
Je certifikovanou inspektorkou kvality sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a účastní se
inspekcí kvality v zařízeních
registrovaných sociálních služeb v České republice. Od
roku 1997 absolvovala desítky kurzů a výcviků v oblasti
zdravého životního stylu,
sociální práce, psychologie
a psychoterapie, práva a činnosti neziskového sektoru.
Lektoruje oblasti psychologie,
kvality sociální práce, managementu a řízení nestátních
neziskových organizací. Věnuje se publikační činnosti,
vydala například knihu Z deníku bulimičky.
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Inzerce
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Příjem inzerce
do zpravodajů

5HDOLtní kanFHOiĜVeVtdlem:

KoĜískova 47, 621 00 Brno.

Brno-střed, Královo Pole,
Bohunice, Starý Lískovec

Individuální podmínky pro stálé inzerenty.

tel.: 774 458 060

inzerce@zpravodajebrno.cz
www.rmservis.cz

NA DOVOLENOU AUTEM OD NÁS

PEUGEOT 308
IHNED K ODBĚRU JIŽ OD 343.000,-

Spotřeba a emise CO2 modelu 308 v kombinovaném provozu: 3,6–5,3 l/100 km, 94–119 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

PEUGEOT 308
MOTION & EMOTION

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno
16
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www.rmservis.cz

Inzerce

INVESTOR: TOMÁŠKOVA 21 / 615 00 BRNO

Výstavba 5 RD|Koláčkovo nám.|Slavkov u Brna
Adresa: Koláčkovo nám. / Slavkov u Brna 684 01 Projektant: Ing. Petr Čáslava tel.: 728 881 598
Stavba: Ivo Sukovatý / tel.: 606 123 349
TDI: Libor Antoš: tel.: 606 928 334
Prodej: COMFORT REAL /tel.: 777 148 332
Info: www.caslava-stav.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Červenec: 10.–23. 7. nabídka z letního ovoce
pá + so – grilované speciality
Srpen:
pá + so – grilované speciality
11. 8. – Letní noc hotelu Myslivna
25. 8. – Loučení s prázdninami
Září:
dýňové speciality, nabídka z hub
Říjen:
nabídka ze zvěřiny

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz
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Inzerce
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HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

Základní škola a Mateřská
škola Brno, Chalabalova 2

PŘIJMEME ŠKOLNÍKA
POŽADUJEME
MANUÁLNÍ ZRUČNOST,
ORGANIZAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ
DOVEDNOSTI
NÁSTUP OD 1.7.2017
K DISPOZICI
JE SLUŽEBNÍ BYT
V PŘÍPADĚ ZÁJMU
KONTAKTUJTE
VEDENÍ ŠKOLY:
vmoskvan@chalabalova.cz
547422642, 547422641
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VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ
STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ

KLIMATIZACE
VODOINSTALATÉRSTVÍ

Tel.: 607 042 350, www.poraten.cz

32'/$+Ĵ679¨
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www.podlahyslezak.cz

Příjem inzerce
do zpravodajů MČ
Brno-střed, Královo Pole,
Bohunice, Starý Lískovec,
tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

Pozvánky

Naše školy

Deváťáci besedovali s generálmajorem doc. Ing. Petrem Voznicou
Na konci dubna se žáci 9. ročníku ZŠ Bakalovo nábřeží 8
mohli setkat v rámci zajímavé
besedy s výraznou brněnskou
osobností, generálmajorem
doc. Ing. Petrem Voznicou,
CSc., významným českým
vojákem a diplomatem.
Do povědomí veřejnosti vstoupil
především brilantním řízením
záchranných operací armády
během katastrofálních povodní
na Moravě v létě roku 1997. V červenci 2001 přestal pracovat
v armádě a vstoupil do služeb
MZV ČR. V letech 2001–2005
byl velvyslancem České republiky
v Litvě, v letech 2005–2009
v Iráku, a v letech 2009–2014 ve
Slovinsku. Svou práci v diplomacii
ukončil v říjnu 2014. V roce 1998
získal Záslužný kříž MO ČR
I.stupně, kromě toho je nositelem

Generálmajor P. Voznica žáky zaujal
dalších 20 státních a resortních
medailí a vyznamenání.
Pan generálmajor a velvyslanec
v jedné osobě besedoval s žáky
o své cestě k povolání, o zajímavých zkušenostech z práce
v armádě i v diplomatických službách. Na svém vlastním profes-

ním životě ukázal žákům základní
potřebu celoživotního vzdělávání,
velmi poutavým způsobem popisoval svou práci velvyslance
ve třech různých zemích s odlišnostmi kulturními, náboženskými
i bezpečnostními. Beseda nepostrádala přesah do současné

evropské i globální světové bezpečnostní situace, pan Voznica
se podělil o své názory a postoje
i k těmto tématům. Žákyně Gabriela Fryčová hodnotí setkání:
„Jsem moc ráda, že jsem měla
příležitost se potkat s panem Voznicou. Jeho život je velice zajímavý a je až neuvěřitelné, co všechno zažil. Má obdivuhodné štěstí,
že se v životě setkal s tolika
významnými a zajímavými lidmi.
Teď o svých zážitcích může vyprávět a my se můžeme jen divit,
protože to, co zažil on, se jen tak
někomu nepodaří. Také jsem si
moc ráda poslechla jeho názory
na situaci ve světě, protože věřím,
že jako diplomat má přehled
o pravých příčinách a důsledcích.
Je to velmi inspirativní člověk, který ví, co dělá a dělá to dobře.“


Mgr.Yveta Gašparcová
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Naše školy

Děti z MŠ Soukenická připravily divadelní představení
maminek a hudební program
ochotnického divadla z řad rodičů.
MŠ Soukenická vznikla v roce
1948 a nachází se v klidném
prostředí se zahradou v centru
Brna. Jde o školu rodinného typu
s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkovým učením.
Škola dále nabízí logopedickou
péči, předcházení vývojovým
poruchám učení nebo rehabilitaci
grafomotoriky.

Na oslavu blížících se prázdnin
si děti z MŠ Soukenická, jejímž
zřizovatelem je MČ Brno-střed,
připravily pohádku O Červené
karkulce.
Svým rodičům a místostarostce
JUDr. Michaele Dumbrovské tak
nejen připravily milé představení,
ale předvedly i společný taneček.
Dětem odcházejícím na základní
školu pak byly předány Absolventské šerpy. Vše zakončilo společné posezení, opékání špekáčků,
ochutnávání dobrot od jejich

Divadelní představení se dětem moc povedlo



Daniel Zeman

Žáci ZŠ Hroznová v Anglii
Na konci května se naši žáci ze
Základní školy Hroznová vydali
na týdenní zájezd do Anglie.
Zájezd měl prohloubit jejich
poznání reálií Velké Británie
a povzbudit k dalšímu studiu
angličtiny.
Na zájezd se vydali žáci z 8.
a 9.ročníků, které doplnili náhradníci ze 7. A. Místem pobytu bylo
malebné přímořské městečko
Ilfracombe v Devonu, kde byli žáci
ubytovaní přímo v anglických rodinách. Dopoledne měli žáci lekce
s rodilými mluvčími v jazykové
škole. Odpolední hodiny patřily
výletům po okolí. Žáci zdolali
například útesy v Lynton, viděli

Žáci ZŠ Hroznová zdokonalovali své anglické fráze v Anglii
rybářskou vesničku Clovelly nebo
se koupali na vyhlášené pláži
Woolacombe Beach. Každému
se líbilo něco jiného. Někoho na-

dchly přírodní krásy Anglie, někoho zase možnost konverzace
v angličtině. Během pobytu nechyběla ani ochutnávka tradičního

anglického cream tea (černý čaj
s mlékem, scones, džem a smetana). Zájezd vyvrcholil návštěvou
Londýna, kde žáci navštívili centrum města, muzeum voskových
figurín Madame Tussauds a absolvovali jízdu na London Eye. Magda Zralá z 8. B k zájezdu řekla:
„Tenhle úžasný zážitek se mi nikdy z hlavy nevytratí. Byla to skvělá
zkušenost s úžasnými lidmi včetně našeho průvodce.“ Anna Nekudová ze 7. A: „Nezapomenu na
výlet Londýnským okem.“ Děkujeme všem účastníkům za bezproblémový průběh.

Luděk Balcařík,
Milena Holubová
a Miroslava Geislerová

Vítězkami v Brně jsou Emilky, podle Emila Zátopka
Tak začínal článek Františky
Orságové, hlavní organizátorky
krajského kola soutěže Prezentiáda v Jihomoravském kraji.
Ke konci dubna se na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy
univerzity sešly soutěžní týmy, které prezentovaly své pojetí tématu
letošní soutěže, které rozhodně
nebylo lehké: Lásky, sexu a něžností, nebo ukázaly, co považují
za Nejpřínosnější vynález, což
bylo tématem číslo dvě. Všichni
soutěžící se s tím poprali po svém
a nezalekli se ani kontroverznějších témat nebo zpracování
v moderním prezentačním programu s názvem Prezi. Nad ostatní vynikla trojice dívek z Obchodní
akademie, Střední odborné školy
knihovnické a Vyšší odborné ško-

Emilky zvítězily v krajském kole Prezentiády
ly, p. o., která se představila jako
Emilky, složená z Karolíny Balatkové, Veroniky Malcové a Soni
Kuderové. Děvčata se nebála jít
s kůží na trh a představit vynález
čistě pro ženy: podprsenku. Pre-
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zentace v Prezi, plynulý projev,
sladěnost a originalita pojetí jim
zajistila postupovou vstupenku do
dvoudenního celostátního finále.
Celostátní finále, tzv. Grandfinále
Prezentiády 2017, proběhlo taktéž

na konci dubna, v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity za účasti českých
a slovenských týmů. Teprve při
zahájení finále se soutěžící dozvěděli zadání soutěžních témat. Na
výběr měli téma Svět bez peněz
nebo Jiný kraj, jiný mrav. Hlavní
část prezentace ale tvořil výstup
soutěžících před porotou, při kterém jednotlivé týmy obhajovaly
téma vybrané a zpracované den
předtím. Součástí byly i dotazy
porotců a publika. Ve velké konkurenci většinou již z minulých let
ostřílených týmů se naše Emilky
umístily na krásném čtrnáctém
místě. Garanty celé akce byli naši
vyučující, Ing. Josef Barák, PhD.
a Mgr. Marie Vejslíková.


Mgr. Jiří Haičman

Volný čas

Nejen dvě vesmírné noci na Kraví hoře
Náš vesmírný soused je často
opomíjenou ozdobou oblohy.
A přitom… Měsíc je z planety
Země zrozený. Před 4 miliardami 570 miliony roky se zformoval z trosek po srážce Prazemě
s tělesem o velikosti dnešního
Marsu.
Byla to výhra v kosmické loterii!
Jen díky němu u nás nedochází
k prudkým výkyvům počasí, jak
je zvykem na jiných planetách.
Asistoval také v příchodu nás
pozemšťanů – přílivy a odlivy
pomohly vodním živočichům na
souš. Zcela jistě v podobě obrovského štítu vychytal mnohé vražedné planetky. Není divu, že jej
pozemšťané před půlstoletím
navštívili. Stal se Mount Everestem našeho vesmírného okolí.
Jediným tělesem mimo planetu
Zemi, kterého se dotknula lidská
noha. Oslavě jeho existence bude
věnována Měsíční noc na Kraví
hoře, která se odehraje ze 14. na
15. července 2017. Připraveny

Hvězdy dokážou vytvořit dechberoucí představení
budou projekce, light-painting,
světelné instalace a dojde i na
koupání!
Doma nezůstávejte ani ze soboty
12. srpna na neděli 13. srpna. Teple se oblečte, lapněte karimatku
se spacákem a vydejte se opět
na Kraví horu. Hvězdárna a planetárium Brno, Sportovní a rekreační areál Kraví hora a další si pro
vás již potřetí připravili pozorování meteorů z roje Perseid. Výji-

mečná Noc splněných přání
začíná v sobotu 12. srpna kolem 22. hodiny a končí za svítání v neděli 13. srpna. Nejvíc
meteorů máte šanci zahlédnout
od půlnoci do rána. Čekání na ně
vám zpestří prolétající umělé družice, nejnápadnější letní souhvězdí a jasné hvězdy. A když náhodou usnete, tak v centru města,
s úžasným výhledem na Brno.
Planety, hvězdy, všechno, co

kolem sebe vidíme, představuje
méně než 5 procent vesmíru. Co
je zbývajících 95 procent? Drtivá
většina látky ve vesmíru nevydává
žádné světlo, teplo, rádiové ani
jiné záření. Celých 95 procent
vesmíru tvoří temná hmota a temná energie. Co jsou vlastně zač?
Nevíme. Chybějí nám slova, kterými bychom je popsali. Po největší záhadě všech záhad bude
Hvězdárna a planetárium Brno
pátrat v červenci a srpnu vždy od
úterý do soboty v 18.00 a 20.00
hod., vybrané pátky a soboty i ve
21.30 hod. Sledujte program na
www.hvezdarna.cz.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Měsíční noc na Kraví hoře
ze 14. na 15. července 2017
Noc splněných přání
na Kraví hoře
12. srpna od 22.00 hodiny
do svítání 13. srpna

Bleší trh: Pro jednoho odpad, pro jiného poklad
16. července. Dále se na vás bude
Dobrá Karma těšit 13. srpna,
17. září, 15. října, 19. listopadu
a před Vánocemi 17. prosince.
Bleší trh je určen pro všechny, kteří
rádi dávají věcem novou šanci
a ocení věci s příběhem. Seženete
zde základní věci do domácnosti,
oblečení, knihy a třeba i nějaké starožitné kousky. Udělejte si radost
s Dobrou Karmou. Více o Dobré
Karmě naleznete na stránkách:
www.dobra-karma.cz.

Karolina Krulová

Máte byt přeplněný věcmi, které už nepotřebujete? Přijďte
jako prodejce na Dobrou Karmu a nabídněte je těm, kterým
by se mohly hodit.
Poznejte radost někoho, kdo dá
nový život něčemu pro vás nepotřebnému, získejte více prostoru
a nějaké drobné navíc. Pokud
nechcete přímo prodávat, můžete
své přebytečné věci darovat na
dobročinné účely. Dobrá Karma
spolupracuje s nadačními obchody
Nadace Veronica a Šuplig-dobročinný obchůdek Ligy lidských práv,
které zde během konání blešáků
budou mít svá sběrná místa.
Dobrá Karma zve všechny, kdo
mají rádi atmosféru bleších trhů,
krásné nedělní dny, setkání a posezení, takovou oázu klidu pod koru-

Vyberte si věc s příběhem
nami platanů, a přesně tu najdete
ve dvoře na Lidické č. 77. Právě
zde se budou konat pravidelné bleší trhy Dobrá Karma. Můžete prodávat, nakupovat, občerstvit se,
poslouchat hudbu nebo jen tak
posedět. První bleší trh 14. května

se vydařil nejen díky krásnému
počasí, vstřícným prodejcům, ale
hlavně díky četným návštěvníkům,
kteří si přišli udělat radost nějakou
maličkostí. A kdy se můžete potkat
s Dobrou Karmou? Nejbližší příští
termín Dobré Karmy je v neděli

Bleší trhy Dobrá karma
11. 7., 13. 8., 17. 9., 19. 11.
a 17. 12. 2017
dvůr domu na Lidické 77

Koupaliště Riviéra i letos ožije příměstskými tábory
Koupaliště Riviéra již tradičně
v létě nabízí dětem příměstské
tábory, které se v letošním roce
konají ve třech turnusech:
17. 7.–21. 7. 2017, 7. 8.–11. 8.
2017 a 21. 8. –25. 8. 2017.

Rozlehlý areál, který se nachází
v údolí řeky Svratky, nabízí ideální
podmínky pro pestrý program
pohybového tábora pro děti od
šesti do dvanácti let. Kromě trénování pohybových dovedností ve

vodě podniknou děti výlet do Jungle Parku, VIDA centra nebo přilehlého dopravního hřiště Riviéra. Připravena je pro ně celotáborová
soutěž, která se ponese v duchu
olympijských her. I v případě nepří-

znivého počasí bude o zábavu postaráno. Děti si sami vyrobí vlastní
vlajku i výzdobu na olympijský
ceremoniál. Více informací na:
www.rivec.cz.

Mgr. Michaela Radimská
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Volný čas

Otevřená zahrada zve i o prázdninách
Otevřená zahrada v samém
centru Brna je ideálním místem
pro odpočinek, vzdělání i zábavu. A nejinak tomu bude i přes
prázdniny. I v létě zůstáváme
otevření veřejnosti. Užít si
můžete nejen procházky naší
zelenou oázou, ale i speciální
workshopy pro dospělé a dílny
pro děti.
Teplota venku stoupá, ulice ve
městě jsou rozpálené. Je načase
se pořádně zchladit za pomoci
našich bylinek. 11. července
z nich na bylinkové dílně
s názvem V záři slunce společně
vyrobíme tuhý sprchový gel na
cesty, přírodní opalovací krém
a tělové mléko.
Vlasy jsou korunou krásy. A možná tomu nebudete věřit, ale pokud chcete mít opravdu zdravou

Na bylinkové workshopy zve Otevřená zahrada
a krásnou hřívu, měli byste se
vyhnout chemickým šamponům.
Jak na to? My vás naučíme vyrábět přírodní tuhý šampon. Přijďte
1. srpna na bylinkovou dílnu Vítr
ve vlasech.
Trpíte ekzémy, opary a dalšími

nešvary? Ani v takové situaci
nemusíte hned utíkat do běžné
lékárny pro chemickou pomoc.
Pro váš organismus bude rozhodně zdravější přírodní lékárnička.
22. srpna vás srdečně zveme na
bylinkovou dílnu Bylinkářské

mazání. Společně umícháme
hojivou mast, krém na míru a protivirový balzám. A všechny přírodní zázraky si z dílen samozřejmě
odnesete s sebou domů.
Vyrábět přírodní kosmetiku naučíme nejen vás, ale i vaše děti. Přihlaste je na Ateliér profesorky
Mandragorové. Na příměstském
táboře v posledním srpnovém
týdnu vytvoříme přírodní lékárničku na zimu, vlastní řadu kosmetických výrobků, elfí luk a bestiář
zahradních tvorů. Sklidíme také
čerstvou zeleninu, zaděláme na
chleba, roztopíme kamna a uvaříme si jeden oběd sami. Bude to
dobrodružství pro nás i pro vaše
nejmenší. Více informací o workshopech a příměstských táborech
najdete na webu:
www.otevrenazahrada.cz.

Pavla Olbrzymková

Příměstské tábory v samém centru Brna
Nemáte ještě prázdninový plán
pro vaše děti? Nevadí! Centrum pro rodinu a sociální péči
chystá příměstské tábory za
bezkonkurenční ceny. Děti se
mohou těšit na skvělý program
a nezapomenutelné zážitky.
Rodiče se mohou spolehnout
na tým zkušených pracovníků
s dětmi a naši dlouholetou praxi s vedením příměstských
táborů.
Jako každoročně nabízíme příměstské tábory pro hyperaktivní a neklidné děti. Týden
plný dobrodružství a zábavy na
téma STAR WARS pro děti 6–8
let proběhne 17.–21. 7. 2017.
Mimo jiné se děti mohou těšit na
hravé dopoledne s klaunem Lukýnem, projížďku parníkem na hrad

Veveří a výlet do Jungle parku.
Starší neklidné a hyperaktivní děti
ve věku 9–11 let se jistě už nemohou dočkat velmi oblíbeného příměstského tábora MINECRAFT.
Ten se uskuteční 10. až 14. 7.
2017 a nabídne spoustu aktivit
s celotáborovou hrou na motivy
celosvětově populární počítačové
hry. Během tábora se děti vydají
na výlet parníkem na hrad Veveří,
budou čelit nástrahám terénu
v Jungle Parku a postaví si vlastní
Minecraft svět v Kostkolandu. Bližší informace a přihlášení získáte
na: www.neklidne-deti.cz.
Další dva příměstské tábory
jsou vedeny v duchu principů
efektivního rodičovství. Tábor
LETEM SVĚTEM, který proběhne 24.–28. 7. 2017, umožní dětem
ve věku 6–11 let stát se na týden

cestovateli, kteří procestují celý
svět. Navštívíme všechny kontinenty, seznámíme se s místními
obyvateli, prozkoumáme ta nejzajímavější a nejpozoruhodnější
místa na naší planetě.
Srpnový tábor PRÁZDNINOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ S KERÁČKEM, 7.–11. 8. 2017, zavede děti
do světa zábavy, ruční výroby, tvoření a dobrodružství. Prozkoumáme hladinu Brněnské přehrady
z paluby parníku i z devíti věží hradu Veveří. Naučíme se vyrábět
spoustu věcí z dostupných materiálů, seznámíme se s počátkem
naší planety, nakoukneme pod
ruce zkušeného včelaře a mnoho
dalšího. Bližší informace získáte
na www.efektivnirodicovstvi.cz.
Letní příměstský tábor nabídneme také dětem z pěstounských

rodin. V týdnu 7.–11. 8. 2017 se
děti ve věku 5–13 let mohou těšit
na Dobrodružství Sherlocka
Holmese. Zapeklitý případ vyžaduje pomoc dalších bystrých
mozků a kurážných detektivů.
Čeká nás celotáborová hra, pohyb, hry a výlety do přírody. Bližší
informace na:
www.sluzbypestounum.cz.
CRSP je brněnská nezisková
organizace, která od roku 1992
nabízí rodinám volnočasové aktivity, vzdělávací a duchovní programy a sociální služby.
Veškeré informace naleznete na
www.crsp.cz, nebo osobně na
recepci v sídle organizace na Biskupské 7, Po–Čt 9.00–18.00 hod.,
Pá 9.00–15.00 hod.


Bc. Lenka Havrlantová

Odpoledne v přírodě místo u počítače
K tomu, aby děti strávily více
času venku v přírodě, nemusíte
organizovat velké výlety do
lesů. Stačí je přihlásit do kroužku na Lipku. Zkušení pedagogové zde připravují odpolední
programy pro děti v přírodě,
a to i když jsou přímo v centru
Brna. Umožňují jim to přírodní
zahrady zařízené tak, aby děti
nejen vzdělávaly, ale i bavily.

Lipka připravuje kroužky pro děti
každého věku, od úplně nejmenších až po teenagery a dospělé.
Například kroužek Píďalky je
určen dětem od 2 let, které při programu doprovázejí rodiče či prarodiče.
Společné schůzky jsou plné písniček či říkadel, ale také pozorování přírody a přirozeného objevování jejích zákonitostí.
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Starší děti se v kroužcích třeba
seznamují s různými domácími
i exotickými zvířaty, vyzkoušejí si
vypěstovat vlastní zeleninu, vytvořit umělecké dílo z přírodních
materiálů nebo si něco dobrého
a zdravého uvařit.
Některé kroužky nabízejí také
poznávání přírody v angličtině
nebo v němčině a jiné jsou zase
plné pohybových her. Pokud vás

láká spíše víkendové dobrodružství, můžete vyzkoušet některý
z výpravových klubů.
Zkrátka každý si najde to svoje.
Do kroužků děti můžete hlásit
už nyní, jejich přehled společně
s elektronickými přihláškami najdete na adrese:
www.lipka.cz/krouzky.


Mgr. Kateřina Vítková

Volný čas

Najdete si v Lužánkách svůj vysněný kroužek?
Dětem sice teprve končí školní
rok a začínají prázdniny, ale
jejich rodiče by už měli pomalu
přemýšlet nad tím, jak jejich děti
budou v novém školním roce
trávit volný čas. Na kroužky
SVČ Lužánky mohou rodiče své
děti přihlásit už od 1. června.
Na webových stránkách Lužánek
můžete už od 25. května nalézt
nabídku kroužků na nový školní
rok s možností rovnou se přihlásit.
V letošním roce Lužánky otvírají
více jak 550 kroužků.
Některé ze zájmových útvarů mají
mnohaletou tradici, některé naopak patří mezi žhavé novinky.

Lužánky nabízejí kroužky nejrůznějšího zaměření
„Lužánky nabízejí kroužky nejrůznějšího zaměření pro děti všech

věkových kategorií – od kroužků
s technickým zaměřením, přes

sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné, až po hudební či
rukodělné. Zájmové útvary však
nejsou určeny jen pro děti a mládež, ale i pro dospělé a seniory,“
komentuje nabídku Milena Bogdálková ze SVČ Lužánky.
Středisko volného času Lužánky
najdete na deseti pracovištích
v Brně a okolí, zájemci si tak
mohou kroužek vybrat nejen podle zaměření, ale také podle
dostupnosti od svého bydliště.
Více zjistíte na www.luzanky.cz



(kad)

VIDA! láká k dobrodružné výpravě do Afriky
Navštivte během letních prázdnin zábavní vědecký park VIDA!
a užijte si putování po Africe.
Nevšední zážitky vám přinese
jak 3D film Divoká Afrika, tak
program v Labodílnách plný
opravdu jedinečných experimentů. V kině se můžete těšit
na dechberoucí záběry africké
přírody i zvířat, která tu dennodenně bojují o přežití. V Labodílnách na vás čeká výbuch
sopky, faraónovi hadi i ponoření do bažiny.
VIDA! to není jen 170 exponátů,
se kterými si můžete hrát a objevovat, jak funguje svět kolem nás.
V nabídce tohoto zábavního vědeckého centra jsou i zajímavé

Nenechte si ujít putování po Africe ve vědeckém parku VIDA
se představí voda jako jeden z přírodních živlů. Můžete ji sledovat
od zamrzlých vrcholků hor k jezerům plným života, přes vlhké deštné pralesy až k vyprahlým savanám a pouštím. Čeká vás setkání

výstavy, představení s pokusy
v Divadle vědy, program s experimenty v Labodílnách nebo promítání jedinečných filmů ve 3D.
Ředitel VIDA! Lukáš Richter říká:
„V hlavní roli filmu Divoká Afrika

se lvy, slony, hejny plameňáků
nebo s plazy.“ 3D film promítá
VIDA! několikrát během dne za
příplatek ke vstupnému 50 Kč/os.
Programy v Labodílnách jsou
určené především rodinám s dětmi. Ve školním roce probíhají
pouze o víkendu, ale přes léto je
můžete navštívit každý den. „Na
prázdniny jsme se nechali inspirovat Afrikou. Vybrali jsme pokusy, které zaujmou dospělé i děti
bez rozdílu věku,“ říká VIDÁtorka
Daniela Marková, která program
připravuje, a dodává: „Na vlastní
oči uvidíte hady, kteří vstanou
z ohně a popela, nebo si vyrobíte
vlastní sopku.“

Hana Laudátová
Foto: Giant Screen Films

Pozvánka na Nedělní odpoledne…
Další ročník benefičního minifesťáčku, tentokrát v trochu
pozměněném názvu Nedělní
odpoledne klepe na dveře. Kromě kosmetické obměny názvu
akce je však mnohem důležitější změna místa konání: sady
Národního odboje u restaurace
a klubu Šelepova No. 1.
Také program se snažíme vytvořit
pestrý a zajímavý, aby zaujal
všechny návštěvníky. Jen namátkou: vystoupí známí brněnští pouliční umělci. Opět uvidíme nestárnoucího Železného Zekona
a populární mažoretky LiLi. Ukázky své preventivní činnosti před-

Minifestival Nedělní dopoledne má dlouholetou tradici
vedou Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje a Městská
policie Brno, několik zvířátek při-

veze ZOO a ve spolupráci s Agenturou Dobrý den opět spácháme
rekord v nějaké nevšední disci-

plíně. Na závěr vystoupí známá
brněnská recesistická kapela
Ukulele Troublemakers.
Výtěžek z dobrovolného vstupného i letos bude věnován dětem
z Dětského domova Dagmar
a žákům Školy pro zdravotně
znevýhodněné. Zveme všechny
zájemce o dobrou zábavu a občerstvení 10. září 2017 na akci
Nedělní odpoledne… Celá akce
je pořádána za podpory městských částí Brno-Žabovřesky,
Brno-Královo Pole, Brno-střed
a celé řady dalších partnerů.
Srdečně zvou pořadatelé.
 Miloslav Tlusťák a Libor Tupa
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Letní kino Brno-střed

23. června – 1. září 2017

www.kinobude.cz

Nádvoří radnice městské části Brno-střed,
Dominikánská 2

červen a červenec od 21:30,
srpen a září od 21:00

kompletní program a další info

Brno-střed

Nejlepší letní kino ve středu 7 dní v týdnu

st 28/06

st 05/07

út 11/07

Kukuřičný ostrov

Julieta

Drama, Gruzie / Francie / Německo,
2014, 100 min., čes. tit.

Promítání němých
ﬁlmů a swingová
tančírna

čt 29/06

čt 06/07

Love Steaks

Západ

Love Steaks

Westen

Komedie / Drama / Romantický,
Německo, 2013, 89 min., čes. tit.

Drama, Německo, 2013, 102 min.,
čes. tit.

pá 23/06

pá 30/06

pá 07/07

Zahájení ve 20 h.

Jih

Koncert kapely Swio

El Sur

Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel

výběr ﬁlmu diváky hlasováním na FB

Drama, Španělsko / Francie, 1983,
92 min., čes. tit.

Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann

Tématické okruhy
Festival Ibérica
Dokument
Cyklus režiséři
Severské ﬁlmy
Das Sommerkino
Jim Jarmusch
Životopisný

so 24/06

Dítě Bridget Jones
Bridget Jones’s Baby

Simindis kundzuli

so 01/07

Čínský bufet

Drama,Španělsko, 2016, 99 min.,
čes. tit.

st 12/07

Naprostí cizinci
Perfetti sconosciuti
Komedie / Drama, Itálie, 2016,
93 min., čes. tit.

čt 13/07

Tohle není Kalifornie
This Ain’t California
Dokumentární / Historický /
Sportovní, Německo, 2012, 90 min,
čes. tit.

Dobrodružný / Komedie / Drama,
Švédsko / Velká Británie / Francie /
Španělsko / Rusko, 2013, 109 min.,
čes. tit.

pá 14/07

Komedie / Krimi / Drama, Dánsko,
2017, 90 min., čes. tit.

Zabijáci z maloměsta
Dræberne fra Nibe

Komedie / Romantický, Velká
Británie / Francie / Irsko / USA,
2016, 123 min., čes.tit.

Un cuento chino
Komedie / Drama, Argentina /
Španělsko, 2011, 93 min., čes. tit.

so 08/07

ne 25/06

ne 02/07

En man som heter Ove

so 15/07

Stíny v ráji

Krásné mládí

Atlas mraků

Varjoja paratiisissa

Hermosa juventud

Drama / Komedie, Švédsko, 2015,
116 min. čes. tit.

Komedie / Romantický, Finsko,
1986, 76 min., čes. tit.

Drama, Španělsko / Francie, 2014,
102 min., čes. tit.

ne 09/07

po 26/06

po 03/07

Stranger Than Paradise

Drama / Mysteriózní / Sci-Fi /
Psychologický, Německo / USA /
Hong Kong / Singapur, 2012,
165 min., čes. tit.

Strnadovi

Vila Tugendhat
Haus Tugendhat

Komedie / Drama / Road movie, USA
/ Západní Německo, 1984, 89 min.,
čes. tit.

ne 16/07

Strnadovi
Dokumentární, Česko, 2017,
102 min.

Dokumentární, Německo, 2013,
117 min., čes. tit.

po 10/07

Down by Law

út 27/06

út 04/07

Rocco

Café Society

Felices 140

Café Society

Dokumentární, Francie, 2016,
105 min., čes. tit.

Drama / Komedie, Španělsko, 2015,
98 min., čes. tit.

Komedie / Drama / Romantický, USA,
2016, 96 min., čes. tit.
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Muž jménem Ove

Podivnější než ráj

Cloud Atlas

Mimo zákon
Komedie / Drama / Krimi, USA /
Západní Německo, 1986, 107 min.,
čes. tit.

Kultura

po 17/07

pá 28/07

st 09/08

ne 20/08

Safari

Ženy v příliš velkých
pánských košilích

Nejvyšší nabídka

Přežijí jen milenci

La Migliore offerta

Only Lovers Left Alive

Drama / Romantický, Itálie, 2013,
124 min., čes. tit.

Drama / Horor / Romantický, Velká
Británie / Německo / Francie / Řecko
/ Kypr, 2013, 123 min., čes. tit.

Auf Safari
Dokumentární, Rakousko, 2016,
91 min., čes. tit.

Kvinner i for store herreskjorter

út 18/07

Komedie, Norsko, 2015, 106 min.,
čes. tit.

Rozpolcený

so 29/07

Split

Masaryk

Horor / Thriller, USA, 2016,
117 min., čes. tit.

st 19/07

Deník strojvůdce

Životopisný / Drama / Historický,
Česko / Slovensko, 2016, 113 min.

ne 30/07

Noc na Zemi

čt 10/08

B-Movie: zvuk a
rozkoše západního
Berlína
1979-1989
B-Movie: Lust & Sound in WestBerlin 1979-1989

po 21/08

Glory
Slava
Drama, Bulharsko / Řecko, 2016,
101 min., čes. tit.

út 22/08

Night on Earth

Dokumentární / Hudební, Německo,
2015, 92 min., čes. tit.

Smlouva s vrahem

Komedie / Drama / Povídkový, Francie
/ Německo / USA / Velká Británie /
Japonsko, 1991, 129 min., čes. tit.

pá 11/08

Drama / Komedie, Finsko / Velká
Británie / Německo / Švédsko /
Francie, 1990, 79 min., čes. tit.

po 31/07

Odödliga

Colonia

Nechte zpívat Mišíka

Drama / Historický / Romantický /
Thriller, Německo / Lucembursko /
Francie, 2015, 110 min., čes. tit.

Drama / Romantický, Švédsko, 2015,
107 min., čes. tit.

Dokumentární / Hudební, Česko,
2017, 100 min.

so 12/08

Němé ﬁlmy
a swingová tančírna

út 01/08

Spalovač mrtvol

čt 24/08

Mládí

Drama, Československo, 1968,
96 min.

Cesta tam

Dnevnik masinovodje
Komedie, Srbsko / Chorvatsko,
2016, 85 min., čes. tit.

čt 20/07

Kolonie

pá 21/07

Comeback

La Giovinezza

Nesmrtelní

I Hired a Contract Killer

st 23/08

HIN und WEG

Komedie / Drama, Itálie / Francie /
Švýcarsko / Velká Británie, 2015,
124 min., čes. tit.

ne 13/08
Coffee and Cigarettes

Tahle země není pro
starý

st 02/08

pá 25/08

Lady Macbeth

Komedie / Drama / Hudební /
Povídkový, USA, 2003, 96 min.,
čes. tit.

No Country for Old Men

Drama, Velká Británie, 2016,
89 min., čes. tit.

Dlouhý příběh ve
zkratce

po 14/08

Lang historie kort

čt 03/08

Raw

Komedie / Drama / Romantický,
Dánsko, 2015, 90 min., čes. tit.

Komedie, Dánsko, 2015, 85 min.,
čes. tit.

so 22/07

Drama / Krimi / Thriller, USA, 2007,
122 min., čes. tit.

ne 23/07

Tajuplný vlak
Mystery Train
Komedie / Krimi / Drama / Povídkový,
USA / Japonsko, 1989, 113 min.,
čes. tit.

po 24/07

Richard Müller:
Nepoznaný

Vlaštovka
Die Schwalbe
Drama, Švýcarsko, 2016, 102 min.,
čes. tit.

pá 04/08

Druhá strana naděje
Toivon tuolla puolen
Drama / Komedie, Finsko, 2017,
98 min., čes. tit.

Richard Müller: Nespoznaný

so 05/08

Dokumentární / Životopisný, Česko /
Slovensko, 2016, 90 min.

Za láskou vzhůru

út 25/07

Hanebný pancharti

Un homme à la hauteur
Komedie / Romantický, Francie,
2016, 98 min., čes. tit.

Inglourious Basterds

ne 06/08

Dobrodružný / Válečný / Drama, USA
/ Německo, 2009, 153 min., čes. tit.

Mrtvý muž

st 26/07
Němý ﬁlm s živým hudebním
doprovodem

Frigo plave + Ty syčáci
The Navigator

Dead Man
Western / Drama / Fantasy, USA /
Německo / Japonsko, 1995,
121 min., čes. tit.

po 07/08

Kafe a cigára

Grave
Drama / Psychologický / Horor,
Francie / Belgie, 2016, 99 min.,
čes. tit.

Drama / Komedie, Německo / Belgie,
2014, 95 min., čes. tit.

so 26/08

Anděl páně 2

út 15/08

Pohádka / Komedie / Rodinný /
Fantasy, Česko, 2016, 99 min.

Příchozí

ne 27/08

Arrival

Paterson

Drama / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller,
USA, 2016, 117 min., čes. tit.

st 16/08

Polina
Polina, danser sa vie
Drama / Francie, 2016, 112 min.,
čes. tit.

čt 17/08

Toni Erdmann

Drama / Komedie, USA / Německo /
Francie, 2016, 118 min., čes. tit.

po 28/08

Ray
Hudební / Drama / Životopisný, USA,
2004, 152 min., čes. tit.

út 29/08

Král Belgičanů
King of the Belgians

Drama / Komedie, Německo /
Rakousko / Rumunsko, 2016,
162 min., čes. tit.

Komedie / Drama, Belgie /
Nizozemsko / Bulharsko, 2016,
94 min., čes. tit.

pá 18/08

st 30/08

Pozdravy ze severu

Špunti na vodě

Komedie / USA, 1924, 59 min.

Jackie

Glada hälsningar från
Missångerträsk

čt 27/07

Životopisný / Drama, USA / Chile /
Francie, 2016, 100 min., čes. tit.

Komedie, Švédsko, 2015, 86 min.,
čes. tit.

Já a Kaminski

út 08/08

so 19/08

Spojenci

Šíleně šťastná

Komedie, Rakousko, 2016, 84 min.,
čes. tit.

Allied

La pazza gioia

pá 01/09

Akční / Drama / Romantický, Velká
Británie / USA, 2016, 124 min.,
čes. tit.

Komedie / Drama, Itálie / Francie,
2016, 116 min., čes. tit.

La La Land

Ich und Kaminski
Komedie / Drama, Německo / Belgie,
2015, 124 min, čes. tit.

Rodinný / Komedie, Česko, 2017, 83 min.

čt 31/08

WinWin

Drama / Muzikál / Romantický /
Komedie, USA, 2016, 128 min.,
čes. tit.

Program realizují Městská část Brno-střed a Noční motýl, z.s.
Akce se uskutečňuje za ﬁnanční podpory statutárního města Brna.
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Brno Art Open – sochy se pošesté přesunuly do ulic města Brna
Originální sochy a výtvarné
realizace ve veřejném prostoru
zvou během léta do ulic.V letošním roce se přehlídka Sochy
v ulicích / Brno Art Open koná
již pošesté a ulice oživuje celkem třináct realizací od českých i zahraničních autorů až
do konce srpna. Pojďme se
vydat do ulic…
Hora zašlého, pozvolna odtávajícího sněhu budící svou přítomností uprostřed léta rozpaky alias
socha od Kryštofa Kintery. Malba
na fasádě domu na Údolní ulici
navazující na legendu o malbě
mexického malíře Diega Rivery
v suterénu Domu umění. Zvuková
performance inspirovaná nahrávkou řeky Svitavy snažící se oživit

Instalace sochy Zářič Pavla Karouse, park na Moravském náměstí
nevyužívaný dům mezi ulicemi
Pohořelec a Kobližná, anebo člověk valící kámen odpovídající na
dotazy po smyslu jeho činnosti
lakonickým: „Je to moje práce,“

i na takovéto méně tradiční pojetí
sochy bude možné toto léto v ulicích Brna narazit.
„Bienále Sochy v ulicích je jednou ze zajímavých možností, jak

představit respektovanou podobu
domácí i mezinárodní umělecké
tvorby všem těm, kteří jinak galerii
současného umění nenavštíví.
Práce na přehlídce ale přináší
i inspirativní témata související
s možností užívání veřejných
prostor moderního města,“ říká
Terezie Petišková, ředitelka Domu
umění města Brna. K podílu na
přehlídce Dům umění vždy vyzývá externí kurátory a přehlídka
pak má i vlastní téma. Těmi letošními kurátory jsou Tomáš Knoflíček a Libor Novotný, známí
z akce věnované umění ve veřejném prostoru Ostravy s názvem
Kukačka.


Petra Fujdlová
Foto autor: M. Dvořáková

Stavba jako Brno: výstava na Špilberku
Jak se rozrůstalo město Brno
i jeho opevnění? Co je vyobrazené na svorníku ze zbořené
Královské kaple? Nebo jak funguje středověký jeřáb? Všechno se dozvíte na hradě Špilberku na výstavě Stavba jako Brno.
Hlavní výstava Muzea města
Brna tohoto roku totiž představí
vývoj stavebních řemesel – od
středověkých městských hradeb až po paneláky.
Výstava Stavba jako Brno hravě
a interaktivně přiblíží, jak se kdysi
stavěly hradby, kostely i měšťanské domy i jak se od středověku vyvíjela nejrůznější stavební
řemesla. Návštěvníci si sestaví
gotické okno, spočítají letokruhy
na staletém smrkovém dřevě, pro-

Atraktivním prvkem výstavy jsou funkční repliky
hlédnou si středověké záchodové
prkénko nebo porovnají, jak Brno
vypadalo v minulosti a jak dnes.
Seznámí se také se stavebním
rozvojem města – od středověku

přes stržení městských hradeb
a asanaci až po meziválečný rozkvět i výstavbu panelových sídlišť
za minulého režimu.
Lidé se dozvědí také o přestav-

bách samotného hradu Špilberku díky videomappingu. V době
baroka, kdy se z hradu stala
vojenská pevnost, se používaly
cihly – nejen na Špilberku, ale
i ve městě. Kvůli obří spotřebě
cihel stálo jen pod hradem na
devět cihelen. Kde přesně, ukáže speciální mapa. K vidění je
na výstavě také replika zdobených keramických kachlových
kamen, jakými se na Špilberku
topilo ještě za lucemburských
markrabat a mnohé další.

Mgr. Michael Kalábek

Výstava Stavba jako Brno
1. 7.–31. 12. 2017
Hrad Špilberk

Měsíc autorského čtení 2017 – čestný host Gruzie
Už poosmnácté v Brně proběhne
největší středoevropský literární
festival Měsíc autorského čtení.
Akce, která začínala jako komorní
podnik pro pár fandů do literatury,
se rozrostla do pěti měst, kromě
Brna také do Košic, Ostravy, Vratislavi a Lvova a čtyř zemí.
Ale MAČ, jak se poměrně dlouhý
název festivalu už běžně zkracuje,
to nejsou jen červencová autorská
čtení v Divadle Husa na provázku.
„Snažíme se být podhoubím pro
další aktivity, a tak během festivalu

vzniká 16 dokumentárních filmů
od předních českých, slovenských
a polských dokumentaristů, které
následně vysílají tři veřejnoprávní
televize,“ vysvětluje ředitel festivalu
Pavel Řehořík. Ale artefaktů po spisovatelském maratonu zůstává
mnohem více. Kromě zmíněných
filmů to budou letos rozhlasové
dokumenty, které točí čeští a slovenští studenti vysokých uměleckých škol, a které odvysílají kulturní
rozhlasové stanice Česka, resp.
Slovenska, Vltava, resp. Devín.
Ale zpět do Brna na festival. „Letos
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je čestným hostem Gruzie, přijede
jednatřicet autorů z této magické
země hor a nebesky poetické, ale
divoké země,“ říká Řehořík. Možná
už máte sbaleno a do Gruzie se
v létě chystáte, konečně je to nejnovější trendy cíl turistů, kteří chtějí
poznat kulturu i přírodu v jednom,
ale počkejte a zkuste si během léta
vychutnat i něco z tamní literatury,
třeba právě o to bude vaše cesta
zajímavější. Měsíc autorského čtení ovšem nezapomíná ani na české spisovatele. Mezi letošními
hvězdami jsou Michal Viewegh,

J. E. Frič, Marek Šindelka, Oldřich
Janota, Bianca Bellová, Jáchym
Topol nebo Petr Hruška. Stejně
jako v minulosti i letos je na všechna čtení vstupné dobrovolné a kdo
si nemůže dovolit vychutnat si čtení
na Zelném trhu v Huse na provázku, tak může vše sledovat online
na www.autorskecteni.cz.

Renata Obadálková
Měsíc autorského čtení
1.–31. 7. 2017
Divadlo Husa na provázku

Kultura

Filmové večery v Místodržitelském paláci, to je Scalní Letňák!
,,Nepřestáváme promítat“, hlásí Univerzitní kino Scala. Univerzitní kino Scala si pro vás
připravilo tradičně promítání na
nádvoří Místodržitelského paláce. Od začátku července až
do konce srpna si můžete dlouhé, tropické večery zpříjemnit
zhlédnutím některého z filmů.
Letos kromě běžných distribučních titulů uvede kino Scala i devět
večerů, které jsou součástí doprovodného programu k výstavě
Kmeny 90. Vybraných je devět filmů, které se vztahují k devadesátým letům nebo konkrétně
k některým ze subkultur, kterých

te moci všechny filmové novinky,
které vám během roku utekly. Na
programu nebudou chybět filmové trháky ani populární dokumenty. Program najdete na webových
stránkách www.kinoscala.cz.


Scalní Letňák
1. 7.–31. 8. 2017
Brněnské filmové léto
1.–31. 8. 2017
Místodržitelský palác
Moravské náměstí

Film Bába z ledu zchladí diváky na Scalním Letňáku
se výstava týká. Celovečerní filmy
pak budou doplněné dobovými

Karolina Krulová

archivními materiály nebo autentickými záznamy. Zhlédnout bude-

Hudební Oči Brna – Zdeněk Zouhar
val roku 2001 svou monografii
Sborová tvorba Bohuslava Martinů. Zdeněk Zouhar proslul jako
tvůrce četných vokálních skladeb pro sbory různého obsazení
a komorních instrumentálních
děl. K jeho rozsáhlejším dílům
patří opery Proměna a Velká láska a oratorium Plameny kostnické. Mezi jeho žáky v oboru kompozice se řadí například Silvie
Bodorová, Radek Rejšek či
Ingrid Silná.

Moravská zemská knihovna
věnuje další výstavu z cyklu
Oči Brna svému někdejšímu
pracovníku, prof. PhDr. Zdeňku Zouharovi (1927–2011), který by se v letošním roce dožil
90 let. Výstava se koná od 5. 6.
do 26. 8. 2017.
V rámci své činnosti v Hudební
knihovně tehdejší Universitní
knihovny založil Zdeněk Zouhar
v padesátých letech 20. století
tradici komorních koncertů a zásadním způsobem se tak zasloužil o zapojení této instituce do
hudebního života města Brna.
Návštěvníkům výstavy bude
Zdeněk Zouhar představen nejen jako knihovník a pořadatel
koncertů, na nichž zároveň účinkoval coby interpret, ale také
jako skladatel, nadšený propagátor díla Bohuslava Martinů či

 Mgr. MgA. Michaela Macková

Výstava Oči Brna je věnována Zdeňku Zouharovi
jako hudební dramaturg brněnského rozhlasu a také jako pedagog Janáčkovy akademie múzických umění.
Hudba Bohuslava Martinů provázela Zdeňka Zouhara celým

Výstava Oči Brna
– Zdeněk Zouhar
5. 6.–26. 8. 2017
Moravská
zemská knihovna
Kounicova 65a

životem i tvorbou: zkomponoval
Variace na téma Bohuslava Martinů pro symfonický orchestr, stal
se spoluzakladatelem Společnosti Bohuslava Martinů a velkému českému skladateli věno-

Na Dvoře to prostě žije, hlásí Letní kino Městského divadla Brno
Dvůr Městského divadla Brno
ožije letním kinem, které je
součástí festivalu Léto na Dvoře. Na světové a domácí filmové novinky se můžete těšit od
28. června do 27. srpna 2017.
Jde již o sedmý ročník letního filmového svátku, který se svým
konceptem liší. Jedná se o spojení kina a restaurace pod širým

nebem. Během sledování filmu
si mohou diváci objednat a vychutnat si objednávku přímo ze
své řady.
Začátky červencových filmových projekcí jsou naplánovány na 21.30 hodin. V srpnu
bude promítání začínat od
21.00 hodin. Poslední projekce
Letního kina proběhne 27. 8.
2017.

Program letního kina je bohatý.
Filmoví nadšenci si mohou vybrat
z více než 60 filmů. V případě, že
by letní počasí nepřálo, je připravena i mokrá varianta, kdy
lze film sledovat ze zastřešené
terasy. Pokud bude chladno, jsou
k dispozici deky.
Tradičně budou v nabídce osvědčené i zcela nové tituly. Jelikož
užitá technologie neumožňuje

promítat nejnovější filmové premiéry, projekce se ubírá směrem
ke kvalitním titulům, na které lze
zakoupit práva pro veřejné projekce. Na své si přijdou milovníci
všech filmových žánrů.
Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách:
www.letnikinobrno.cz.


Karolina Krulová
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Kultura

Buskeři Lucky Chops ukážou na Flédě své fenomenální covery
Newyorští buskeři Lucky Chops
se vracejí do České republiky.
Po vyprodaném koncertě v Praze se 2. srpna 2017 představí
na brněnské Flédě.
Pozoun, saxofon, trubka, suzafon,
bicí nástroje. Nic víc, nic míň.
Z útrob newyorského metra, kde

Lucky Chops začínali, se díky
internetu stali fenoménem. Jejich
covery hitů od Adele nebo Ariany
Grande jen na youtube viděly
miliony lidí. Nyní se pětice kamarádů vydává na další turné na podporu nejnovějšího EP Walter, které
obsahuje i cover Helter Skelter od
Beatles. „Fanouškům, kteří nebyli

na našem koncertě, jsme touhle
nahrávkou chtěli přiblížit, jak zní
naše show naživo,“ říká pozounista Josh Holcomb a dodává:
„Žádné počítače. Prostě jsme šli
do studia a hráli to, jako bychom
byli na koncertě a vymáčkli ze
sebe úplně všechno.“ Nakažlivá
energie, neuvěřitelné nasazení,

hecování publika, a především
výborná hudba – na to všechno
se v srpnu můžete těšit na Flédě.

Sabina Coufalová
Lucky Chops
2. 8. 2017
Klub Fléda

MAGICKÝ HIMÁLAJ – Velehory v Brně
MAGICKÝ HIMÁLAJ je největší
autorská výstava svého druhu
ve Střední Evropě. Podává zajímavý přehled o čtyřech zemích: NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN – INDIE.
Výstava je obrazem 27 let putování cestovatele Rudolfa Švaříčka
a CK Livingstone do oblasti Himálaje. Věnuje se nejen nejvyššímu
pohoří světa, ale hlavně zajímavému životu pod zaledněnými
vrcholy.
Návštěvníky vítá expozice plná
zážitků: obří modlitební mlýnky,
mešita, buddhistický chrám, svatyně, kde meditoval Jeho Svatost
dalajláma, hinduistická svatyně,
indická ulice s obchůdky a originální rikšou z Dillí, nepálská pagoda, nosítka pro jedinou živou
bohyni světa Kumari, zajímavé
bhútánské domky a stavení, tropická džungle, mystické „peklo“,

9(/(+25<9%51ę

Nepál, Tibet, Bhútán a Indii dohromady spojuje právě Himálaj
i horolezecký base kemp. Expozici mnoha vděčných zážitkových
instalací provázejí stovky velkoplošných fotografií a tisíce cenných
sbírkových předmětů. Vše pojí
vůně buddhistických tyčinek, indického koření a čajů.
Dobrodružné snímky střídají nejvyšší ledovce, jedinečná příroda

i senzační místa extrémního světa.
Expozice odhaluje vzrušující záhady a rituály. Poznáme křehké kultury, duchovní proudy i světová
náboženství – animismus, hinduismus, buddhismus, sikhismus,
islám i tajemný bon.
Výstava také vzdává hold cestovatelským legendám J.Hanzelkovi,

M.Zikmundovi a M.Stinglovi. Svět
Himálaje fascinuje impozantní krásou velehor.
Atmosféru přibližují velkoformátové
fotografie horolezců Radka Jaroše,
Pavla Béma a Honzy Trávníčka.
Do Bhútánu nás zvou snímky Jiřího Kolbaby. Do historie se vracíme
s režisérem Vladimírem Sísem
a kameramanem Josefem Vanišem – v roce 1953 je Čs. armádní
film vyslal do Číny natočit dokumentární film o stavbě silnice
vedoucí z provincie S’čchuan do
tibetské Lhasy.
Navštivte výstavu MAGICKÝ HIMÁLAJ od 29. 4. do 30. 9. 2017.
v Technickém muzeu Brno.

(kad)

Výstava Magický Himálaj
29. 4.–30. 9. 2017
Technické muzeum Brno

Tara Fuki rozeznějí Starou radnici
Dámské duo Tara Fuki, které
od svého počátku okouzluje
posluchače nejen doma, ale
i v zahraničí, zavítá ve čtvrtek
17. srpna 2017 na nádvoří Staré
radnice.
Zpívající cellistky Dorota Barová
a Andrea Konstankiewicz-Nazir
pocházejí ze severní Moravy, ale
právě v Brně se kdysi potkaly na
studiích. „V Brně jsme prožily
kus života, tak se vlastně tak trochu vracíme domů. Nádvoří Staré radnice má krásnou atmosféru spolu se zvukem zvonů, které
umějí zvonit v tu pravou chvíli
a hrají pak s námi. Minule nám
nepřálo počasí, tak doufáme, že
teď to vyjde a zahrajeme pod
širým brněnským nebem,“ ko-

Dámské duo Tara Fuki rozezvučí svá violoncella v Brně
mentuje vztah k Brnu Dorka
Barová.
Křehká hudba dvou violoncell
a perkusivního nástroje hang
několik posledních let skvěle
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využívá i elektronické smyčky. To
vše je zaobaleno do zvukomalebné polštiny.
Dámy ze severní Moravy mají
totiž polské kořeny, jak už to -

mu napovídá příjmení cellistky
Andrey. Tara Fuki už stihly se
svou muzikou objet kus světa
včetně Afriky a Střední Ameriky,
vydat pět řadových alb a také
výběrové album The Best of
z roku 2015. Jejich hudba oslovila i Akademii populární hudby,
jejich hudební tvorba byla oceněna v kategoriích Alternativní
hudba – World music a Objev
roku za rok 2001 a v kategorii
World music za rok 2007.

Hana Podhorská
Foto: Vladimir Sabo

Koncert Tara Fuki
17. 8. 2017
Nádvoří Staré radnice

Kultura

Divadlo Bolka Polívky připravuje Letní scénu
Druhý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky se uskuteční na Biskupském dvoře
Moravského zemského muzea.
Těšit se diváci mohou na působivou atmosféru historické části
Brna a hlavně na výrazné herecké osobnosti v představeních
nejen z repertoáru Divadla Bolka
Polívky či na dva úspěšné novocirkusové projekty. Chybět nebudou ani hudební večery. Prostor Biskupského dvora pod
Petrovem bude Letní scéně
Divadla Bolka Polívky vyhrazen
od 21. července do 23. srpna.
„Nádvoří Moravského zemského muzea má velmi poutavou
atmosféru a genia loci. Skýtá

Bolek Polívka výborně ztvární šaška protřelého životem
dostatečný prostor pro technické
a logistické řešení letní scény,
jak pro hlediště čítající 498 míst,
tak pro jeviště. Po zkušenostech

tel divadla Ondřej Chalupský.
Program Letní scény zahájí nejnovější představení Bolka Polívky – Šašek a syn. Diváci ale
nepřijdou ani o ostatní představení s Bolkem Polívkou. Programovou novinkou je účast bravurní Losers Cirque Company, která
ze svého repertoáru představí
dva úspěšné novocirkusové projekty – The Loser(s) a Wall(s) &
Handbags, který byl poprvé uveden na Letní Letné.

Michal Adamík

z loňska je zájem o naši Letní
scénu velký, proto doporučujeme, aby diváci s nákupem vstupenek příliš neotáleli,“ uvedl ředi-

Letní scéna
Divadla Bolka Polívky
21. 7.–23. 8. 2017

Jazzový večer a klobouková show v botanické zahradě
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se ve čtvrtek
3. srpna od 18. hodin ponese
na jazzových vlnách.
Botanická zahrada se k večeru
promění v kloboukovou přehlídku.
Vlastníte nějaký extravagantní
klobouk, nazdobený slunečník
nebo snad i dobový kostýmek?
Dámy i pánové v honosných kloboucích i krásných šatech, se slunečníky, vycházkovými hůlkami
i vějíři jsou vítáni. Samí motýli,
takový námět nesl minulý ročník
jazzového večera. A v jakém

Dámy v krásných kloboucích
oživí Botanickou zahradu

duchu se ponese ten letošní ročník? Třináctý ročník je inspirovaný
tmavě modrou hustě tkanou
keprovou látkou, kterou známe
pod pojmem džínovina nebo
denim.
Džínový svět nabídne milovníkům
jazzové hudby kloboukovou show
Dámského kloboukového klubu
Dantes a drobné občerstvení.
O hudební atmosféru se postará
skupina Bonbon Jazz pod vedením Rudolfa Hájka.
„Možná vykvete i viktorie královská,“ dodávají pořadatelé. Ve skleníku tropických rostlin je k vidění
největší leknín světa viktorie krá-

lovská (z latiny Victoria amazonica).
Tato rostlina je spojená se jménem českého cestovatele a botanika Tadeáše Haenkeho, který ji
v roce 1801 objevil na bolivijské
řece Mamoré.
Kvetoucí viktorie královská je
chloubou botanické zahrady, její
květ vykvétá každoročně, a to již
od roku 1926.

Karolina Krulová
Jazzový večer
v botanické zahradě
3. 8. 2017 od 18 hodin

9. ročník hudebního festivalu Amari kereka 2017 je za námi
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
uspořádalo na konci května
pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra
Hladíka již devátý ročník hudebního festivalu Amari kereka. Úvodní slovo pronesla ředitelka školy Mgr. Ludmila
Altmanová a 1. místostarostka
MČ Brno-střed JUDr. Michaela
Dumbrovská.
Hudební festival Amari kereka
nesl název Od počátku do konce…, kde žáci několika základních škol ve svých vystoupeních
umělecky ztvárnili koloběh lid-

Všechna vystoupení byla plná energie a temperamentu
ského života. Na jevišti zazněly
písně mnoha žánrů, sborový zpěv

a v několika tanečních kreacích
se vystřídaly soubory s tempera-

mentními romskými tanci. Mezi
vystoupeními jednotlivých škol se
prolínalo divadlo a stínohra. Závěr
celého hudebního festivalu patřil
kapele Čohanas a v záři reflektorů přišli na jeviště pozdravit diváky
všichni účinkující.
Poděkování patří všem, kteří se
na přípravě festivalu podíleli,
účinkujícím žákům a pedagogům
a také skvělému obecenstvu.
Těšíme se, že se za rok opět
sejdeme v kulturním sále Omega
v Brně na 10. ročníku festivalu
Amari kereka.


Mgr. Jana Šťastná
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Stalo se v naší městské části

V základech koncertního sálu byla uložena pamětní schránka

Marie Kučerová s primátorem a dalšími nechala vzkaz do budoucna
Pamětní schránka v základech koncertního sálu obsahuje podpisy významných osobností, třetihorní zeminu, denní
tisk i skladbu studenta konzervatoře k poctě Leoše Janáčka.
Představitelé města, brněnského
kulturního života a médií vložili
v polovině května do základů stavby budoucího koncertního sálu
schránku s poselstvím budoucím
generacím. Kovový tubus zasunuli
do speciální kapsle ve stěně pod
hotelem Slavia u Besední ulice,
v místě, kde zůstaly městské hrad-

by ze 13. století. Schránka obsahuje listiny a zajímavosti vztahující
se k minulosti a budoucnosti místa
i projektu.
Jako první vložil do schránky listinu
brněnský primátor Petr Vokřál, konkrétně deklaraci Koncertní sál pro
Brno ze dne 8. srpna 2014 s podpisy tří desítek významných osobností kulturního života z celé republiky. Náměstek Matěj Hollan do
tubusu vložil kopii pozvánky na premiéru Glagolské mše, která se
v sále brněnského Stadionu konala
5. prosince 1927. Ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová přida-

Alena Štěpánková-Veselá o sál bojuje již mnoho let
la katalog nadcházející 62. sezony
a předsedkyně Spolku pro výstavbu koncertní síně v Brně Alena Štěpánková-Veselá pak vložila kopii
zápisu z ustavující schůze spolku
z 26. února 1992.
Generální ředitel OHL-ŽS Petr
Brzezina vložil do tubusu hrst třetihorní zeminy, která se na místě
našla, a provozní ředitel společnosti Brněnské komunikace Leoš
Chasák aktuální fotografii staveniště. Šéfredaktor Brněnského
deníku Rovnost Michal Kárný do
tubusu svinul vydání novin z loňského září, které obsahuje výzvu

lidem, ať navrhnou obsah schránky. Doplnil jej šéfredaktor brněnské
MF Dnes Petr Škarda s aktuálním
vydáním deníku, ve kterém je vytištěno poselství budoucím generacím.
Při této příležitosti zazněla na místě
skladba k poctě Leoše Janáčka.
Složil ji student brněnské konzervatoře Jiří Dvořák, který uvádí:
„V novinách jsem si přečetl, že lidé
mohou navrhnout, co do schránky
uložit, tak mě napadlo, že speciálně pro tuto příležitost složím skladbu pro sólový fagot.“

Kateřina Konečná

Pomník na Pekařské připomene Petra Hurníka
Petr Hurník (1960–2016) byl
brněnský architekt, urbanista
a pedagog. Byl také autorem
celé řady publikací, výstavních
projektů i akcí ve veřejném prostoru.
V loňském roce se stala pro
brněnského architekta Petra Hurníka fatální srážka s autem na
Pekařské ulici. Osudná se mu
stala chvilka, kdy řidič automobilu
otevíral dveře zaparkovaného
automobilu. Cyklista v tento nešťastný moment spadl na tramvajové koleje a udeřil se do hlavy.

Vizualizace pomníku jízdního kola na památku Petra Hurníka
V nemocnici na následky zranění 27. dubna 2016 Petr Hurník
bohužel zemřel.
Měsíc po incidentu byl spontán-

ním způsobem na místě nehody
umístěn pomník – Ghostbike,
symbolizující bílé natřené kolo.
Jelikož byl symbol bílého kola na

místě tragédie nedávno odstraněn, rozhodla se Rada městské
části Brno-střed nechat nainstalovat v tomto místě trvalý pomník
jízdního kola. Pomník byl umístěn
na sloupu veřejného osvětlení
a zároveň bude symbolicky připomínat charakteristické brýle
Petra Hurníka. Autorem pomníku
je Ing. arch. Igor Serenčko. Na
Pekařské ulici tak vznikl vůbec
první pomník věnovaný cyklistům,
kteří zahynuli během dopravních
nehod.

Bc. Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Brno-střed navštívili polští policisté
Polští policejní specialisté na
problematiku kriminality páchané mládeží a na mládeži
zavítali v rámci svého studijního programu do Brna. Kromě
setkání se svými českými kolegy ze státní a městské policie
se seznámili i s fungováním
SOS dětské vesničky, Modré
linky a Diagnostického ústavu
pro mládež.

Část svého programu věnovali
i návštěvě Odboru sociální péče
o děti na Úřadu městské části
Brno-střed (OSPOD). Vedoucí
odboru, pod který OSPOD spadá,
Eva Maláčová, jim představila činnost zdejšího pracoviště, téma
setkání se týkalo zejména získaných poznatků o psychologické,
profesní a finanční podpoře pro
děti ohrožené sociálním vylouče-
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ním. Věříme, že si polští policisté
rozšířili obzory a inspirují se dobrou brněnskou praxí.
OSPOD na Brně-střed například
aktivně spolupracuje s Policií ČR.
V rámci prevence sociálně-patologických jevů se účastní nočních
výjezdů zaměřených na kontroly
mladistvých v hernách, restauračních zařízeních a na místech,
kde se scházejí uživatelé drog,

pomáhá řešit závažné i méně
závažné problémy v rodině –
zabývá se zanedbáváním rodičovské péče, domácím násilím,
psychickým a fyzickým týráním
nezletilých dětí, zneužíváním dětí.
Kromě toho vytváří ve spolupráci
s městem Brnem předpoklady pro
kulturní, sportovní či zájmovou
a vzdělávací činnost dětí.

Daniel Zeman

Sport

Prázdninové mítinky na Moravské Slavii jsou pro každého
AC Moravská Slavia jako každý
rok, i letos připravuje na léto
sérii pravidelných pondělních
prázdninových mítinků pro
všechny zájemce o sportování
v letních měsících.
Závody nejsou určeny pro vrcholové sportovce, ale právě pro širokou sportovní veřejnost všech
věkových kategorií. Účastníci si
tak mohou mezi sebou poměřit
své běžecké, skokanské či vrhačské schopnosti bez ohledu na to,
kterému sportu se výkonnostně
nebo rekreačně věnují. Závody
také slouží k seznámení se s atletickými disciplínami. U dětí a jejich
rodičů mohou posloužit jako důležitý test před rozhodnutím, kterému sportu se bude dítě dále věno-

Přijďte si zazávodit na Morendu
vat. Právě atletika jako základ
všech sportů je k takovému testu
nejvhodnější.
Závody budou probíhat na stadionu Moravské Slavie na Vojtově uli-

ci, a to v následujících termínech:
17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8. a 14. 8.
vždy od 15 hodin.
Disciplíny a časový pořad jednotlivých pondělků jsou pro zájemce

k dispozici na stránkách pořadatele: www.mslavia.cz.
V každém termínu budou jiné disciplíny, zájemci si mohou libovolně vybírat. Není také nutné absolvovat celý seriál, nesbírají se
žádné body, nic se nesčítá.
Všechny disciplíny budou rozhodovány zkušenými atletickými
rozhodčími, běhy budou měřeny
elektricky pomocí cílové kamery,
výsledky zveřejněny na webu
pořadatele.
Atleti z Moravské Slavie zvou
srdečně všechny brněnské sportovce v červenci a v srpnu na Vojtovu ulici. Těšíme se na vás, přijďte si zazávodit.


Ing. Jiří Proch,
AC Moravská Slavia Brno

Sezona 2016–2017 očima oddílu stolního tenisu
Sezona 2016–2017 byla pro oddíl stolního tenisu TTC Moravská Slavia Brno z našeho
pohledu náročná a ještě navíc
stále nekončí. Od začátku září
jsme měli ve hře šest družstev
mužů a dvě družstva žen. Nejlepší družstva hrála 1. ligu
mužů a žen, a to celou sezonu
bez problémů. Proto jsme si
zachovali právo startu v obou
soutěžích i pro příští rok. Nejlepšími hráči byli Petr Handl
a Linda Záděrová.
Naopak všechna další družstva
o něco hrála až do konce soutěží.
V mužích jsme nakonec zaznamenali dva postupy a jeden sestup. Druhé družstvo žen si sezonu protáhlo až do května, ale
završilo ji postupem do druhé ligy,
což bylo splnění cíle. Pro sezonu,
co se mládeže týče, jsme měli jasný cíl: Radek Skála a Linda Záděrová se mají dostat do mládežnických reprezentací a vybojovat si
účast na červencovém mistrov-

Zleva: Naše ženy A: L. Bednářová, L. Záděrová, V. Prnová a M. Havlíčková
ství Evropy juniorů a kadetů v Portugalsku. Nyní už můžeme říci, že
i tento cíl byl splněn. Oba mladí
hráči jsou na tuto vrcholnou akci
nominováni. V průběhu sezony se
vyskytly i další úspěchy v podobě
výhry na Krajském přeboru družstev starších žákyň a medaile pro

Radka Skálu na MČR dorostu
a staršího žactva shodně třetí
místa a Lindu Záděrovou na MČR
staršího žactva druhé místo.
Společně pak dokázali vyhrát na
MČR staršího žactva smíšenou
čtyřhru.
Závěrem zmíním akci, na kterou

bych vás rád pozval. V prvních
třech červencových týdnech
uspořádáme tři turnusy příměstských táborů, které proběhnou v naší hale na Vojtově
ulici. Více informací na stránkách www.morenda.cz.

Libor Svoboda
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