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MARIE KUČEROVÁ
Vedení Filharmonie Brno se ujala v březnu
2013. K brněnské filharmonii má velmi blízký
vztah, zná ji jako posluchačka i zpoza kamer
televize. „Jsem hluboce přesvědčená, že je
to jeden z nejlepších českých i středoevropských orchestrů této velikosti,“ říká Marie
Kučerová. Ročně se svým týmem a orchestrem připraví na 100 koncertů a pět festivalů
a věří, že nový koncertní sál pro filharmonii
a pro Brno bude stát už v roce 2020. Centrum
Brna je její srdeční záležitostí, bydlí zde, pracuje a neumí si představit lepší místo pro
život. Chcete se dozvědět více, jak Filharmonie Brno funguje pod vedením této milé
a zároveň velmi cílevědomé a schopné
ženy? Čtěte náš rozhovor na straně 15.

Nové nábřeží Svratky navrhl tým architekta Ivana Rullera
Brno-střed by mohlo mít
konečně plnohodnotné svratecké nábřeží. Architektonicko-krajinářskou soutěž, kterou
vyhlásilo statutární město
Brno, vyhrál kolektiv doyena
brněnské architektury profesora Ivana Rullera. Plánovaná
revitalizace se zabývala oběma břehy od Riviéry až po
Spielberk Office park.
Návrh týmu profesora Rullera
je spojen především s protipovodňovými opatřeními. Mini- Pohled na řeku Svratku směrem k areálu výstaviště
málně stejně důležitý úkol, kterakter ryze architektonický – městský – s kolorý město v soutěži architektům zadalo, však
nádou a terasami, pravý břeh spíše přírodní.
bylo zpřístupnit řeku lidem a vytvořit v centru
Profesor Ivan Ruller je brněnský rodák a jeden
Brna příjemný prostor, kde by jeho obyvatelé
z nejuznávanějších architektů na domácí scémohli trávit volný čas. Základní myšlenkou
ně, který v loňském roce oslavil devadesáté
vítězného návrhu je umožnit zajímavou pěší
narozeniny. Je spoluautorem například Janáčprocházku po obou březích. Autoři zároveň
kova divadla nebo právě haly Rondo, která se
pamatují i na důstojný pohyb handicapovařešeného území dotýká. Spolu s ním na vítěných spoluobčanů. Cyklisté a bruslaři budou
zném návrhu pro nábřeží Svratky pracovali
mít stezku vlastní. Levý břeh bude mít cha-
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Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz a Petr Valíček. Soutěže Nábřeží řeky
Svratky se zúčastnilo celkem
21 týmů, z nichž deset bylo
tuzemských a jedenáct zahraničních. Návrhy dorazily nejen
z evropských zemí jako Holandska, Portugalska, Norska
nebo Francie, ale také z Japonska a Kolumbie. Dohromady
účast představuje 124 architektů, urbanistů, krajinářských
architektů a inženýrů a 36 000
hodin práce.
„Pro nás Nábřeží řeky Svratky
představuje velice významnou soutěž – přelomovou možná i pro celou Českou republiku.
Jejím jádrem bylo řešení náročné inženýrské
stavby a jsem opravdu rád, že v ní soutěžící
dokázali představit celou škálu kvalitních
názorů. V neposlední řadě mě těší, že zvítězil
tým pana Rullera, který nám mladším ukazuje,
že pozitivní duch je klíčovým pro dobrou archiPokračování na str. 2
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Ing. arch. Eva Wagnerová představila své návrhy obyvatelům

Radnice představila
úpravu dvou zelených
ploch
Městská část Brno-střed nechala
zpracovat návrhy na úpravu
některých zelených ploch, které
je z různých důvodů třeba řešit.
Architektka Ing. Eva Wagnerová
představila 27. března 2017 na
radnici hned dva z nich – revitalizaci zeleně v prostoru ulice Křídlovické mezi Novými Sady,
Poříčím a ulicí Uhelnou a úpravu
zeleně před garážemi na nároží
ulic Botanická a Dřevařská. K připomínkování návrhových studií
byli přizváni lidé žijící v těsném
sousedství obou ploch a jejich
návrhy budou do projektu zapracovány. Realizace započne
v okamžiku, kdy se podaří zajistit
finanční prostředky. „Pokud by
se nepodařilo získat celou potřebnou sumu, bude městská
část upravovat tato území po stupně podle svých možností.
Plánované úpravy spočívají především ve výsadbě nových stromů, keřů a květin či ochraně před
automobily devastujícími zeleň.
I tyto méně náročné úpravy však
přispějí k výraznému pozvednutí

těchto lokalit a lepšímu pocitu
nejen místních obyvatel,“ přislíbila místostarostka Jasna Flamiková.

Rada schválila dotace pro
kulturní spolky
Rada městské části Brno-střed
v březnu schválila poskytnutí
dotace celkem sedmi spolkům
a organizacím na jejich kulturní
činnost. Jednalo se o Divadelní
spolek Brno, který získal podporu
ve výši 12 500 korun na realizaci
projektu s názvem Malá Klaunika – dramatický kroužek se

sociálním přesahem a spolek
V karanténě, z. s. získal 25 000
korun na podporu projektu Svitava pod parou interaktivní. Dále
MuseYou, z. s. získal podporu ve
výši 13 000 korun na realizaci projektu Arts Management SESSIONS Brno 2017, Nerudný fest. cz,
o. s. 20 000 korun na podporu
uspořádání projektu Mladí Ladí
Jazz a Mladí Ladí Dětem a Moravská galerie v Brně příspěvek ve
výši 30 000 korun jako podporu
projektu Jak se kreslí v galerii.
Buran Teatr z.s pak získal dotaci
ve výši 22 000 korun na realizaci
projektu Inscenace profesionálního režiséra v divadle Buran Teatr a také Proraptor, z.s. získal dotaci ve výši 6 000 korun pro projekt
Impro bez hranic.

Pítka a fontány opět
v provozu
S příchodem pěkného jarního
počasí městská část Brno-střed
zprovoznila většinu svých pítek
a fontán.
Pítka, která MČ Brno-střed provozuje, naleznete:
– na Františkánském (Římském)
náměstí

– v parku na Obilním trhu
– na Kolišti pod Janáčkovým
divadlem
A další vodní prvky a fontány:
– kašny a fontány na Komenského náměstí
– na Rooseveltově
– u Památníku holocaustu v parku na nám. 28. října
– Kašna Parnas na Zelném trhu.

Park s dětským hřištěm na
Kraví hoře je otevřený
Veřejný park a dětské hřiště
s nejkrásnějším výhledem na
Brno jsou denně přístupné široké veřejnosti. Již od začátku
března můžou rodiče s dětmi
využívat veřejný park s dětským
hřištěm, pískovištěm a spoustou
zeleně v areálu koupaliště na
Kraví hoře. Park je denně pří stupný zdarma, a to až do zahájení letní sezony koupaliště. Od
června do první poloviny září je
veřejný park součástí venkovního areálu koupaliště a je přístupný jen pro návštěvníky s platným
vstupem na koupaliště.


(kad)

Nejkrásnější výhled na Brno z Kraví hory

Nové nábřeží Svratky navrhl tým architekta Ivana Rullera
Pokračování ze strany 1
tekturu,“ komentuje soutěž za
organizační tým Igor Kovačević.
Oceněny byly celkem tři nejlepší
návrhy. Druhá cena byla udělena
německému ateliéru bauchplan
a třetí cenu získal česko-britský
tým složený z kanceláří consequence forma, Djao-Rakitine a JV
Projekt VH. Autoři všech tří oceněných návrhů budou v nejbližší
době vyzváni k dalším jednáním

s městem a s jedním z nich bude
uzavřena smlouva na další projekční práce.
Soutěž probíhala zcela anonymně a architekti mohli odevzdat své
návrhy v češtině nebo v angličtině.
V porotě, která návrhy hodnotila,
zasedl jako předseda brněnský
architekt Aleš Burian z atelieru
Burian–Křivinka, dále se práce
poroty účastnili náměstek primátora Martin Ander, zastupitel

2
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2017

městské části Brno-střed Filip
Chvátal a místostarosta Židenic
Petr Kunc. Nechyběl ani pověřený
generální ředitel Povodí Moravy
Antonín Tůma a zkušení brněnští
architekti Michal Palaščák a krajinářská architektka Klára Stachová. Pozvání do poroty přijali také
zahraniční odborníci: rakouská
architektka a urbanistka Susan
Kraupp, která je spoluautorkou
revitalizace břehů vídeňského

Donaukanal, a francouzský krajinářský architekt Emmanuel Jalbert z kanceláře In Situ, jež má
za sebou četné projekty obnov
městských nábřeží.
Všechny soutěžní návrhy můžete
zhlédnout na:
www.nabrezirekysvratky.cz.


Daniel Zeman
s přispěním
Magistrátu města Brna

Informace z radnice

ZŠ Křídlovická má novou tělocvičnu a třídu družiny

Slavnostní přestřižení pásky otevřelo tělocvičnu dětem
Městská část Brno-střed v prvním čtvrtletí 2017 pokračovala
v investicích do školních zařízení. Aktuálně byla dokončena
tělocvična při ZŠ Křídlovická,
kde navíc také vznikla nová třída pro družinu.
Stejně tak, jako v loňském roce,
i letos pokračuje MČ Brno-střed
v opravách tělocvičen při základních školách. Většina tělocvičen
při školách naší městské části
byla ve velmi špatném technickém stavu. Zbrusu nové, kompletně zrekonstruované tělocvičny mohou již od začátku roku
2017 využívat žáci ZŠ a MŠ Brno,
Kotlářská 4, p.o. a žáci ZŠ a MŠ
Brno, Křídlovická 30b. V těchto

A děti tělocvičnu hned vyzkoušely

dnech také probíhá dokončení
oprav a kolaudace tělocvičny při
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o.
včetně opravy obvodového zdiva.
Ve škole na Křídlovické navíc
nově vznikla třída pro družinu
s veškerým zázemím, která byla
vybudována místo nepoužívaného školnického bytu. Slavnostně
zde 21. 3. 2017 přestřihla pásku
i místostarostka MČ Brno-střed
JUDr.Michaela Dumbrovská, a to
k velké radosti učitelského sboru
školy a zejména dětí.
„Školy a školky patří do mé kompetence, proto velice pečlivě sleduji, jak probíhají tyto investiční
akce, a na závěr mám vždy velkou radost z podařeného díla,
spokojených pedagogů a těšících

se dětí. Musíme dbát na naše
školy, vždyť je to jedním ze
základních úkolů radnice,“ říká
JUDr. Michaela Dumbrovská,
místostarostka MČ Brno-střed.

Přehled letošních
realizovaných školních
projektů:
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4,
p. o. – rekonstrukce tělocvičny
Celková rekonstrukce tělocvičny,
instalace sportovní podlahy, pořízení nového sportovního nářadí,
obložení a provedení sanačních
opatření. Cena díla: 1,97 milionu
korun vč. DPH.
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b,
p. o. – rekonstrukce tělocvičny
Celková rekonstrukce tělocvičny

a přísálí, nové sportovní podlahy,
osvětlení, pořízení nového sportovního nářadí, obložení, podhledů a provedení sanačních opatření. Cena díla: 2,62 milionu
korun vč. DPH.
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b –
přebudování školnického bytu
pro potřeby ŠD
Stavební práce spočívající ve
vybudování nové dispozice řešeného prostoru, rekonstrukce
podlah, sociálního zařízení vč.
podtlakového větrání a nových
zařizovacích předmětů, rekonstrukci topného systému, ohřevu
vody, a nového osvětlení a obložení. Cena díla: 719 tisíc korun
vč. DPH.

(kad)

Společně s charitou pomůžeme najít práci našim lidem
Lidem zaměstnaným na veřejně prospěšných pracích pomůžeme najít zaměstnání na volném trhu práce.To je ve zkratce
obsahem memoranda, které
spolu uzavřely Úřad městské
části Brno-střed, Úřad práce
ČR, krajská pobočka v Brně,
a Diecézní Charita Brno.
Jistě jste si už někdy na ulicích
naší městské části všimli metařů
v oranžových vestách. Obvykle
se jedná o dlouhodobě nezaměst-

nané, kteří tuto práci vykonávají
v rámci programu veřejně prospěšných prací. Pro řadu z nich
to bývá první stabilnější práce po
dlouhé době, která jim přináší
nejen stabilní příjem, ale často
pomáhá také obnovit pozapomenuté pracovní návyky či posílit
sebeúctu. Radnice městské části
Brno-střed takto díky dlouhodobé
spolupráci s úřadem práce vytvoří
ročně více než stovku pracovních
míst.
Veřejně prospěšné práce však

mohou nezaměstnaní vykonávat
jen po omezenou dobu. Proto
jsme se od letošního roku dohodli
s Diecézní Charitou Brno na tom,
že deseti zájemcům poskytnou
vyškolení pracovníci jejich zařízení CELSUZ pomoc při hledání
stabilního zaměstnání. Přípravě
na pohovory a výběru vhodných
pracovních pozic budou lidé
zapojení do programu věnovat
dvě hodiny týdně. Předpokládáme, že celému projektu také
pomůže současná dobrá ekono-

mická situace a velká poptávka
po nových zaměstnancích. Věříme, že námi doporučení osvědčení pracovníci s chutí pracovat
a s podporou pracovníků CELSUZu snadno najdou práci a programem tak během následujících
osmnácti měsíců projde nakonec
i více než nyní plánovaných deset
pracovnic a pracovníků.

Mgr. David Oplatek
člen Rady MČ Brno-střed
pro věci sociální,
zdravotní a národnostní menšiny

Úřad městské části Brno-střed hledá:

PRACOVNICI NA POZICI UKLÍZEČKA
Jedná se o zástup za dovolenou, případně nemoc, formou dohody. Nástup květen 2017.
Pracoviště ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, pracovní doba: 13.30–22.00 hod.
Bližší informace: Zemanová Jana, tel. 542 526 322.
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Občané Brna-střed se opět podívali na Pražský hrad

Reprezentační sály Pražského hradu jsou opravdu krásné

Všemi prostory nás provedla velmi milá paní průvodkyně

Ve čtvrtek 30. března se uskutečnil
druhý zájezd do reprezentačních
prostor Pražského hradu. Přihlášení občané Brna-středu měli
možnost zhlédnout místa, kam se
běžně lidé jindy nedostanou.

Prahou spojená s volným programem. Za cestující shrnul zážitky
pan Karel Jeřábek: „Děkujeme
organizátorům, byli jsme moc
spokojení, viděli jsme naprosto
nepřístupná místa. Bylo to špič-

Podívali se do salonků a sálů, kde
prezident republiky přijímá zahraniční hosty či jmenuje premiéry a ministry. Po prohlídce
Hradu byla pro účastníky zájezdu
nachystána procházka starou

kové.“ Pro velký zájem občanů
a dosavadní spokojenost zúčastněných bude radnice Brno-střed
jednat s Kanceláří prezidenta
republiky o dalším termínu.

Daniel Zeman

Jak a proč využívat v Brně sdílení aut – tzv. carsharing?
Pokud patříte mezi ty, kteří auto
potřebují spíše výjimečně, nechcete investovat do údržby
vozu svůj čas, ani každodenně
řešit jeho parkování, pak právě
vás zveme na představení společností, které nabízejí sdílení
aut.
Carsharing je jedno z dobrých
dopravních řešení pro obyvatele
města. Ve společenském sále
radnice představí v úterý 16. května 2017 od 17 hodin zástupci
společností Ajo, Autonapůl a také
Emuj, které v Brně tuto službu

nabízejí. Přítomni budou také
zástupci radnice odpovědní za
oblast dopravy – místostarostka
Jasna Flamiková a dopravní specialista úřadu Jakub Kutílek. Město Brno připravuje zvýhodnění
sdílených vozidel v systému regulace parkování.
Sdílení aut je v zahraničí běžně
nabízenou službou, u nás se
s ním teprve postupně seznamujeme. Jedno sdílené auto může
ušetřit až 10 aut soukromých.
Carsharing tak pomáhá šetřit
životní prostředí snížením emisí
a snížením potřeby parkovacích

míst. Velmi dobře se doplňuje
s používáním hromadné dopravy,
chůzí a jízdou na kole. Auta jsou
nová a pravidelně udržovaná,
ve vozovém parku společností
jsou i elektroauta nebo auta na
LPG. Méně tak znečišťují životní
prostředí než stará, a ještě špatně seřízená auta.
Zatímco v roce 2010 mělo o sdílená auta ve Vídni zájem asi deset
tisíc Vídeňanů, šest let poté je to
více jak sto tisíc. V současné době
zde mají k dispozici 1 300 vozidel,
která fungují v síti sdílených aut
a podle studie, která se oblíbe-

ností carsharingu ve Vídni zabývala, má tento projekt velmi
pozitivní vliv na život ve městě.
Také u našich dalších sousedů
v Německu dnes už více jak 1,2
milionu lidí využívá k dopravě právě carsharing.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

Představení carsharingu
16. 5. 2017 od 17 hodin
Společenský sál
radnice, Dominikánská 2

Odstartoval pilotní projekt třídění bioodpadu v domech
DO NÁDOBY NA BIOODPAD PATŘÍ
A
ZAHRAD
evele
tráva a pl
, sláma
listí, seno
celé
košťály a
rostliny
tve
drcené vě
řů
a části ke
ořechů
skořápky

BIO

DOMÁCNOST
zbytky potravin
rostlinného původu
slupky a zbytky
ovoce a zeleniny
zbytky obilnin
kávový odpad
i papírové ﬁltry
čajové sáčky
jádřince, pecky
z ovoce

NEPATŘÍ:
maso, kosti, pomazánk
y • vařené těstoviny, omáč
ky, fritovací olej • plasty,
barvy, ředidla a další nebe
sklo, hliník a další kovy
zpečný odpad • elektro
•
a baterie • stavební odpa
textil, jednorázové pleny
d, kamení •
• pytlíky z vysavače, cigar
ety, popel • uhynulá zvířa
ta

Městská část Brno-střed od
začátku dubna 2017 spustila
pilotní projekt třídění bioodpa-

du v domech, který navazuje na
velmi úspěšný projekt černé za
barevné.
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O umístění odpadových nádob
na plast a papír do svých domů
projevilo zájem 680 domů. „Mnozí obyvatelé se ptali také po hnědé nádobě na bioodpad, a to
především s ohledem na sku tečnost, že v současnosti je možné odpad ze zahrad a kuchyní
odevzdávat pouze ve sběrných
dvorech. Proto městská část Brno-střed ve spolupráci s městem
Brnem a společností SAKO Brno
spustila koncem března pilotní
projekt třídění bioodpadu v domech pro oblast ohraničenou ulicemi Úvoz, Údolní a Hlinky,“
vysvětlila místostarostka Jasna
Flamiková. Město Brno následně
projekt vyhodnotí a rozhodne
o dalším postupu.

Lokalita pro pilotní projekt byla
zvolena vzhledem k typu zástavby s převahou domů se zahradami a s přihlédnutím k tomu, že
v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu na Vaňkově náměstí byl zrušen sběrný dvůr. Projekt
uvedla 4. dubna 2017 přednáška
pro místní obyvatele, na které
zástupci svozové společnosti
a radnice celou akci představili
a v diskuzi odpovídali na konkrétní
dotazy účastníků. Bydlíte v lokalitě, kde probíhá pilotní projekt
a chcete se zapojit? Můžete se
přihlásit e-mailem na adrese:
marta.vojackova@brno-stred.cz,
nebo na tel.: 542 526 341.


(kad)

Informace z radnice

Vítání občánků a setkání s jubilanty na radnici

Vítání občánků bývá společenskou událostí pro celou rodinu
Koncem března jsme měli tu
milou čest přivítat na radnici
naše nejmenší – nové občánky,
a také naše jubilanty, občany
městské části, kteří dosáhli
úctyhodného věku 80 a více let.
Vítání občánků se 25. března
2017 zúčastnilo celkem 34 dětí,
jejich rodičů, sourozenců, babiček

a dědečků a dalších blízkých.
V příjemné atmosféře všechny
maminky představily svá miminka
a společně s tatínky přijali gratulace od Aleše Davida, zastupitele
MČ Brno-střed.
Maminky dostaly růži a společně
se rodiče zapsali do pamětní knihy radnice.
Každé miminko si také z vítání

Herci Divadla Polárka se postarali o kulturní program
odneslo krásný dárek, který mu
rodiče vybrali.
A hned vzápětí, 29. března 2017,
jsme na radnici uvítali 12 seniorů,
kteří v březnu oslavili významné
jubileum. A jubilea to byla opravdu
významná, pěti jubilantům bylo
více než 80 let a sedmi dokonce
úctyhodných 90 a více. Krátký kulturní program kolegů z divadla

Polárka, uvítání starostou Martinem Landou a také drobné občerstvení přispělo k příjemné a neformální atmosféře setkání.
Děkujeme všem, kteří si našli
nebo najdou čas, ať už se svými
miminky, nebo u příležitosti jubilea, a navštíví nás na radnici.


(kad)

Co jste nevěděli o třídění a nebáli jste se zeptat
Projekt třídění Černé za barevné je
v plném proudu, obyvatelé z domů
zařazených do první etapy distribuce již vesele odhazují papír
a plast do žlutých i modrých nádob
u sebe na dvorku, v popelárně či
chodbě a další dvě třetiny zájemců
se na tuto výhodu mohou těšit.
Na dvou exkurzích do provozu spalovny, které v lednu a únoru radnice organizovala, vznášeli účastníci mnoho zvídavých dotazů. Mimo jiné se ukázalo,
že ne vždy všichni vědí, do kterého
kontejneru jaký odpad patří, proto přinášíme malé shrnutí:

Modré kontejnery
V Brně do nich patří:
– noviny, časopisy
– kancelářský papír, reklamní letáky
– knihy bez tvrdé vazby, sešity
– krabice, lepenka, karton, papírové
obaly
Nepatří do nich:
– mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
papír zatavený do fólie, použité plenky a hygienické potřeby, použité
papírové utěrky a kapesníky, obaly
od vajíček.

Žluté kontejnery
V Brně do nich patří:
– všechny druhy plastových obalů,

které není třeba vymývat!, jako plastové obaly od pokrmů, kelímky, krabičky, plastové nádoby od kosmetiky,
pracích prostředků, PET láhve, sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů
– nápojové kartony od mléka, džusů
(tetrapaky)
– hliníkové plechovky od nápojů
Nepatří do nich:
– obaly se zbytky potravin (nevadí
zašpiněné), obaly od chemikálií
a nebezpečných látek, lahve od oleje, novodurové trubky, podlahové
krytiny, atd.

Bílé a zelené kontejnery na
sklo
V Brně do čirého (bílého) skla patří:
– sklenice od marmelád či zavařenin,
kečupů
– rozbité skleničky (bez zbytků potravin a tekutin)
– lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů
V Brně do barevného skla patří:
– lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů
– tabulové sklo z oken a ze dveří,
i když je čiré
Nepatří do nich:
– keramika a porcelán, autosklo,
zrcadla, drátované sklo, zlacená
a pokovená skla.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět
do obchodu.

Zbytek do sběrného střediska
Ve sběrném středisku je možné téměř
všechny odpady odevzdat zdarma.
Platí se ale např. za suť 5 Kč za 10 kg,
za pneumatiku bez disku 30 Kč/1 kus,
s diskem 55 Kč/1 kus. Na území městské části Brno-střed je najdete na
těchto adresách:
Plynárenská, na bývalém parkovišti
za Mosilanou
Tel. 606 961 777
Jílová, vedle Kameny
Tel. 728 864 669
Veveří – Šumavská
Tel. 604 431 359
Kompletní ceník za odložení odpadů
najdete stejně jako mnohé další zajímavé informace týkající se třídění
odpadů na webových stránkách
www.sako.cz.

Když je vám to líto vyhodit
Pokud máte doma starší nepotřebné,
ale ještě funkční věci, které je vám líto
vyhodit, máte hned několik možností,
jak jim vdechnout druhý život. Oblečení
lze darovat do Textilní banky – BALTAZAR a podpořit tak činnost Diecézní
charity Brno. Baltazar provozuje sběrnu, třídírnu, šatník a charitní prodejny
na Hybešově 51, Zvonařce 2b, Purkyňově 35f, Cihlářské 6 a Libušině třídě 19. Hezké oblečení, doplňky, šperky,
knihy a hračky je možné také věnovat
do obchůdků Nadace Veronica na

Pekařské 38, Svážné 16, Palackého
tř. 25 a Pánské 9.
Předměty, např. nábytek, nádobí,
osvětlení, vyrobené před rokem 1989
můžete odevzdat do středisek Retrouse. Menší předměty lze odnést na
Husovu ulici do krytu 10-Z, větší pak
na Škrobárenskou ulici.

Proč bychom vlastně měli
třídit?
Při recyklaci jsou zpracovávány odpady na nové materiály. Každý průměrný
Čech vyhodí za rok asi 300 kg odpadů.
Většinu by šlo znovu použít, přesto
však miliony tun kvalitních materiálů
každoročně končí na skládkách nebo
se pálí: papír, plasty, hliník, dřevo, zelený odpad z kuchyní nebo zahrad.
Každou takto zbytečně vyhozenou
tunu musí nahradit přírodní suroviny,
které je nutné pokácet nebo vytěžit,
dovézt a průmyslově zpracovat.
Důsledkem jsou zbytečné ekologické
škody z dolů a lomů, zbytečné mýcení
lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie.
Je potěšující, že v Brně většina lidí
odpady třídí. I proto se vás snažíme
ve vašem úsilí podpořit a třídění vám
co nejvíce usnadnit.


Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed
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Setkání s autory návrhu na nové Moravské náměstí
-urbanistické a krajinářské soutěže, představí jeho autoři – architektonické studio consequence
forma. Urban centrum najdete na
ulici Mečová č.5, vstup je zdarma,
těšíme se na vaši návštěvu.

(kad)

Městská část Brno-střed a Urban centrum Brno zvou všechny zájemce na prezentaci vítězného návrhu na revitalizaci
parku na Moravském náměstí.
Už jste navštívili výstavu návrhů
na rekonstrukci parku na Moravském náměstí? Pokud ano
i pokud ne, doporučujeme ještě
jednu návštěvu Urban centra.
10. května od 17.00 hodin máte
jedinečnou příležitost zúčastnit
se podrobné prezentace vítězného návrhu. Vítězný návrh, který
vzešel z veřejné architektonicko-

V Urban centru je vystaveno všech 20 soutěžních návrhů

Prezentace
vítězného návrhu
Rekonstrukce
Moravského náměstí
10. 5. 2017 od 17.00 hodin
Mečová 5, Urban centrum

Architekt města vyráží za obyvateli městských částí
Kancelář architekta města Brna
plánuje na květen a červen velkou jízdu po městských částech. Na celkem sedmi setkáních s názvem KAM jede k VÁM!
se městský architekt a jeho
kolegové setkají s obyvateli
jednotlivých městských částí,
představí jim, co KAM dělá,
vysvětlí aktuální situaci kolem
územního plánu a dalších horkých témat, zjistí názory a potřeby místních a na závěr s nimi
třeba i zajdou na pivo.
Důležitým bodem setkání budou
Vize prostorového rozvoje města,
které se promítnou do koncepčního výkresu územního plánu
a jeho zadání, a KAM na ně chce
znát názor co nejvíce obyvatel
města Brna. „O územní plán se
zajímá malá část obyvatel města,
je to složitý dokument, který je
zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká
pozornost soustředěna na cen-

Na setkání zve i ředitel KAM, Michal Sedláček
trum města. Rádi bychom to změnili a vtáhli obyvatele jednotlivých
městských částí do plánování
jejich města a srozumitelným
jazykem s nimi probrali otázky
územního plánu, a také to, co je
v místě, kde bydlí, trápí a těší,“
popisuje akci ředitel KAM Michal
Sedláček.
Brno má nyní jeden z nejstarších

územních plánů u nás. Je z roku
1994 a v mnoha ohledech již nevyhovuje. Architekti na setkání
vysvětlí, proč má Brno druhý nejstarší územní plán v České republice, kdy bude mít nový, k čemu
územní plán slouží, jak se dá
měnit, i dopady tohoto dokumentu
na Brno a Brňany.
Setkání se uskuteční vždy ve

čtvrtek od 18 hodin. Po prezentaci
na téma územní plánování bude
následovat moderovaná diskuse,
ve které bude moci každý vyjádřit
svůj názor, a na závěr neformální
diskuse s občerstvením.
Bude také možno přímo na místě
vyplnit anketu Vize prostorového
rozvoje města. Kromě územního
plánu se budou diskutovat i témata jako ne/přesun nádraží, D43
nebo nedostatek bytů v Brně.
Jedná se o jedinečnou možnost osobního setkání s architektem města, který byl 5. dubna ve své funkci přesně rok,
a jeho týmem.

Ing. Lenka Němcová,
Kancelář architekta města Brna

KAM JEDE K VÁM
setkání
s městským architektem
čtvrtek 11. 5. 2017, 18.00
Dělnický dům Židenice

Úklid v městské části Brno-střed – reakce na názor čtenářů
Veřejné prostory jsou v celém rozsahu ploch svěřených MČ Brno-střed uklízeny odbornými firmami na základě smluv. Pracovníci
odboru životního prostředí práci
kontrolují, přebírají a upozorňují
firmy na nedostatky.
Ve většině ulic, včetně Veveří, Grohovy a Arne Nováka, uklízí ještě nad
rámec nasmlouvaného úklidu pracovníci veřejně prospěšných prací.

Předáka těchto pracovníků Odborživotního prostředí ÚMČ Brno-střed
na nedostatky popsané v minulém
čísle zpravodaje v rubrice Názory
čtenářů upozornil.
Dobrou zprávou je, že nepořádek,
který vznikal v okolí kontejnerů v okolí
Veveří 40 i na jiných místech, by
měl být minimalizován. Společnost
SAKO Brno začala řadu kontejnerových stání na separovaný sběr vyvážet častěji, což už je na řadě míst
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opravdu vidět. Nově přebrala i svoz
skla, kde se ještě ladí nastavování
optimálního harmonogramu svozů.
Zimní údržba je vždy náročná, není
možné udržet chodníky bez sněhu
a námrazy současně na celém území Brna-střed. V letošním roce byla
zima na sníh bohatá, navíc údržbu
zajišťovala nová firma, která postupně své služby upravovala podle zkušeností tak, aby zajistila úklid v co
možná nejširším záběru.

Jistě se stávalo, že chodníky nebyly
uklizeny okamžitě a část jich nebyla
průchozích, ale postupně, jak bylo
v možnostech úklidové firmy, byla
sněhová pokrývka odklízena.
Problematika úklidu městské části
Brno-střed je rozsáhlá a podrobně
se jí budeme věnovat v některém
z příštích čísel zpravodaje.

Mgr. Zbyněk Hrnčíř,
vedoucí Odboru životního
prostředí ÚMČ Brno-střed

Informace z radnice

Zapojte se do soutěže Nechme Brno-střed rozkvést
Městská část Brno-střed vyhlašuje soutěž o nejhezčí rozkvetlé
okno, balkon, veřejně přístupnou
předzahrádku a ocenit chce také
instituci, která svoji budovu
zkrášlí živými květinami.

A co vítězové?

Kdo se může zúčastnit?
Soutěžit může každý, kdo zašle
minimálně jednu, maximálně pět
fotografií pořízených na území
městské části Brno-střed, které
zachycují letošní rozkvetlé okno,
balkon nebo veřejně přístupnou,
tedy neoplocenou předzahrádku.
Soutěžit se bude v kategoriích:
– Hlavní kategorie: Okno roku
– Vedlejší kategorie: Balkon roku
– Vedlejší kategorie: Předzahrádka roku
– Speciální kategorie: Rozkvetlá
instituce
Fotografie budou přijímány pouze
elektronicky, v dobré kvalitě,
neupravované, nezmenšované,
nejlépe ve formátu jpg, a to na
adrese:
marta.vojackova@brno-stred.cz.
Každá fotografie musí být pojmenovaná podle soutěžní
kategorie a adresou rozkvetlého objektu (např. Okno-rokuDominikanske-nam-2). Dále je
potřeba uvést:
– jméno, příjmení a e-mailovou
adresu fotografa

I radnice Brno-střed v létě krásně rozkvétá
– adresu vyfotografovaného
objektu (ulice, č. orientační,
patro).
Organizátor soutěže si vyhrazuje
právo nevhodné, nekvalitní fotografie a fotografie nenaplňující
zadání ze soutěže vyřadit.
Zasláním fotografií vyjadřuje soutěžící souhlas s jejich zveřejněním
pro prezentaci soutěže a jejich
zveřejnění zde, ve Zpravodaji MČ
Brno-střed, na webu a facebooku
radnice.

Kdy začínáme?
Zasílání soutěžních fotografií:
1. května–20. září 2017
Hodnocení: 21. září–15. října
2017

Vyhlášení výsledků: přelom října
a listopadu

Kdo bude fotografie
hodnotit?
Soutěžní snímky v jednotlivých
kategoriích vyhodnotí porota,
vítěze v hlavní kategorii Okno
roku také veřejnost hlasováním na internetu.
V případě, že do hlavní kategorie
bude zasláno opravdu velké
množství fotografií, porota provede první kolo výběru.
Hlasování na internetu bude
spuštěno 21. září 2017, informace o spuštění bude zveřejněna
zde ve Zpravodaji MČ Brno-střed, na webu a facebooku radnice.

Porota vybere v každé kategorii
vítězný snímek, vítěze v hlavní
kategorii Okno roku zvolí také
veřejnost hlasováním. Speciální
ocenění porota udělí také v kategorii Rozkvetlá instituce, do
které mohou zasílat fotografie
zástupci institucí, jejichž budovy
nacházející se v MČ Brno-střed
zdobí v roce 2017 živá květinová
výzdoba. Autoři nejlepších fotografií a instituce, která obdrží speciální ocenění, budou vyhlášeni
a odměněni na přelomu října a listopadu.

A jaké jsou ceny, o co
hrajeme?
Vítězové budou oceněni zajímavými a hodnotnými cenami – poukázkami na zakoupení zahradnických potřeb, vstupenkami na
operu, balet nebo činohru Národního divadla Brno, vstupenkami
na Hvězdárnu a planetárium, permanentkami do bazénu na Kraví
hoře a mnohými dalšími, stojí za
to se zúčastnit.
Doufáme, že se rozhodnete nechat svá okna, balkony i předzahrádky rozkvést a podělíte se
s námi o tuto vypěstovanou ozdobu nejen vašich domovů, ale celé
městské části. Těšíme se na vaše
fotografie.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

Informujeme

Rozhodněte, kdo postoupí, dáme na vás
Projekt participativního rozpočtu v Brně s názvem Dáme
na vás běží od začátku února
a má mezi obyvateli města velký ohlas. Galerie projektů nyní
obsahuje notně přes 100 projektů a více než 40 z nich se týká
městské části Brno-střed.
Pokud jste ještě nezaznamenali,
co Dáme na vás znamená,
o čem to vlastně je, zde je krátké
představení.
Na začátku roku 2017 město
Brno spustilo první ročník projektu Dáme na vás, v rámci kte-

rého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu. Pro
první ročník participativního rozpočtu vyčlenilo město částku
dvacet milionů korun.
A protože jeden projekt může stát
maximálně 2 miliony korun, znamená to, že bude realizováno
nejméně deset projektů. U podaných projektů bude město posuzovat proveditelnost.Tedy zda realizaci projektu nebrání nějaká
technická či právní překážka, případně jiný záměr města. Další rozhodování a hlavně hlasování bude
jen na občanech města.

V listopadu 2017 pak
občané města v hlasování
sami rozhodnou, které
projekty město zrealizuje.
Participativní rozpočet se snaží
vtáhnout občany města do rozhodování o veřejných financích
a podpořit rozvoj občanské společnosti.
A co bude dál? Projekty můžete
podávat až do konce května.
A pokud nechcete podat vlastní
projekt, můžete už nyní podpořit
někoho jiného s nápadem, který
se vám líbí. Protože aby mohly
projekty postoupit do posouzení

realizovatelnosti a dále do listopadového finále, musí získat podporu veřejnosti, tedy vás. Dále
v procesu totiž postoupí pouze ty
projekty, které od vás získají alespoň 150 označení „líbí se mi“,
nebo doloží podporu 15 podpisy
na podpisovém archu. A kde
můžete vyjádřit podporu? Na
www.damenavas.brno.cz.

(kad)

Dáme na vás
Participativní rozpočet
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Studovat můžete v každém věku
Studium nemusí skončit získáním maturitního vysvědčení
nebo výučního listu. Univerzita
třetího věku Masarykovy univerzity nabízí seniorům příležitost nadále rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti.
Kurzy U3V organizuje Masarykova univerzita již 27 let a je jednou
z nejvyhledávanějších univerzit
třetího věku v ČR. Díky studiu se
mohou posluchači dozvědět o novinkách z nejrůznějších oborů,
a to formou přednášek, seminářů
nebo exkurzí. Využijte i vy svůj
volný čas, naplňte ho novými
poznatky, vědomostmi a získejte
nové přátele.
Srdcem Univerzity třetího věku
MU je Všeobecně zaměřený
kurz, jenž trvá osm semestrů a je
zaměřen na otázky zdravého
a smysluplného životního stylu ve
vyšším věku. Na koncepci přednášek se podílí všech devět fakult

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity je velmi oblíbená
MU a jejich obsah má tedy víceoborový charakter. Studium je
zakončeno slavnostní promocí,
na níž získají účastníci kurzu
osvědčení o absolvování.
Zájemci se mohou hlásit také do
jednoletých kurzů, kterými jsou:
Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kul-

turní dědictví a památková
péče na Moravě, ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem, a G. J. Mendel: Člověk,
opat vědec, ve spolupráci s Mendelovým muzeem. Nad rámec
základního programu jsou pro
posluchače U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zamě-

řené na informační technologie,
cizí jazyky, pohybově-relaxační
aktivity, na otázky z oblasti humanitních i přírodních věd a mnoho
dalších. Přednášky trvají 90 minut
a konají se jednou za čtrnáct dní
v období od října do května.
Účastníkem programu U3V MU
může být každý, kdo dosáhl věku
potřebného pro přiznání starobního důchodu a má středoškolské
vzdělání s maturitou. Vzdělávání
je bezplatné, každoročně se hradí
pouze zápisné, které bylo pro
akademický rok 2017/2018 stanoveno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat osobně
na Komenského nám. 2, Brno,
nebo elektronicky od 2. května
2017 do 30. června 2017. Další
informace a podrobnosti o Univerzitě třetího věku MU naleznete
na www.u3v.muni.cz.


Natálie Sklenářová,
Masarykova univerzita

Pěvecký sbor Gloria Brunensis rozšiřuje své řady o zkušené zpěvačky
Brněnský dámský pěvecký
sbor Gloria Brunensis nepatří
mezi ty s dlouholetou tradicí.
Avšak během tří let od svého
vzniku už stihl nasbírat mnohé
zkušenosti a také cenné úspěchy na domácích i zahraničních
soutěžích.
Pod vedením energické dirigentky
Natalie Chirilenco vystupuje komorní pěvecké těleso nejčastěji na
koncertech v Brně, ale má za
sebou také účast na mezinárodních festivalech v Olomouci, Praze,

Gloria Brunensis je čistě dámský pěvecký sbor
v polském Krakově, či na prestižní
soutěži ve švýcarském Montreux.

Svých úspěchů dosáhl mladý
ambiciózní sbor zejména pílí a dři-

nou. Zkouší jednou týdně, k tomu
pravidelně první sobotu v měsíci
a dvakrát do roka na víkendovém
soustředění. Důležitá je i domácí
příprava. Sborový zpěv je však pro
členky hlavně zábavou a potěšením. Svůj přátelský kolektiv by rády
rozšířily o podobně nadšené sopranistky i altistky se zkušenostmi
se zpíváním ve sboru.
Zájemkyně najdou více informací
na www.gloriabrunensis.cz a ozvat
se mohou přímo dirigentce na
e-mail: stakatto@centrum.cz.

Elena Jurčeková

Kmeny uzavřou ulici Husovu
V sobotu 13. května 2017 zahajuje Moravská galerie v Brně
svou hlavní výstavu sezony –
KMENY 90, na níž spolupra cuje se známým rapperem
a myšlenkovým otcem stejnojmenné knihy Vladimirem 518.
Kniha i výstava sledují pestrou
škálu subkultur, které formovaly
alternativní městskou kulturu
devadesátých let. Zahájení proběhne netradičně – nikoliv přímo
v Uměleckoprůmyslovém mu zeu, kde bude výstava k vidění,

ale na velkém venkovním pódiu,
které vyroste na ulici Husova,
v těsné blízkosti Vyšší odborné
školy uměleckých řemesel. Řidiči se proto musí připravit na to,
že tudy od osmé hodiny ranní až
do pozdních nočních hodin
neprojedou. Průjezdná bude
pouze cesta k Domini parku.
Doprava v jednom pruhu bude
spuštěna v jednu hodinu ráno.
Obyvatelé města Brna a přilehlých obcí mají ovšem jedinečnou
příležitost zažít bujarý opening
v centru města. V 16.00 hodin
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mohou vzít rodiče své děti na
dětskou vernisáž výstavy, která
je již pro Moravskou galerii tradičním zahájením. Pro návštěvníky budou připraveny stánky
s občerstvením, po slavnostních
proslovech se mohou těšit na
vystoupení tematických kapel
spjatých s devadesátými léty.
Program bude probíhat až do
22.00 hodin, stejně tak výstava
v Uměleckoprůmyslovém muzeu
bude k vidění až do pozdních
večerních hodin. Doprovodný
program bude zdarma, vstup do

výstavy bude pouze v tento den
stát pouhých 50 korun. Kulturní
program k výstavě Kmeny 90
bude po celé letošní léto probíhat v Místodržitelském paláci na
Moravském náměstí.

Mgr. Michaela Paučo
Zahájení výstavy
KMENY 90
13. 5. 2017
od 16.00–22.00 hod.
ulice Husova
nebude průjezdná

Informujeme

Uklidili jsme Česko

Všech třicet dobrovolníků se ochotně zapojilo do úklidu
OS Masarykova čtvrť se v sobotu 8. dubna 2017 již potřetí

a nově společně s iniciativou
Lerchova otevřeno všem přida-

lo k dobrovolnické akci: Ukliďme svět, Ukliďme Česko.

Protože se nepodařilo získat
povolení k úklidu bývalého vojenského areálu, rozhodli se organizátoři symbolicky udělat pořádek
kolem areálu a pak se vydat na
Kraví horu. Na pomoc přišla třicítka lidí, takže vzniklo hned několik skupin, které za dopoledne
dokázaly projít celý oblíbený park
křížem krážem, včetně ulice Rybkovy, ochotně nasbíraly 25 pytlů
odpadů a přitom ještě třídily zvlášť
plasty a sklo. I díky jim a dalším
desítkám dobrovolníků na jiných
místech je naše městská část
zase o něco krásnější. Děkujeme.

Michal Závodský,
předseda OSMČ

Růžová kola jsou opět ve městě
Za cenu MHD můžou lidé v Brně
už od konce března jezdit na
kole. Růžová kola startují v novém designu a s možností jednorázové výpůjčky.
Již popáté se Rekola vrací do ulic
Brna a pěti dalších měst v České
republice.
Rekola budou letos připomínat
systémy známé ze západních
měst: uživatelé mají nově možnost jednorázové výpůjčky, služba
je uzpůsobená i pro turisty a hlavní proměnou prošla samotná kola.
Letos budou po Brně a Praze jezdit prototypy vyrobené přímo pro
Rekola: originální rám, košík integrovaný v řidítkách, bezdušová
kola s reflexním proužkem, která
zajišťují dobrou viditelnost jezdců
v noci. Blikačky, snadno nastavi-

Vyzkoušejte růžová kola i vy
telné sedlo a zvonek se osvědčily
už v předchozí sezoně. „Originální
rámy jsme nechali vyrobit v Evropě. Vybírali jsme jednotlivé komponenty od výrobců ze sedmi

zemí. A výsledkem je vymazlené
kolo, které je stvořeno pro městský bikesharing,“ řekl zakladatel
Rekol Vítek Ježek.
„Navíc změnou konstrukce kol

a náhradou klasických plášťů za
bezdušové jsme odstranili nejčastější příčiny možných poruch,“
dodal Ježek.
V brněnském provozu je rozmístěno aktuálně 50 kol, podle počasí
a zájmu se plánuje provoz až 100
kol. V rámci ročního členství lze
kola nadále půjčovat a vracet do
růžově vyznačené zóny a cena
za měsíc služby v rámci ročního
tarifu vyjde pouze na 150 korun.
V některých místech je zóna rozdrobena do ostrovních zón, a to
při Industře a v létě taky v oblíbené cyklistické destinaci, na Brněnské přehradě.
Podmínky půjčování pro rok 2017
si zájemci mohou najít na:
www.rekola.cz.


(kad)

Nové horkovody šetří náklady za teplo
Až 1000 korun v ročních nákladech na teplo ušetří brněnské domácnosti po přepojení
z páry na horkou vodu. A protože od 1. 1. 2017 byla cena
tepla snížena o 5 %, znamená
to pro odběratele tepla další
úsporu.
Postupná náhrada parovodů horkovody spolu s optimalizací velkých zdrojů přináší efektivnější
výrobu a distribuci tepla. „Horká
voda navíc odběratelům umožňuje komfortnější regulaci tepla,“

připomněl generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.
Proto Teplárny Brno zahájily letos
na jaře již sedmou etapou rozsáhlé rekonstrukce parovodní sítě na
horkovodní, která se však letos
v některých lokalitách Brna-střed
neobejde bez dopravních omezení. Týká se to především oblasti
Koliště – Obilní trh. Hlavní výkopové práce v komunikaci jsou zde
plánovány v průběhu května až
září. V jejich průběhu bude částečně omezen provoz na ulici
Koliště a na Moravském a Žero-

tínově náměstí, a to zúžením
o jeden až dva jízdní pruhy. Po
celou dobu rekonstrukce však
zůstane zachován obousměrný
provoz. Motoristé budou moci
využít objízdných tras vedených
přes ulici Lidickou, Kounicovu,
Veveří, Milady Horákové a Moravské náměstí. Součástí těchto prací je i rekonstrukce přípojky pro
Janáčkovo divadlo.
Rekonstrukce čeká také oblast
parovodu Jih. Zde práce proběhnou v hlubinném kolektoru pod
ulicemi Nádražní, Vodní, Leitne-

rova a Křídlovická, takže se obejdou bez uzavírek ulic. Platit bude
zhruba do června jen částečné
omezení parkování u vstupů do
kolektorů. Na výstupy z kolektorů
budou navazovat v květnu až říjnu
venkovní výkopové práce v ulicích
Křídlovická, Náplavka, Leitnerova, Vodní, Jircháře a Nádvorní.
Zde je nutné počítat s omezením
parkování a uzavírkami ulic Jircháře a část ulice Leitnerova.
Objízdné trasy budou vedeny po
ulicích Kopečná a Anenská.

Eva Pinkrová
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JAMU v Brně slaví sedmdesát let

Hudební fakulta JAMU sídlí na Komenského náměstí
Vládním zákonem z 12. září
1947 byla ustavena Janáčkova
akademie múzických umění
v Brně. Nová vysoká škola si
dala do štítu jméno muže, který
ve městě už dlouho před tím
o vybudování takového uměleckého školství usiloval. Po
sedmdesáti letech jde o moderní umělecké učiliště, které je
i po světě zavedenou značkou

a které vychovalo řadu známých osobností.
Slavnostní zahájení výuky se odehrálo 1. října 1947 před budovou
někdejší Janáčkovy varhanické
školy, za níž v zahradním domečku
patron nové akademie až do své
smrti v roce 1928 bydlel. A začátky
to byly ve srovnání s dnešní podobou JAMU více než skromné.

První pověřený profesorský sbor
čítal čtrnáct mužů a školu tenkrát
navštěvovalo 23 studentů. Mezi
zakládajícím pedagogy tehdy figurovalo několik brněnských osobností zejména hudebního života:
Antonín Balatka, Gracian Černušák, František Kudláček, ten se
ještě s Janáčkem znal, Ludvík
Kundera, otec slavného spisovatele, Vilém Petrželka či František
Schäfer.V archivní knize Evidence
státních zkoušek čteme v zápise
ze studijního roku 1950/1951 jména prvních absolventů, mezi nimiž
figurují herci: Josef Karlík a Eduard
Cupák, herečky Květa Fialová
a Blanka Bohdanová nebo první
primárius Janáčkova kvarteta Jiří
Trávníček, houslisté Antonín Moravec a Jiří Motl či skladatelé Jiří
Matys a Jaromír Podešva. V nadcházejících dvou letech tento
seznam rozšířili kupříkladu herci
Vladimír Menšík a Lubomír Kostelka, režisér a pozdější rektor
JAMU Alois Hajda nebo skladatel

Alois Piňos a varhanice Alena Štěpánková-Veselá, která stála v čele
akademie v letech 1990–1997.
A aktuální čísla říkají, že k poslednímu dni roku 2016 na hudební
fakultě řádně studovalo 368 a na
Divadelní fakultě 352 studentů.
JAMU v současnosti sídlí v šesti
budovách ve středu města. Mimořádně kvalitní prostorové, nástrojové i technologické zabezpečení
dnes dělá z JAMU moderní pulzující akademii. Je veřejnou vysokou
uměleckou školou univerzitního
typu s bakalářským, magisterským
i doktorandským studiem, vedle
řady uměleckých disciplín a excelentních studijních programů.
Opravdu celosvětovou prestiž si
vydobyly každoroční Mezinárodní
festival divadelních škol SETKÁNÍ
/ ENCOUNTER na jaře, tradiční
hudební Mezinárodní interpretační
kurzy v létě a Mezinárodní soutěž
Leoše Janáčka v Brně, konaná na
podzim.

(kad)

Co takhle procházka Starým Brnem?

Kabaret Špaček najdete v jednom z posledních původních domů
Staré Brno, zvláště oblast
kolem Kopečné ulice, je místem se specifickým kouzlem,
a ačkoliv zde v nedávné době
zanikly některé tradiční podniky, jako například vinárna na
Leitnerově ulici nebo pivnice
u schodů na rohu Leitnerovy
a Pekařské, kde člověk mohl
nasát skutečnou starobrněnskou atmosféru, řada nových
podniků zde naopak vzniká.
Za zmínku určitě stojí sociální
reaktor The Destillery umístěný
v bývalém lihovaru na Pekařské 78. Jedná se o výjimečný
prostor určený pro pořádání

workshopů, výstav, přednášek
nebo trhů, který navrhla architektonická kancelář KOGAA. Lihovar v meziválečné době vlastnila firma Otto Deutsche, po roce
1939 byl majetek arizován.
Fotografickou kavárnu a galerii
v retro stylu si na rohu Kopečné
a Anenské otevřel brněnský fotograf V. V. Sláma. Café Flexaret
nabízí vynikající kávu a vegetariánskou kuchyni. Hned naproti
Café Flexaret je už řadu let
v téměř nezměněné podobě
Restaurace Na Anenské.
Snad poslední tradiční místo, kde
se čepuje Starobrno a k dostání
je charakteristická hospodská
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Zajděte si někdy na procházku Starým Brnem
kuchyně. V jednom z původních
a dnes také posledních starobrněnských domečků na Kopečné
ulici je Kabaret Špaček.
Ačkoliv má tento svébytný prostor aktuálně zavřeno, můžete si
ho pronajmout pro soukromé
akce.
Kdo chce na chvíli zastavit čas,
měl by navštívit Vetešnictví
U Sedmi Švábů na Leitnerově ulici. Název Vetešnictví odkazuje
k někdejšímu domu, který zde
kdysi stával, a ke kterému se
váže celá řada legend a pověstí.
Faktem je, že obyvatelé původního Domu U Sedmi Švábů byli
na svoje bydliště patřičně hrdí

a ještě ve třicátých letech 20. století zde pořádali vlastní hody.
V mimořádně roztomilém vetešnictví najdete vše, nač si vzpomenete. Na ulici Leitnerova sídlí
už řadu let také Klub Leitnerka,
zřizovaný MČ Brno-střed.
Staré Brno bylo vždycky trošku
specifickou oblastí. Zvláště v poslední době se tato oblast začíná
rychle proměňovat, ale svůj specifický charakter si naštěstí stále
zachovává.
Zajděte si někdy na procházku
Starým Brnem, budete mile překvapeni.

Bc. Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Informujeme

Začínají uzavírky a dopravní omezení v Brně
Se začínající stavební sezonou se musejí řidiči
v Brně připravit na omezení související s pracemi na silnicích. Město na svém území koordinuje stavební práce jak s Jihomoravským krajem, tak s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou
železniční dopravní cesty. K tomu je nutné připočíst také velké i drobnější projekty rekonstrukcí sítí či tramvajových tratí. Aktuální informace získají řidiči díky připravované informační
kampani. Vlaků, aut i tramvají se letos dotknou
velké stavební projekty, které se připravují ve
městě Brně. „Snažíme se o to, abychom opravili
to, co je opravit potřeba. A aby se infrastruktura,
která je na pokraji životnosti, dočkala oprav
včas,“ říká brněnský primátor Petr Vokřál.

vajových linek 3, 5 a 9 kvůli přestavbě jejich zastávky Moravské náměstí.
Proč se kope a staví: Nejprve dojde na Kolišti
k výměně parovodů za horkovody, investorem této
části akce jsou Teplárny Brno. V úseku od Lidické
ulice po Červený kostel tím práce skončí. Na Kolišti
bude poté město Brno rekonstruovat vodovod
a kanalizaci. Cílem je zvětšení kapacity stoky až
po soutok s ulicí Lidickou. Poté bude opraven také
plynovod, aby bylo najednou opraveno co nejvíce
sítí. Následně bude provedena celková celoplošná
obnova konstrukčních vrstev komunikace a bude
rekonstruována i zastávka tramvají u výjezdu
z garáží pod Janáčkovým divadlem.

3. Francouzská
1. Výluka na hlavním nádraží
Termín: 2. června–10. září 2017
Změny v dopravě: Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC) nyní společně s Českými drahami,
Dopravním podnikem města Brna a společností
Kordis, která koordinuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, dokončují podrobnosti
výluky a výlukových jízdních řádů. Výlukové jízdní
řády budou zveřejněny v dostatečném předstihu
v květnu.
Proč bude omezena vlaková doprava: SŽDC připravuje na letošní léto velkou rekonstrukci brněnského hlavního nádraží a takzvaného Pražského
viaduktu. Vlaková výluka kvůli těmto pracem bude
trvat sto dní a ovlivní dálkovou i regionální dopravu.
Opravy nádraží a jeho technologií jsou z dopravního
a technického hlediska nutné bez ohledu na to, kde
bude v budoucnu stát nádraží modernizované. Bez
nich by totiž současné nádraží nemohlo nadále
sloužit svému účelu. Vlaky budou opět využívat takzvané Dolní nádraží, kde při výluce zastavovaly už
v minulých letech. Využíváno bude i nádraží v Králově Poli a Židenicích, odkud bude do centra města
posílena městská hromadná doprava. S výlukou
na nádraží město Brno koordinuje i další dopravní
stavby.

2. Koliště
V dubnu odstartovaly na Kolišti přípravné práce,
se zahájením výkopových prací se počítá v květnu.
Do podzimu 2017 se bude stavět v úseku Koliště
od ulice Milady Horákové až po Bílý dům a Červený
kostel.
Od podzimu 2017 do podzimu 2018 budou práce
pokračovat jen mezi ulicemi Milady Horákové
a Lidická, dotknou se také přilehlé tramvajové
zastávky u výjezdu z podzemních garáží.
Dopravní omezení: Průjezd po Kolišti bude po
celou dobu zachován nejméně jedním pruhem
v každém směru. Objízdné trasy se plánují přes
ulice Lidickou, Kounicovu, Veveří, Milady Horákové
a Moravské náměstí. Nyní se projednávají s odborem dopravy a policií.
Omezení MHD: V letních měsících 2017 budou
všechny trolejbusové zastávky z ulice Česká přeloženy na začátek Kounicovy a Veveří.
V letních měsících 2018 se změny dotknou tram-

Pokračuje rekonstrukce, která začala 1. června
2016. Ukončení všech prací včetně dokončení
nového povrchu komunikací je nyní plánováno na
prosinec letošního roku.
Proč se kope a staví: Jedná se o sdruženou investici do všech sítí (Brněnské vodovody a kanalizace,
Teplárny Brno, Technické sítě, plynárny, E.ON
apod.) a také Brněnské komunikace. Jde o komplexní regeneraci ulic včetně sítí a obnovy komunikací.

4. Jugoslávská/Merhautova/Vranovská
Dokončení prací je plánováno na podzim 2017.
Proč se kope a staví: Důvodem oprav je špatný
technický stav sítí. Opravy začaly už v minulém
roce ražením pod povrchem. Bezvýkopová technika
umožnila minimalizovat vliv na dopravu, další etapa
prací, která je prováděna v letošním roce, vyžaduje
dopravní omezení.

5. Rekonstrukce křižovatky
Karlova/Provazníkova
Práce na silnici jsou plánovány na červenec a srpen
2017, demolice objektů v sousedství silnice budou
trvat do konce roku.
Dopravní omezení: V průběhu této rekonstrukce
bude zachován průjezd po hlavním tahu 2+2 pruhy,
mimo max. tří týdnů, kdy dojde na omezení 2+1,
případně 1+1. Vedlejší ulice Karlova bude po dobu
rekonstrukce uzavřena, případné zprovoznění je
v plánu podle možností ve směru z centra města.
Objízdná trasa bude vedena ulicí Valchařskou.
Vzhledem k uzavření Karlovy ulice nebude nutné
řídit v tomto místě provoz semaforem.
Omezení MHD: Trolejbusy linek 25 a 26 budou
nahrazeny autobusy, a to od zastávky Merhautova.
Do Vinohrad bude posílena trolejbusová linka 27.
Provoz ostatních linek bude zachován.
Proč se kope a staví: Jde o kompletní modernizaci
sítí a o demoliční práce, které jsou nutné z důvodu
navazující výstavby velkého městského okruhu
v úseku Tomkovo náměstí – Rokytova tak, aby bylo
možné v době stavby zachovat průjezd touto oblastí
2+2 pruhy.

6. Valchařská
Stavba naváže na rekonstrukci křižovatky

Karlova/Provazníkova. Termín realizace se nyní
očekává od září 2017, stavební práce by měly trvat
14 měsíců.
Dopravní omezení: Ulice Valchařská bude po dobu
stavebních prací zcela uzavřena. Objízdné trasy
jsou nyní připravovány a schvalovány jako součást
projektu rekonstrukce.
Omezení MHD: Omezení se dotkne linky 4, která
bude nahrazena náhradní dopravou autobusy.
Proč se kope a staví: Jde o modernizaci celé ulice
včetně sítí a tramvajové trati až za Maloměřický
most.

7. Tramvaj Plotní
Zahájení stavby se předpokládá ve druhém pololetí
letošního roku po skončení výluky na hlavním nádraží, aby nedošlo ke kolizi stavebních prací
a náhradní dopravy vedené na Dolní nádraží. Stavební práce potrvají podle zadání výběrového řízení
2,5 roku.
Dopravní omezení: Rekonstruovat se bude nejprve ulice Dornych, a to ve směru z jihu. V každé
z etap projektu bude zachován maximální možný
průjezd pro osobní automobilovou dopravu. Využita
bude i nová ulice spojující Dornych a Masnou (Nová
Agrozet), jejíž stavba byla nultou etapou tohoto
projektu.
Omezení MHD: Tramvaj číslo 12 bude po většinu
doby stavby ukončena ve smyčce Zvonařka. V dalším úseku ji nahradí autobusy, které obslouží například i ulice Plotní a Masná.
Proč se kope a staví: Přeložení tramvaje z ulice
Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení
celé této lokality je jedním ze strategických projektů
města Brna. Jeho cílem je zlepšení průjezdnosti
této oblasti. Klíčové bude především přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Dojde
ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu
a Zvonařky a zklidnění ulice Plotní. Průjezdnost
této lokality se po dokončení stavebních prací zlepší
jak pro řidiče, tak pro chodce a uživatele městské
hromadné dopravy. Vytvoří se tím také základní
předpoklady pro další rozvoj tohoto území. Více
informací najdete na ww.brno.cz/strategickeprojekty).

8. Údolní etapa II
Očekávaná doba realizace je od listopadu 2017,
délka trvání je plánována na 12–14 měsíců.
Dopravní omezení: Dopravní omezení a objízdné
trasy jsou součástí dokončované dokumentace,
následně budou projednány s příslušnými orgány
a policií.
Omezení MHD: Omezení se dotkne tramvajové
linky 4, která bude v úseku stavby nahrazena
náhradní dopravou.
Proč se kope a staví: Jde o kompletní rekonstrukci
ulice včetně sítí a tramvajové trati od tramvajové
zastávky Úvoz až po odbočku k plaveckému stadionu. Z technologických důvodů je součástí této
rekonstrukce také celková rekonstrukce ulice Klácelova a dosud neopravované části ulice Lerchova.
 Zuzana Taušová, Magistrát města Brna
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Informujeme

Děti přinesly klientům Hospice sv. Alžběty jaro
Rodiče s dětmi z Kamenné
kolonie a okolí přivítali koncem
března jaro spolu s klienty
Hospice sv. Alžběty. Poslední
březnovou neděli vynesly děti
v kamenkovských krojích konečně zimu v podobě Morany,
a to za zpěvu lidových písniček,
tanečků a hudebního doprovodu cemballisty a houslisty.
Dětský kroužek, zaštítěný Spolkem Kamrlík, který se schází
vždy jednou týdně v prostorách
Hospice, chce kromě vzdělávací
náplně zbořit pomyslné zdi a propojit různé fáze lidského života.
Děti a hudebníci zahráli a zazpívali na chodbách a spolu s pacienty se společně dotkli při sázení
semínek do jarně vyzdobených
květináčků.
„Inspirovali jsme se jedním pří-

Klienti Hospice mají dětská vystoupení rádi
během z léčebny dlouhodobě
nemocných, kde vnouče zaselo
spolu s nemocným dědečkem
semínko rostlinky do kořenáče.

Bylo zřetelné, jaký prospěch sdílely obě strany dvou úplně odlišných generací,“ uvedla Blanka
Martinovská ze Spolku.

Klienti, kteří měli zájem zasadit
si semínko obilí, si mohli květináček ponechat na okně.
„Přemýšleli jsme s koordinátorkou dobrovolníků a panem ředitelem v Hospici, jak citlivě přistoupit k lidem, kteří často
hledají na sklonku života, spíše
klid a ticho. Stále zkoušíme
a hledáme přístup, který bude
přínosem pro obě skupiny, děti
i umírající či nemocné,“ dodala
Blanka Martinovská ze Spolku.
A myslím, že přínos je z hlediska
dětského světa evidentní.
Děti neznají tabuizovaná témata,
vyrovnaně a jistě přistupují
k postelím lidí, které vnímáme
optikou nás, dospělých, již předpojatě.


Martina Čichoňová

Rekonstrukce Údolní začne ještě letos
Město Brno dokončuje přípravy na rekonstrukci ulice Údolní.
V současné době se aktualizuje
územní studie z roku 2008.
Jejím cílem je zejména prověření
možných variant řešení uličního
prostoru v souladu s aktuálními
požadavky dotčených organizací
a městské části. Na základě
odborného posouzení a projed-

nání variant řešení bude určena
výsledná varianta, která bude
použita pro zpracování projektové
dokumentace pro tuto etapu rekonstrukce. Aktualizaci zpracuje
společnost Brněnské komunikace, která se bude věnovat zejména řešení vedení kolejí, individuální automobilovou dopravu,
parkování, zeleň a podle možností cyklistickou dopravu, dále jsou

nutné přeložky inženýrských sítí
a uspořádání ulice v prostoru
zastávek MHD. Současně s tím
probíhá příprava na rekonstrukci
části ulice mezi Úvozem a odbočkou k plaveckému stadionu na
Kraví hoře. Tato etapa bude zahájena podle předpokládaného harmonogramu ještě v letošním roce.
Očekávaná délka stavby je 12–14
měsíců a předpokládaná cena je

160 milionů korun. Tato část rekonstrukce již má platné územní
rozhodnutí a dokončují se další
stupně projektové dokumentace,
jejichž součástí je i řešení objízdných tras. Souběžně s touto stavbou proběhne i plánovaná rekonstrukce ulice Klácelova a dosud
neopravované části Lerchovy
ulice.

Daniel Zeman

Názory čtenářů

Místní poplatek za komunální odpad v Brně
Máme zde máj. Někdo v naší
krásné MČ možná letos zažije
svoji první, jiný druhou a někdo
zase třeba poslední lásku.
Konec května nám ovšem přináší
i méně romantickou povinnost.
Vážení středo-brňané je zapotřebí zaplatit i MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD!
Nejen komunální politici a političky – nestálo by za úvahu, aby
senioři a seniorky nad 63 nebo

65 let (přesnou hranici dávám
k diskuzi, není rigidní) byli v Brně
osvobozeni od poplatku za komunální odpad? Nyní se pouze fyzickým osobám nad 70 let snižuje
z 670 Kč na 500 Kč/rok. Samozřejmě, pokud by bohatší (či uvědomělejší) senior chtěl dobrovolně platit citovaný poplatek, tak by
jistě mohl. Následně by se pak
třeba i pochlubit v hospodě či na
sociálních sítích spoluobčanům
a kamarádům. Někdo řekne ne-

jsou peníze, musíme šetřit. Podle
mých propočtů by věc přišla na
necelých 20 milionů korun, pro
srovnání, když se našlo např.
42 milionů z městských peněz na
nový výběh pro šimpanze v ZOO
(laskavý autor nemá nic proti zvířátkům), možná by se mohly najít
úspory i na tuto věc. Proč se
nenajdou peníze pro brněnské
seniory? Paradoxně občané v domovech pro seniory, (či jiných
ústavech) jsou od poplatku osvo-

bozeni. Ale ti, žijící sami či v rodinách, tedy ti, kteří tolik nezatěžují
sociální systém, platit musí. Tuto
skutečnost shledávám podivnou – to je důkladně promyšlená městská prorodinná politika?
Mám za to, že odpuštění zmíněného poplatku by bylo projevem
úcty ke starším brněnským občanům, hodným moderního a sociálního města 21. století. Co
myslíte?

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za její obsah.
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Názory zastupitelů

Návrat hazardu do centra
Chtěl bych vás
seznámit
s aktuální
situací ohledně
hazardu. Ani
zastupitelstvo
města Brna
definitivně
neposoudilo odsouhlasený záměr radnice Brno-střed vrátit
hazard do centra, se kterým
jsme jako (nejen) opoziční
zastupitelé rozhodně nesouhlasili. Na posledním jednání
zastupitelstva bylo těsným hlasováním rozhodnuto, že ve
dvou lokalitách na ulici Husova
a Benešova budou povoleny
živé hry v kasinech. Pravdivým
argumentem nepochybně je
fakt, že živé hry sice nejsou tak
závažné jako hra na automatech či kvízomatech (a klientela
je také vesměs jiná), ale sociál-

ně patologické jevy však i živá
hra má potenciál vytvářet či
zhoršovat. Nabízí se například
i známý případ fotbalového trenéra Petržely, kterému před
několika lety závislost na ruletě
významně pošramotila kariéru
i osobní život.
Zaráží mě ale další věc, nerozumím, jak by rozhodnutí tohoto
typu mohla pomoci zvrátit některé
negativní trendy jako je odchod
mladých rodin s dětmi, kterým čelí
naše městská část. Kasina to
opravdu moc nevytrhnou! Navíc
mě opravdu nijak nepotěšila
odpověď náměstka Matěje Hollana, kterého jsem se při jednání
ptal, jak to v současnosti s hazardem v Brně doopravdy je. Odpověděl, že skutečně existují i některé černé herny (a to údajně včetně
automatů!), že celní správa zatím

nekoná tak, jak má (prý kvůli
nynějšímu většímu dohledu nad
rozjezdem EET), přičemž magistrát má jinak svázané ruce. Bylo
to právě hnutí Žít Brno, které se
i díky boji s hazardem dostalo do
povědomí brněnské veřejnosti
a o to zarážející a překvapivé bylo,
že právě při jejich nynější účasti
v koalici jak na městě Brně, tak
na Brno-střed, je iniciováno změkčení absolutního zákazu hazardu.
Během předchozího volebního
období to byli zejména jejich sympatizanti, kteří při jakékoliv úvaze
o zmírnění absolutního zákazu
dávali najevo velký nesouhlas. Je
škoda, že tento étos vyprchal.
Jsme tedy v současnosti v situaci,
kdy platná vyhláška o hazardu
není dostatečně vymáhána, což
vůbec nevypovídá o její funkčnosti, ale pravidla se i do budoucna
mohou měnit ve prospěch vlastní-

ků kasin. Pamatuji doby, kdy člověk při procházce na ulici Václavská míjel asi sedm heren. Na rohu
ulice byla pro změnu herna další.
Tato neuvěřitelná ostuda a absurdita je již naštěstí minulostí. Byl
bych opravdu velmi nerad, kdyby
se demontáž vyhlášky jakoukoliv
formou někdy stala realitou a my
se vraceli do stavu, který opravdu
nejde označit za příznivý pro rozvoj městské části a vedoucí ke
zlepšování kvality života jejích
občanů! Opravdu si myslím, že
žádný potenciální finanční přínos
do pokladny městské části by
nevyvážil zbytečná rizika, která
návrat hazardu provází. Každý
z občanů naší městské části
nechť sám posoudí, jestli zamýšlené změkčení je krok správným
směrem.  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).
Prevence

Jak se zachovat při dopravní nehodě
Ředitelství silnic a dálnic od
března pokračuje na modernizaci nejvytíženější dálnice
v Česku. Oprava D1 se týká
sedmi rozpracovaných úseků,
na podzim přibydou další dva
úseky.
Nejnebezpečnější úseky jsou
v místech, kde je dálnice kvůli stavebním pracím zúžená. Po dobu
modernizace dálnice je maximální povolená rychlost úsekově
měřená radarem. Omezenou
rychlost řidiči často překračují,
což může způsobit kolizní situaci
s dopravní nehodou. Nepozornost
a neohleduplnost řidičů způsobuje dopravní nehody nejen na dálnicích, ale i na silnicích. Letos
v březnu v horizontu pěti dnů
v Jihomoravském kraji došlo na
silnicích ke třem dopravním nehodám s tragickými následky.
Dopravní nehoda je pro všechny
zúčastněné velký šok, proto je
dobré si zapamatovat, co dělat
a na co si dát pozor.

Jak postupovat při
dopravní nehodě?
– Zachovejte především klid.
Zorientujte se v prostoru, ve
kterém se nacházíte.
– Zjistěte, zda se můžete hýbat.
Pokud je to možné, oblékněte
si reflexní vestu.
– Pokud můžete, vypněte motor.
– Označte vozidlo a místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem, zapnutím varovných světel atd.
– Zjistěte stav osob, které s vámi
cestovaly ve vozidle, zda jsou
při vědomí, zda komunikují.
Hovořte s nimi, snažte se je
uklidnit.
– Pokud máte k dispozici reflexní
vesty, pomozte jim je obléci
a odveďte je mimo prostor
dopravní nehody.
– Přivolejte pomoc tísňové linky
záchranné služby: 150 hasiči,
158 policie nebo číslo 112.
– Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám. Jako
první se snažte zajistit základní

životní funkce – krevní oběh,
dýchání a vědomí. Využijte lékárničku. Tepenné krvácení
zastavte přímým tlakem ruky
nebo prstů na ráně, tlakovým
obvazem, případně zaškrcením nad ránou k srdci.
– Do příjezdu záchranářů se
snažte komunikovat s ostatními
účastníky nehody, aby neupadli
do šoku.
– Pro vyšetření vzniku dopravní
nehody je důležité zajistit svědky, stopy a důkazy.

U některých dopravních
nehod není potřebná
přítomnost Policie ČR
Účastníci nehody mají povinnost
sepsat společný protokol o dopravní nehodě.
Záznam musí obsahovat popis
místa nehody, čas, příčiny, průběh
a následky, identifikaci účastníků
a vozidel. Zápis může mít i volnou
formu, přesto Policie ČR doporučuje tzv. euroformulář záznamu
o dopravní nehodě, který je dobré

vozit vždy ve vozidle sebou. Tento
formulář je možné si vyzvednout
i v pojišťovnách.

A kdy je nutná přítomnost
policie?
V případě, když dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak
100 000 Kč, včetně přepravovaného nákladu.
Pokud dojde ke zranění nebo
k usmrcení osob.
V případě, že při nehodě dojde
ke škodě na majetku třetí osoby.
Při poškození pozemní komunikace, dopravní značky, svodidel
a podobně.
Když někdo z účastníků odmítne
sepsat záznam nebo se účastníci
nedohodnou, kdo zavinil nehodu.
Policie ČR apeluje na řidiče: „Jezděte opatrně, usedejte za volant
odpočatí, věnujte se řízení a předvídejte. Pamatujte hlavně na váš
šťastný návrat.“ Dodržování maximální povolené rychlosti je důležité, naopak spěch na silnici
nepatří.
 Ludmila Zrůstová

13
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2017

Historie

Brno se významně rozrůstá ve 12. a 13. století

Půdorys města Brna vymezený v první polovině 13. století
Původní mocenské centrum
moravských údělných knížat,
které se nacházelo v prostoru
dnešního Starého Brna a o kterém jsme si vyprávěli v předchozím díle, začalo v průběhu
12. století ztrácet na svém
významu. Dominantní roli naopak začíná přebírat nová
poloha kolem petrovského
návrší.
Příčinou úpadku starobrněnské
aglomerace byly patrně společenské a politické změny, které
se v českých zemích a na Moravě odehrávaly. Oproti tomu větší
důležitost začala získávat výšinná poloha kolem skalnaté ostrožny, na níž byl ještě před rokem
1200 vystavěn zeměpanský
kostel sv. Petra. Nejstarší stavební fázi kostela dodnes reprezentuje krypta umístěná pod
současnou katedrálou, která je
po archeologickém výzkumu přístupná veřejnosti. Právě okolí
Petrovského návrší začalo být
zatím nesouvisle osídleno ještě
v poslední třetině 12. století
domácím, tedy slovanským obyvatelstvem, pro které představoval kostel sv. Petra významné
duchovní centrum. Stopy osídlení z této doby, které reprezentuje
především charakteristická raně
středověká keramika zdobená
radélkem, se soustředí kolem
dnešní ulice Josefské, Starobrněnské, Orlí a Zelného trhu. Ten
badatelé ztotožňují s nejstarším
tržištěm v Brně. Jako forum Antiquum je totiž tržiště nazýváno
v listině z roku 1293, tedy až
z doby po právním založení měs-

ta. Pravděpodobně se tak v místě dnešního Zelného trhu mohlo nacházet tržiště dokonce ještě
v předměstské době.
Na přelomu 12. a 13. století se
koncentrace osídlení domácího
obyvatelstva rozšiřuje částečně
i severním směrem k místu
dnešního náměstí Svobody. Toto
osídlení zatím postrádá přesnou
parcelaci, ale začíná respektovat
důležité komunikační trasy, které
prostorem procházely.
První polovina 13. století byla
pro vznikající město velice dynamická a rozhodující. V prvních
dvou desetiletích přicházejí do
osídlené oblasti Němci a Valoni,
kteří se již plánovitě usazují
v severní části historického jádra.
Významným centrem lokace nových osadníků bylo okolí dnešního Jakubského náměstí, na
jehož místě byl někdy před rokem
1222 vystavěn farní kostel
sv. Jakuba, který de facto až do
20. století představoval nejvýznamnější kostel brněnských
Němců. Svatojakubský kostel byl
jak z pohledu etnického, tak i farního nebo teritoriálního, protějškem ke staršímu kostelu
sv. Petra, což se odráželo v řadě
sporů mezi oběma farnostmi.Teprve rozhraňující komise, která
Brnem projela v roce 1293, definitivně vymezila velikost obou farností ve prospěch kostela sv.Petra.
Přítomnost nových osadníků ze
západní Evropy se přirozeně
začala projevovat na úrovni hmotné i duchovní kultury. Začíná se
proměňovat a výrazně zkvalitňovat keramická produkce, dochází
k pokročilejší formě bydlení.
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Původní dřevěné domy jsou postupně nahrazovány zděnými.
Rovněž právní inovace je důsledek přítomnosti německého
obyvatelstva. Patrně ještě před
polovinou 13. století se do prostoru vznikajícího města dostává
také židovská komunita poprvé
se o přítomnosti židů v Brně
dozvídáme z listiny z roku 1254.
Židé se usazují v jižní části, blíže
slovanskému obyvatelstvu kolem dnešní Františkánské ulice
a tzv. Římského náměstí. Právě
zde si také ve 13. století budují
synagogu.
V době utváření města hrají výraznou roli právě církevní stavby
a řeholní řády, které do Brna přicházejí. Kromě zmíněných chrámů sv. Petra – který se ještě
v první polovině 13. století přestavuje na větší raně gotický kostel
– a sv. Jakuba – k němuž je přifařen ještě kostel sv. Mikuláše na
Dolním trhu (náměstí Svobody)
jsou důležité i vznikající kláštery,
a to především dominikánský
a minoritský. S ohledem na příslušnost obou řádů k větvím řádů
žebravých jsou jejich klášterní
areály budovány v blízkosti hradebního pásu. A právě fortifikace,
neboli systém opevnění, je rovněž
nedílnou součástí procesu vzniku
města. Nejpozději ve třicátých
letech 13. století byla vytvořena
základní urbanistická struktura
budoucího města a rozměřen půdorys pro stavbu opevnění.
Brno ve 13. století patřilo pouze
mezi tři moravská města, opevněná fortifikačním systémem. Hradební pás, který sice bránil, ale de
facto až do 19. století výrazně limitoval město Brno, byl v místech
důležitých komunikačních tras

vedoucích severo-jižním a západně-východním směrem přerušen
celkem čtyřmi branami, které obyvatelům sloužily k průchodu
z města. Sebevědomí brněnských
měšťanů plynoucí z dynamického
hospodářského rozvoje městského útvaru ve spojení s praktickými
problémy každodenního života
nabyly ve třicátých a čtyřicátých
letech 13. století takové velikosti,
že se představitelé města rozhodli
realizovat myšlenku královského
privilegia. Příznivé podmínky a náklonnost panovníka měly nakonec
za následek, že úsilí brněnských
měšťanů bylo završeno vydáním
tzv. velkého (Privilegium maius)
a malého (Privilegium minus) privilegia, datovaného lednem roku
1243. Brněnské městské privilegium představuje mimořádně
vzácný a ojedinělý právní dokument, v němž byla zakotvena
práva a svobody brněnských
měšťanů. Mimo jiné je hned
v prvním paragrafu uvedena zmínka o městském opevnění.
Plně konstituované město rozdělené vnitřně do čtyř čtvrtí (Veselé,
Běhounské, Měnínské a Brněnské) a chráněné hradební zdí se
dělilo na samotné město uvnitř
hradeb (civitas) a na část mimo
areál hradeb (extra civitatem),
kde se nacházela rozsáhlá předměstí (suburbium). Vytvořilo se
tak velice rozmanité město, nad
nímž byl pro jeho ochranu vystavěn někdy mezi lety 1260–1275
mohutný hrad Špilberk a Brno
tak mělo nakročeno do nové etapy svého života. Více informací
najdete na www.archaiabrno.cz
a www.encyklopedie.brna.cz.

Bc. Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Brno v roce 1593 od Jana Willenberga

Rozhovor

Marie Kučerová miluje klasickou hudbu a vede Filharmonii Brno
Znáte psa Lumíra, maskota Filharmonie Brno? Určitě jste ho
už viděli, že? A znáte významnou osobnost, která za brněnskou filharmonií, za stavbou
nového koncertního sálu pro
Brno a za téměř 150 zaměstnanci stojí? Že si nejste jistí?
Pak si přečtěte následující rozhovor s ředitelkou Filharmonie
Brno, paní Marií Kučerovou.

V čele Filharmonie Brno stojíte
už čtyři roky. Co vnímáte jako
největší a jako nejvydařenější
změnu, kterou se vám podařilo
prosadit, realizovat?
Ta největší změna je určitě zásadní
obrat ve věci nového koncertního
sálu pro Filharmonii Brno. Dnes už
nikdo tento obří projekt nezpochybňuje, a i když z něj zatím Brňané vidí
jen základy, daří se vše podle plánu
a tím je otevření v roce 2020. Jinak
těch změn bylo docela hodně – nová
abonentní řada Jazz & World Music,
kterou nabízíme jako jediná filharmonie v republice, veřejné generálky, komorní řada členů naší orchestrální akademie Mladá krev a další.
Díky tomu všemu se z Besedního
domu stalo hudební centrum, nabízející několik koncertů v týdnu. Také
jsme hodně vidět ve veřejném prostoru, náš pes Lumír je už ikonický,
nyní jsme k němu přidali nový vizuál
všech našich festivalů.

Jak velký je váš kompletní
tým?
Na to všechno, co děláme, je velmi
malý. Klíčových lidí je v managementu deset, celý chod instituce
zajišťuje dalších zhruba 25. A to
máme největší obsazení orchestru,
čítá 112 hudebníků.

Kolik koncertů, festivalů a dalších akcí ročně uspořádáte?
V rámci sezony zhruba 100 koncertů
v Brně, z toho asi polovinu odehraje
orchestr. K tomu si připočtěte pět festivalů, Velikonoční festival duchovní
hudby, Mozartovy děti, Mezinárodní
hudební festival Špilberk, Expozici
nové hudby a Moravský podzim
a desítky dalších. Zapojujeme se do
řady akcí, letos například do JazzFestu, Meeting Brno, Brněnské
muzejní noci, Maratonu hudby, ZUŠ
Open, výročí Moravského zemského
muzea.

Jakou novinku s orchestrem
připravujete pro brněnské
diváky?
Novinkou je každý koncert, každý
je vlastně premiéra a derniéra, a je
proto dobré ho nepropásnout.
Letošní sezona již v podstatě končí
a naskýtá se tak jediná možnost
navštívit poslední koncerty v Besedním domě 4. a 5. května, na programu Bach, Ravel, Schnittke
a Stravinskij. Hodně zajímavý bude
určitě také závěrečný společný koncert Mozartových dětí a Filharmonie Brno 18. června. Bude na pomezí klasiky a jazzu, zapojí se
bigbandy a pozor, odehraje se
v pavilonu A na Výstavišti. Ale už
nyní se můžete těšit na sezonu další, pilně se na ni připravujeme.

Jaké je brněnské publikum?
A chodí k vám i děti?
Brněnské publikum je skvělé, věrné,
poučené, zvídavé. Kromě našeho
jádra, tedy abonentů, se nám rozrůstá návštěvnost mladé generace,
která dokonce převažuje. Děti k nám
chodí s rodiči a prarodiči na oblíbenou abonentní rodinnou řadu, která
je vždy vyprodaná, a jsou mnohdy
tím nejlepším, nezatíženým publikem. Koneckonců si je vychováváme od prvního momentu, úspěšně
již čtyři roky pořádáme orchestrální
koncert Mozartův efekt, který je speciálně určen pro nastávající rodiče
a jejich nastávající děti. Na tomto
koncertě nám pak klesá věkový průměr na mínus 7 až 1 měsíc…

Jak váš koncertní a festivalový
program zasáhne uzavření
Janáčkova divadla kvůli rekonstrukci?
Již nás zasáhlo, v této sezoně jsme
museli přesunout jednu řadu do
Besedního domu. Přidali jsme jeden koncert, takže hrajeme ve formátu středa, čtvrtek, pátek, ale
stejně neuspokojíme všechny
posluchače. Řada je vyprodaná,
a proto jsme zavedli Stání+, zlevněné vstupné na stání, kde vás uvaděčka usadí na poslední chvíli na
neobsazené místo. V příští sezoně
bude ještě hůř, přesouváme
i poslední řadu z divadla, tentokrát
na starý dobrý Stadion. Prosím
naše posluchače, ať to s námi
vydrží, za pár let je čeká sladká
odměna v podobě nového sálu.

Profil
Jaké je vaše nejoblíbenější
místo v centru Brna? A co se
vám naopak nelíbí?
Celé centrum Brna je moje srdeční
záležitost, pocházím z Řečkovic
a postupně jsem se propracovala až
do vysněného centra, bydlím na
Veveří. Bohužel odvrácenou stranou
příjemného místa je existence hospod a klubů, která se už pomalu blíží
ostravské Stodolní. Nic proti pohodě,
ale když vám v noci hulákají opilci
pod okny a vy musíte ráno do práce,
moc příjemné to není. Ale jinak si
neumím představit lepší místo pro
život, všechno pěšky, nepotřebujete
auto, potkáváte příjemné lidi.
A především – je to krásné, jen tak
chodit a kochat se fasádami, stromy,
příběhy. Jediné, co se mi nelíbí, je
invaze aut, o které zakopáváme na
chodníku a vizuální smog, čili všechny ty reklamy na každou blbost, ještě
k tomu náležitě barevně vyvedené.
Ale v tomto ohledu klobouk dolů před
Brnem-střed, tady je už hodně vidět,
že se na očistě veřejného prostoru
pracuje, je to radost. A auta se snad
taky brzy vyřeší.
Milí Brňané, važme si toho, co Brno
nabízí. Někdy nám to přijde normální, ale každý dirigent či sólista, který
poprvé dorazí do Brna ze světa, je
naprosto okouzlen, až se musíme
smát. Brno – vysněné město! Máme
nádherné nepřeplněné město s historií a drivem do budoucna, inteligentní lidi, jednu z největších kulturních a hudebních nabídek na světě.
A až usednete v novém sále, nebudete z Brna už vůbec chtít odejít!

Kateřina Dobešová
Foto: Jiří Jelínek

Marie Kučerová vystudovala
historii a muzikologii na Masarykově univerzitě, studovala
také v zahraničí, program
Music and Media při Holloway
University of London a kurz
programingu televizního vysílání při Cirnea v Paříži. V osmdesátých letech pracovala
v Památníku Leoše Janáčka
a v Českém hudebním fondu,
od roku 1989 pak v hudební
redakci České televize. Tam se
roku 2002 stala šéfdramaturgyní hudebních a divadelních
pořadů. Na postu ředitele Filharmonie Brno v roce 2013
nahradila Zbyňka Matějů,
navazuje ale především na to,
jak orchestr dramaturgicky oživil a pro veřejnost omladil
David Mareček, který z Brna
odcházel vést Českou filharmonii. Byla členkou několika
odborných výborů a členkou
porot mezinárodních festivalů:
Zlatá Praha, Rose d‘Or, Prix
Italia, EMMY. Vede přednáškové cykly hudebního managementu na JAMU a také zasedá
v grantové komisi Ministerstva
kultury ČR. Bydlí v Brně, má
dvě dospělé děti a dva maličké
vnuky. Navzdory talentu se děti
hudbě nevěnují, ale mají ji rády,
a jak to jde, přijdou na koncert.
Chlapečci chodí na rodinné
abonmá od jednoho roku, které
mají moc rádi. Miluje hudbu,
snaží se chodit na všechny
koncerty filharmonie. Jak říká,
je to živá hudba, zcela jiná
energie. Nejraději relaxuje
v ústraní bez lidí, takže lázně,
kolo, cestování.
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Inzerce
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VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ
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opravy hodinek všech značek
výměna baterie od 60,- Kč
test vodotěsnosti a přesnosti
baterie do naslouchadel 79,- Kč
ROTAX Jánská 10, Brno
www.rotaxcz.com

www.podlahyslezak.cz

STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ

KLIMATIZACE
VODOINSTALATÉRSTVÍ

Tel.: 607 042 350, www.poraten.cz
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postele
jednolůžka
rozkládací pohovky
sedací soupravy
křesla

– zdravotní matrace a rošty
– atypická výroba
– montáž zdarma, odvoz
starého nábytku k likvidaci
– výhodný nákup
přímo od výrobce
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činnosti s kostkami LEGO® podle denního
tématu, ale i zábava na čerstvém vzduchu
provozní doba tábora od 8.00 do 17.00 hod.
celodenní jídlo a pití zajištěno
Termíny: 10.-14.7., 17.-21.7., 24.-28.7.,
31.7.-4.8., 7.-11.8., 14.-18.8.,
21.-25.8., 28.8.-1.9. 2017
Místo: Brno (Vodova, Voroněžská)
prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
info@ustohal.cz
mobil: 604 238 700
e-shop: www.nabytekustohal.cz

otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod
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Oftal poradí s jakýmkoliv problémem očí. Neplaťte za co nemusíte!
Oční klinika Oftal funguje v Brně už deset let. Byla prvním soukromým pracovištěm v České republice, kde začali provádět laserové korekce zraku. Dnes se tamní odborníci dokážou vypořádat téměř s jakýmkoliv problémem očí a nabízí svým pacientům nejrůznější typy očních vyšetření
a operací. Více informací nám v rozhovoru poskytl sám primář oční kliniky a známý specialista v oboru Juraj Urminský.
Čím se oční klinika Oftal liší od ostatních pracovišť?
Jde nám především o individuální přístup ke klientovi. Každý člověk je jiný,
a proto se snažíme nabídnout každému
pacientovi řešení na míru. Vždy dbáme
na to, abychom léčili celé oko a ne pouze
vybranou chorobu. Po ukončení léčby
nebo po úspěšné operaci zůstává pacient
i nadále naším klientem, pokud si to přeje.
Jako jedno z mála privátních pracovišť
se také snažíme nemocem oka předcházet. V ambulanci oční kliniky provádíme
preventivní vyšetření dospělých i dětských
pacientů. Máme samozřejmě smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami.
Které operace provádíte na Vaší klinice nejčastěji?
Nejčastějším typem chirurgického zákroku je
operace šedého zákalu s využitím speciálních
nitroočních čoček. Dále pak laserové operace
rohovky k odstranění různých typů dioptric-

S NÁMI UVIDÍTE
SVĚT KRÁSNĚJŠÍ
kých vad jako je krátkozrakost, astigmatismus, dalekozrakost nebo jejich kombinace.
V poslední době rovněž výrazně narůstá
počet pacientů kteří chtějí dobře vidět na
čtení. Těm implantujeme speciální prémiové
multifokální a trifokální nitrooční čočky.
Přibývá i kosmetických úprav očních víček.
Jak si podle Vašeho názoru v současné době vede obor
oftalmologie a oční chirurgie?
Musím říci, že tento obor zaznamenal za
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OPERACE ŠEDÉHO
ZÁKALU ZDARMA
Jsme specialisté v operaci
šedého zákalu

poslední roky téměř raketový nárůst. Nové
technologie pro diagnostiku očních nemocí
a na to navazující rozvoj operačních technik
a zdravotnických prostředků umožnily léčbu
takových stavů, které ještě před pár lety nebylo možné léčit vůbec nebo jen velmi omezeně.
Některé operace, včetně laserových korekcí
zraku, nejsou však vhodné pro každého. Je
proto třeba velmi pečlivě vybrat si takové
pracoviště, kde Vám poskytnou nejen podrobnou diagnostiku, ale také individuální

konzultace a péči. Neuvážený krok totiž
může vést k trvalému poškození zraku. Na
naší oční klinice bereme bezpečnou léčbu
a zdraví pacienta jako absolutní prioritu.
S čím může počítat pacient, který zavítá na Vaši
oční kliniku?
Vážíme si každého klienta, který k nám
přijde, ať už má akutní problém nebo ho
zajímají možnosti operace. Po základním
vyšetření přístrojovou technikou následuje detailní vyšetření očním specialistou. Na
základě toho je pak stanoven další postup
léčby, kontrol a celkové péče.
V případě operace si pacient kromě termínu
může vybrat i chirurga, který zákrok provede.
Podrobnější informace, kontakty a otevírací
dobu naší kliniky najdete na našem webu
www.oftal.cz nebo můžete zavolat na naši
recepci 545 234 565.
Text: Bc. Alena Příhodová

Inzerce

BRIGÁDY

Hledáme spolehlivé paní
(studentky, důchodkyně, maminky)
na úklid domácností a kanceláří.
Zakázky podle zájmu a domluvy,
i ve večerních hodinách.

FYLA – tel.: 603 434 250;
fyla@fyla.cz, www.fyla.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
24. 4.–14. 5. Chřestové dny
26. 5.
Úvodní ohňostroj nad Špilberkem. Možnost
zakoupení konzumačního lístku za 230 Kč.
Červen
Nabídka z ryb
24. 6.
Ohňostrojný epilog nad Špilberkem.
Možnost zakoupení konzumačního lístku za 230 Kč.
Červenec Nabídka z letního ovoce, grilované speciality.
11. 8.
Letní noc hotelu Myslivna
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!

PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

10.–14. 7. 2017
14.–18. 8. 2017
17.–21. 7. 2017
21.–25. 8. 2017
2 8.–1. 9. 2017
24.–28. 7. 2017
28.
CELODENNÍ PROGRAM 8.30–15.30 hodin

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim
Cena: 2.850 Kč (členové 2.650 Kč) / turnus
Více info na: www.kravi-hora.cz

NOVÁ VETERINÁRNÍ KLINIKA
VetPark v BRNĚ
Jsme tým lékařů a techniků jehož předností je jak vlídné zacházení
a nadstandartní péče o naše pacienty, tak vstřícné a empatické jednání.
Nabízíme moderní zázemí a vynikající přístrojovou vybavenost
(počítačová tomografie, rentgen, ultrazvuk, skiaskop, endoskop aj.).
Nyní akční ceny očkování, kastrací, sterilizací, čištění zubního kamene.
Přijďte se sami přesvědčit.

www.vetpark.cz

tel.: 725 969 964

Diagnostika – chirurgie – urgentní medicína
stomatologie – anesteziologie – interní medicína
kardiologie – prevence a reprodukce
PO–PÁ 9–12 + 13–19 / pohotovost
NE 13–19
ul. Heršpická 1009/11c – za rohem Pet Center
Parkování zdarma

www.pohrby.cz

www.kia.com

První Kia Red Cube
showroom v ČR.

Při předložení tohoto inzerátu Vám bude poskytnuta
10% sleva na opravu (materiál+práce) zjištěných závad.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS VOZŮ KIA.
MÁME OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU.
AGROTEC, a. s., Chrlická 1153, 664 42 Modřice, Tel.: 548 133 850,
E-mail: kia.brno@agrotec.cz, web: www.agrotecauto.cz
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Inzerce
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tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m

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

800 800 099
r

Pro renomovanou advokátní kancelář
hledáme ke koupi v Černých Polích,
Masarykově čtvrti nebo Králově Poli
nemovitost vhodnou ke zřízení
t
ovitos
sídla firmy.
e nem
t
ě
n
d
í
u
b
Na

Zajistím konkrétní nabídku
od zájemce.

Jan Ryšavý

602 156 824

specialista pro komerční nemovitosti

eném
prověř ci
zájem

jan.rysavy@realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

PRAČKA
ZWY61005WA

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

5.990 Kč
DOPRAVÍME, INSTALUJEME
A NEFUNKČNÍ ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728
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ZLATO,
STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE,
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

Pozvánky
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Pozvánky
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Naše školy

Gratulovali jsme ke Dni učitelů

Druhá zleva, Mgr. Pavlína Stará, řídí školku v MČ Brno-střed
Pět brněnských pedagogů převzalo u příležitosti Dne učitelů
na Nové radnici významná
ocenění. A radnice Brno-střed
u stejné příležitosti ocenila tři
ředitele škol za dlouholetou
pedagogickou práci.
Ocenění za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost obdržela
na Nové radnici i zástupkyně
MČ Brno-střed, Mgr. Pavlína Stará, ředitelka MŠ Pod Špilber-

kem. Dalšími oceněnými jsou
Mgr. Zdenka Pokorná, učitelka
ZŠ J. A. Komenského a MŠ nám.
Republiky, a Mgr. Martin Jurtík,
učitel ZŠ Otevřená. V kategorii
významná pedagogická osobnost
roku získaly ocenění Mgr. Olga
Novotná, učitelka ZŠ Vejrostova,
a Mgr. Michaela Jedličková, ředitelka ZŠ Kuldova.
Den učitelů byl také motivem, proč
starosta Martin Landa a místostarostka JUDr. Michaela Dumb-

Poděkovali jsme dlouholetým ředitelům našich škol
rovská pozvali na radnici Brno-střed trojici dlouholetých pedagogů a ředitelů základních škol
na Brně-středu, kteří v letošním roce odchodem do důchodu
ukončí svou aktivní pedagogickou
dráhu, aby jim poděkovali za jejich
kvalitní a obětavou práci pro děti.
Děkujeme tímto Mgr. Blance
Kloudové ze ZŠ Horní 16,
Mgr. Zbyňku Krejčířovi ze ZŠ
Hroznová 2 a Mgr. Leopoldu
Trněnému ze ZŠ Antonínská 3.

„Vážíme si práce všech našich
pedagogů, víme, že v dnešní
době to rozhodně není práce lehká. Považovali jsme však za vhodné vyzdvihnout a ocenit práci
těchto tří významných a dlouholetých pedagogů, protože jsou
učitelé a také ředitelé tělem i duší
a my jsme se na ně mohli ve vedení škol dlouhodobě spolehnout,“
řekla k ocenění JUDr. Michaela
Dumbrovská, místostarostka MČ
Brno-střed.
 (kad)

Bezpečně v online prostředí
V ZŠ Křídlovická se konal
v Brně ojedinělý preventivní
program Bezpečně v online
prostředí pořádaný společností Avast společně s youtuberem
Jirkou Králem.
Program měl formu přednášky,
na které odborníci předávali cenné rady našim žákům, jak se chovat bezpečně v online prostředí,
kde se denně pohybují. Na závěr
přednášky vznášely děti dotazy
k danému tématu a všichni přednášející ocenili, jakými vědomostmi jsou naše děti vybaveny.
Děti nadchlo také osobní setkání

Youtuber Jirka Král byl hlavním trhákem programu

s youtuberem Jirkou Králem, který je jejich idolem. Po skončení
přednášky proběhla autogramiáda a fotografování. Přidáváme
několik postřehů od žáků: „Když
nám paní učitelka řekla, že přijede JIRKA KRÁL, nemohl jsem
tomu uvěřit. Strašně jsem se těšil.
Akci jsem si velmi užil, naučil jsem
se spoustu nového o bezpečnosti
na internetu a jak se bránit virům.“
Massimo di Lenardo. „S Jirkou to
bylo super! O internetu jsem se
dozvěděla spoustu nových věcí,
o kterých jsem ani nevěděla.“ Justýna Stejskalová.

Mgr. Jana Drexlerová

Projekt Grammy na ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21
V Brně snad už není žádná
škola, která by dětem nenabízela nějaké volnočasové vyžití. Kolektivní umělecké nebo
sportovní aktivity napomáhají
rozvoji osobnosti dítěte během
povinné školní docházky.
I na naší škole nechceme, aby se
děti odpoledne nudily. Proto určitě

i rodiče žáků uvítali rozšířenou
nabídku mimoškolních aktivit
díky novému projektu Grammy
v 2. pololetí školního roku. Pod
vedením našich pedagogů mohou žáci hrát ve Školní kapele,
tančit v kroužku Jiloro, modelovat
z hlíny v Keramice pro 1. stupeň,
učit se hrát na flétnu, chodit do
badatelského klubu Svět pod

lupou, pochopit pojmy z oblasti
finanční gramotnosti v klubu
Moneta, nebo si zacvičit v Aerobiku. Pro zdatné počtáře tu máme
Klub malých matematiků pro
první stupeň a Klub rozvoje matematické gramotnosti pro ty starší.
Díky nově vybaveným dílnám
mohou kluci a holky zhotovovat
zajímavé výrobky v Technickém

klubu. Ti, kteří rádi čtou, mají možnost s Klubem čtenářské gramotnosti druhého stupně využívat
bohaté nabídky knih školní
knihovny. Přejeme našim žákům
hodně zábavy, mnoho poznání
a spoustu zážitků. I u nás platí
známé heslo škola hrou.


Mgr. Zdenka Barcuchová
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Volný čas

Hvězdárna zve na májové akce
Co tradičního i netradičního
nás čeká v měsíci květnu na
Hvězdárně a planetáriu Brno?
Všichni milovníci pořadů v sále
digitária pod umělou hvězdnou
oblohou se mohou těšit vždy
ve středu, pátek, sobotu, neděli
i na svátek 8. května na ohňostrojnou přehlídku v představení Nebe v plamenech.
Takovýto ohňostroj u nás ale dostává ještě jiný rozměr. Nejedná
se pouze o přehlídku barevných
světel, každý návštěvník si odnese spoustu zajímavých informací.
Během pořadu poodhalíme zajímavosti a tajemství spojená
s potřebou a touhou lidí přenést
oheň až ke hvězdám. Součástí
představení bude ukázka polárních září a krátká laserová show,
takže je rozhodně na co se těšit.
Pro menší návštěvníky a zájemce
o svět dinosaurů zůstává pro velký zájem pořad Soumrak dinosaurů. Na dobrodružnou cestu

Každý program v digitáriu na hvězdárně je velký zážitek
pradávnými lesy, pustinami, vzduchem i časem se vydáme s naším
digitáriem vždy o víkendu a také
1. a 8. května. A aby toho cestování nebylo málo, přichystáno je
hned několik zajímavých cestopisných přednášek a dobrodruhů, kteří se na takové cesty
vydávají. Ve středu 3. května nás

navštíví 24letý excentrický poutník Ladislav Zibura a provede
nás Pěšky mezi buddhisty
a komunisty. Za posledními žijícími lidojedy budeme cestovat
s fotografem a novinářem Tomášem Kubešem 9. května.
A astronomický úkaz nazývaný
na souostroví Moluk „Gerhana

Matahari Total“ nám představí
16. května známý český astrofotograf Petr Horálek. Až do vesmírných dálek se pomyslně
vydáme také díky filmu Arrival
(Příchozí), který se svým silným
příběhem obletěl svět. Že se
v kategorii filmů sci-fi nemusí jednat jen o honičky s příšerami, se
můžete na vlastní oči přesvědčit
11. května v 18 hodin.
Na téma science-fiction pak navážeme specifickým britským
humorem ve scénickém čtení
LiStOVáNí přímo na Ručníkový
den 25. května ve 20 hodin.
První část pětidílné stopařské trilogie Stopařův průvodce po Galaxii představí herci Lukáš Hejlík,
Pavel Oubram a Věra Hollá.
A pokud to náhodou ještě nevíte
a chtěli byste stopovat vesmírem
– nezapomeňte si vzít ručník.
A taky klikněte na:
www.hvezdarna.cz.


Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

Pojďte s námi posnídat fair trade
Přijďte společně a férově posnídat na podporu lokálních
a fairtradeových pěstitelů a zasadit si svoji sazeničku. V sobotu 13. května se v Brně
uskuteční hned dva pikniky
s názvem – Férová snídaně
NaZemi na podporu fairtradeových a lokálních pěstitelů.
Brno se tak přidá k více než stovce míst po celé ČR, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby
vyjádřily svůj zájem o pěstitele
a pěstitelky, jejichž plodiny se
dostávají na náš stůl. Akce se
koná v Brně již posedmé, a to
vždy na Světový den pro fair trade. Pořádá ji nezisková organizace NaZemi a SEV Hlídka ve
spolupráci s městem Brnem. To
v současné době usiluje o získání
titulu Fairtradeové město. Pikniky
proběhnou od 10.00 hod. v Björnsonově sadu a v parku pod Špil-

Férová snídaně NaZemi
13. 5. 2017 od 10.00 hod.
v Björnsonově sadu
a v parku pod Špilberkem

Fair trade snídaně má v Brně vždy velikou účast
berkem. Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si přinesou
vlastní dobroty, ať už fairtradeové
nebo lokální. Může to být fairtradeový čaj či káva, bábovka s fairtradeovým cukrem a kakaem či
fairtradeové banány. To vše mohou doplnit lokálními farmářskými
a domácími produkty. Dobré je
také vzít si deku či něco na sednutí. Snídaně na Špilberku se koná
v režii Střediska ekologické výchovy Hlídka a proběhne na louce
a terase před střediskem a v pří-

22
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2017

padě deště uvnitř budovy střediska, piknik v Björnsonově sadu
pořádají dobrovolníci organizace
NaZemi.
Další místa jsou průběžně aktualizována na webových stránkách
www.ferovasnidane.cz.

Malá zahrádka taky
zahrádka
Společně s piknikem pod Špilberkem bude probíhat od 10 do
14 hodin osvětová akce Malá
zahrádka taky zahrádka, která

ukáže, že i z mála lze vytvořit
vlastní zahrádku.
Návštěvníci si budou moci nejen
prohlédnout nejrůznější varianty
malých záhonků, leckdy vytvořené z neobvyklých materiálů,
ale také budou mít možnost vyrobit si samozavlažovací květináč
z recyklovaných materiálů a odnést si v něm vlastnoručně
přesazenou sazeničku rajčete,
papriky, naťové petrželky či dalších bylinek.

Mgr. Vladimíra Dolejšová

Volný čas

Brněnská muzejní noc proběhne 20. května
Oblíbená noc, během níž návštěvníci putují muzei a galeriemi, se bude letos konat již potřinácté. Každým rokem narůstá
počet zapojujících se institucí,
pro rok 2017 jich bude hned 28.
Kromě zakládajících členů, kterými
jsou Moravská galerie, Technické
muzeum nebo Moravské zemské
muzeum se připojí i Česká národní
banka, krajský úřad nebo nedávno
vzniklé galerie Strom a Pitevna.
Návštěvníci se tak budou moci
podívat do dalších netradičních
prostor a samozřejmě je čeká
bohatý doprovodný program.
Kupříkladu ti, co zavítají do Fait
Gallery, si budou moci vyšít obraz
s umělkyní Danielou Mikuláško-

Do brněnské muzejní noci se zapojí i Místodržitelský palác
vou, Moravské zemské muzeum
láká na módní přehlídku, z malířského workshopu v Pražákově
paláci si lidé odnesou tematickou

plátěnou tašku, v Uměleckoprůmyslovém muzeu zhlédnou dokumentární cyklus Kmeny i stejnojmennou výstavu, kterou pro

Moravskou galerii připravil Vladimír
518. Děti si užijí velkou výstavu lega
v Technickém muzeu, pokusy ve
VIDA centru nebo výtvarné dílny
v Diecézním muzeu.Vstupy do jednotlivých institucí budou buďto dobrovolné, nebo za symbolický poplatek. Dopravní podnik města
Brna zajišťuje rozvoz mimořádnými
autobusovými linkami zdarma, a to
po předložení bezplatné jízdenky,
které se budou vydávat od 17. do
19. května na vyznačených infopointech, jedním z nich bude
i historický autobus na náměstí
Svobody. Kompletní program
Brněnské muzejní noci najdete
v informační brožuře, na webu
www.brnenskamuzejninoc.cz a na
facebooku.
 (kad)

Osobnosti současného vinařství zvou do Otevřené zahrady
Již pátý ročník seriálu zahradních degustací s názvem Víno
zblízka začíná 18. května. Otevřená zahrada Nadace Partnerství se tak každý druhý letní
čtvrtek promění v rozkvetlé
degustační království a nechá
návštěvníky nahlédnout do tajů
moravských vín. Přijďte strávit
příjemný večer ve společnosti
lahodného vína a přátel.
Letošní novinkou jsou degustace
s osobnostmi současného vinařství. „Každý ze čtyř večerů bude
patřit jedné významné osobnosti
současného vinařství. Je nám ctí,
že účast potvrdili pánové, jež mají
dobré jméno jak mezi vinařskou
veřejností, tak mezi kolegy vinaři.
Postupně se představí pánové
Miroslav Volařík, Miloš Michlov-

Na degustacích Víno zblízka panuje vždy výborná atmosféra
ský, Pavel Vajčner a Jan Stávek.
Každý z nich s sebou přivede
hosta, který si podle něho zaslouží pozornost návštěvníků. Setkat
se s vinaři a osobně s nimi o jejich
vínech pohovořit je opravdu jedi-

nečná příležitost,“ popisuje festival ředitel Juraj Flamik. Zbývajících pět letních podvečerů nabídne, jak jsou již návštěvníci
z předchozích let zvyklí, volnou
degustaci vinařských obcí či spol-

ků. Postupně přijedou svá vína
představit vinaři z Dolních a Horních Věstonic, z Velkých Pavlovic,
vinaři z Moravské Nové Vsi, ze
spojených obcí Nový Šaldorf-Sedlešovice a festival uzavřou
ve čtvrtek 7. září vinaři Dolnokounicka. Každý večer bude doprovázen živou hudbou a s širokou
nabídkou lehkého a čerstvého
občerstvení bude na místě gril La
Bouchée. Více informací o festivalu a vstupenky ke koupi najdete
na www.vinozblizka.cz.

Zdeňka Prokopová

Víno zblízka
začíná od 18. 5. 2017
Otevřená zahrada

Lužánecký Guláš Fest 2017 se blíží
Všichni příznivci dobrého jídla,
pití a zábavy jsou zváni v sobotu 13. května 2017 od 10.30 hod.
do areálu tenisových kurtů
BLTC a přilehlého parku Lužánky na III. ročník klání o nejlepší
guláš.
Předpokládaná účast minimálně
patnácti čtyřčlenných soutěžních
týmů poskytuje záruku rozmanitosti a určitě si každý najde ten svůj
nejchutnější guláš. Soutěž je koncipována jako otevřená – zúčastní

se amatérské, poloprofesionální
i profesionální týmy odkudkoliv.
Své týmy představí i brněnští herci
Zdeněk Junák a Jakub Uličník
nebo moderátor Borek Kapitančik.
Každý z návštěvníků akce se automaticky stane součástí veřejné
poroty tím, že vhodí hlasovací tiket
do urny soutěžního týmu, kde mu
nejvíce zachutná. Vítězem se pak
stane soutěžní tým s největším
počtem lístků. Vedle již zmíněné
pestré škály gulášů budou mít
návštěvníci možnost ochutnat

i čerstvé pochoutky, právě vytažené z místní udírny, speciality z grilu,
a vše zapít výbornými dalešickými
pivy, moravskými víny či ovocnými
pálenkami. V průběhu celého dne
bude připraven bohatý kulturní
program ve spolupráci s Městským
divadlem Brno, zahraje ZZ TOP
Revival Band, muzikálové melodie
zazpívají herci MdB, diváci si
budou moci zasoutěžit v pojídání s maxijedlíkem Jaroslavem
Němcem, typickou atmosféru
dotvoří flašinetář Jarda Záděra.

Guláš Festem diváky provede
herec a bavič Alan Novotný. Pro
děti bude připravena zdarma lanová dráha, minitenis s profesionálními trenéry, lezecká stěna, prezentace a testování koloběžek
Crussis, Kostka a Yedoo a další.

(kad)
Lužánecký Guláš Fest 2017
13. 5. 2017 od 10.30 hod.
park Lužánky
– tenisové kurty BLTC
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Centrum pro rodinu a sociální péči slaví 25. narozeniny
Letos uběhne už 25 let od založení brněnského Centra pro
rodinu a sociální péči (CRSP)
a to je opravdový důvod k oslavě. A kdy jindy oslavit narozeniny takové organizace, než
v Týdnu pro rodinu, který proběhne 14.–19. 5. 2017.
Hned v neděli 14. 5. se bude
konat v sídle CRSP na Biskupské 7 v Brně Den pro rodinu.
V 10.30 hod. proběhne mše sv.,
kterou v katedrále sv. Petra a Pavla bude sloužit otec biskup Vojtěch
Cikrle, a od 12.00 hod. bude připraven bohatý program pro celé
rodiny. Návštěvníci se mohou těšit
na zábavná stanoviště v duchu

tématu Týdne pro rodinu: Hledáme své kořeny, tvoření – dárek
pro maminku, velké deskové hry
Figurkov a také na fotokoutek. Pro
děti bude ve 13.30 hod. nachystáno představení divadla S radostí
a v 16.00 přijde také kouzelník.
Zkrátka nepřijdou ani dospělí, pro
které bude připravena přednáška
Mgr. Mileny Mikulkové: Kupředu
přes minulost, aneb Co přináší
zkoumání rodinné historie.
Samozřejmostí je občerstvení
vhodné i pro děti, které tentokrát
zajistí Medovinka Hlinsko. Celý
Den pro rodinu se bude konat pod záštitou diecézního
biskupa brněnského Mons.
ThLic. Vojtěcha Cikrleho.

V úterý 15. 5. proběhne na brněnském magistrátě Kulatý stůl
s aktéry rodinné politiky města
Brna. V úterý 16. 5. bude v centru
Den otevřených dveří, a to od
12.00 do 17.00 hod., a ve stejný
den proběhne od 15.30 přednáška Porod by měl mít svůj pravý
čas, ale…, která je zároveň součástí Světového týdne respektu
k porodu. Ženy 40+ mohou zavítat do Zdravotního cvičení ve
středu 17. 5., 15.00–16.00 hod.,
rodiče s dětmi budou moci nahlédnout do odpoledního dětského klubu KERáček, a sice ve
čtvrtek 18. 5. od 14.00 hod. Dětský klub je alternativou školní družiny pro žáky 1.stupně základních

škol, které mají nedostatečné
kapacity školních družin. A v úplném závěru Týdne pro rodinu
proběhne ochutnávka Manželských večerů, což je program,
který CRSP zavedlo letos do své
programové nabídky jako novinku. V pátek 19. 5. se bude konat
poslední z osmi setkání, které je
koncipováno tak, že na něj mohou přijít i jiné manželské páry
vyzkoušet si program a nasát
atmosféru. Veškeré informace
naleznete na internetových stránkách 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

Plaváčci připravují letní kurzy
Hlavním cílem našeho plaveckého klubu v Brně je vybudovat
u batolat, kojenců, předškoláků
a školáků kladný vztah k vodě,
naučit je potápět, skákat do
vody, základům plavání a záchranným polohám.
V bazénu na Kraví hoře můžete
začít plavat s dětmi od jednoho
roku. Kurzy probíhají dopoledne
v bazénu s teplotou vody 33 °C,
pro děti od tří let pořádáme hravé
lekce s rodiči i bez rodičů a pro
děti od šesti do dvanácti let pořádáme zdokonalovací plavání
v plavecké dráze. Předškoláci se
u nás naučí základní plavecké
pohyby a dovednosti, nebát se

Děti se v kurzech naučí základní plavecké návyky
vody, orientovat se pod vodou,
osvojí si správné dýchání, naučí

se splývat a připravíme je na
samostatné plavání. Školáci se

zdokonalují v plavání v dráze, plaveme v bazénu na Kraví hoře
a děti se naučí plavat tak, aby se
bez obav mohly i samy vydat do
neznámé hluboké vody. Zvládnou
alespoň dva plavecké styly
a budou si umět poradit v nečekaných situacích u vody. S dětmi od 6 měsíců plaveme také
v bazénu na Třídě Generála
Píky 11. Pro děti připravujeme
také letní intenzivní kurzy plavání,
letní příměstské tábory, tábor na
Hálově mlýně pro děti od 6–14 let
a pobyt pro rodiny s dětmi na
Vysočině. Více informací jak o plavání dětí, tak i o letních aktivitách
najdete na www.plavacci.com.

Šárka Květoňová

Užijte si kreativní dovolenou s Lipkou
Lipka myslí v létě nejen na děti,
ale také na dospělé, kteří rádi
tvoří z přírodních materiálů.
Letos připravuje dva týdenní
programy formou příměstského tábora: Řemeslné léto na
pracovišti Lipová a Košíkářské
léto na pracovišti Kamenná.
Oba v termínu od 31. července
do 4. srpna.
Řemeslné léto nadchne všechny, kdo hledají velké množství
inspirace z různých oblastí. Těšit
se mohou na tvorbu z textilu,
vyrábění ze dřeva a také nejrůznější využití rostlin. Tradičně nebudou chybět nápady na Vánoce

Vyrobte si něco pěkného a potkejte se s novými lidmi
a Velikonoce, ale na programu je
také novinka. Tou letos bude Den
druhých šancí, kdy účastníci
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dostanou návody a náměty, jak
vdechnout nový život starým
věcem – například jak vyrobit

mozaiku nebo drátovat nádoby.
Košíkářské léto čeká na ty, kdo
se chtějí naučit anebo zdokonalit
v umění pletení z proutí nebo pedigu. Při výrobě košů z vrbového
proutí a dalších výrobků příjemně
zrelaxujete a naučíte se využívat
plochý materiál pro výrobu košů
či pojízdných tašek. „Na košíkářské léto se těším – vyčistím si
u pletení hlavu, zbavím se stresu
a můžu začít znovu s čistým štítem,“ chválí si program Kamila Balcaříková, která se ho zúčastňuje
pravidelně. Podrobnosti k oběma
akcím najdete na www.lipka.cz
v sekci Kalendář akcí.

Veronika Neckařová

Volný čas

Co se děje v květnu v Lužánkách?
Přehlídka mladého designu,
mezinárodní taneční festival
nebo den plný žonglování, to
vše pod širým nebem a v režii
SVČ Lužánky. Užijte si slunečný máj a vyrazte na jednu
z lužáneckých květnových akcí.
Lužánky osvěží mladý design
Pokud se vám zdá, že v Brně je
málo míst, kde nakoupit pěkné
designové a neokoukané věci jak
na sebe, tak i do domácnosti,
nezoufejte.
Již brzy máte možnost zhlédnout
to nejlepší z brněnské designové,
módní, umělecké i gastronomické
scény, to vše pod jednou střechou
v zahradě a galerii Lužánky –
pracoviště Lidická. V pořadí již třetí prodejní přehlídka krásných
a ušlechtilých, chutných a voňavých radostí a drobností s názvem

Žonglování je nejen u dětí velmi oblíbené
D.A.F.F.F. se uskuteční v sobotu
20. května od 10 do 20 hodin.
Brno opět ožije tancem a pohybem
Na konci května Brno opět ožije
tancem a pohybem. Již poosmé
se sjedou soubory z nejrůznějších
končin republiky i ze zahraničí
a společně zahájí mezinárodní

festival tance, tanečního a pohybového divadla s názvem TANCESSE. S tancem se setkáte
od pátku 26. května do neděle
28. května v parku v centru města, v divadle BARKA i v zahradě
SVČ Lužánky. Letos se festival
uskuteční také formou Open Air.

„Chceme nalákat na představení
i náhodné kolemjdoucí, dostat
tanec mezi lidi. V tomto záměru
nám vyšlo vstříc Janáčkovo divadlo. Představení OPEN AIR se
uskuteční před budovou Janáčkova divadla v sobotu v 16 hodin,“
uvedla ředitelka festivalu Věrka
Bělehrádková. Festival pořádá
SVČ Lužánky ve spolupráci
s tanečním souborem Cyranovy
boty.
Den plný žonglování
Přijďte 28. května oslavit Den
žonglérů a přiučte se cirkusovému
umění! Letos již patnáctý ročník
svátku žonglérů, který připravuje
lužánecké pracoviště Legato a cirkus LeGrando. Akce bude plná
intenzivních žonglovacích workshopů pod vedením těch nejlepších žonglérů od nás i ze zahraničí.

Milena Bogdálková

Latinská Amerika na Moravském náměstí? Proč ne
Chcete si zažít tu pravou Latinskou Ameriku, a to přímo
v Brně? Přijďte v pátek 2. června na Moravské náměstí na festival Merkado. Nenechte si ujít
přehlídku latinskoamerických
trhů s vybranými produkty ze
zemí Jižní a Střední Ameriky,
ochutnávku exotických jídel
a drinků, hudbu a tanec v latino
rytmu či projekci filmů.
Přímo na místě ochutnáte peruánské špízy anticuchos, venezuelské
kukuřičné placky arepas, kolumbijské taštičky empanadas, mexické tacos či argentinské steaky.
Tématem festivalu je chilli. Nebude
tedy chybět přítomnost největší
české pěstírny se sídlem v Brně
World of Chilli, která společně
s námi pořádá doprovodný pro-

Už jste někdy ochutnali peruánské špízy anticuchos?
gram.V rámci akce zahrají mexičtí
muzikanti Mariachi a brazilští Tam
Tam Batucada, kteří předvedou
typickou bubnovou show. Během
tanečního programu zatančí profesionální tanečníci salsu, bachatu,

rumbu či tango a následně návštěvníky naučí i základní kroky.
Odvážlivci se mohou zúčastnit
soutěže v pojídání chilli, na programu je i workshop malování
s venezuelskou malířkou Kata-

rinou Bohac Linares. Odpočinek
si návštěvníci mohou dopřát v houpacích sítích hamacas instalovaných přímo v areálu festivalu. Ve
čtvrtek 1. června, tedy den před
konáním samotného festivalu, proběhne ve spolupráci s Mendelovou
a Masarykovou univerzitou projekce salvadorských filmů, nebo se
můžete zúčastnit pásma přednášek věnovaných Amazonii. Akci oficiálně podporují velvyslanectví
Peru, Mexika, Argentiny, Brazílie
a Chile a Mendelova a Masarykova
univerzita v Brně. Vstup na festival
je zdarma.  Monika Zeinerová

Festival Merkado
2. 6. 2017
Moravské náměstí

Den těhotenství se letos slaví na Riviéře
I letos, již potřetí, budeme v Brně
oslavovat Den těhotenství, a to
v neděli, 7. května na Riviéře,
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, primátora města Brna, starosty městské části
Brno-střed a za podpory mediálně známých osobností.
Kmotr letošního ročníku, oblíbený
zpěvák, herec a budoucí tatínek
již třetího dítěte Tomáš Klus,

pokřtí na úvod oslav bříško
vítězky soutěže Těhotná Miss,
která proběhla v rámci výstavy
ProDítě na brněnském výstavišti
v sobotu 25. března. „Rodina je
základní buňkou společnosti…“
slýchali jsme v hodinách občanské nauky, ale věnuje se dnes
společnost dostatečně mladým
lidem, kteří plánují založit rodinu?
Mladé páry se potýkají s množstvím těžkých překážek a naši

společnost tak ohrožují nebezpečné faktory, např. civilizační
neplodnost způsobena moderním stylem života, strach ze ztráty
společenského a ekonomického
postavení kvůli těhotenství a mateřství, nebezpečně se zvyšující
věk prvorodiček a tím klesající
šance mít zdravé děti či děti vůbec
a mnohé další jevy. Český národ
bohužel pomalu ale jistě mizí,
i když se může zdát, že počet oby-

vatel neklesá. Proto vznikl Světový den těhotenství, který se letos
bude konat již potřetí. Snažíme
se, aby těhotné maminky byly vnímány jako bohyně, a tak bychom
k nim měli i přistupovat.

Majka a Michal Staňkovi
Den těhotenství
7. 5. 2017
Riviéra

25
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2017
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Letní příměstské tábory Náhradní babička na Botance
Těšíte se na léto? A co vaše
děti, už pro ně máte program?
A bylo by fajn mít jej v centru
Brna? Na rohu ulice Sušilova
a Botanická má zázemí Centrum volného času Botanka,
které je jedním z pracovišť
Kávéesky – Kulturního a vzdělávacího střediska Brna-střed,
a chystá příměstské tábory, třeba právě pro vaše děti.
Již během jarních prázdnin si
v tomto malém rodinném centru
zacvičily a výtvarně se vyřádily děti
na příměstském táboře. I přesto,

že jich nebylo mnoho, byla veselá
a kamarádská atmosféra.Výtvarné
tvoření střídalo cvičení a vycházky
po okolí. A další podobné tábory
v tomto zavedeném komorním prostředí se chystají na léto. Od
pondělí do pátku, od 8.00 do 16.00
hodin se o vaše děti postarají zkušené a spolehlivé lektorky.
10.–14. 7. 2017 tábor V DŽUNGLI TRAV: Poznáváme MIKROSVĚT s lupou v ruce. Tábor je pro
menší děti 4–7 let a čekají je hry
a úkoly v přírodě, výlety, výtvarka,
cvičení, při pěkném počasí i koupání.

21.–25. 8. 2017 tábor CESTA
KOLEM SVĚTA: Putování po
světě i po Brně pro děti od 6–11
let, plné poznávání světa všemi
smysly, výlety, výtvarka, koupání,
pokud počasí dovolí.
7.–11. 8. 2017 tábor UMĚNÍ
KE SVAČINĚ: Specialita letošního léta pro děti 6–12 let. Jak už
název napovídá, děti se budou
zabývat základními výtvarnými,
grafickými i sochařskými technikami pod vedením sympatické
a zkušené výtvarnice. Budou se
učit malbu i kresbu jako staří
malířští mistři na stojanech i ve

velkých formátech – prostě to, co
v běžných osnovách škol nenajdou. Navštíví výstavy, poví si něco
o teorii umění, ale zahrají si i prima hry. Budou tvořit venku, ale
také uvnitř učeben, kde celoročně
probíhají výtvarné kurzy amatérských výtvarníků pod vedením
profesionálů. Veškeré informace
vám rádi poskytneme v recepci
Centra volného času Botanka,
Botanická 13, Brno, e-mail:
info@botanka.cz, nebo na tel.:
541 238 664, 725 871 752.


(kad)

VIDA! Nejlevnější vstupenka jen za 90 Kč
Rádi byste navštívili zábavní
vědecký park VIDA!, ale zdá se
vám vstupné příliš vysoké?
Chcete si užít chytrou zábavu
během času, který vám zbývá
po škole či práci? Pak právě
vás potěší nová vstupenka do
VIDA!
Jen za devadesát korun si
můžete vyzkoušet všech 170
hravých exponátů, a to vždy
od úterý do pátku od 16 do 18
hodin. „Věříme, že si návštěvu
VIDA!, snad kromě batolat, užije
úplně každý a chtěli bychom o tom
veřejnost přesvědčit. Proto jsme
připravili naši odpolední vstupenku. Je to vlastně taková ochutnávka za cenu, kterou si může dovolit
téměř každý. Během dvou hodin
si nestihnete pohrát se všemi
exponáty, ale zjistíte, kolik zážitků
naše centrum nabízí,“ říká o nové

Ve VIDA centru najdete 170 hravých exponátů
vstupence ředitel VIDA! Lukáš
Richter, ředitel VIDA! Vstupenka
za 90 Kč platí pro všechny bez rozdílu věku. Nelze ji kombinovat
s dalšími slevami a není možné ji
koupit během státních svátků ani
v průběhu brněnských prázdnin.

Děti do 3 let mají vstup do zábavního vědeckého parku VIDA! zdarma. Odpolední vstupenku můžete
třeba využít k návštěvě výstavy
Klamárium, kterou najdete na
galerii VIDA! až do 9. května.Výstava 30 optických klamů vás zavede

do světa, kde se neuvěřitelné stává skutečností. Dospělí se tu mění
na trpaslíky, kulička se kutálí do
kopce a věci, které jste ještě před
chvíli na vlastní oči viděli, náhle
mizí. Na ploše téměř 5 000 m2 na
vás čeká přes 170 interaktivních
exponátů. Unikátní stálá expozice
je rozdělena do čtyř tematických
celků: Planeta, Civilizace, Člověk
a Mikrosvět. Samostatná část
Dětské science centrum je věnována dětem od 2 do 6 let. V Divadle vědy si pak můžete užít naše
pravidelná představení plná
zábavných pokusů. Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou
zpravodajství o počasí, zmrazit
vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub
záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše můžete zažít v zábavním
vědeckém parku VIDA!

Hana Laudátová

Dětský den na dvoře Městského divadla
Na sobotu 3. 6. 2017 připraví
MdB, spol. Brixton-gastro a jazyková škola Light Point pro
naše nejmenší, a nejen pro ně,
již 9. ročník oblíbeného Dětského dne. Akce začíná v 10.00
hod. slavnostním zahájením
a v pestrém programu si najdou
své nejen děti, ale i jejich rodiče, prarodiče nebo starší sourozenci.
Těšit se můžete např. na zajímavé
atrakce od Zábavního parku Merlin´s Kinder Welt z Chvalovic, děti

si budou moci vyzkoušet minitenis za asistence trenérů z Tenisové školy Brno a řadu zábavných, ale zároveň poučných her
a cvičení mají připraveny sympatické lektorky z Light Pointu. Malování na obličej zajistí Zábavný
park Bongo, dvěma vstupy se
odprezentuje taneční škola
SNEAKERS. K tradičně nejsledovanějším bodům programu
vždy patří vystoupení herců
MdB ve 13.30 a v 15.30 hodin.
Letos uvidíte část bláznivé feérie
Bítls, upravené speciálně pro tuto
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příležitost. Celým dnem nás
budou stejně jako v minulých ročnících provázet dinokrokové
Hocus a Lotus, kteří oslaví spolu
s vámi 5. narozeniny, k nimž jim
přijdou poblahopřát další kamarádi maskoti. Při této slavnostní
příležitosti bude zakrojen narozeninový dort a proběhne losování o hlavní cenu – pololetní kurz
od Light Pointu zdarma. Závěr
celého dne vyvrcholí dětskou
diskotékou. Bohaté občerstvení
po celý den bude zajištěno přímo
na Dvoře Mdb spol. Brixton-gast-

ro, všem k dispozici budou také
restaurace Nekonečno a Boulevard, nacházející se v areálu
divadelního Dvora. Vstupné na
akci je po celý den zdarma, přispět budete moci zdravotně handicapovaným dětem a týraným
osobám, prostřednictvím o.p.s.
Velvet Smile. Tak neváhejte a přijďte si užít den plný zábavy, dobré
nálady a pohody. Podrobný program a aktuality najdete na
www.detskydenbrno.cz a na FB.


Gregor Mareček

Kultura

Syntéza – Bastl Instruments
V sobotu 27. 5. 2017 od 14.00
hodin proběhne na nádvoří radnice MČ Brno-střed speciální
akce určená milovníkům elektronické hudby, můžete se těšit na workshopy, přednášky
a hudební produkce. Iniciátorem akce je skupina lidí sdružená kolem brněnské komunitní firmy Bastl Instruments, lidí
všemožně sdílejících svou vášeň pro hudbu.
Mladá společnost založená v roce
2013 se zabývá vývojem a tvorbou elektronických nástrojů.
Vznikla z principu D.I.Y., kdy
původně své produkty tzv. bastlili
na koleně. Dnes poskytují širokou
nabídku produktů od kapesních
sound boxů, po plně vybavené
modulární synthesizery. Během
svého relativně krátkého působení se jejich „krabičky“ staly bez
nadsázky světovými a prodávají
se po celé Evropě, ale i v USA
nebo Asii. Podílejí se také na
různorodých aktivitách, jako je
organizování hudebních akcí,

Netradiční uskupení Bastl Instruments vystoupí na radnici
pražení kávy, produkce nahrávacích společností NONA Records,
Bükko tapes, workshopy, tvorba
naučných videí, nebo vývoj
a výroba oblečení. Součástí jejich
konceptu je i sdílený hudební ateliér Noise kitchen. Jednou ze zde
působících zásadních postav je
i Leoš Hort (aka HRTL) oceněný
v roce 2015 Andělem v kategorii
elektronická hudba. Díky němu
se povědomí o fenoménu analogových synthesizerů šíří mezi stále početnější skupinu fanoušků.

Cílem akce Syntéza je podpora
rozvoje této hudební kultury.
Odpoledne je možné si v rámci
workshopu vyzkoušet svou stabilitu na indoboardu (balanční
deska na kuželu), nejdůležitější
je samozřejmě přednáška a následná možnost pod vedením
týmu Bastl Instruments hrát na
modulární synthesizery.
Vše bude doplněno o kavárničku,
občerstvením ze studeného bistra
(bagety, jarní závitky, housky atd.)
a chill out zone, kde budou na

zemi koberce a lidé si tak budou
moci odpočinout a dát si čaj od
zkušeného čajovníka. Hudební
produkce od 18.00 hodin se ponese ve znamení spojení kultury
synthesizerů a rapu. Mimo hudebníků ze stáje Bastl Instruments
zde vystoupí například kapela
Zázrak, což je právě přímé spojení hraní beatů na synthesizer
a rapování. Celý večer se ponese
v poklidné atmosféře klidných
tónů synthesizerů a příjemným
flow rapperů. Celá událost bude
LIVE streamována přímo na FB
události.  BcA. David Butula,
člen rady MČ Brno-střed

Syntéza – Bastl
Instruments
Sobota 27. 5. 2017
14.00–17.00 hod.
workshopy, přednášky
od 18.00 hodin hudební
vystoupení umělců
Dominikánská 2,
nádvoří radnice

Výstava fotografií 15 let Člověka v tísni v Afghánistánu
Afghánistán je země sužovaná
konflikty a přírodními katastrofami. Jeho obyvatelé trpící chudobou se musejí vyrovnávat
nejen s pokračujícími boji, ale
také se silným suchem, zemětřeseními či ničivými záplavami. Jak se s nelehkým životem
v hornaté zemi ve středu Asie
vypořádávají obyčejní lidé?
Na to vám odpoví výstava fo tografií věnovaná patnácti letům
působení Člověka v tísni v Afghánistánu.
Výstavu můžete navštívit kdy koliv od 1.–31. května před
Místodržitelským palácem na
Moravském náměstí.
Člověk v tísni začal v Afghánistánu soustavně pomáhat na podzim roku 2001 krátce po pádu
Tálibánu. Za 15 let svého působení, které si výstavou připomínáme, v zemi pomohl více než
1 000 000 místních obyvatel.
Jedním z nich byl také Assa dulláh, který žije spolu se svou
ovdovělou matkou, vlastní ženou
a sedmi dětmi na předměstí

Život v Afghánistánu je pro děti extrémně těžký
města Mazár-e Šarífu na severu
Afghánistánu, kam museli utéct
ze sousední provincie. Teď se
snaží přežít v nelehkých podmínkách. Obyvatelé afghánského venkova často kvůli lokálním
přírodním katastrofám nebo konfliktům migrují do města.
Tam ale narážejí na rostoucí
chudobu, nezaměstnanost a nedostatek pitné vody či potravin.
Assaduláh se proto společně se

stovkami dalších chudých obyvatel zúčastnil projektu Člověka
v tísni, zaměřeného na boj
s městskou a příměstskou chudobou. Člověk v tísni poskytl
místním lidem, mimo jiné, ře meslná školení, zemědělské
vzdělání a základní vybavení,
aby si i ti nejchudší obyvatelé
dokázali rozšířit jídelníček o čerstvé potraviny a získat přístup
k nezávadné a pitné vodě.

„Dříve jsme doma zeleninu moc
často nejedli. Většinou, když přišli hosté, tak jsme ji museli draze
nakoupit na trhu. V zemědělství
jsem se moc nevyznal,“ vypráví
Assadulláh.
„Teď si se vším dokážu poradit
sám. Nakrmím rodinu a díky prodeji přebytků si dokážu i trochu
přivydělat. Asi nejzajímavější je
pro mě nový fóliovník. Díky
němu teď pěstuji například okurky. Někteří sousedé se ke mně
dokonce přicházejí poradit. Takže jsem opravdu hrdý na svou
práci,“ dodává.


Monika Ticháčková
Foto: Iva Zímová

Výstava fotografií 15 let
Člověka v tísni
v Afghánistánu
od 1. do 31. 5. 2017
Moravské náměstí
před
Místodržitelským palácem
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Kultura

Sobotní posezení s Rózinkama a HCM Petra Mičky
Poslední květnovou sobotu se
můžeme těšit na příval Slováckého temperamentu v podání
dívčí punk folkové kapely Rózinky a následnou lidovou
besedou s osobitou horňáckou cimbálovou muzikou Petra
Mičky.
Přijďte v sobotu 27. května od 16
hodin do klubu Leitnerka poznat
lidové umění z pohledu různých
generací a pojetí. Rózinky jsou
dívčí folková skupina, kterou tvoří deset děvčat z malé obce poblíž
Veselí nad Moravou. Pod vedením
maminky dvou z nich a autorky

Deset děvčat z malé obce dělá velkou muziku
jejich písní, učitelky Kateřiny Mič-

Strhující Káťa Kabanová se v květnu
vrací do Janáčkova divadla
Mimořádná inscenace se po
půl roce vrací do Janáčkova
divadla. V květnu máte jedinečnou příležitost ji vidět, a to 13.
a 20. 5. 2017.
Káťa Kabanová nadchla Brňany
už před bezmála sto lety a nová
inscenace žijící režisérské legendy Roberta Carsena opět ukázala
hloubku a naléhavost síly příběhu
o vzepření se osudu i za cenu
fatálních následků. Pavla Vykopalová coby Káťa, která získala
za tuto roli Cenu Thálie a Cenu
Diva, Eva Urbanová ve své erbovní roli Kabanichy nebo skvělý dánský tenor Magnus Vigilius jako
Boris pod taktovkou Ondreje Olose jsou zárukou neobyčejného
zážitku. Autorem díla je Leoš

Janáček. Když počátkem roku
1919 začal Leoš Janáček uvažovat o Ostrovského dramatu Bouře
coby námětu k nové opeře, blížily
se jeho šedesáté páté narozeniny.
Během posledních tří let se v jeho
životě mnohé změnilo, stal se
mezinárodně uznávaným skladatelem, poznal Kamilu Stösslovou,
která se stala inspirací jeho
vrcholných děl a pro Janáčka ztotožněním s postavou Káti.

(kad)
Foto: Marek Olbrzymek

Káťa Kabanová
13. a 20. 5. 2017
Janáčkovo divadlo

kové, se podařilo skloubit představu o obsahu sdělení s hlasovými dispozicemi a muzikantskými schopnostmi deseti malých
holek. Písničky jsou jedinečným
obrazem dětského projevu radosti
a bezprostřednosti s odkazem na
místní folklórní tradici.
V rámci folklórní tématiky na
Rózinky volně naváže večerní
program pod taktovkou primáše

horňácké cimbálové muziky
Petra Mičky, jehož hudební projev a repertoár vychází především
z tradice hudební kultury Horňácka a navazuje na ni v co možná
nejpravdivější podobě. Mimo tradiční a folklorní příležitosti se
muzika účastní nejrůznějších
hudebních projektů i mimo oblast
folklóru a ráda se také nechá
inspirovat dalšími vlivy. V průběhu
celého programu bude probíhat
také malá tvůrčí dílna pro děti
s možností ochutnávek slováckých specialit, kde vedle vína
nebudou chybět tradiční báleše
nebo pivo domácí výroby.

Mgr. Jana Továrková

Rózinky
a cimbálová muzika
Petra Mičky
27. 5. 2017od 16 hod.
Klub Leitnerova

květen 2017
M A L Á S C É N A 10:30 a 15:30
01 po Od maličkých k velikým věk 3+
M A L Á S C É N A 9:30 a 17:30
02 út Od maličkých k velikým věk 3+
03 st Naše třída věk 15+
9:30
04 čt Naše třída věk 15+
9:30 a 19:00
M A L Á S C É N A 15:00 a 16:30
Jak dělá ryba? věk 0-3
05 pá Robinson Crusoe věk 7+
9:30
M A L Á S C É N A 15:00 a 16:30
Jak dělá ryba? věk 0-3
06 so Robinson Crusoe věk 7+
10:30 a 15:30
08 po Klapzubova jedenáctka věk 7+
10:30 a 15:30
Utkání SK Klapzubova 11 věk 7+ D I V A D E L N Í Z Á P A S 12.20 a 17:30
M A L Á S C É N A 10:30 a 15:30
13 so Škola Malého stromu věk 5+
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
15 po Škola Malého stromu věk 5+
16 út Klapzubova jedenáctka věk 7+
9:30
17 st Klapzubova jedenáctka věk 7+
9:30
18 čt Bratři Lví srdce věk 7+
9:30 a 17:30
19 pá Bratři Lví srdce věk 7+
9:30
21 ne Workshop divadelní improvizace věk 12+
14:30
22 po Cirkus Unikum věk 5+
8:45 a 10:30
23 út Cirkus Unikum věk 5+
9:30 a 17:30
24 st Cirkus Unikum věk 5+
8:45 a 10:30
M A L Á S C É N A 9:30 a 11:00
25 čt Jak dělá ryba? věk 0-3
M A L Á S C É N A 15:00 a 16:30
26 pá Jak dělá ryba? věk 0-3
M A L Á S C É N A 10:30 a 15:30
27 so Malá čarodějnice věk 3+
M A L Á S C É N A 8:45 a 10:30
29 po Malá čarodějnice věk 3+
30 út Děvčátko Momo a ukradenný čas věk 5+
8:45 a 10:30
31 st Děvčátko Momo a ukradenný čas věk 5+
8:45 a 10:30

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
Káťu Kabanovou skvěle ztvárnila Pavla Vykopalová
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Kultura

Varhanní festival aneb Putování s varhanami světem bez hranic
Osm koncertů rozezní královské nástroje v centru Brna
a tóny varhan z dílen různých
mistrů varhanářů obohatí červnové večery. Za zmínku stojí
především nový koncertní nástroj z dílny známého švýcarského varhanáře Hermanna
Mathise v jezuitském kostele
i nově rekonstruované historické varhany v loretánské kapli
na Minoritské ulici.
Pěkné podvečery můžete strávit
v Červeném kostele nebo v kostele sv. Augustina na Kraví hoře,
a můžete také navštívit odpolední
seminář s posezením u kávy
v Otevřené zahradě na Údolní ulici. Brněnský varhanní festival se
řadí v kulturním kalendáři města

Rudolf Müller
Brna mezi oblíbené akce, které
přinášejí pohodu do všedních
dnů. Dlouhá doba existence –
letos 37.ročník – ukazuje, že i klasická hudba se neustále těší

zájmu publika a přitahuje posluchače všech věkových kategorií.
Podtitul celého festivalu Putování
s varhanami světem bez hranic
napovídá, že dramaturgie je svým
hudebním i mimohudebním obsahem spíše zaměřena k cestě
naplnění nejen krásnou varhanní
hudbou, ale současně vyjádřením
poselství do budoucna – víru
v sílu umění, lidské pospolitosti,
ochoty vzájemně si pomáhat
a předávat své myšlenky i dovednosti dalším generacím.
Letošní ročník, který proběhne
ve dnech od 1. června do 7. července, ve čtyřech brněnských
chrámových prostorách představí
umělce domácí, dále z Německa,
Slovenska, Francie, Itálie a Španělska. Zahajovací koncert ve

čtvrtek 1. června v jezuitském
kostele Nanebevzetí Panny Marie oslaví majestát nových koncertních varhan, kterými se pyšní
naše město, a které patří mezi
špičkové evropské nástroje.
V průběhu celého festivalu se virtuálně přeneseme přes vymezené hranice a vyslechneme si hudbu od baroka po současnost,
hudbu domácí, evropskou i ze
zámoří, i hudbu různých kultur.
Další informace najdete na:
www.varhany.nomi.cz.

Hana Bartošová

Brněnský varhanní festival
1. 6.–7. 7. 2017
čtyři brněnské chrámy

květen 2017
Úterý 2. května 2017 / 19.00–22.00 hod.
Píšete do šuplíku? HOST – Gabriela KOSTAŠOVÁ
„Do šuplíku? Ne, do nakladatelství!“
www.pisetedosupliku.cz
Vstupné 30,–

Pátek 12. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
MASCARA
Brněnská folkrocková kapela.
www.mascaraband.cz
Vstupné: 80,–

Úterý 23. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
Poslechový pořad Jiřího Černého:
Leonard COHEN – hlas věčných lásek.
www.nacerno.cz
Vstupné: 90,–

Čtvrtek 4. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
ENERGIT – Luboš ANDRŠT, J. HOLEČEK, Vl. Guma
KULHÁNEK a J. Zelí ZELENKA!
Křest nového CD!
Vstupné: 190,–/ 230,–

Úterý 16. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
Matador české hudební scény s kapelou
www.lubospospisil.cz
Vstupné: 160,–/200,–

Čtvrtek 25. května 2017 / 19.00–22.00 hod.
BOUNTY, CHOROŠI A KRISTÍNA NÍDLOVÁ
Večírek finalistů country talentů 2014.
www.bounty-brno.cz
Vstupné: 80,–

Pátek 5. května 2017 / 18.00–22.00 hod.
POCTY CITY POCITY
Fotografie, grafiky a fotografiky s texty.
Vernisáž autorů Pavi TAire & Petr Dubjak.
Koncert skupiny Bohemian Highlanders.

Středa 17. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
Karsima
Karel Simandl & Band a Radimec & Old Horses
Skupina z Brněnska hrající vlastní tvorbu inspirovanou
mnoha hudebními žánry a hosté.
www.karsima.cz/index.html#
Vstupné: 80,–

Sobota 27. května 2017 / 16.00–22.00 hod.
SOBOTNÍ POSEZENÍ S RÓZINKAMA A HCM PETRA
MIČKY
V průběhu celého programu bude probíhat také malá
tvůrčí dílna pro děti s možností ochutnávek slováckých
specialit, kde vedle vína nebudou chybět tradiční báleše
nebo pivo domácí výroby.
Vstupné: 80,–/120,–

Úterý 9. května 2017 / 19.30–21.00 hod.
Divadlo LÍŠEŇ
MAZEL A SAKUMPRÁSK – zlá fraška o moci.
www.divadlolisen.cz
Vstupné: 100,–
Středa 10. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
Hudební útočiště Jiřího Plocka
Poslechový pořad.
Setkání s hudbou z celého světa, se zajímavými osobnostmi, s příběhy.
Vstupné: 80,–
Čtvrtek 11. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
Koncert a hlavně sedmdesátiny písničkáře.
www.vktomasko.net
Vstupné: 100,–/140,–

Čtvrtek 18. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
JAN BURIAN
Koncert písničkáře.
www.janburian.cz
Vstupné: 80,–
Pátek 19. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
Koncert studentů a kapely Soukromé školy POPULÁRNÍHO ZPĚVU
Původní české písně s kytarou a nové české kytarové
covery.
www.popularni-zpev.cz
Vstupné: 80,–
Neděle 21. května 2017 / 15.00–16.00 hod.
Divadlo Věž
Včelí medvídci zpívají
Veselý pohádkový příběh Čmeldy a Brumdy
Vstupné: 90,–

Středa 31. května 2017 / 19.30–22.00 hod.
Kaleidoskop JANA REJŽKA
s předním kritikem a publicistou nejen o hudbě, kterou
na Radiožurnálu určitě neuslyšíte.
Vstupné: 80,–
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Panenská 1
INDIES – Poštovská 2
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka
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Kultura

Koncert ke Dni matek a k 10. výročí Britské divadlo v kině Scala
A v roce 2017 podle filmu i romáGino je muž bez domova, sečinnosti spolku Ženy50
nu vznikla v londýnském divadle
šlý, ovšem magneticky krásný.
Výroční 10. koncert ke Dni
matek bude zároveň oslavou
desetiletého působení spolku
Ženy50. I v letošním roce tento
koncert věnujeme jako dárek
ženám.
Kromě krásných melodií a písní
v podání špičkových interpretů se
můžete těšit i na několik překvapení, která chystáme. Budete mít
např. možnost zhlédnout vybrané
fotografie tzv. fotoženek – účastnic
oblíbených kurzů: Fotografujeme
pro radost a Kreativní fotografie.
Na koncertě se představí mladí
umělci vystupující v netradičním
složení čtyř violoncell pod názvem
Solitutticelli Cello Ensemble.
Ozdobou koncertu bude světový
barytonista, držitel ceny Thalie
Vladimír Chmelo, který je jedním
z mála českých a slovenských

pěvců, kteří zpívali v newyorské
Metropolitní opeře, milánské Scale nebo v teatro Colon v Buenos
Aires. Klavír bude patřit pedagogovi JAMU doc. Janu Královi.
Hudební stránku koncertu připravila doc.Šárka Králová, moderuje
již tradičně Monika Brindzáková.
Koncert proběhne v Sále Otakara Motejla v neděli 21. května,
v budově Kanceláře veřejného
ochránce práv, Údolní 39, Brno.
Začíná v 19.00 hod. a vstup je
zdarma.

Jana Jarušková
Koncert ke Dni matek
21. 5. 2017
Kancelář veřejného
ochránce práv
Údolní 39

V jedné restauraci u cesty se
seznámí s Giuseppem a jeho
ženou Giovannou, k níž pocítí
neodolatelnou touhu. Dvojice si začne žhavý románek
a začne plánovat vraždu přebytečného manžela. V mrazivém příběhu vášně a zkázy se
ovšem společný zločin stane
počátkem rozkolu.
Jistě se vám tato zápletka zdá
známá, román Jamese Caina,
Pošťák zvoní vždycky dvakrát, ze
kterého pochází, je světově proslulou klasikou amerického detektivního žánru drsná škola. V roce
1943 podle něj natočil také klasik,
tentokrát filmový, Luchino Visconti
svůj opus Posedlost, který je
považovaný za jednoho z přímých
předchůdců italského neorealismu.

Barbican nová jevištní adaptace,
kterou budeme živě přenášet na
plátno Scaly. Režíruje ji belgický
génius Ivo van Hove, ale pro naše
diváky bude asi zajímavější informace, že hlavní roli zahraje
hvězdný Jude Law.
Tento britský herec, který naposledy naprosto famózně zahrál
hlavní roli v seriálu Mladý papež,
bude jistě největším tahákem dalšího představení ze série NT live,
živých přenosů z britských divadelních scén.
Kdo se nechystáte do Londýna,
a přesto chcete vidět britské
divadlo, máte šanci se připojit
k londýnským divákům živě 11. 5.
v 19.45 v Univerzitním kině Scala. Přenos bude opatřen českými
titulky.


Eva Petláková

Přijďte na hudební festival Amari kereka 2017
Již devátým rokem pořádá ZŠ
a MŠ Brno, nám. 28. října 22
hudební festival Amari kereka.
Akce se koná pod záštitou
1. náměstka primátora města
Brna, Mgr. Petra Hladíka.
Letos se bude konat 25. 5. 2017
od 14.00 hodin v Kulturním
středisku Omega, Musilova 2a
v Brně. V programu s názvem Od
počátku do konce vystoupí žáci
některých brněnských a pražských škol se svými pedagogy.
Festivalu se zúčastní i partnerská
škola z Poznaně. Těšit se můžete
také na taneční skupiny Merci

Děti na festivalu vždy předvedou to nejlepší ze svého umění

a Romane Čhave, které svými
temperamentními tanci vždy roztleskají celý sál. Dále si můžete
poslechnout hudební skupinu
Bongáči a kapelu Čohanas, hru
na netradiční hudební nástroje
a školní bubenickou skupinu.
V našem programu se představí
i další sóloví zpěváci, tanečníci
a děti z dramatického kroužku
s originální stínohrou. Doprovodnou akcí našeho festivalu je výstava výtvarných prací žáků na téma
Koloběh života. Srdečně zveme
všechny rodiče, přátele školy
a veřejnost, těšíme se na vás.

Mgr. Jana Šťastná

Sport

Přehled květnových sportovních akcí a úspěchů sportovců Brna-střed
Brno v pohybu – vyberte dětem správný sport
Jaký sport vybrat pro své děti? S tím pomůže všem rodičům festival brněnského sportu a zdravého životního stylu Brno v pohybu
2017.
Setkají se zde klasické aktivity s těmi méně tradičními, jako jsou šerm
nebo bojová umění. Vyzkoušet si vše na vlastní kůži budou moci malí
i velcí Brňané v sobotu 20. května na stadionu Sokol Brno I na ulici
Kounicova. Celá akce započne ve 13 hodin. Pro návštěvníky budou
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připravena zajímavá soutěžní stanoviště, kde si mohou jednotlivé aktivity sami vyzkoušet. Všichni dětští účastníci dostanou hrací kartu, na
kterou budou sbírat razítka na jednotlivých stanovištích. Na konci ji
pak můžou vyměnit za odměnu od prezentujících ze sportovních klubů
a partnerů akce. V celém programu se představí díky brněnským klubům řada sportů od klasického fotbalu až po méně tradiční, jako jsou
baseball či americký fotbal. K vidění budou také bojové sporty, taneční
vystoupení nebo předváděcí show brněnských záchranářů.

Sport
O tom, že brown belt ve světě BJJ hodně znamená, svědčí i fakt, že
Čechů držících tento technický stupeň je v současnosti pouze jednadvacet. Bronislav je zakladatelem Wiking Gold Teamu – oddílu zabývajícího se BJJ, MMA a sebeobranou. Tým je součástí polské větve
celosvětově rozšířeného Gold Teamu, reprezentovaného především
bratry Linke. Kromě pravidelných tréninků v Brně, vede přibližně jednou
za dva týdny nedělní semináře v Opavě. Tréninky v Brně probíhají
každý den od 20 hod. – v pondělí a ve středu (BJJ) v budově TJ Sokol I
na Kounicově, v úterý a čtvrtek pak MMA v Muay Thai Brno,
Dornych 102. Jiu-jitsu mohou vyzkoušet nejen dospělí, ale i děti.

Sokol slaví úspěchy i v šermu

Přijďte si zaběhat i s dětmi na Riviéra běh

Zúčastněte se pátého ročníku Riviéra běhu pro celou
rodinu
V sobotu 20. května 2017 se koná již tradiční akce v údolí řeky
Svratky, pro kterou pořadatelé připravili pět variant tratě.
Trasu pro nejmladší děti s rodiči, dvě trasy pro děti, juniory a hlavní
závod na 7800 metrů. Nabitý program, který začíná v deset hodin
dopoledne, moderuje Luděk Savana Urbánek. Startovné pro dospělé
stojí 300 korun, pro děti 50 korun. Registrace končí o půlnoci ve
čtvrtek 12. května. Víc informací najdete na internetové adrese
www.rivierabeh.cz.

Fotbal je i pro holky
Fotbal děvčat se těší rostoucí popularitě a je nedílnou součástí
moderních fotbalových klubů. Připravili jsme náborové tréninky
2., 12., 16. a 26. května, vždy od 18. 00 hod. na travnatém hřišti SK
Jundrov. Naše děvčata zvládla odehrát nelehký soutěžní podzim a přípravě se poctivě věnovala i přes zimu, která přináší i kondiční a posilovací tréninky. S jarem startuje další část soutěžní sezony – od března
divize juniorek a od dubna i sezona žen. Jak se přidat? Věk ani bydliště
nerozhodují a miluješ-li fotbal, pak doraz na pravidelný trénink – pondělí,
pátek od 17.00 hod. na fotbalové hřiště SK Jundrov, Veslařská 124 či
ve středu od 17.30 hod. na hřiště za Aquaparkem Kohoutovice.

Český sportovní šerm na sebe v poslední době strhuje čím dál
větší pozornost, a to především díky úspěchům olympionika Alexandra Choupenitche ze Sokola Brno I. Saša se totiž snaží nejen
dosahovat skvělých sportovních výsledků, ale jeho ambicí je pozitivně
motivovat děti a přivádět je ke sportu. Svému velkému vzoru se tak na
mezinárodním turnaji mini žáků v polské Wroclawi přiblížil i mladý
šermíř Lev Holý ze Sokola Brno I.Ten dosáhl svého – zatím – životního
výsledku, když na turnaji vybojoval krásné 8 místo z 172 šermířů z 19
zemí světa. Bojovnému Lvíčkovi gratulujeme.

Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže
Dětská olympiáda proběhne v Brně ve dnech 24. až 29. června
2017 v Brně. Sportovci ve věku 8–16 let budou soutěžit v celkem 22
sportech a jedné kulturní soutěži. Brno na konci června zaplaví více
jak 4620 mladých sportovců, jejich trenérů a realizačních týmů v nepřehlédnutelných reprezentačních dresech jednotlivých krajských výprav.
Pro hry bude připraveno na 30 sportovišť po celém Brně, mimo jiné
např. na výstavišti pavilon H, hala Univerzitního kampusu MU, Městská
sportovní hala, městský plavecký stadion Lužánky a další. Olympiáda
bude slavnostně zahájena v sobotu 24. června v pavilonu F na brněnském výstavišti. Pořadatelé již nyní připravují atraktivní program jehož
vrcholem bude vystoupení kapely Slza a také poslední ohňostroj festivalu IGNIS BRUNENSIS 2017 na hradě Špilberk.

(kad)

Mistrovství republiky v plavání tělesně postižených
Vyvrcholením plavecké sezony je každoroční Mistrovství republiky
v plavání tělesně postižených, které se koná letos 3. června v bazénu Za Lužánkami. Letos se koná už XXII. ročník. Plavci s postižením
mohou poměřit své síly v konkurenci více než 120 dalších plavců z českých klubů, ale i zahraničních. Závod je zařazen do kalendáře Mezinárodního paralympijského výboru World Para Swimming v kategorii
Approved, čímž umožňuje splnit kvalifikační limity pro účast na říjnovém
mistrovství světa v Mexico City 2017. Přijďte fandit a podpořit naše
sportovce k co nejlepším výkonům.

Brněnský trenér je úspěšný v jiu-jitsu
Mimořádného úspěchu dosáhl brněnský trenér bojových umění
Bronislav Stříž, kterému byl v pondělí 13. března udělen hnědý
pás v brazilském jiu-jitsu (BJJ).

Nová naděje brněnského šermu se jmenuje Lev Holý
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NEJVĚTŠÍ NABÍDKA NÁBYTKU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ V ČR.
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VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?
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