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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

ZDENĚK KLUKA
Představovat brněnskému hudebnímu a divadelnímu publiku naši dubnovou osobnost je
zřejmě zbytečné, ale zpravodaj nečtou jen příznivci beatové a rockové hudby a pravidelní
návštěvníci divadel. Důvodů k představení jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů současného brněnského hudebního života
a zakladatele jedné z nejdéle působících
hudebních formací u nás je ovšem několik.
Jednak se tento měsíc dožívá sedmdesátky,
což je pro jeho příznivce a zejména fanynky
číslovka neskutečná a těžko uvěřitelná,
a nedávno obdržel také za svoje celoživotní
hudební počiny prestižní brněnské ocenění –
Cenu města Brna. Naší osobností měsíce
dubna je proto po zásluze brněnský rodák
Zdeněk Kluka. Pokračování na straně 15

Velikonoce v centru Brna budou opět pestré
malé i velké bude v provozu velikonoční
rukodělná dílna. Novinkou letošních
trhů budou informační panely mapující
tradiční zvyky Velikonoc,“ říká Tomáš
Pavčík, ředitel Káveesky – Kulturního
a vzdělávacího střediska městské části
Brno-střed, která Velikonoční slavnosti
pořádá. Akce se koná za každého počasí a vstup je zdarma.
Na Zelném trhu si budete moci během
velikonočního období nakoupit již hodně
širokou a pestrou nabídku prvních jarních plodin, například špenátu, nebo
také zakoupit spousty sazenic a semínek, které pro vás naši pěstitelé s láskou
Velikonoční slavnosti na náměstí Svopřipravují. Na Zelený čtvrtek bude pro
body nabídnou na 40 stánků nejroz- Přijďte si vyrobit něco pěkného na náměstí Svobody
všechny zájemce připravena tradiční
manitějšího sortimentu zaměřeného
těné zboží, pomlázky, keramiku, šperky, dekošpenátová polévka zdarma. Pochutnat si na
především na zboží s velikonoční tematikou.
rační výrobky či velikonoční kraslice. Oponí můžete 13. dubna 2017 od 13.00 do 16.00
Návštěvníci si zde budou moci zakoupit proumenuto nebude ani bohaté občerstvení
hodin. „Polévku připravujeme ve spolupráci
a vinařské výrobky. Příležitost pro prezentaci
s Armádou spásy, která na Zelném trhu završí
Zveme občany na
dostanou již tradičně i neziskové organizace.
svou Velikonoční charitativní sbírku pro
21. veřejné zasedání Zastupitelstva
„Samozřejmostí je bohatý doprovodný propotřebné,“ říká radní pro věci sociální, zdraměstské části Brno-střed,
gram, během kterého se představí především
votní a národnostní menšiny David Oplatek.
které se koná ve středu
folklórní soubory, cimbálová muzika a pro
Pokračování na str. 3

Zůstáváte na Velikonoce v Brně? Pak
vás srdečně zveme do centra, kde pro
vás připravujeme již osmý ročník Velikonočních slavností na náměstí Svobody, které budou probíhat od 7. do
16. dubna 2017. Chystáme také tradiční zelenou polévku na Zelený čtvrtek
na Zelném trhu a sportovně založení
jistě vědí, že v neděli 16. 4. 2017 startuje
Brněnský půlmaraton. Jeho součástí
a letošní novinkou je 1. ročník charitativního běhu na pomoc lidem
s nemocí motýlích křídel.

3. května 2017

v 16.00 hod. ve Společenském centru
radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Součástí programu zastupitelstva
jsou hovory s občany, a to vždy
v 17.00 hodin, bez ohledu na průběh zasedání.
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Informace z radnice
Instalace nových
veřejných hodin
Původní hodiny v centru města
byly ve velmi špatném stavu,
neukazovaly přesný čas a stávající provozovatel už do jejich
obnovy neinvestoval. Radnice
Brno-střed proto požádala Magistrát města Brna, aby smlouva
se stávajícím provozovatelem
veřejných hodin byla ukončena
a aby byly tyto hodiny modernizovány. Kromě estetického důvodu bylo také problémem jejich
seřizování, neboť k tomu ze strany provozující firmy docházelo
se značnou prodlevou. Na jednáních, která iniciovala MČ Brno-střed, se úkolu provozovat nové
hodiny ujaly Technické sítě Brno,
a. s., které od Zastupitelstva města Brna získají investiční dotaci
na zakoupení a instalaci veřejných hodin. Ty by měly být nainstalovány na deseti místech.
Moderní typ hodin bude instalován na Nových sadech, mezi ulicemi Poříčí x Křížová, Cejl x
Koliště, Žerotínově náměstí x
Veveří a na Kounicově. Historizující typ hodin pak na Nádražní,
na Benešově u hotelu Grand, na
Moravském, Mendlově a Malinovského náměstí. Městská část
Brno-střed bude financovat jejich
provoz a údržbu. Odstranění starých hodin a instalace nových
proběhne nejpozději do konce
června 2017.

Rada schválila finanční
příspěvky pro organizace
pomáhající nemocným
lidem a seniorům
Vzhledem k tomu, že se ve svém
Programovém prohlášení Rada
městské části Brno-střed mimo
jiné zavázala, že bude přispívat
na volnočasové programy pro
seniory, podporovat programy
aktivního stárnutí a spolupracovat s neziskovými organizacemi
v rámci sociální prevence, podpořili proto radní zajímavé projekty odpovídající těmto cílům.
Finanční příspěvek ve výši
15 000 korun rada přidělila pro
projekt KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ (KLAS). Program KLAS
je nízkoprahový a nízkonákladový a zaměřuje se na seniorské
skupiny, které se věnují rukodělným a výtvarným aktivitám, besedám se zajímavými hosty anebo
organizují vycházky a výlety. Dal-

ší aktivitu pro seniory, kterou se
radní rozhodli podpořit, je projekt
s názvem DUHOVKA, poskytování služeb seniorům. Nezisková
organizace Pretium poskytuje
obecně prospěšné činnosti specifickým skupinám obyvatel.
Posláním organizace je pomáhat
zejména seniorům a zdravotně
postiženým řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance
žít kvalitní život v přirozeném
prostředí a zapojit se do společenského dění. Dotace ve výši
5 000 korun umožní spolku
poskytovat terénní i ambulantní
sociálně-aktivizační služby. Rada
také schválila finanční příspěvek
pro obecně prospěšnou společnost DOTYK II., která pomáhá
dětem s poruchami autistického
spektra a lidem s chronickým
duševním onemocněním. Organizace poskytuje podporu dětem
a jejich rodinám tak, aby se služba sociální rehabilitace odehrávala přímo v místě bydliště, tzn.
v přirozeném prostředí handicapovaného. Dotace ve výši 5 000
korun bude využita na poskytování služeb třem klientům žijícím
v městské části Brno-střed.

Nová podoba prostoru
mezi ulicemi Výstavní
a Veletržní
Vítězný návrh úpravy zeleně v prostoru mezi ulicemi Výstavní
a Veletržní v únoru představil
místním obyvatelům jeho autor,
Ing. Zdeněk Sendler. Na základě
připomínek, které byly na setkání
vzneseny, bude výsledný projekt
ještě drobně upraven. Pokud
městská část obdrží z rozpočtu
města Brna potřebné finance,
započne se s úpravami ještě
v letošním roce. Lidé se dočkají
kultivace celého dlouho ladem
ležícího území. Prostor by měly
zkrášlit třeba kvetoucí třešně, oživit kavárna po vzoru Björnsonova
sadu a vzhledem k frekventovanosti přilehlého Mendlova náměstí
přibude také nové veřejné WC.
Původní zeleň zůstane do značné
míry zachována.

K návrhu Ing. Sendlera probíhala živá diskuse
k přečkání zimního období. Krmítka budeme pravidelně doplňovat,
proto jsme je dali výše, aby
nedošlo k jejich případnému odcizení.
Vidět je můžete v parku Koliště
pod Janáčkovým divadlem, v parcích na Moravském náměstí,
Komenského náměstí, parku
Rooseveltova, parku Obilní trh,
parku Kraví hora a také v parku
Björnsonův sad.

Architektonická soutěž na
Dětské sportovně-kulturní
centrum Staré Brno
Rada městské části Brno-střed
schválila vyhlášení architektonické soutěže o návrh na vytvoření
víceúčelového volnočasového
centra pro děti a mládež na Starém Brně, jehož součástí bude
i mateřská škola s kapacitou 50
dětí. Součástí dětského centra
bude nejen jeho budova, ale i přilehlé plochy veřejné zeleně
revitalizované na park. Tímto
záměrem chce radnice doplnit
chybějící občanskou vybavenost
na Starém Brně, přilehlé Masarykově čtvrti a vzhledem k centrální poloze i zajistit spádovost
území pro celou městskou část

Brno-střed. Zřízením mateřské
školy také nahradit kapacitu stávající školy v nevyhovujících prostorách. Revitalizací okolí dětského centra na park by radnice
chtěla zkvalitnit prostranství
veřejné zeleně v dané lokalitě
a naplnit tak koncept rovno měrného rozmístění veřejných
zelených ploch v městské části.
Cílem projektu je vzdělávání
a výchova, pohyb, kultura a umění ve skupině, jako nejdůležitější
příprava pro život, od nejútlejšího
věku každého dítěte. Zadání soutěže vymezuje orientačně záměr
na dvě územní zóny. Tyto zóny
nejsou pevně stanoveny, jsou
odvozeny od geomorfologie terénu a funkčních zón územního
plánu města Brna. Realizaci
dětského centra plánuje radnice
rozložit na etapy. První etapou
výstavby bude budova mateřské
školy s dětským centrem, jehož
kapacita orientačně nepřesáhne
1 500 m2, 5 500 m3 s předpokládanými investičními náklady na
realizaci 33 milionů korun bez
DPH, a to bez investičních nákladů na sportovní halu.


Nová krmítka v našich
parcích
Na základě námětu jedné z občanek jsme nakoupili a nainstalovali
několik krmítek do našich parků,
aby mělo ptactvo lepší podmínky
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Plnění krmítek bude zajišťovat radnice

Denisa Kapitančiková
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Tržnice Brno otevře v květnu, nabídne kvalitní potraviny,
které na Zelném trhu chyběly

Krytá tržnice na Zelném trhu otevře v květnu
Po náročné rekonstrukci a předchozím mnohaletém chátrání se
Brňané dočkají. Krytá Tržnice
Brno v severozápadním rohu
Zelného trhu se konečně otevře
a zahájí provoz, a to letos v květnu. Jedná se o historicky první
krytou tržnici v České republice.

„Skladba nájemců a sortiment
v Tržnici Brno vhodně doplní ovoce a zeleninu, které jsou Brňané
zvyklí nakupovat pod slunečníky
na Zelném trhu. V tržnici budou
moci koupit potraviny, které se
pod otevřeným nebem prodávat
nedají, typicky jsou to maso, ryby,
mléčné výrobky nebo vejce. Na
Zelném trhu tak bude konečně
možné udělat kompletní nákup
potravin,“ uvedl místostarosta Jiří
Švachula.
V tržnici si Brňané budou moci
nejen nakoupit, ale také se najíst
a občerstvit, a to v jakoukoliv den-

ní dobu. Ráno se budou v jednotlivých stáncích a bistrech nabízet
snídaně, káva a čaje, v poledne
se zde bude možné naobědvat,
provoz plánujeme do večerních
hodin. Super je, že jídla budou
kuchaři připravovat ze surovin,
které koupí čerstvé přímo od
zemědělců. „Rekonstrukce je projektem radnice Brno-střed, která
se dlouhodobě snaží o oživení
celého Zelného trhu,“ dodal
místostarosta Jiří Švachula.
Do Tržnice Brno bude možné
vstoupit ze tří stran, ze Zelného
trhu, z nádvoří Staré radnice
a také po schodišti ze Starobrněnské ulice. V přízemí se
znovuotevře Jazzová kavárna
Podobrazy, která fungovala v letech 2000–2013 v Místodržitelském paláci na Moravském
náměstí. „Na tento okamžik jsme
čekali víc než tři roky. Ale dočkali
jsme se a těšíme se, že zahájíme

novou éru Podobrazů v novém
prostoru. Hosté se mohou těšit
na kavárnu s kvalitní nabídkou
nápojů a bohatým kulturním programem,“ uvedl provozovatel Jazzové kavárny Podobrazů Raed
Kahwaji. V tržnici dostanou příležitost i drobní zemědělci, kteří
budou mít možnost pronajmout
si prodejní místo na den, na týden, na měsíc nebo dlouhodobě.
Zájemci o pronájem stánku mohou kontaktovat Ladislava Kučeru, který má na starosti obchod,
na tel. 606 368 490 nebo e-mailem na obchod@trznicebrno.cz.
Provozovatelé slibují, že konkrétní
prodejce budou vybírat opravdu
pečlivě, s ohledem na kvalitu
jejich zboží. Sortiment nabízený
v tržnici bude pestrý a s jasným
původem. Cena za denní pronájem stánku je 300 Kč.
Přestože koncept městských
tržnic funguje v zahraničí dlouho

a dobře, v České republice krytá
tržnice specializovaná čistě jen na
jídlo a pití doposud chyběla. Provozovatelé při přípravách projektu
sjezdili podle vlastních slov půl
Evropy, inspirovali se například
v Rotterdamu, Lyonu, Vídni, Budapešti, Lisabonu, Mnichově nebo
Bratislavě.V nejvyšším patře bude
coworkingové centrum s krásným
výhledem na Zelný trh a nejrychlejším internetem ze všech coworkingových center v Brně. Tento
prostor se bude navečer měnit
v unikátní tematický bar. Vyhlídková terasa, která na poslední patro navazuje, nabídne exkluzivní
výhled na Zelný trh, věž Staré radnice a další dominanty historického centra Brna.
V tržnici se také bude konat řada
workshopů, jejichž cílem je vzbuzovat v Brňanech zájem o jídlo,
o to, jak se vyrábí, jak se pěstuje
a jak dlouhou cestu musejí některé potraviny urazit, než se dostanou na náš stůl. Tržnice Brno bude
zkrátka místem, které bude žít jídlem. Budova Tržnice Brno pochází
z konce 40. let 20. století. Pozdně
funkcionalistická stavba nahradila
měšťanské domy, které v závěru
druhé světové války vybombardovalo spojenecké letectvo.
V devadesátých letech byla budova necitlivě přestavěna. Podle
architekta Michala Palaščáka, který je autorem projektu rekonstrukce, nebyly zásahy do budovy
v devadesátých letech dobré. Proto bylo záměrem architekta navrátit budovu co nejvíce do původní
podoby.

Petr Liškutin,
vedoucí Odboru investičního
a správy bytových domů

Velikonoce v centru Brna budou opět pestré
Pokračování ze strany 1
Ve výčtu velikonočního programu nesmíme také zapomenout
na Brněnský půlmaraton, který
bude v neděli 16. 4. 2017 z náměstí Svobody odstartován.
Máte zájem se ještě přihlásit?
Podívejte se na webové stránky
www.behejbrno.com. Nemusíte
běžet hned rovnou půlmaraton,
můžete se přihlásit i na závod na

10 kilometrů. Neváhejte, běhání
je zdravé.
A nemusíte běžet ani 10 kilometrů,
stačí i 2,1 kilometru. A navíc pro
dobrou věc. O velikonoční neděli
proběhne na náměstí Svobody
1. ročník charitativního běhu na
pomoc lidem s nemocí motýlích
křídel. Lidé s touto nemocí mají
kůži křehkou jako motýlí křídla,
denně překonávají bolest, a přesto

se snaží užívat si života co nejvíc
naplno. Takto nemocným pomáhá
již 13 let brněnská charitativní
organizace DEBRA ČR. „Zvolili
jsme symbolickou vzdálenost
2,1 km, aby se do závodu mohl
zapojit opravdu každý. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Budeme rádi za každého, kdo se
rozhodne svou účastí vyjádřit solidaritu a pochopení pro naše

,motýlky‘,“ říká ředitelka charitativní organizace DEBRA ČR,
Lucie Marková. Z výtěžku startovného bude financován nákladný
ošetřovací materiál, který nemocným nehradí pojišťovna.
Ať už strávíte Velikonoce v centru
města nebo někde v přírodě, věříme, že tyto jarní svátky prožijete
v klidu a pohodě.

(kad)
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Výstava k parku na Moravském náměstí
Jak bude vypadat park za pár
let? Bude se vám líbit? Stane se
z něj i vaše oblíbené místo pro
trávení volného času v centru
Brna? Věříme, že ano. Přijďte se
podívat na výstavu věnovanou
architektonicko-urbanistické
a krajinářské soutěži Park na
Moravském náměstí v Brně. Uvidíte všechny soutěžní návrhy
a jistě vás bude nejvíc zajímat
ten vítězný.
Výstava proběhne v Urban centru
na Mečové 5, od 29. března
do 10. května 2017. Park na
Moravském náměstí je významným
prvkem městské struktury a tvoří jedno z největších centrálních prostranství města Brna.Výstava představuje
dvacet návrhů na revitalizaci parku
od českých i zahraničních architektů.
Všechny návrhy vzešly z architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže, kterou vyhlásila v polovině roku
2016 městská část Brno-střed.
„Cílem soutěže bylo navrhnout revi-

Na Moravském náměstí nově přibude i kavárna
talizaci dlouhodobě neudržovaného
městského parku na Moravském
náměstí. Zrekonstruované prostranství by mělo sloužit především jako
celoroční rekreační a oddychová
plocha pro obyvatele města na křižovatce významných pěších tras,“
shrnul soutěž Ing.arch. Petr Bořecký.
Výstava v Urban centru nabízí

návštěvníkům nejen ukázku vítězného návrhu od architektonické
kanceláře consequence forma, ale
také ukázku dalších devatenácti studií, které byly do soutěže přihlášeny
a splnily veškeré zadávací podmínky.
Druhá část výstavy je tvořena krátkým shrnutím historie parku doplněným četnými archivními snímky

a v neposlední řadě také obrázky
dětí brněnských základních škol, které konkurovaly architektům a soutěžily se svými nápady na téma, jak
vidí park svých snů dětskýma očima.
Urban centrum na Mečové 5 je otevřeno od pondělí do pátku, vždy od
10.00 do12.00 a od 13.00 do 18.00
hodin a vstup je zdarma.  (kad)

Pár poznámek k rezidentnímu parkování a dopravní vizi Brna
Na úterním projednávání návrhu plánu mobility pro Brno
se jedna paní – rezidentka vyjádřila, že má ze zavedení rezidentního parkování obavy.
Její obava byla založena na
domněnce, že možnost zaparkovat se pro ni po jeho zavedení ještě zhorší a že za možnost
zaparkovat na veřejném prostoru si navíc zaplatí. Upřímně,
pokud by toto měl být cíl rezidentního parkování, tak by
neexistoval žádný důvod, proč
by ho město mělo zavádět.
Je potřeba si říci, v jakém městě
chceme žít. Zda ve městě, kde
budeme dýchat špinavé ovzduší,
kde budou ulice zaskládané automobily a kde si chodci leckde i na
chodnících budou připadat jako
vetřelci. Samozřejmě, pokud se
přes zaparkovaná auta vůbec
protáhnou. Nebo chceme město
moderní, čisté a bezpečné, kde
je prostor pro bezpečný pohyb
všech? Město, kde nám život
nezkracuje špinavé ovzduší generované z 80 % právě automobilovou dopravou a kde je
příjemné a pohodlné žít? Město,

kde nebudeme muset desítky
minut kroužit, abychom nalezli
parkovací místo a projíždět u toho
zbytečně peníze za benzin či
naftu?
Brno není prvním městem v Evropě, které bude zavádět rezidentní
parkování a které chce obyvatele
motivovat k většímu využívání
městské hromadné dopravy, vytvářet lepší podmínky pro cyklisty
a pěší chůzi. Rezidentní parkování už má zavedeno nejen Praha,
ale i řada menších měst, např.
Plzeň, Liberec, Olomouc, Třebíč
a další. Politiku parkování a nastavení pravidel řeší i mnohá
města v zahraničí, např. Kodaň,
Curych, Stockholm, Vídeň, Paříž,
Moskva… Nedávno jsme zde
měli návštěvu z Prahy. Jedním
dechem si povzdechli nad rezidentním parkováním, druhým
zároveň dodali, že bez něho by
ta situace byla výrazně horší.
Brno má vysoký počet aut na tisíc
obyvatel. Zatímco u Brna se udává 580 vozidel/1000 obyvatel,
u Bratislavy 530 vozidel/1000
obyvatel, Vídeň má 391 vozidel/1000 obyvatel a Berlín 317
vozidel/1000 obyvatel. Rozdíl
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mezi počtem vlastněných aut
mezi Brnem a Vídní je tedy téměř
200 aut, s Berlínem je toto srovnání ještě propastnější, v Berlíně
mají na tisíc obyvatel o 260 aut
méně oproti Brnu!
Města, jako jsou Vídeň, Berlín
a další už dávno začala pracovat
na tom, aby nepodporovala pouze
automobilovou dopravu, ale aby
nabízela příjemný a bezpečný
pohyb po městě využitím všech
druhů dopravy. I proto se trendy
v řadě západních měst mění.
U kratších vzdáleností se lidé vrací
k pěší chůzi, roste podíl cyklistické
dopravy. Příklady z naplňování
ambiciózního plánu mobility ve
Vídni jsou nadmíru působivé.
Oproti hodnotám roku 1993 se
podařilo snížit podíl individuální
automobilové dopravy o 7 %
(z 40% na 33%, tj. o pětinu), zvýšit
podíl cestujících ve veřejné dopravě z 29 % na 35 % a zvýšit podíl
cyklistické dopravy ze 3 % na 5 %.
Levnějším způsobem dopravy se
pro lidi, kteří auto nepotřebují k jízdě každý den, stává například tzv.
sdílení, půjčování aut. Udává se,
že až 95 % času auta stráví zaparkovaná, tím je efektivita jejich využí-

vání velmi nízká. Zatímco v roce
2010 mělo o sdílená auta (carsharing) ve Vídni zájem asi deset tisíc
Vídeňanů, šest let poté je to více
jak sto tisíc.Ve Vídni je v současné
době k dispozici 1 300 sdílených
vozidel a podle studie, která se oblíbeností carsharingu ve Vídni zabývala, má tento projekt velmi
pozitivní vliv na život ve městě. Snížil se počet ujetých kilometrů, snížily se emise CO2 a studie také
udává, že jedno auto ze sdílené
sítě nahrazuje až pět osobních
vozidel.V případě ujetých kilometrů
studie udává úsporu ve výši 44
milionů kilometrů, v případě úspor
emisí pak sedm tisíc tun CO2.
V celém Německu dnes už více
jak 1,2 milionu lidí využívá k dopravě právě carsharing. Podobně až
12 % všech dopravních cest
v Německu je dnes uskutečněno
na kole. Příklady z Vídně i dalších
měst ukazují, že změna je možná.
I v Brně už dnes fungují tři carsheringové společnosti, které jsou
alternativou pro ty, kteří nepotřebují autem jezdit každý den.
Setkání s nimi pro vás připravujeme.  Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed
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Nechme Brno-střed rozkvést
pozvání na přednášku Jak založit
květinový truhlík. Konat se bude
ve středu 26. dubna 2017 od
16.30 do 18.00 hodin ve společenském sále radnice na Dominikánské 2, vstup je zdarma. Eva
Goronja, kterou znáte ze Zelného
trhu, zde poradí, jaké květiny
použít do různých podmínek, jak
na zálivku, přihnojování i škůdce.
Podělí se také o další ze svých
bohatých zkušeností s pěstováním květin, aby vaše okno či balkon v soutěži zazářily.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

Městská část Brno-střed pro
vás připravuje soutěž o nejrozkvetlejší okno, balkon a veřejnou předzahrádku. Soutěži
bude 19. dubna 2017 předcházet přednáška Jak založit květinový truhlík.
Zdobívají vaše okna nebo balkon
květinové truhlíky? Rozkvétá
díky vaší péči volně přístupná
předzahrádka před domem?
Nebo jste jen kolemjdoucí obdivující rozkvetlý dům v centru
města a chcete o něm dát vědět?
Právě pro vás připravujeme soutěž Nechme Brno-střed rozkvést,
do které budete moci posílat
vaše fotografie.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích: Okno roku, Balkon roku

Eva Goronja vám ráda poradí, jak osázet truhlík
a Předzahrádka roku. Vítěze zvolí
jednak odborná porota, jednak

Jaro na Zelném trhu

veřejnost hlasující na webu radnice. Přesné podmínky soutěže
budou zveřejněny v příštím čísle.
Pokud se do soutěže chcete
zapojit a s výsadbou nemáte ještě
zkušenosti, případně vás zajímají
odborné rady a tipy, můžete využít

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Přednáška
Jak založit
květinový truhlík
26. dubna 2017
16.30–18.00 hod.
Společenský sál radnice
Dominikánská 2

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Trikralova
sbirka

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům,
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům
za podporu Tříkrálové sbírky 2017.

Velikonoce na Zelném trhu jsou vždy pestré
S příchodem jara tržiště na Zelném trhu každoročně ožívá.
Kromě nabídky sazenic, květin,
ovoce a zeleniny návštěvníky
potěší hned dvě doprovodné
akce – předvelikonoční Zelený
čtvrtek a Slavnost medvědího
česneku.
Na Zelném trhu připravila radnice
na Zelený čtvrtek špenátovou
polévku. Pochutnat si na ní můžou
zdarma všichni návštěvníci, kteří
si 13. dubna od 13 do 16 hodin
přijdou na tržiště nakoupit ovoce
a zeleninu na prodloužený velikonoční víkend.
Nabídka trhu bude obohacena
o zajímavé řemeslné a velikonoční
výrobky. Dění oživí komorní dopro-

vodný program, chybět nebudou
ani neziskové organizace, které
představí sociálně zaměřené projekty orientované především na
osamělé a potřebné.
Slavnost medvědího česneku
zaplní horní část tržiště 21. dubna
od 11 do 18 hod. a 22. dubna od
8 do 13 hodin.
V prodeji budou pochoutky plné
medvědího česneku, nabídku rozšíří zajímavé rukodělné výrobky
a atmosféru zpříjemní drobný kulturní program.
Podrobný program akcí a více
o tržišti najdete na stránkách
www.trhynazelnaku.cz.


Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo
23,7 mil. Kč, což je téměř o 1,4 mil. Kč více než v loňském roce.
V Brně dárci darovali do kasiček 1 984 572,- Kč,
což je o 67 tis. Kč více než loni.

V Brně-středu se vykoledovalo
93 651,- Kč
DĚKUJEME VÁM!
Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití
letošního výtěžku naleznete na:
http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

www.trikralovasbirka.cz

Ing. Mgr.
gr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

www.facebook.com/trikralovasbirka

Tomáš Vincent, MSc.
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Výsledky veřejného projednání plánu rozvoje naší městské části

Účastníci kritizovali zvýšenou dopravu v městské části
Dne 9. 3. 2017 se konalo veřejné
projednání strategie rozvoje
MČ Brno-střed, účastníci byli
rozděleni do 4 panelů a společně diskutovali nad tématy:
Doprava, Bydlení a rozvoj území, Vybavenost a Veřejný prostor a životní prostředí.
Velmi děkujeme všem účastní-

kům, kteří se na koncepci přišli
podílet a vyjádřit priority, které
chtějí změnit. Jako jedny z hlavních problémů při následném hlasování byly jmenovány: Zvýšená
doprava v MČ. Problémy s parkováním. Odliv mladších rodin z MČ
a s tím spojená nedostatečná
nabídka cenově přijatelného bydlení. Dále problém s bezpečností

Děkujeme vám za aktivní účast na projednání strategického plánu
především v okolí ulice Křenové
a u hlavního nádraží. Nedostatečná údržba a potřeba revitalizace
veřejných prostranství – nábřeží
řek, areál po Armádě ČR na
náměstí Míru, menší plochy zeleně i před domy a další. Podklady
z jednání budou zapracovány do
konce měsíce a budou předloženy
k projednání komisím Rady MČ.

Pro vás, kteří jste nemohli přijít,
nabízíme vyplnění ankety na
našem webu pod záložkou: Témata › Územní rozvoj › Tvorba nového strategického plánu MČ.

RNDr. Filip Chvátal,
předseda komise výstavby,
územního rozvoje
a strategického plánování
RMČ Brno-střed

Proč vlastně třídit bioodpad a kam s ním?
V městské části Brno-střed
odstartuje pilotní projekt, který obyvatelům umožní pohodlně separovat kromě papíru
a plastu také bioodpad.
Po nabídce separovat papír
a plast přímo v domech přicházíme s pilotním projektem a nabídkou na třídění bioodpadu, který je cennou surovinou. Pro
vyzkoušení tohoto projektu byla
zvolena oblast Stránice a okolí,
kde se nachází zejména zástavba rodinných domů. Zároveň zde
citelně chybí sběrné středisko,
které bylo zrušeno s výstavbou
kruhového objezdu na Vaňkově
náměstí. Pokud se projekt osvědčí, budou hnědé nádoby nabídnuty i v dalších lokalitách. Domy
v oblasti spadající do projektu
obdrží v průběhu dubna informaci o možnosti zapojení do svých
domovních schránek, informace
můžete sledovat i na webových
stránkách radnice.

Co vlastně do hnědé
nádoby na bioodpad patří?
Do této nádoby je možné odklá-

dat veškerý odpad rostlinného
původu ze zahrad a domácností.
Jedná se o odpad, který neobsahuje zbytky jídel živočišného
původu – tzv. gastroodpad, což
jsou například jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy zvířat, znečištěné
piliny a všechny další biologicky
nerozložitelné odpady.
Z celkové produkce komunálního odpadu tvoří biologická složka až 40 %.

Z domácností sem patří:
celé kusy nebo zbytky ovoce,
zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, jádřince, pecky z ovoce,
listy a nať ze zeleniny, slupky
z citrusových plodů a dalšího
ovoce, brambor, mrkve, petržele,
okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady sem patří:
listí, tráva, plevel, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů,
spadané ovoce, plevel, košťály
i celé rostliny, seno, sláma, větve
pořezané na kusy velikosti cca
50 cm, drny.
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Biologický odpad nesmí
být znečištěn
nebezpečnými látkami
Znečištění by bylo překážkou
jeho dalšího zpracování v kompostárně. Bioodpad nesmí být
znečištěn např. ropnými látkami,
plasty, odpady živočišného
původu, vedlejšími produkty
živočišného původu apod.
Pouze z takto vytříděného biologického odpadu lze připravit
kvalitní kompost, který je využíván v zemědělství, při výsadbě
zeleně a rekultivaci ploch.

Ještě ekologičtější je
kompostování přímo na
vaší zahradě
Snižuje se totiž množství sváženého odpadu a současně vzniká
organické hnojivo.
Tím můžete obohatit půdu na
zahradě nebo jej využít do květináčů.
V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování
emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.
Pokud se rozhodnete začít bio-

odpad kompostovat a zvýšit si
tak úrodnost vaší půdy, můžete
se přihlásit o dotovaný kompostér v programu města Brna prostřednictvím webových stránek
www.miniwaste.cz.

Bioodpad je velmi cennou
surovinou
A to především díky celosvě tovému úbytku živin z půdy.
V dnešní době tento druh odpadu činí zhruba 40 % veškeré produkce komunálního odpadu.
Důvodem, proč sbírat bioodpad,
je navracení organické hmoty
zpět do půdy, která vznikne po
kompostování. Ta mimo zachování udržitelné půdní úrodnosti
zvyšuje schopnost půdy vázat
tolik potřebnou vodu.
Tím zabraňuje erozi půdy, která
je v současné době hlavním
problémem zachování půdní
úrodnosti. A půda je mimo jediného zdroje naší potravy také
největším zásobníkem sladké
vody.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

Informace z radnice

Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2017
Blokové čištění komunikací bude na území městské části Brnostřed probíhat i v roce 2017 a stejně jako v minulém období je
spojeno s dalšími úkony, jako je například čištění kanalizačních
vpustí, ořez stromů nebo úklid listí.
Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu
a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je
instalováno v předstihu minimálně 7 dní. V městské části Brno-střed
je začátek stanoven na 8.00 hod., přičemž je každý blok rozdělen do
dvou časových úseků: 8.00–11.00 a 10.00–14.30 hod.
Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení
vlastníky vozidel tak, jak to ukládá § 19 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

UPOZORNĚNÍ:
Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za následek
postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič, resp. vlastník
vozidla, se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku
sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla
na svoje náklady.
V rámci BČ bude probíhat čištění přilehlých ploch silniční vegetace
a chodníků, přičemž ten, kdo vozidlo ponechá stát v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení § 27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období zvýšeného
spadu listí a to tak, aby s posledními bloky bylo možno i ukončit podzimní
výhrab a čištění komunikačních ploch od listí.

Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto zástupce vlastníka komunikací, na
Brněnské komunikace a. s., kontaktní osoba: p. Pokorný, tel.:
532 144 282, které prostřednictvím svých smluvních partnerů
zajišťují odtahy vozidel. Odtažená vozidla jsou umístěna na odstavnou plochu odtahové služby Zdeněk Černý: místopisně Drážní 9,
664 52 Brno-Slatina, areál F. K. Holoubek, tel.: 548 17 484,
602 737 673, 606 745 412. Výdejní doba odtažených vozidel je
v pracovní dny nonstop, vyzvednutí v ostatní dny je možné dohodnout na tel. čísle 606 745 412. Odtahová firma nahlašuje tuto skutečnost na čísle 158 – Policie České republiky.
Ceník za odtah je dán podle usnesení schůze Rady města Brna
č. R6/085 konané dne 14. 11. 2012:
– cena za nedokončený odtah vozidla 1 000 Kč vč. DPH
– cena za dokončený odtah vozidla vč. parkovného 1 920 Kč vč. DPH
– cena za zpětný odtah vozidla vč. parkovného 3 720 Kč vč. DPH
Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně
doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění. Některé komunikace nejsou do harmonogramu blokového čištění městské části
Brno-střed zařazeny, protože jsou čištěny ve zvláštním režimu. Aktuální verzi harmonogramu vč. dalších informací a seznamu komunikací
se zvláštním režimem lze najít na informační tabuli na adrese Dominikánská 2, dále pak Měnínská 4, Brno a na úřední desce na webových stránkách www.stred.brno.cz

Harmonogram blokového čištění ÚMČ Brno-střed v roce 2017 s rozvržením ulic do dvou časových úseků, a to 8.00–11.00 hod.
a 10.00–14.30 hod.
blok č. 13
blok č. 9
Lužánecká, nám. 28 října
blok č. 1
8.00–11.00 Gallašova, Havle8.00–11.00 Cyrilská, Přízova,
mimo MHD, Vrchlického sad
8.00–11.00 Björnsonův sad –
nova, Polní v úseku VídeňRumiště, Spálená, Štěpánská
10.00–14.30 Mášova, Mezírka
spojovací komunikace nad
ská–Polní č. orient. 13
10.00–14.30 Kolískova, Mlýnská
termín: 10. 4., 21. 6., 9. 10.,
Univerzitou obrany mezi ul.
10.00–14.30 Grmelova, Sobotkov úseku Štěpánská-Masná,
24. 11.
Zahradníkova a Hrnčířská,
va, Vojtova
Šujanovo nám., parkoviště na
Hrnčířská, Sušilova
termín: 25. 4., 27. 6., 12. 10.,
ul. Zderadova
blok č. 6
10.00–14.30 Burešova, Dřevař29. 11.
termín: 20. 4., 29. 6., 13. 10.,
8.00–11.00 Bratislavská v úseku
ská
30. 11.
Příkop–Soudní, Körnerova,
termín: 3. 4., 12. 6., 2. 10., 20. 11.
blok č. 14
Příční, Stará
8.00–11.00 Dvorského, Opavblok č. 10
10.00–14.30 Skořepka, Vlhká
blok č. 2
ská, Polní v úseku č. orient.
8.00–11.00 Bakalovo nábřeží,
termín: 12. 4., 23. 6., 10. 10.,
8.00–11.00 Bayerova, Cihlář13–Opavská
Kamenná, Ludmily Konečné,
27. 11.
ská+parkoviště, Hoppova
10.00–14.30 Renneská–slepá,
Táborského nábřeží
10.00–14.30 Tučkova, Sokolská
Strážní, Vsetínská
10.00–14.30 Červený kopec
blok č. 7
termín: 4. 4., 13. 6., 3. 10., 21. 11.
termín: 27. 4., 29. 6., 13. 10.,
termín: 19. 4., 20. 6., 6. 10.,
8.00–11.00 Barvířská, Radlas,
30. 11.
21. 11.
Špitálka, Tkalcovská v úseku
blok č. 3
park–slepá, Valcha
8.00–11.00 tř. Kpt. Jaroše – lichá
blok č. 15
blok č. 11
10.00–14.30 Plynárenská, Podstr.+slepá, Drobného v úseku
8.00–11.00 Hybešova–slepá, Kří8.00–11.00 Celní, Jílová+slepá,
násepní, Stavební
č. orient.18–30 (záliv),
dlovická v úseku Křížová–NoRovná, Vídeňská–slepá
termín: 13. 4., 26. 6., 11. 10.,
10.00–14.30 Smetanova
vé
sady,
Nádvorní,
10.00–14.30 Vinohrady
28. 11.
termín: 5. 4., 15. 6., 4. 10., 22. 11.
Zahradnická, Poříčí–záliv
termín: 21. 4., 22. 6., 10. 10.,
u Ypsilantiho, Ypsilantiho
27. 11.
blok č. 8
blok č. 4
10.00–14.30 Jircháře, Leitnerova
8.00–11.00 Čechyňská, Mlýnská
8.00–11.00 tř. Kpt. Jaroše – sudá
v úseku Hybešova–Křídlovicblok č. 12
v úseku Dornych–Štěpánská,
strana, Hilleho, Jeřábkova
ká, Soukenická
8.00–11.00 Horní, Strž
Řeznická, Antonínská, Janáč10.00–14.30 Botanická v úseku
termín: 7. 4., 14. 6., 4. 10.,
10.00–14.30 Hluboká, Obloukokovo nám.
Antonínská-Zahradníkova,
15. 11.
vá, Pšeník, Sovinec, Vysoká
10.00–14.30 Masná, Zderadova
Pekárenská
termín: 24. 4., 23. 6., 11. 10.,
termín: 18. 4., 28. 6., 12. 10.,
termín: 7. 4., 16. 6., 5. 10., 23. 11.
28. 11.
29. 11.
blok č. 5
Pokračování na straně 8
8.00–11.00 Bartošova, Kudelova,
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Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2017
Pokračování ze strany 7
blok č. 16
8.00–11.00 Poříčí v úseku Křížkovského–Bauerova, Rybářská, Zedníkova
10.00–14.30 Bělidla, Výstavní
termín: 11. 4., 15. 6., 5. 10.,
16. 11.
blok č. 17
8.00–11.00 Anenská, Kopečná,
Leitnerova v úseku PekařskáHybešova
10.00–14.30 Bezručova, Křídlovická v úseku Nové Sady–viadukt, Vodní
termín: 6. 4., 13. 6., 3. 10.,
14. 11.
blok č. 18
8.00–11.00 Hroznová v úseku
Neumannova–Kalvodova,
Hroznová slepá, Kalvodova,
Marie Pujmanové, Neumannova
10.00–14.30 Hroznová v úseku
Neumannova–Hlinky, Vinař-

ská v úseku Lipová–Neumannova č. orient. 12–44
termín: 21. 4., 27. 6., 3. 8.,
24. 11.

10.00–14.30 bratří Čapků, Grohova v úseku Úvoz–Údolní
termín: 19. 4., 20. 6., 31. 7.,
20. 11.

blok č. 19
8.00–11.00 Bohuslava Martinů +
obslužná komunikace, Hlávkova, Pavlíkova
10.00–14.30 Rezkova, Květná
termín: 26. 4., 28. 6., 4. 8.,
28. 11.

blok č. 22
8.00–11.00 Lerchova v úseku
Klácelova–Vaňkovo nám.,
Mahenova,
Kampelíkova
úsek
Havlíčkova–Údolní,
Roubalova, Bílého
10.00–14.30 Havlíčkova v úseku
Klácelova–Roubalova, Františky Stránecké, Kampelíkova
úsek Barvičova–Havlíčkova
termín: 20. 4., 21. 6., 1. 8.,
22. 11.

blok č. 20
8.00–11.00 Havlíčkova v úseku
Wurmova–Klácelova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova,
Wolkrova, Wurmova
10.00–14.30 Klácelova, Lerchova
v úseku nám. Míru–Klácelova,
Rudišova
termín: 13. 4., 22. 6., 2. 8.,
23. 11.
blok č. 21
8.00–11.00 Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova,
Všetičkova

blok č. 23
8.00–11.00 Čápkova, Gorkého,
Stojanova

10.00–14.30 Jaselská, Marešova
termín: 6. 4., 14. 6., 6. 9.,
14. 11.
blok č. 24
8.00–11.00 Resslova, Rybkova,
Žižkova po Lužickou, Žižkova–garáže proti č. orient. 16
10.00–14.30 Arne Nováka, Grohova v úseku Veveří–Úvoz,
Jana Uhra
termín: 11. 4., 16. 6., 7. 9.,
15. 11.
blok č. 25
8.00–11.00 Pellicova, Sladová
10.00–14.30 Jiráskova, Gorazdova
termín: 12. 4., 19. 6., 8. 9.,
16. 11.

(kad)

Chcete vědět, kdy bude blokové čištění?
Využijte užitečnou aplikaci, která vás informuje
a varuje před blokovým čištěním ve vašem okolí.
Vše potřebné se dozvíte na: https://cisteni.bkom.cz

V problémových lokalitách budou vypomáhat preventisté
Čerstvě schválený městský
projekt asistentů prevence kriminality si klade za cíl vytvoření
šesti pracovních pozic pro
osoby dlouhodobě nebo obtížně zaměstnatelné, například
z komunity obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit. Tyto
osoby se mohou stát Asistenty
prevence kriminality, kteří
budou pracovně zařazeni
u Městské policie Brno.

Asistenti se zaměří na prevenci kriminality, budou přispívat
k ochraně a bezpečnosti, budou
dohlížet na dodržování čistoty na
veřejných prostranstvích a plnit
další dlouhodobé úkoly, jako je
například dohled u základních
škol či práce s dětmi, mládeží
i s celými rodinami. Stávající aktivity místních organizací podílejících se na prevenci nejsou vždy
dostatečně účinné. Pro město

a jeho obyvatele je žádoucí získat
asistenty ze sociálně vyloučených
lokalit, kteří mohou oslovit veřejnost v místě jejich bydliště lépe
než příslušníci bezpečnostních
složek.
Projekt Asistentů prevence kriminality se již uskutečnil v minulých
letech s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR a města Brna.
V současné době jsou zaměstnáni u Městské policie Brno dva

asistenti a jejich počet by se měl
díky projektu postupně do roku
2018 navýšit až na celkových osm
zaměstnanců.
Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 9,3 milionu
korun, přičemž město by z této
částky platilo pouze 470 tisíc
korun. Projekt je naplánován od
roku 2018 do konce roku 2020.


Daniel Zeman

Občané mohou připomínkovat Plán mobility
Město Brno dokončilo další
etapu přípravy takzvaného Plánu mobility – návrhovou část.
Plán mobility je dokument, který navrhuje opatření v oblasti
dopravy – mobility. Seznam
projektů je připraven na základě odborných analýz, ale také
ve spolupráci s obyvateli města, experty atd.
V tomto seznamu jsou opatření či projekty, jejichž realizace
bude nejvíce přínosná pro život
ve městě. Cílem dokumentu je
řešit významné dopravní tahy

v podobě Velkého městského
okruhu a radiál a obchvatů, ale
také nabídnout lidem možnost
se do práce dostat MHD, na kole
a také pěšky.
Návrhová část Plánu mobility je
vypracována na základě analytické části, kde byl posouzen stávající stav dopravního systému
města. Návrhová část vychází
především ze schválené Vize
mobility, která stanovuje oblasti
změn a strategické cíle v této
oblasti pro roky 2030 a 2050.
Návrhová část se zabývá primárně územím města Brna, kde jsou
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navrženy investiční akce do
dopravní infrastruktury. Z hlediska dopravní infrastruktury a přepravních vztahů není možné
dopravní problém města Brna
omezit pouze na jeho katastrální
hranici, neboť denní dojížďka za
prací, do škol, za nákupy a za
zábavou z Brněnské metropolitní
oblasti je vysoká a nelze ji opomíjet. V této oblasti Plán mobility
pouze doporučuje vhodná opatření, neboť jsou mimo řešené
území, případně jsou financovány z jiných zdrojů, než je rozpočet města Brna.

Zveřejněním návrhové části Plánu mobility je zahájen proces
projednávání. Připomínky k návrhové části je možné zaslat
e-mailem: info@mobilitabrno.cz
nebo poštou na adresu: Odbor
dopravy MMB, Referát městské
mobility, Kounicova 67, 601 67
Brno.
Připomínky a komentáře mohou
být zasílány do 30. 4. 2017.
Více informací najdete na webových stránkách Plánu mobility:
www.mobilitabrno.cz.


Daniel Zeman

Informujeme

Jarní úklid nejen doma
V sobotu 8. dubna 2017 opět
oživnou nelegální skládky po
celé republice, a také v naší
městské části. Další ročník
soustavy akcí Ukliďme Česko
už asi nemusíme podrobně
představovat. Stala se obecně
známou, nejen proto, že její
zakladatel, brněnský spolek
Ekosmák, získal v roce 2014 tzv.
Ekologického Oskara.
Hlavní cílovou skupinu celorepublikové dobrovolnické akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko
představuje i pro letošek mládež.
Zapojení školních a zájmových
kolektivů do úklidů české přírody podpoří distribuce úklidových
pomůcek, nový výukový materiál
a výtvarná soutěž.
Jak uvádějí pořadatelé, cílem
není pouze uklizení nepořádku
a černých skládek. Snad ještě
důležitější část celého projektu
představuje prevence jejich vzniku. Organizátoři se proto snaží
o maximální zapojení mládeže.
Také proto získal projekt Ukliďme
svět, ukliďme Česko 2017 podporu ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci programu
zaměřeného na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu.
„Pro pedagogy a jejich studenty
připravujeme ,kuchařku‘, publikaci s názvem Staňme se změnou. Tato kniha vyjde nejprve
v elektronické a v průběhu roku

Pojďte s námi i letos uklidit Česko
i v tištěné podobě. Pomůže jak při
výuce o odpadové problematice
obecně, tak především s přípravou vlastní úklidové akce“, říká
jeden z pořadatelů, Radek Janoušek. Školním úklidům vyjde vstříc
dodání úklidových pomůcek –
pracovních rukavic, pytlů, reflexních vest a drobných odměn.
Za materiální podporou dobrovolnických úklidů stojí dlouhodobá
spolupráce s generálním partnerem akce, Nadačním fondem
Veolia. „Kampaň za čisté životní prostředí podporujeme jako
generální partner už 10 let. Jedním z hlavních důvodů je její
zaměření na ekologickou osvětu
a velké zapojení dětí a mladých
lidí. Péče o životní prostředí je
společným zájmem nás všech,“
konstatovala Vendula Valentová,

ředitelka Nadačního fondu Veolia.
Také letos se zapojí i zaměstnanci
společnosti.
Loňského ročníku se zúčastnilo
přes 300 školních kolektivů a celkem zhruba 45 000 účastníků
mladších 18 let, což bylo více než
50 % z celkového počtu.
Letos pořadatelé opět vyhlásili
výtvarnou soutěž určenou právě
jim. Podmínkou účasti je aktivní zapojení do úklidových akcí
a následně vytvoření uměleckého
díla v podobě plakátu na motivy
úklidu. Soutěžit se bude o programy a exkurze na přírodovědná
témata, Evropské karty mládeže
EYCA pro členy týmů a další zajímavé ceny.
„Ukliďme svět, ukliďme Česko
nevzniklo jen proto, abychom uklidili černé skládky a nepořádek.

Naším hlavním cílem je dosáhnout stavu, kdy budeme žít v čistém prostředí a podobné akce už
nebudou potřebné. S prevencí je
důležité začít v mladém věku,
proto chceme dětem a mládeži
zprostředkovat autentický zážitek
úklidu nepořádku, či černé skládky. Kdo sám jednou uklízel, ten
už nepořádek vytvářet nebude,“
věří Radek Janoušek. „K akci se
však samozřejmě mohou přidat
všichni bez rozdílu věku, kterým
není stav naší přírody, obcí a měst
lhostejný. 8. dubna jdeme společně na to!“, dodává.
Mezi zakladatele akce patří také
Dr.Miroslav Kubásek z naší městské části, odnedávna radní pro
životní prostředí Jihomoravského
kraje. Kam půjde uklízet on?
„Začnu už o týden dřív, prvního
dubna je úklid v Rosicích a také
v Popůvkách. V sobotu osmého
organizuje úklid také krajský úřad,
půjdu s kolegy nad Lesnou.“
Loni v Brně-střed uklízelo na 19
místech více než 400 dobrovolníků, v celém Brně to bylo 98 akcí
s 3800 lidmi.

Miroslav Sedláček
Národní akce
Ukliďme Česko
8. dubna 2017
Registrace dobrovolníků:
www.uklidmecesko.cz

Nejlepší gymnaziální pěvecké sbory budou zpívat v Brně
Gymnazisté se tak chtějí podělit
o radost ze zpěvu i s občany
Brna. Poté se s průvodem a za
zpěvu odeberou do Besedního
domu, kde budou vyhlášeny výsledky Gymnasia Cantant 2017
a předány ceny.
Gymnasia Cantant pořádá Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace a spolek Gymnasia Cantant.

Jindřich Svoboda,
Gymnázium Brno, Vídeňská

Ve dnech 6.–8. dubna 2017 přijede do Brna 15 nejlepších
gymnaziálních pěveckých sborů, aby spolu soutěžily ve finále
XXIII. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant.
Tato akce se již tradičně koná
mimo jiné i za podpory městské
části Brno-střed.
Letos jednomu ze sborů udělí
zvláštní cenu starosta MČ Brno-střed pan Martin Landa. Mladí
zpěváci z gymnázií nebudou jen
soutěžit, ale čeká je také několik
doprovodných akcí.
Jednou z nich bude společný
zpěv na náměstí Svobody v sobotu 8. dubna, zhruba v 9.30

Přijďte si poslechnout největší sbor gymnazistů
hodin. Vystoupí zde největší
gymnaziální pěvecký sbor na
světě složený z přibližně 500

zpěváků, kteří společně zazpívají 2–3 skladby, jež společně
nacvičí předchozí den.

Gymnasia Cantant
pěvecký sbor 500 zpěváků
8. dubna 2017
v 9.30 hodin
náměstí Svobody
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Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa
V mnoha městech a obcích
České republiky se bude v pondělí 24. dubna 2017 konat již
12. ročník připomínkové akce
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa. A Brno
nebude výjimkou.
I v Brně, na Moravském náměstí,
proběhne 24. dubna od 14.00 do
17.00 hod. maraton čtení jmen
dětí, žen a mužů, kteří byli kvůli

Veřejné čtení jmen
obětí holocaustu
Jom ha-šoa
24. dubna
od 14.00 do 17.00 hod.
Moravské náměstí před
Místodržitelským palácem
svému přisouzenému židov skému nebo romskému původu

pronásledováni, perzekuováni
a zavražděni během druhé světové války. Cílem akce je přizvat
co nejvíce obyvatel České republiky i návštěvníků bez rozdílu
jazyka, náboženství a kulturního zázemí, k aktivnímu uctění
památky obětí holocaustu.
Každý, kdo přijde, obdrží seznam
několika jmen se stručnými osobními údaji. Jména může podle
svého uvážení přečíst do mikro-

fonu. Každý návštěvník zároveň
dostane informační materiály,
může nahlédnout do publikací
týkajících se holocaustu, pamětních knih apod. K akci je možné
se připojit kdykoliv v jejím průběhu. Pojďme společně symbolicky
vrátit oběti bezpráví do naší společné paměti veřejnou vzpomínkou, tedy přečtením jejich jmen.


(kad)

BALTAZAR je místem, kde i druhá ruka může pomáhat
Darováním oblečení do Textilní banky BALTAZAR podpoříte činnost Diecézní charity
Brno. Baltazar provozuje sběrnu, třídírnu, šatník a charitní
prodejny. Nemá žádnou podporu z dotací, zaměstnává lidi
dlouhodobě nezaměstnané
a funguje pouze z materiálních darů a z výnosu charitních prodejen.
Sběrna, třídírna a šatník sídlí na
Rosické ul. 1. Jde o bývalou administrativní budovu u železniční
stanice Dolní nádraží, za autobusovým nádražím Zvonařka. Jedná
se o ojedinělou službu na jižní
Moravě, týdně Baltazar přijme
poukázky na oblečení zdarma od
zhruba tří set lidí.
„Náš projekt funguje od roku
2014. Na základě poukázky, kterou mohou lidé v prokazatelné
nouzi obdržet na úřadech nebo
u poskytovatelů sociálních slu-

Nedávno vznikla nová prodejna na ulici Cihlářské
žeb, vydáváme oblečení zdarma. S postupně nabytými zkušenostmi jsme se však rozhodli
po zapracování třídírny a šatníku, otevřít také charitní prodejny.
Inspirovali jsme se praxí v Británii, kde je tato forma charitativních aktivit zcela běžná,“
vysvětluje vedoucí Baltazaru
Filip Habrman.

V charitních prodejnách Baltazar
mohou lidé nakoupit oblečení od

20 do 70 korun za kus. I zde pracují dlouhodobě nezaměstnaní.
Navíc existence charitních prodejen učí sociálně slabé hospodařit s rodinným rozpočtem.
Doplnit svůj šatník si v charitních
obchodech může kdokoliv. „Kromě toho si každý zákazník odnáší ještě i dobrý pocit, že svým
nákupem pomohl lidem v tísni,“
doplňuje Filip Habrman. Diecézní
charita Brno tak ročně poskytne
sociální a zdravotní služby více
než 55 tisícům potřebných na
území Jihomoravského kraje
a v části Kraje Vysočina.

(kad)

Charitní prodejny v Brno-střed najdete:
 ul. Cihlářská 627/6,
otevřeno Po, St, Pá 8.00–16.00 hod, Út, Čt 9.00–17.00 hod.
 Hybešova 51, otevřeno Po–Pá 8.00–16.00 hod.
 Zvonařka 470/2b, otevřeno Po–Pá 7.30–15.30 hod.

Jediný hospic v Brně zajišťuje péči už 13 let
Hospicová péče představuje
komplexní pomoc a oporu
nemocným v pokročilé a konečné fázi jejich onemocnění.
Hospic poskytuje jak lůžkovou
část v útulných prostorách
kláštera, tak i domácí hospic.
Obojí 24 hodin denně.

Hospic na Kamenné nabízí klidné a příjemné prostředí
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Sestry řádu alžbětinek se věnují
charitativní činnosti na území
Brna už od 18. století, kdy byl
na úpatí Červeného kopce zbudován klášter alžbětinek a založena nemocnice s lékárnou, jejíž
barokní mobiliář se nyní nachází
v Muzeu města Brna na hradě
Špilberk.

V současné době tato budova
stále slouží a pomáhá tam, kde
je třeba. Pomoc a podpora nevyléčitelně nemocným pacientům
je zde poskytována na 22 lůžkách
a v domácí hospicové péči je
postaráno ročně o téměř 200
pacientů. Lůžkový hospic využívají pacienti, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu v nemocnici,
ale péči o ně není již možné
zvládnout v domácím prostředí.
Den otevřených dveří
Hospice sv. Alžběty
20. dubna 2017
Kamenná 36

Informujeme
Domácí hospic naopak zabezpečuje celodenní zdravotní péči
doma u pacienta a jeho cílem je
umožnit pobyt nemocného
v domácí péči do jeho posledních
dnů.
„Myšlenka hospicové péče vychá-

zí z úcty k člověku jako jedinečné
bytosti a z individuálních potřeb
a přání. Zároveň klade důraz na
rodinu a přátelské vztahy každého
člověka,“ říká o hodnotách hospice Mgr. Šárka Marčíková.
Činnost hospice je zabezpečena

prostřednictvím zdravotních pojišťoven, dotací a příspěvků pacientů. Nedílnou součástí financování
je i podpora z řad soukromých
dárců a právnických osob, kterým
za to patří velký dík.
20. dubna 2017 proběhne pro

veřejnost Den otevřených dveří
Hospice sv. Alžběty, který poskytne návštěvníkům možnost seznámit se s chodem zařízení, nahlédnout do jeho prostor a pochopit
náročnou každodenní úlohu personálu hospice.
 (kad)

Ukliďme Červený kopec!
můžete projít po Kamenné kolonii
a poznat její historii. Jako účastníci
úklidu se za odměnu můžete vydat
na průzkum do běžně nepřístupné
Ochozské jeskyně, na exkurzi do
brněnské spalovny SAKO nebo se
projít po Červeném kopci s botanikem. Přihlašování na exkurze,
které se uskuteční v dubnu a květnu, proběhne v rámci doprovodného programu.
Akci pořádá Oddělení strategického plánování MMB ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody
a krajiny a městskými částmi
Brno-střed a Brno-Bohunice.
Akce je součástí projektu: Suburban, Oživení okrajových částí
města.

Mgr. Martina Pacasová,
Magistrát města Brna

Nejen, že je Červený kopec jednou ze dvou národních přírodních památek v Brně, je také
místem jedinečného výhledu
na město a místem, kam lidé
z okolí rádi vyrážejí na procházky. Není vám lhostejné, jak to
tu vypadá? Pomozte nám vytvořit v jeho okolí příjemnější
prostředí pro všechny.
V sobotu 8. dubna 2017 od 10.00
do 15.00 hod. se můžete připojit
k dobrovolnickému úklidu Červeného kopce, který je součástí
celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Pokud se chcete přidat,
zaregistrujte se prosím na
www.uklidmecesko.cz/event/
/13695. Podle počtu přihlášených
účastníků zajistíme pracovní rukavice a pytle na odpad. Sejdeme
se na bývalém fotbalovém hřišti
na ulici Vinohrady, odtud se pak
jednotlivé skupinky dobrovolníků
rozejdou do okolí. Čeká nás společný úklid odpadu a černých

Místo srazu dobrovolníků úklidu
skládek, přijďte proto v pevných
botách a pracovním oděvu.
Po skončení úklidu bude na hřišti
probíhat odpolední doprovodný
program, v rámci nějž spolu
s námi vytvoříte pocitovou mapu

nebo pomůžete navrhnout, jak by
mohl Červený kopec vypadat
v budoucnu.
Pro děti budou připraveny eko-soutěže. Můžete si se sousedy a přáteli
uspořádat piknik na hřišti nebo se

Ukliďme Červený kopec
8. dubna 2017
od 10.00 do 15.00 hod.

Architektonická soutěž o budoucnosti výstaviště pokračuje
Rada města Brna schválila
členy poroty mezinárodní
dvoukolové urbanistické soutěže Areál brněnského vý staviště. Cílem této soutěže
je navrhnout sjednocenou
koncepci celého areálu a jeho
napojení na okolí.
Členy poroty jsou například Ivan
Koleček, prezident Federace
švýcarských architektů, Zdeňka
Vydrová, městská architektka
Litomyšle a Tišnova, Petr Hlaváček, bývalý ředitel Institutu
plánování a rozvoje Prahy, nebo
zakladatel Brněnského urbanistického kroužku Jakub Kořínek.
Kromě nich budou členy poroty
primátor Petr Vokřál nebo generální ředitel Veletrhů Brno Jiří
Kuliš.

Budoucnost výstaviště určí architektonická soutěž
Urbanistický návrh, který v soutěži zvítězí, bude podkladem pro
změnu územně plánovací dokumentace.
Bude řešit nejen areál samotné-

ho výstaviště, ale i přilehlé území
využívané dopravním podnikem,
brněnskými vodárnami či re kreačním areálem Riviéra.
Základním předpokladem zadá-

ní je zachovat v areálu provoz
veletrhů, a to jak z ekonomických, tak i z historických důvodů
a s ohledem na zachování genia
loci Brna jako města veletrhů.
Zároveň se počítá s daleko větším otevřením areálu výstaviště
pro širokou veřejnost a pro každodenní využití.
Přípravou a organizací soutěže
byla pověřena Kancelář architekta města Brna.
Samotné vyhlášení soutěže se
očekává v dubnu, výsledky by
pak měly být známé do konce
roku 2017. Náklady na zorganizování soutěže, včetně odměn
pro vítěze, se očekávají kolem
7,5 milionu korun.


Daniel Zeman
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Prevence

Když na kole, tak bezpečně
Cyklistika je dnes pro mnohé
z nás preferovaný způsob
dopravy, aktivity, zábavy a zvyšování fyzické kondice. Tento
sport nezatěžuje životní prostředí a na druhou stranu se
jedná o zdravou formu mobility
ve městech. Jízda na kole tedy
nemusí být jenom sportovní
aktivita, ale může být i plnohodnotnou součástí dopravy ve
městě či součástí životního
stylu.

Co je důležité pro
bezpečnou jízdu na kole?
 Dobrý technický stav kola, zejména brzdy a jeho povinná
výbava je základ.
 Světla jsou důležitá při snížené
viditelnosti. Nejvýhodnější jsou
v současnosti světla tzv. blikačky s vysokosvítivými diodami (LED).
 Jezdit bez alkoholu a omamných látek.
 Náročnost trasy zvolit podle nejslabšího článku skupiny.

 Zejména používat cyklostezky
a ve městě respektovat dopravní značení pro cyklisty.
 Respektovat okolí, být ohleduplní k dalším účastníkům
dopravy a předvídat.
 Za jízdy komunikovat s řidiči,
hlavně při odbočování vlevo.

V rámci Integrovaného doprav-

ního systému Jihomoravského
kraje můžete ušetřit s vaší předplatní nebo jednorázovou jízdenkou. Na výlety s kolem po jižní
Moravě je možné využít výhodného jednodenního spojení cyklovlaky. Například EXPRES
Pálava – Podyjí bude jezdit
v sobotu a neděli od 1. července
do 1. října 2017. Brněnský cyklobus zajistí přepravu kol do míst,
odkud vedou cyklistické trasy od
14. dubna do 1. října. Podrobné
informace jsou k nalezení na
http://www.idsjmk.cz/cyklo.aspx.
Další oblíbenou možností je přeprava kol lodí na Brněnské přehradě. Lodní doprava Brno letos
začíná sezonu 29. dubna 2017.
Letos se cestující mohou těšit na
nově vybudované přístaviště pod
hradem Veveří, které je bezbariérové, což dozajista ocení rodiny
s dětmi i lidé méně pohybliví.
Nejede tramvaj, pozdní vstávání
anebo zkouška začíná za 20
minut? Žádný problém! Proč volat
taxík, když jsou zde stojany

nehrozil úraz, zranění. Nejedná se
jen o lidi starší, kterých je tu dosti
a postižené, ale také o mladší ročníky. Dalším nešvarem je parkoviště na zmíněné ulici, kde parkují
vozy až do poloviny chodníků
a tudíž brání chodcům užívat chodník v plném rozsahu. Parkující auta
značně znečišťují chodník a zároveň jej přitom poškozují. Tak jsou
vylamovány obrubníky a dlažební
kostky. Opravu však nikdo celé roky
nezajistí a o pořádek se rovněž nikdo nepostará! Převážná část parkujících řidičů jsou však cizí osoby,
a tak se stává, že ti, kteří tu bydlí,
nemohou v blízkosti svého bydliště
zaparkovat vůbec. V době, kdy
padá sníh, jsou auta zapadána,
řidiči automaticky odhrabují sníh
z aut přímo na chodník, kde to již
nikdo neuklízí. A tak počkáme, až
se sníh sám rozpustí? Na polovině
chodníku je vytvořena jakási bráz-

da a další část chodníku zůstává
neodklizena až ke kraji, takže
pokud chce kdokoliv přejít z chodníku na silnici a přejít na druhou
stranu ulice, je vystaven nebezpečí, že padne do sněhu, nebo do
blátivé kaše na silnici, kterou tvoří
auta přejíždějící kolem. Toto již
nikoho odpovědného za údržbu
komunikací, ať se jedná o chodník,
silnici, nebo i přechody, NEZAJÍMÁ. To je to špatné. Ve zpravodajství TV bylo ukázáno, jak MČ Brno-střed zajišťuje úklid, a to v oblasti
Šilingrovo nám. směrem k Zel. trhu,
kde bylo odmeteno a také v oblasti
nám. před radnicí. Tyto části však
nejsou jen Brno-střed, ale zůstávají
další ul. které spadají také do obvodu Brna-střed, tam je situace jiná,
a to už se v TV neukazuje! Úředníci
městské části Brna-střed zřejmě
o takových případech nevědí, nebo
nechtějí vědět přes značná upo-

Bezpečnostní ochranné
prvky pro cyklistu
 Reflexní prvky – Nejvhodnější místo pro reflexní pásek je
v dolní části chodidla cyklisty.
 Cyklistické přilby – pro děti
a mladistvé do 15 let je nošení
přilby za jízdy povinné.
 Padnoucí brýle – ochrana
zraku je nezbytná, zejména proti nevhodným klimatickým podmínkám.
 Cyklistické rukavice – se doporučují zejména jako ochrana
v případě pádu na zem.

Jízdní kolo a veřejná
hromadná doprava

s růžovými koly. Za dvě stě
korun na měsíc nebo 1199 Kč za
rok si zájemce může textovou
zprávou nebo aplikací koupit členství na https://www.rekola.cz/registrace/. Potom může využívat
jakékoliv růžové kolo, které má
blízko školy, domu nebo kavárny.
A jak to funguje? Šestimístné číslo, které je na každém kole, pošle
zájemce pronajímateli textovou
zprávou. Obratem mu přijde kód
k zámku. Až půjčené kolo nepotřebuje, jednoduše ho zase připoutá k stojanu. Nová sezona
startuje 21. března 2017.
Kýžený rozvoj cykloturistiky však
s sebou nese také nežádoucí
nárůst kolizních situací a úrazů
cyklistů. V případě zranění, které
si vyžaduje ošetření, volejte linku
155 a 150.
Přejeme vám spoustu krásných
zážitků v okolí Lednicko-valtického areálu, Znojemska nebo třeba
v Národním parku Podyjí.


Ludmila Zrůstová

Názory čtenářů

Vážená redakce,
sdělujeme vám a zároveň upozorňujeme na to, co nás trápí a znepříjemňuje nám bydlení v této
městské části. Již delší dobu si
všímáme špatného úklidu na ulicích měst. části Brno-střed, a to
konkrétně na ul. Veveří, Grohova,
Arne Nováka a dalších přilehlých
ulicích, spadajících do MČ Brno-střed. Tak např. na ul. Grohova,
která je poměrně rozsáhlá, vede
až ke Kraví hoře a dál. Zde se uklízí
značně nepravidelně. Četa, která
se objeví občas na ul. s označením:
pracujeme pro MČ Brno-střed
v uniformních vestách, tomu příliš
zabrat nedá! Toto je kritizováno
nejen lidmi zde bydlícími, ale také
občany, kteří chodí po uvedených
komunikacích denně. Zvláště nyní
v zimním období, kdy padá sníh,
tvoří se náledí, nejsou chodníky
dostatečně ošetřeny a dá se říci
odklizeny vůbec, tak, aby občanům

zornění! Uvítáme, pokud se úklidu
na chodnících, silnicích i přechodech bude věnovat patřičná pozornost, aby se tak předešlo nešťastným pádům a příp. zlomeninám.
Pojišťovna vám doporučí v takovém příp. vhodnou OBUV, ale
pokud jsou komunikace špatně
udržovány a čištěny, nepomohou
ani boty SEDMIMÍLOVÉ, ledaže
by ÚMČ přiděloval občanům obuv
do nepohody. Domníváme se, že
ten, kdo zřizuje parkoviště, zodpovídá nejen za řádný úklid, ale také
za kontrolu po celý rok. Děkujeme
za uveřejnění těchto připomínek
ve vašem zpravodaji a dále tlumočení odpovědným pracovníkům
MČ Brno-střed, kteří jsou odpovědni za řádné úklidy a pořádek.


Zdraví bydlící občané
uvedených ulic,
spadajících pod MČ Brno-střed

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

Zachráněná masna na Nádražní – zamyšlení nad smyslem
komunální politiky
Před
nedávnem
vzbudil velký
negativní ohlas
záměr radnice
Brno-střed
vypovědět
nájem vyhlášené masně s velmi dlouhou tradicí na ulici Nádražní přímo
naproti hlavnímu nádraží.
Na jednání zastupitelstva, kam
dorazili i samotní nájemci, bylo
řečeno, že oprava chátrajícího
objektu a umístění veřejných toalet není možné realizovat jinak
než s ukončením tohoto provozu.
Velký mediální ohlas, stovky
podepsaných občanů v petici
a zjevná nesmyslnost takového
nápadu nakonec způsobily, že
radnice od tohoto záměru upustila
a dojde jen k celkové rekonstrukci

domu, který jinak opravu již skutečně nutně potřebuje. Umístění
veřejných toalet, což mělo být tím
největším důvodem k prosazení
záměru v původní podobě, nakonec potřeba není. Ono to samozřejmě působí i dost komicky když
jedny zavřené, které vlastní magistrát, jsou jen o pár desítek metrů
dál směrem k Novým sadům. Přitom by stačilo je jen opravit.
Obdobný záměr se objevil i ze
strany magistrátu v prostoru
náměstí Svobody. V polovině července vyprší smlouva stávajícímu
nájemci – světoznámému fast
foodovému řetězci. Ať už by prostor zabydlel kdokoliv, tak původně i zde figurovala povinnost zřídit
veřejné toalety. Protože se posléze logicky žádný zájemce nenašel, i zde bylo od tohoto záměru
upuštěno a zájemců se snad nyní
najde více. V obou zmíněných pří-

padech se jednalo o velmi problematický nápad a každý ať
posoudí, jestli by zrovna budovy
v takové lokalitě měly plnit i tuto
veřejnou funkci. Jinak je samozřejmě obecně vzato takový zvýšený komfort pro občany krok
správným směrem, ale zřejmě by
měl být již takový záměr posuzován poněkud citlivěji a praktičtěji.
Pokud by měl být obdobný nápad
někde nakonec realizován, což
vítám, tak jen v místech, kde to
nezpůsobí více škody než užitku.
Zřejmě se tedy jedná o pracovní
metodu pokus – omyl, radnice či
magistrát nejdříve přijdou s nějakým nápadem, pokud vzbudí vlnu
negativního ohlasu, který nelze jen
tak přehlížet, rozhodnutí se rychle
změní. V minulosti se něco podobného stalo i v případě, kdy mělo
dojít ke skokovému zdražení používání letních zahrádek v centru

Brna. Jsou nepochybně i situace,
kdy by měli komunální politici dělat
kroky i když jim za ně každý zrovna
nepoděkuje (nebo alespoň ne
okamžitě), ale tohle jsou evidentně
případy, kdy se jen testuje, co vše
může projít a co už ne. Je to
nešťastné hlavně proto, že městská část Brno-střed i město Brno
mají daleko závažnější problémy
k řešení. A to ať už se to týká koncepce dopravy, oprav škol, kultivace parků a veřejné zeleně nebo
úrovně veřejných služeb občanům.
Přál bych si i na základě mnoha
vyslechnutých názorů a podnětů
ze strany občanů, aby podobných
sociálních experimentů (možná už
i pod dojmem blížících se komunálních voleb v roce 2018) bylo do
budoucna co nejméně.

Mgr. Tomáš Řepa,
zastupitel ZMČ Brno-střed
za ČSSD

Odbillboardizováváme Brno
Na začátku
byla iniciativa
Nechceme billboardy v Brně,
která celé téma
nelegálních
reklamních
zařízení zpopularizovala a dokázala na ně
obrátit pozornost úřadů.
Přesto se podařilo vše „odšpuntovat“ až s novými vedeními města Brna a naší městské části,
jejichž aparáty jsme zasypali
podněty na prověření legálnosti
reklam a cílevědomě sledovali,
jak se s nimi popasují. Již druhým
rokem jako dobře promazané
soukolí běží odstraňovací mašinerie, což ostatně potvrzují i statistiky za uplynulý rok.
Nekorunovaným přeborníkem
v počtu odstraněných reklam
v naší metropoli je krajský úřad.
Na „jeho konto“ šlo v roce 2016
úctyhodných 132 billboardů –
z toho na území naší městské
části plných 46 – přitom ještě před
dvěma lety na Středu neodstranil

Tento billboard u Zvonařky už díky úřadům od r. 2016 nenajdete
jediný billboard. Poté, co jsem se
začal o problematiku zajímat, tak
v roce 2015 jich najednou bylo 23
a dnes jsme již tedy na několikanásobku. Následován je magistrátem, díky němuž loni nenávratně
zmizelo celkem 82 reklamních
zařízení a kdy vydal hned 97
výzev k odstranění. Ocenit je však
nutno i Stavební úřad Brno-střed,
byť ten má vinou zákonů při potírání nelegálních billboardů paradoxně situaci asi nejsložitější.

I jeho neformálním působením se
podařilo odstranit řadu reklam
(kupř. u křižovatky Vídeňská –
Jihlavská, na ulici Trnitá) či rozmluvit jejich nové umisťování –
celkově to odhadují až na 40
kousků. Chvályhodné rovněž je,
že se nepokračuje v prodlužování
povolení megaboardů.
Jeden takový stojí na Bauerově
ulici bez platného správního povolení již od července 2012(!).
Nedávno právě stavební úřad (byť

z procesních důvodů) s jeho dalším trváním nesouhlasil, což
následně posvětil i nadřízený
magistrát.
Představte si, že by se někdo bez
ptaní nastěhoval na vaši zahradu
a tu mnoho let bezplatně užíval.
Tolerovali byste to celé roky, jak
se u reklam dělo v Brně? Troufalost provozovatelů však stále nezná mezí: v prosinci 2016 přibyl
v zeleni na Jihlavské nový černý
billboard, nejmenovaný výrobce
dveří zase umístil po Brně na trávníky desítky menších reklam. Přitom jen na Brno-středu je měsíční
sazba nájemného 3 000 Kč za
billboard – na kolik set tisíc si
nepoctiví podnikatelé na úkor
Brna asi za celou tu dobu přišli?
Každopádně jsme na dobré cestě
k odstranění nelegálních reklam,
a když si to spojíme i s tím, jak se
daří vytlačovat černý výlep, tak
alespoň na tomto poli se Brno stává zase o něco krásnějším.


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

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

Tušíte, kde stál první brněnský hrad?

Archeologický výzkum v roce 1978 odhalil románskou rotundu
Je to vlastně vůbec největší
tajemství brněnské historie,
které zaměstnává brněnské
archeology a historiky už dlouhá desetiletí, a přitom souvisí
se samotnými počátky Brna. Za
vše může svatovítský děkan
Kosmas, který ve své Kronice
Čechů nezapomněl zmínit událost, která se měla údajně odehrát v roce 1091.
V červenci toho roku měl vpadnout na Moravu český král Vratislav, aby obléhal hrad Brno, kde
sídlil jeho odbojný bratr Konrád.
Kosmas doslova píše: „Přitáhli
k hradu, který se jmenuje Brno,
kde král obstoupen zemskými velmoži nařizuje obležení kolem
dokola...“ V 19. století, kdy se
začaly formovat historické vědy,
představovala Kosmova zpráva
o raně středověkém brněnském
hradu, která je zároveň nejstarší písemnou zmínkou o Brně,
impuls k hledání tohoto hradu.
První generace brněnských historiků umisťovaly celkem přirozeně původní brněnský hrad na
charakteristické návrší nad městem, kde byl ve 13. století vystavěn
na obranu města vrcholně středověký hrad Špilberk. Kromě špilberského návrší směřovala často
pozornost historiků také na Petrov.
Obě dominantní polohy totiž měly
představovat ideální místa pro
stavbu mocenského centra, jehož
základy daly vzniknout pozdějším
centrálním stavbám města Brna.
Prostřednictvím teprve pozdějších
poznatků o raně středověkých
hradech dnes víme, že tyto areály

se značně lišily od jejich vrcholně
středověkých nástupců, které se
nám při vyslovení hrad nejčastěji
vybaví. Jednalo se o areál, umístěný mnohdy i v nížinných lokalitách v blízkosti důležitých
komunikačních tras, opevněný
dřevohliněnou hradbou a příkopem, v jehož vnitřním prostoru
byl knížecí palác a sakrální stavby. V lokalizaci brněnského hradu
byly nakonec podstatné archeologické výzkumy, které se v devadesátých letech 20. století
uskutečnily jak v prostoru hradu
Špilberk, tak i na Petrově, a které
nepotvrdily starší nálezové horizonty, než je závěr 12. století. Tato
zjištění totiž způsobila značné
trhliny v dosavadních hypotézách
o starším předchůdci zmiňovaného už Kosmou.
Naopak od sedmdesátých let
20. století začala vědecká obec
soustředit svůj zájem do té doby
zcela opomíjené lokality Starého
Brna. Zásadním zlomem byl rok
1978, kdy se pod vedením Dany
Cejnkové z Muzea města Brna
uskutečnil archeologický výzkum
v areálu starobrněnského kláštera, během kterého byly odkryty tři
stavební etapy současné baziliky.
Nejstarší fázi tvořila románská
rotunda vytvořená z nahrubo
přitesaných kvádříků. V blízkosti
rotundy se nacházelo také několik
hrobů povětšinou bez hrobové
výbavy. Pouze z několika hrobů
se podařilo vyzvednout stříbrné
esovité náušnice, železný nůž
a v jednom případě také železnou
sekeru s trny, která nakonec
autorce výzkumu napomohla ale-
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spoň k orientační dataci rotundy
do období kolem roku 1000, tedy
přibližně do stejné doby, ve které
hledáme původní brněnský hrad.
Starobrněnská rotunda objevená v areálu kláštera je tak
dodnes nejstarší známou
kamennou stavbou na území
města Brna. Všechny další
archeologické výzkumy, které se
dílčím způsobem v prostoru Starého Brna realizovaly, raně středověký význam této lokality jen
utvrzovaly. Za zmínku jistě stojí
jistě výzkum z křižovatky ulic Křížová, Křídlovická a Ypsilantiho
v lokalitě zvané U modrého lva,
kde byla zachycena destrukce
dřevohliněného valu a také
výzkum prováděný společností
Archaia Brno v roce 2012 na
Vídeňské ulici, který předcházel
stavbě obytného komplexu naproti kláštera Milosrdných bratří.
Tento záchranný archeologický
výzkum přinesl nečekané a skutečně překvapivé objevy, které
doplňují představy o brněnském
hradě, respektive o jeho jižním
předhradí na protější straně řeky
Svratky, odkud jsou nashromážděny doposud jen velice kusé
doklady původního osídlení. Na
poměrně rozsáhlé ploše se podařilo zachytit a následně i odkrýt
značnou část raně středověkého
pohřebiště, na kterém se pohřbívalo od 11. do počátku 12. století,
ovšem zásadním nálezem v tomto prostoru bylo zdivo kruhové
stavby s podkovovitou apsidou
orientovanou na východ. Jedná
se tak o nález v pořadí již druhé
románské rotundy na území města Brna, která je svým půdorysem
i přibližným stářím podobná rotundě objevené v 70. letech v areálu

starobrněnského kláštera. Patrně
nikdy nezodpovězenou otázkou
zůstane přesné stáří rotundy, její
zasvěcení i jméno jejího fundátora. S ohledem na alespoň orientační datování rotundy je však
více než pravděpodobné, že jejím
stavebníkem byl některý z brněnských údělných knížat, dokonce
snad sám Konrád I. Brněnský,
s jehož jménem se setkáváme
v oné první brněnské zmínce od
Kosmy.
Všechny tyto výzkumy začaly prostoru Starého Brna, které se jako
Bruna antiqua mimochodem
nazývalo už ve 13.století po založení institucionálního města,
dodávat patřičný význam.
Současné teorie o raně středověkém brněnském hradu 11.
a 12. století proto hovoří o poloze
Starého Brna, které bylo navíc
navázáno na důležitou komunikační trasu a brod přes řeku
Svratku. Bez nadsázky tak můžeme říci, že skutečné brněnské
počátky se nacházejí právě na
Starém Brně, kde se také můžeme v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí Mendlova náměstí,
které v současné době chystá
město Brno, těšit na další jistě velmi cenné objevy, které obohatí
dosavadní poznání o raně středověkém brněnském hradu, který
položil historický zrod Brna.
Více informací se můžete dozvědět z Internetové encyklopedie
dějin Brna
www.encyklopedie.brna.cz
nebo ze stránek archeologické
společnosti Archaia Brno, o. p. s.,
www.archaiabrno.org.

Bc. Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed
Foto 2: H. B. Beyer a H. J. Zeiser

Pohled na Brno a Staré Brno z ptačí perspektivy (1645)

Rozhovor

Zdeněk Kluka: Ve svých sedmdesáti se najednou nebudu bít v prsa
Když seděl Zdeněk Kluka poslední lednový den letošního
roku ve Sněmovním sále Nové
radnice v místech, kde sedávají
při jednáních brněnští konšelé
a byl obklopen lékaři, vědci
a dalšími umělci, kteří byli v ten
den dekorováni Cenou města
Brna, cítil se podle svých slov
jako na jiné planetě. K průběhu
slavnostního večera ale přistupoval nanejvýš zodpovědně, byl ve slušivém obleku
a měl jednu ze svých dvou
vázanek. Pro zasvěcené to byl
pohled nevídaný, protože takto
Zdeňka těžko vídat za bicí soupravou nebo při jeho častých
projížďkách brněnskými ulicemi na kole. Cenu převzal
z rukou primátora města nanejvýš důstojně, ale při následném rozhovoru dal již opět
průchod svému pověstnému
humoru, smyslu pro sebereflexi i sebeironii.

Na Cenu města Brna za hudbu
byly navrženy rovněž takové
osobnosti jako například
Hana a Petr Ulrychovi nebo
Jura Pavlica. A vy jste jim to
„vyfoukl“. Co tomu říkáte?
Tak asi jsem talentovaný a talentu
se neubráníš (smích). Ale teď
bez legrace. Všech jmenovaných
si vážím a jsem rád, že jsem s nimi
mohl spolupracovat.
S Jurou Pavlicou jsem třeba
napsal hudbu k inscenaci Divadla
Husa na provázku Babička, kde
v hlavní roli exceluje Jirka Pecha,
a kde jsme společně také hráli.
Myslím – hráli na nástroje. A já
hraju dosud, Jura Pavlica to po
čase vzdal (úsměv). A Hana
a Petr? Hanka je fenomenální
zpěvačka a Petra považuji za jednu z nejvýraznějších brněnských
osobností vůbec.

Uvědomujete si, že letos je to
pětapadesát let od založení
skupiny Brilant a vašeho vstupu na brněnskou hudební scénu?
Letopočty a data – to není nic pro
mě, ale fakt je, že na průmyslovce
jsme tři spolužáci založili ryze
amatérskou kapelu. Ale nehráli
jsme ještě bigbít, byl to spíš dixieland. Pak přišel z Olomouce Stan-

da Regal, přejmenovali jsme se
na Atlantis a když se rozdělovala
skupina Vulkán, kde s Alešem
Sigmundem zůstávali Martha
a Tena Elefteriadu, přišel k nám
i zmíněný Petr Ulrych. I s Hankou.

O rok později jste skupinu
Atlantis opustil a v říjnu 1968
vzniká legendární kapela Progress Organization. Jak vzpomínáte na první koncerty, které
se shodou okolností uskutečnily vždy ve čtvrtek?
Já už zapomínám a žiju především zítřkem (smích), tohle přenechávám hudebním historikům,
ale nedávno mi jeden připomněl,
že ten vůbec první koncert byl
3. dubna 1969 v divadle Reduta
a druhým jsme 1. května otevírali
klub Šelepka. Vzpomínám si, že
u toho byl Petr Sís, současný světově uznávaný výtvarník, který
tehdy udělal na Šelepce jednu
z vůbec prvních diskoték v Brně.
A ve čtvrtek 19. června 1969 jsme
pak hráli na zimním stadionu za
Lužánkami jako předkapela americkým The Beach Boys. Ti byli pro
nás opravdovým zjevením. Amerika přijela do Brna. Na to se taky
nedá zapomenout...

Milovník čísel připomíná, že už
příští rok oslavíte půlstoletí od
založení Progresu. Bude výroční koncert?
Bude. Určitě. Už to připravujeme.
A ještě chceme na stará kolena
po mnoha a mnoha letech vydat
jedno nové cédéčko. Progres mě
teď opravdu hodně bere...

Když se ohlédnete za svým
dosavadním životem, je tam
nějaký výrazný osobní mezník?
Je tam jedna žena, se kterou jsme
se brali v roce 1970 na brněnské
radnici, dvě děti a pět vnoučat...
(úsměv)

A mezníky na vaší muzikantské
cestě?
Jsou to všechny kapely, které
jsem zakládal a kterými jsem prošel, ale je tam i jeden další důležitý
mezník a tím je setkání s režisérem Peterem Scherhauferem. Po
jednom z našich koncertů za
mnou přišel a ptal se – kdo složil
tady to?! Měl na mysli skladbu,
kterou jsem nazval Pakárna. Když

Profil
jsem mu odpověděl, řekl – tak od
tebe chci hudbu do mé inscenace
Červený smích. A tak začala moje
spolupráce s Divadlem Husa na
provázku.

Narozeniny slavíte v dubnu a to
je měsíc, kdy si připomínáme
osvobození Brna. Měly by se
hrůzy druhé světové války a její
následky stále připomínat?
Mělo by se to připomínat. Lidi by
neměli zapomínat. Měly by se připomínat osudy lidí, kteří doplatili
na zbabělost, podlost a ničemnost
jiných. Mělo by se to připomínat.
A tečka.

Takové je každoroční setkání
a koncert u pomníku v sadech
Národního odboje, při kterém
se připomínají i aktuální
brněnská výročí a osobnosti.
Máte prý vystoupit v triu
s dalšími sedmdesátníky
Jožkou Hanákem a zpěvákem
lidových písní Jirkou Helánem.
A mám hrát na harmoniku, kterou
jsem koupil už jako starou před
více než patnácti lety.
Její levá strana poněkud neladí
s pravou, a tak budu muset asi
hrát jen jednoruč.
A filharmonik Hanák to vedle mě
bude muset přetrpět (úsměv).

Budete slavit svoje
sedmdesátiny i se svou
kapelou?
Plánujeme nějaký malý koncert,
spíš takové setkání, a rozjedeme
to až na padesátiny Progres
v příštím roce. Já jsem nikdy nebyl
sólista v první linii a ve svých
sedmdesáti se najednou nebudu
bít v prsa.


Vladimír Koudelka

Zdeněk Kluka se narodil 16.dubna 1947
v Brně. Už jako klučík se zajímal o hudbu, od druhé třídy se učil na akordeon,
později studoval hru na klavír a zpěv
a sám se „vyučil“ bubeníkem. Na konci
roku 1962 založil se spolužáky na průmyslovce v dnešní Kounicově ulici skupinu Brilant, kterou v roce 1964 přejmenovali na Atlantis. V roce 1967 se stali
jejími členy i Hana a Petr Ulrychovi, ale
přetlak v úspěšné kapele zapříčinil
odchod „otce zakladatele“. Společně
s Pavlem Váněm (dalšími dvěma členy
byli Jan Sochor a Emanuel Sideridis,
kterého později nahradil Pavel Pelc)
zakládá v roce 1968 skupinu The Progress Organization. Jedno z nejvýznamnějších seskupení českého art rocku se
stalo Zdeňkovým hudebním osudem, ať
už se jmenovalo Barnodaj (podle básně
Jaromíra Hniličky) či Progres 2, pod kterýmžto názvem působí dodnes. K nejvýznamnějším počinům patří alba Barnodaj, které bylo ihned po vydání
vyhlášeno v anketě časopisu Melodie
Deskou roku 1971, Mauglí (1978), Dialog s vesmírem (1980), Třetí kniha
džunglí (1982), Mozek (1984), Změna!
(1988) a Otrava krve (1990). Zdeněk
Kluka je jediným členem kapely, který
v ní působí nepřetržitě od roku 1968,
i když v sedmdesátých letech vypomáhal také v doprovodných skupinách
Marthy aTeny Elefteriadu a Boba Frídla.
V současné době se muzikantsky i lidsky
uplatňuje také ve skupině Čankišou, kde
kromě bicích nástrojů hraje na balafon
(druh dřevěného xylofonu), basakoredeon a akordeon. Opomenout nelze ani
jeho spolupráci s televizí a divadly
(Divadlo Husa na provázku, ale např.
i Městské divadlo Brno, divadlo Radost,
studio Marta, pražské Národní divadlo
a další). Zdeněk Kluka bydlí v centru
Brna, které miluje, a velkou radost má
z toho, že ulicemi, kterými dříve projížděl
na kole oproti zákazu, teď může už oficiálně. S manželkou Lenkou má syna
Jana a dceru Janu a radost mu dělá pět
vnoučat – Anička, Matěj, Sára, Tea
a malý Kubík.
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Inzerce

SUVerén

Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná
spotřeba 4,0 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.

pro každou příležitost
Nová Suzuki Vitara
Nepřekonatelná ve městě

Suverénní v terénu

RBS (systém nouzového brzdění)
LED světlomety
7× airbag
vestavěná navigace
parkovací senzory a kamera

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
adaptivní tempomat

od

386.700 Kč

CanoCar, s.r.o., Olomoucká 176, 627 00 Brno-Černovice, telefon 777 888 034, 777 888 032, info@canocar.cz

7UDGLĀQtDRULJLQiOQtYLHWQDPVNiNXFK\Qď
3DODFNpKRWĢ%UQR
1RYÝRWHYěHQ£UHVWDXUDFHVWUDGLÏQ¯PLYLHWQDPVN¿PLSRNUP\
V naší restauraci host ochutná pravou vietnamskou kuchyni
SěLSUDYHQRXSRGOHSıYRGQ¯FKUHFHSWı]HVXURYLQY\VRN«NYDOLW\
6SHFLDOL]XMHPHVHQDYLHWQDPVN«SRO«YN\
3KRER%XQ%R1DP%R%XQ&KDDGDOģ¯
7HO

SKRYLHWF]

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S BADMINTONEM
PRO DĚTI 7–15 LET
10.–14. 7. | 17.–21. 7. | 31. 7.–4. 8. 2017
Kontakt: Marek Matula, MATULA@SPORTKUKLENSKA.CZ
MOTTO: „Nauč se nový sport a poznej nové kamarády.“
www.sportkuklenska.cz, tel.: 775 738 187
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Inzerce

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA IN-LINE BRUSLÍCH

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
10. 4.–23. 4. Velikonoční menu
30. 4.
Pálení čarodějnic od 16:00, vstup zdarma.
Více o programu na stránkách hotelu.
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.
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

MAJÍ VAŠE DĚTI RÁDY SPORT A CHTĚJÍ PROŽÍT ČÁST PRÁZDNIN SPOJENÉ
S POHYBEM, HROU A ZÁBAVOU? PAK JSME TU PRÁVĚ PRO VÁS!
HEPA outdoor fitness Brno pořádá již desátým rokem In-line školičku v Brně na
Vinohradech. Příměstské tábory jsou určeny pro děti, které by se rády naučily
zábavnou formou jezdit na in-line bruslích či mají zájem zdokonalit své bruslařské umění. Školička probíhá od pondělí do pátku, ve třech termínech letních
prázdnin. Pro pokročilé bruslaře nabízíme také Freestyle camp.

17. 7.–21. 7. 2017 | 7. 8.–11. 8. 2017 | 14. 8.–18. 8. 2017
Cena je 2 600Kč za celý týden. Do konce dubna můžete využít slevu 200 Kč za
včasný nákup. V ceně je zahrnuta výuka bruslení, svačinky, oběd v restauraci,
pitný režim, drobné odměny, pojištění. V naší nabídce jsou nejen příměstské
tábory, ale i individuální lekce pro děti či dospělé. Více informací naleznete na
našem webu www.hepaoutfit.cz nebo na tel. čísle 737 312 500.
Za HEPA outdoor fitness se na Vás i Vaše děti těší Romana Jirků
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Kapesní
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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

Čištění okapů,
drobné opravy střech.
Tel.: 603 524 445

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

www.acero.cz

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
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www.podlahyslezak.cz

PŘ

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

PRAČKA EWT 1062 IDW
A ++ , 6 kg , 1000 ot/min.

PohĜHbnictví NOSTALGIE s.r.o.

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

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt
DQWLGHNXELWQtPDWUDFH
DGDOãt«

.ĢtGOovická 31, Brno
3DUNRYiQtYHGYRĜH
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42

UR]YR]DPRQWiå
SRQGČOtDåSiWHN±KRG

0HQGOovo nám. 8, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11


DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]
ZZZDQSRUDF]

9tGHěVNi%rno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28

NOVÁ VETERINÁRNÍ KLINIKA
VetPark v BRNĚ

DOPRAVA

ZDARMA
Instalace
a odvoz starého
Spotřebiče

ZDARMA 6.990 Kč

(Platí v rámci Brna)

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

Restaurace Laguna – staročeská restaurace
Smetanova 340/2, 602 00 Brno-Veveří
tel. +420 541 213 781 | e-mail: laguna@restaurace-laguna.cz

www.restaurace-laguna.cz

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.)
Spolupracujeme se specialisty v oboru, zahraničními laboratořemi,
máme sdílenou databázi klientů.

Pivní šenk Čtyři růže – nabízíme 7 druhů piv
Veveří 320/32, 602 00 Brno
tel. +420 541 215 315 | e-mail: pivnisenk@restaurace-laguna.cz

www.ctyriruze.restaurace-laguna.cz
Oba podniky jsou vyhlášené nejlepšími žebry

Restaurace Laguna

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
ul. Heršpická 1009/11c – za rohem Pet Center
Parkování zdarma
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Pivní šenk Čtyři růže

Pozvánky
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Naše školy

Šaty pro vévodkyni Kate
Zaujmout studenty svým předmětem dnes není vůbec jednoduchý úkol. Zvláště pak výuku
cizích jazyků mnoho lidí vnímá
jako nezáživné hodiny s nekonečným drilováním gramatiky,
nudné nepřirozené konverzace
a biflováním slovíček. Právě
proto nyní píšeme tento článek
a chceme vám povědět, co se
nám podařilo udělat na ZŠ
Antonínská v Brně.
Naši žáci 6. A třídy byli zapojeni do
velmi neobvyklého projektu v rámci
výuky angličtiny. První čtvrtletí jsme
poznávali britskou královskou rodinu, dívali jsme se na videa, četli
jsme články, diskutovali jsme. Pak
jsme se podrobně zaměřili na v Británii i v cizině velmi oblíbenou vévodkyni Kate. Kromě její biografie
a dobročinné práce nás zajímal její
styl a způsob oblékání. Dívali jsme
se na různé fotografie, popisovali

Žáci z Antonínské dostali dopis od vévodkyně Kate
jsme její oblečení v angličtině,
a pak ve spolupráci s učitelkou
výtvarné výchovy jsme vytvářeli
návrhy oděvů pro mladé členy královské rodiny – vévodkyni Kate
a vévodu z Cambridge Williama.
Většina dívek se samozřejmě
zaměřila na Kate, kluci naopak
vytvářeli velmi zajímavé outfity pro

budoucího krále.Všichni pracovali
velmi pilně a s obrovským nadšením. Jejich pilnost podporovalo to,
že jsem dětem slíbila, že jejich díla
pošlu přímo do Kensington Palace
v Londýně. Musím říci, že kluci byli
poněkud skepticky naladěni a říkali, že žádnou odpověď na náš dopis
nedostaneme. Avšak holky pevně

věřily v zázrak. Neutekl ani měsíc
a vážně přišla odpověď z Londýna.
Psala nám pověřená paní sekretářka samotné vévodkyně.Tak, jak
to umí jenom Britové, nám velmi
pěkně a zdvořile poděkovala jménem Kate za naši práci a čas, který
jsme věnovali projektu. Popřála
všem žákům 6. A hodně úspěchů
při jejich studiu a všechno nejlepší
do života. A k tomu nám Kate
poslala svou nádhernou fotografii.
Musím říci, že všechno dohromady – razítko Royal Post, podpis
vévodkyně, její fotografie – udělalo nám všem obrovskou radost.
Každý žák ze třídy dostal kopii
dopisu a odnesl ho domů jako
poklad. Jsem ráda, že se mi podařilo své studenty nadchnout, ukázat, že nic není nemožné, když to
opravdu chcete a pracujete na
tom.

Mgr. Irina Sialini,
vyučující anglického jazyka

ZŠ Křídlovická nabízí specializované třídy
Vážení rodiče, základní škola
v centru Brna na Křídlovické
ulici nabízí vašim dětem v 6.–
9. ročníku studium ve třídách
s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů
a informatiky.
Tyto třídy mají na naší škole již čtyřicetiletou tradici, jejich vzdělávací
náplň odpovídá nižším ročníkům
víceletých gymnázií. Výuce matematiky, přírodovědných předmětů
a informatiky je přidělena vyšší
časová dotace. Informatika je vyučována ve dvou moderně vybavených učebnách. V rámci výuky
žáci pracují v digitálních učebnách
vybavených tablety a každoročně

Baví vás matematika? Jděte na Křídlovickou
absolvují matematicko-přírodovědné soustředění. Absolventi těchto
tříd úspěšně pokračují ve studiu
na výběrových gymnáziích a středních školách.

Dále nabízíme daltonské prvky
výuky – učíme děti samostatnosti,
spolupráci a odpovědnosti, respektujeme individualitu dítěte. Máme
i speciální program vzdělávání

nadaných a mimořádně nadaných
dětí. Spolupracujeme s Mensou
ČR. Zajišťujeme péči speciálních
pedagogů a školního psychologa,
zájmové kroužky přímo ve škole,
školní stravování – výběr ze tří
chutných jídel, možnost dietní
stravy.
Přijímací zkoušky do tříd 6. ročníku s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky se konají
18. května 2017. Přihlášky se
podávají elektronicky prostřednictvím webových stránek školy www.zskridlovicka.cz, kde
také najdete více informací.

ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, 603 00 Brno

Florbalové úspěchy ZŠ Horní 16
Po parádních úspěších žáků
2. stupně v loňském školním
roce ve florbalových soutěžích,
konkrétně starší hoši – 3. místo
v brněnském finále, starší žákyně – mistryně Brna, se dokázali
naši žáci 1. stupně svým starším kolegům letos výsledkově
vyrovnat.
V prosinci se žákyně a žáci
1. stupně zúčastnili florbalového

Děvčata v krajském kole obsadila krásné třetí místo
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turnaje – Pohár základních škol,
který pořádá Česká florbalová
unie. V okresním finále obsadili
naši chlapci skvělé třetí místo, kdy
po vyrovnaném průběhu podlehli
pozdějšímu vítězi ZŠ Milénova
2:4. Děvčata dokázala ve své
kategorii zvítězit, což znamenalo
postup do krajského kola, které
se uskutečnilo 20. ledna ve sportovní hale Sportpoint. Ve velké
konkurenci deseti týmů nakonec

Naše školy
obsadila překrásné 3. místo. Po
vítězstvích nad družstvy zVelkých
Bílovic, Tasovic a remíze se ZŠ
Žarošice přišla smolná porážka
v semifinále se ZŠ Znojmo 3:6.
Přesto byl postup do zemského

finále v Olomouci velmi blízko.
Nejlepší hráčkou našeho týmu
byla vyhlášena Nikola Pieczonková (4.A), která se připravuje
v Bulldogs Brno. Spolehlivý výkon
podaly i všechny ostatní hráčky,

které se připravují ve florbalovém
klubu Fbc Hornets Brno.
Tyto velmi kvalitní výsledky jsou
díky spolupráci sekce Tělesné
výchovy s tímto florbalovým oddílem, který na škole sídlí. Výkony

našich školních týmů se odrážejí
v kvalitní práci trenérů mládeže
tohoto florbalového oddílu.


Martin Petržela, učitel TV

Bakalka navštívila Lipsko
Ve dnech 22. 1. až 27. 1. se patnáct žáků šestých až devátých
ročníků z Bakalky v rámci projektu ERASMUS+ „Sport Unites“ zúčastnilo výměnného
pobytu v německém městě Lipsko. Hlavním komunikačním
jazykem po celou dobu pobytu
byla angličtina, ale někteří z nás
si procvičovali i němčinu. Dokonce se nám podařilo naučit
některé naše německé kamarády i pár vět česky.
Partnerskou školou se nám stala
20. Oberschule Leipzig, která se
nachází v severovýchodní části
města. Celý týden jsme bydleli
v rodinách studentů spřátelené
školy a absolvovali s nimi veškeré
aktivity naplánované projektem
a pedagogy obou partnerských
škol. Většina studentů byla o něco
starší než my, ale myslíme si, že
to ničemu nevadilo. Věkový rozdíl
nebyl brzy vůbec znát. Bylo nás
dohromady 30.

Žáci spřátelené školy se nám opravdu hodně věnovali
Hlavní náplní výměnného pobytu
byl sport a sportovní aktivity, jak
už název projektu napovídá.
Kromě toho, že jsme se hned
první den stali součástí běžné
hodiny tělesné výchovy v německé škole, jsme také soutěžili,
tancovali, stavěli lidské pyramidy,
hráli míčové hry, bruslili přímo
v centru města, ale hlavně sehráli
mezinárodní zápas ve vybraném

sportu. Tím byl florbal. Společně
jsme také v průběhu pobytu
navštívili okolí a centrum tohoto
krásného města, kde se nachází
spousta zajímavých a impozantních památek.
Nám se nejvíce líbil Thomaskirche, místo odpočinku J. S. Bacha, kde jsme dostali od milé paní
průvodkyně zajímavý výklad. Velice nás zaujala interaktivní hra

v centru města, kterou jsme hráli
poslední den našeho pobytu. Hra
byla velmi podobná geocachingu
se specifickými úkoly. Program
pobytu byl plný překvapení – Red
Bull Arenu si nejvíce užilo pánské
osazenstvo, Univerzitu sportu
zase to sofistikovanější.
Kromě krás centra města jsme
poznali i okolní přírodu – např. Lipská jezera, která byla opravdu
nádherná!
Za všechny jistě můžeme říci, že
se nám v Lipsku moc líbilo a už
se na naše německé kamarády
těšíme, až za námi v červnu přijedou.
Určitě bychom také chtěli poděkovat našim učitelům paní Janu,
paní Čížkové, panu Hodálovi
a samozřejmě paní ředitelce
Gašparcové, za příležitost, organizaci a čas, který nám věnovali.
Poděkování patří i organizátorům
na německé straně.

Jana Gruntová,
Karolína Bejčková, VII.A

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018
Novela školského zákona zavádí
s účinností od 1. 1. 2017 povinnou předškolní docházku od
počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Zápis do
mateřských škol proběhne ve
městě Brně v roce 2017 v souladu s platnou právní úpravou ve
dnech 15. a 16. května s tím, že
přesný termín, doba a místo
zápisu do jednotlivých mateřských škol budou v dostatečném předstihu upřesněny.
S účinností od 1. ledna 2017 je
tedy stanoveno všem dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce
září, nastoupit v následujícím
školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.V této souvislosti byla schválena obecně
závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 3/2017, kterou se
stanoví spádové obvody mateř-

ských škol. Vyhláška nabyla účinnosti 4. března 2017 a je ke stažení na webových stránkách
věnujících se zápisu do MŠ:
www.zapisdoms.brno.cz.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí
pocházejících ze spádového
obvodu dané mateřské školy
(týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola bude
muset přijmout všechny děti starší
čtyř let ze své spádové oblasti do
naplnění kapacity. V případě
nedostatečných kapacit budou
mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu
vzdělávání. Zákonní zástupci
však mohou i nadále zapsat své
dítě k předškolnímu vzdělávání
také v jiné než spádové MŠ. Zde
však bez výhody přednostního
přijetí pro čtyřleté děti, tj. děti, které dovrší věk minimálně 4 roky
k 31.8. 2017. V případě dětí, které

neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena
možnost zkušebního pobytu
v maximální délce tří měsíců.
Proces zápisu dětí do mateřských škol probíhá ve třech
fázích:
1. Vydávání přihlášek
V této fázi je třeba vytvořit žádosti
o přijetí (přihlášky) a nechat si je
potvrdit od lékaře vašeho dítěte.
Vydávání přihlášek do MŠ proběhne od 18. 4. do 14. 5. 2017
stejně jako v minulých letech přímo v MŠ, kde ředitelka MŠ stanoví termín a dobu vydávání
přihlášek. Dále na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Brna u Mgr.Hanákové a paní Hofbruckerové,
nebo si je můžete stáhnout z:
www.zapisdoms.brno.cz.
2. Sběr přihlášek
V průběhu sběru přihlášek je nutné se dostavit do vybrané mateř-

ské školy s žádostí o přijetí a dalšími doklady.
Sběr přihlášek proběhne ve
dnech 15. a 16. 5. 2017 v době
od 8.00 do 16.00 hod. na jednotlivých MŠ. Konkrétní hodiny
v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní je obvyklým
způsobem.
3. Přijímací řízení
V průběhu této fáze můžete na
webu www.zapisdoms.brno.cz
monitorovat průběh přijímacího
řízení a sledovat hranici pro přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do školy. Přijímací řízení do MŠ bude
zahájeno 22. 5. 2017

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné. Předškolák, který již
navštěvuje MŠ zapsanou
v rejstříku škol a školských
zařízení, nemusí jít znovu
k zápisu.


(kad)
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Naše školy

Přehled mateřských škol v městské části Brno-střed
Mateřská škola Brno,
Bayerova 5, p.o.
Kontakty:
telefon: 549 247 695
e-mail:
info@msbayerova.cz
www.msbayerova.cz

Mateřská škola U sluníček
Brno, Horní 16, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 235 224
e-mail:
ms.biskup@bm.orgman.cz
www.msbiskupska.estranky.cz

Mateřská škola
„Na kopečku u zvonečku“
Brno, Horní 17, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@seznam.cz
www.mshorni.cz

Mateřská škola Brno,
Kamenná 21, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 213 180
e-mail:
mskamenna@centrum.cz
www.mskamenna.cz

Mateřská škola pracuje podle
Školního vzdělávacího programu
Cesta ke zdraví. Jeho filozofií je
přispívat k získání a posilování
zdraví ve všech jeho složkách,
fyzické, psychické i sociální. Děti
se mohou účastnit kroužku keramiky a cvičení, denně je věnován
čas hudebním činnostem. Předškolní děti jsou připravovány na
školu v běžném denním režimu
MŠ i formou edukativně stimulačních skupin. Otevíráme také
kroužky flétny a angličtiny pro
všechny děti zdarma. Dny otevřených dveří jsou možné po domluvě s ředitelkou školy.

Škola se dvěma třídami se nachází na dobře dostupném místě
v blízkosti MHD. Pobyt ve škole
se nese v duchu křesťanských
hodnot. MŠ úzce spolupracuje
s Brněnským biskupstvím, jednou
týdně do školky dochází kněz
a nenásilnou formou přibližuje
dětem lásku Boha. Děti vystupují
několikrát během roku v katedrále
na Petrově. V odpoledních hodinách probíhají zdarma kroužky
flétny, pracovní, výtvarný. Během
roku organizujeme výlety. Předškolním dětem mateřská škola
nabízí přípravu na školu v edukativně stimulačních skupinách.

Škola je umístěna v klidné městské části, uprostřed členité, dobře
vybavené zahrady, v blízkosti
chráněné krajinné oblasti Mahenova stráň, podporující rozvoj
ekologického zaměření školy.
Vzdělávání se zaměřuje na
výchovu dětí k ochraně životního
prostředí, ke zdravému životnímu
stylu s prožitkem následně výtvarně vyjádřeným. Mateřská škola
má vlastní školní kuchyni, zajišťující pestrou a zdravou stravu.
Děti se účastní předplaveckého
výcviku, dramatického a výtvarného kroužku, anglického jazyka
a keramického tvoření.

Škola je dvoutřídní školou rodinného typu s menším počtem dětí
ve třídách a velkou vzrostlou
zahradou v klidném a tichém prostředí přímo ve středu města. Díky
své poloze přímo v centru města
a zároveň v těsné blízkosti řeky
a lesa rozvíjí u dětí ekologickou
výchovu. Mateřská škola nabízí
nadstandardní aktivity – zdravotní
cvičeníčko, školičku angličtiny,
školičku výtvarné výchovy, taneční školičku a logopedii.
Mateřská škola podporuje zdravý
životní styl a zdravý vývoj dítěte
komplexně po všech jeho stránkách.

Mateřská škola Brno,
Bílého 24, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 242 916
e-mail:
msbileho@seznam.cz
www.webskoly.cz/msbileho

Mateřská škola Brno,
Francouzská 50, p.o.
Kontakty:
telefon: 545 578 896
e-mail:
ms.francouzka@volny.cz
www.msfrancouzska-brno.iplace.cz

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. –
Mateřská škola Jánská 22
Kontakty:
telefon: 542 214 470
e-mail:
msjanska@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz

ZŠ a MŠ Brno,
Kotlářská 4, p.o.
Kontakty:
telefon: 549 121 099
e-mail:
kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz

Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna
v Masarykově čtvrti, zajišťuje všestranný harmonický rozvoj dětí
v rámci tvořivě-humanistické
výchovy. Poskytuje prevenci vad
výslovnosti s bezplatnou odbornou individuální logopedickou
péčí. V rámci předškolní výchovy
nabízí zábavné cvičení Sportujeme se Sportíkem na Stadionu
Kounicova, angličtinu ZuZu, keramický kroužek v CVČ Helceletova, plavecký výcvik v bazénu na
Kraví hoře.

Škola je moderně vybavená
a splňuje veškeré prostorové
a hygienické požadavky na provoz. Je dvoutřídní a třídy jsou
věkově smíšené, k dispozici má
velkou vybavenou zahradu. Škola
je zaměřena na rozvoj komunikativních dovedností, individuální
přípravu dětí na vstup do ZŠ
a preventivní logopedickou péči
– mateřskou školu navštěvuje
pravidelně speciální pedagog –
logoped. Mezi aktivity školy patří
i keramický kroužek, navštěvujeme kulturní a vzdělávací akce.

MŠ Jánská 22 se nachází v centru
města s výbornou dopravní
obslužností, je to škola jednotřídního typu se smíšeným oddělením pro děti od 3 do 6 let. Prostory
i jejich uspořádání plně vyhovují
individuálním i skupinovým činnostem dětí. Cílem školy je zdravé
a spokojené dítě vedené ke zdravému životnímu stylu. MŠ nabízí
přípravu předškoláků na přechod
do základní školy, seznámení
s angličtinou, keramický kroužek,
pravidelné cvičení na rehabilitačních míčích a další aktivity.

Mateřská škola je součástí
základní školy. Ve všech třídách
jsou děti věkově smíšené. Předškoláci se mohou se svými rodiči
účastnit edukativně stimulačních
skupin při základní škole. V MŠ
dále probíhá výuka anglického
jazyka, kroužky keramiky a aerobiku, juda nebo předplaveckého
výcviku. Po celý rok jsou pro děti
organizovány výchovně vzdělávací akce, např. návštěvy divadel,
výstav, knihovny, botanické zahrady, výlety a pro rodiče ukázky práce s dětmi.
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Přehled mateřských škol v městské části Brno-střed
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
– Mateřská škola Mlýnská 27
Kontakty:
telefon: 533 433 629
e-mail:
zskrenova@zskrenova.cz,
skvarilova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz

ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o.
Kontakty:
telefon:
543 212 716
e-mail:
kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz

Mateřská škola ZDISLAVA,
Brno, Pellicova 4, p.o.
Kontakty:
telefon:
543 212 371
e-mail:
mszdislava@seznam.cz
www.mszdislava.cz

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o. – Mateřská škola
nám. 28. října 21
Kontakty:
telefon: 545 212 165
e-mail:
info@osmec.cz
www.osmec.cz

Mateřská škola Mlýnská 27 je
součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová
21. Pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání s motivačním názvem KAM PATŘÍM.
Spolupracuje s psychologem
a Školním poradenským pracovištěm. Využívá prožitkové učení,
výtvarné, pracovní a pohybové
činnosti. Škola zajišťuje logopedii,
keramiku, návštěvy divadel, hvězdárny, výlety do okolí, besídky pro
rodiče a další aktivity.

Mateřská škola je předškolním
oddělením základní školy. Profiluje se výchovným programem,
využívajícím tzv. daltonské vzdělávání. Tato výchova vede k větší
samostatnosti, odpovědnému
rozhodování a vzájemné spolupráci dětí. Uvedený program zjednodušuje přechod dětí do prvního
ročníku ZŠ. MŠ využívá keramickou dílnu, školní hřiště a tělocvičnu ZŠ, organizuje plavání na
Kraví hoře, bruslení v hale Rondo,
pobyt dětí ve škole v přírodě, přípravku anglického jazyka. Škola
spolupracuje s MENSOU.

Škola se nachází ve středu města
Brna v klidné ulici pod hradem
Špilberk. Děti mají k dispozici rozsáhlou zahradu, která je využívána v létě i v zimě. Škola je
zaměřena na ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Děti
navštěvují plavání na Ponávce,
dochází do Sportíku, a přímo na
škole jsou zavedeny hudebně
pohybové aktivity. Škola nabízí
speciální logopedickou třídu,
výuku Colourful English, kroužek
Dovedných rukou, hru na flétnu
a Logo poradnu. Pořádá časté
besídky pro rodiče.

Škola je jednotřídní a děti jsou
věkově smíšené. V MŠ je vytvářena příjemná, klidná a vstřícná
atmosféra rodinného typu jako
protiklad neklidné a uspěchané
době a životnímu stylu dnešní
společnosti. Škola se zaměřuje
na podporu zdravého rozvoje dětí
každodenním cvičením a pobytem venku, rozvíjí zdravé životní
návyky. Dále škola organizuje
návštěvy divadel, výstav, a podobných akcí. Škola má jednu třídu
umístěnu na ul. Stará 13/15, třída
má obdobnou vzdělávací náplň
jako kmenová MŠ.

Mateřská škola Brno,
Křenová 76a, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 241 731
e-mail:
mskrenova@ iol.cz

Mateřská škola Brno,
Nádvorní 3, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 213 309
e-mail:
skolkanadvorni@seznam.cz

Mateřská škola Brno,
Pšeník 18, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz
www.mspsenik.wz.cz

Mateřská škola Brno,
Skořepka 5, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 257 400
e-mail: ms.skorepka@email.cz
www.msskorepka.cz

Mateřská škola leží na břehu Svitavy za parčíkem se Zderadovým
sloupem, ze dvou stran obklopená novou zástavbou. Má prostornou zahradu se vzrostlými stromy
a prostorné třídy. Pracuje podle
školního vzdělávacího programu
s názvem Jsme rádi na světě.
Škola je zaměřena na léčebný
tělocvik. Nabízí logopedickou
péči, výuku angličtiny, cvičení
s hudbou, kurz plavání, kurz lyžování a výtvarný kroužek. Škola
pravidelně pořádá návštěvy solné
jeskyně, školu v přírodě a spolu
s rodiči výjezd k moři.

Škola pracuje podle vlastního
školního vzdělávacího programu,
zaměřeného na rozvoj osobnosti
a samostatnosti dítěte, na vytváření kamarádských vztahů,
především však na tělesný pohyb.
Děti navštěvují plavání na Kraví
hoře, Sportík v tělocvičně ZŠ,
kurzy bruslení a lyžování. Škola
má krásnou, velikou zahradu se
vzrostlými stromy a herními prvky.
Pobytem venku, téměř za každého počasí, i vybavením heren
tělovýchovným nářadím a náčiním napomáhá zdravému tělesnému rozvoji.

MŠ se nachází na okraji městské
části Brno-střed. Je zaměřena na
výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Preferujeme
rodinnou a pohodovou atmosféru
a individuální přístup ke každému
dítěti a jeho rodině. Rodičům
a dětem umožňujeme seznámení
s MŠ před nástupem dítěte v programu Budulínek. Úzce spolupracujeme se ZŠ Horní, kde probíhají
lekce edukativně-stimulačních
skupinek. Nabízíme kroužky tanečně pohybový, angličtina v pohybu, keramiku, sporťáček.
Navštěvujeme kulturní akce.

MŠ Skořepka 5 je škola rodinného
typu s krásnou zahradou v centru
města. Je zaměřena na etickou
výchovu, na ochranu životního
prostředí. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci,
ohleduplnost a zdvořilost. Pro děti
jsou organizovány polodenní
i celodenní výlety, ekologické
výukové programy a kulturně
vzdělávací akce. Mateřká škola
nabízí pro děti cizinců výuku češtiny. V MŠ je zabezpečena logopedická péče a edukativně
stimulační skupiny – příprava dětí
na základní školu.
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Přehled mateřských škol v městské části Brno-střed
Mateřská škola Brno,
Úvoz 57, p.o.

Kontakty:
telefon:
530 310 418
e-mail:
soukenicka.ms@seznam.cz
www.mssoukenicka.cz

Mateřská škola
„Pod Špilberkem“ Brno,
Údolní 9a, p.o.
Kontakty:
telefon: 542 214 876
mobil: 736487232
e-mail:
mspodspilberkem@volny.cz
www.skolka-udolni.cz

Kontakty:
telefon:
541 212 843
e-mail:
msuvoz@msuvoz.cz
www.msuvoz.cz

Mateřská škola Brno,
Vinařská 4, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 240 338,
543 240 331
MŠ Hlinky: 543246329
e-mail:
vinarska@mskolka.cz
www.msvinarska.cz

Škola nabízí kvalitní standardní
i nadstandardní péči o všechny
děti – angličtina, kroužky, kulturní
a sportovní akce, akce pro rodiče
a děti, výlety, plavecký kurz apod.
Ve vzdělávání se upřednostňuje
rozvíjení smyslového vnímání
jako základu veškerého přirozeného poznávání. Dále se škola
věnuje prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek
a nápravě individuální logopedickou péčí a předcházení vývojovým poruchám učení. Veškeré
snažení školy směřuje k tomu aby
byly děti šťastné a spokojené.

Škola je zaměřená na výchovu ke
zdravému životnímu stylu, od roku
2000 je zařazena v síti Škol podporujících zdraví. Zajišťuje logopedickou intervenci pro děti
s vadami řeči, integruje děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. Respektuje individuální
a vývojové potřeby dětí v souvislosti s jejich činnostmi v MŠ, snaží
se vytvářet nestresující, pohodové prostředí. Ve školním roce
2016/2017 byla nově otevřena
jedna třída na odloučeném pracovišti Biskupská 7. I zde mají děti
k dispozici zahradu.

Škola je umístěna v klidném prostředí pod Kraví horou v blízkosti
MHD. Na budovu školy navazuje
školní travnatá zahrada a často
se vydáváme na procházky do
parku na Kraví horu. V našich pěti
věkově smíšených třídách se děti
s humorem, pomocí her a aktivit
učí zvládat připravené úkoly
a naplnit slova R. Fulghuma:
Všechno, co opravdu potřebuji
znát, jsem se naučil v mateřské
škole. Naším cílem je rozvíjet dítě
přirozenou cestou pomocí prožitkového učení a praktických zkušeností.

MŠ Vinařská 4 je umístěna v dobře vybavené velké zahradě nedaleko areálu BVV. V zahradě je
tenisový kurt pro děti. MŠ se
zaměřuje hlavně na pohybovou
výchovu. Své zájmy děti uplatňují
v kroužcích jógy, hry na flétnu,
tenisu a v tanečním kroužku
Sedmikráska. Součástí mateřské
školy je také školní kuchyně
zajišťující dětem čerstvou nerozváženou stravu. Odloučeným pracovištěm této mateřské školy jsou
MŠ Hlinky 46 a MŠ Hlinky 46a
s obdobnou náplní jako kmenová
mateřská škola.

Mateřská škola Brno,
Tučkova 36, p.o.
Kontakty:
tel.: 549 241 195
e-mail: mstuckova@volny.cz
www.mstuckova.cz

Mateřská škola Brno,
Údolní 68, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 245 271
e-mail: msudolni@cmail.cz
www.msudolni68.cz

Mateřská škola Brno,
Vídeňská 39a, p.o.
Kontakty:
telefon: 530 319 221
e-mail: ms.videnska@seznam.cz
www.msvidenska.cz

Mateřská škola Brno,
Všetičkova 19, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 245 441
e-mail: msvsetic@ volny.cz
www.ms-vsetickova.cz

MŠ Tučkova je dvoutřídní, třídy
jsou věkově smíšené, sourozenci
bývají zařazováni spolu. Je zaměřena na estetickou a environmentální výchovu, pro děti organizuje
mimo každodenní běžný program
také návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí, výlety, besídky
a rozmanité aktivity po celý rok.
Výchovný program je obohacen
o velkou nabídku zájmových
kroužků. Mateřská škola má
k dispozici zahradu, která je nově
zrekonstruovaná a vybavená
novými herními prvky.

Škola je 3 třídní, s prodlouženým
provozem od 6.30 do 17.00 hod,
je situována přímo u zastávky
tramvaje ve vilové čtvrti. Škola se
zaměřuje na multikulturní vzdělávání, klade důraz na všestranný
rozvoj osobnosti dětí, na rozvoj
tělesné zdatnosti, upevňování
jejich zdraví, rozvoj dovedností,
individuální přípravu dětí na vstup
do ZŠ. Vede kroužky keramiky,
výtvarné výchovy, předplaveckého výcviku. Po celý rok děti
navštěvují divadla, výstavy,
knihovny a další.

Škola rodinného typu se nachází
v klidné části vnitrobloku ulic
Vídeňská a Havlenova. Cílem
našeho vzdělávání je vychovat
z dětí samostatné, sebevědomé
osobnosti, vědomé si vlastní identity, schopné budovat vztahy založené na vzájemném respektu.
Škola je zařazena do projektu
„Výuka angličtiny na vybraných
školách v Brně“. Součástí školy
je školní zahrada vybavená novými herními prvky, pítkem a multifunkčním hřištěm. Stravu zajišťuje
vlastní kuchyně.

Škola se nachází v klidné ulici,
v pěkném prostředí pod Kraví
horou v blízkosti zastávky MHD.
Budova školy stojí uprostřed pěkně vybavené terasovité zahrady.
Je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí, jejich tělesné
zdatnosti, upevňování jejich zdraví, estetického cítění a tvořivosti.
Nabízí předplavecký výcvik, pravidelnou logopedickou péči, výuku
angličtiny, keramiku, veselé foukání na flétnu a hudebně pohybový kroužek s tancem, návštěvy
divadel, výlety apod.

Mateřská škola Brno,
Soukenická 8, p.o.
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Brněnské Velikonoce na ledě již počtrnácté
Tradiční brněnská benefice ve
prospěch potřebných dětí se
koná tradičně týden před Velikonočním pondělím již od roku
2004. Letos to bude v hale TJ
Stadion Brno, Křídlovická 32,
v pondělí 10. dubna 2017 od
16.30 hodin a vstup je volný.
Pod záštitou primátora města
Brna Petra Vokřála, starosty
MČ Brno-střed Martina Landy
a s podporou města se v první
programové části představí tradiční účastnice benefice, děvčata ze SKATING CLUB BRNO
(synchronizované bruslení),
a svoje umění při speciálním
velikonočním tanečku i při sólových vystoupeních předvedou
mladí i starší členové domácí
TJ Stadion Brno. Na bruslích by
se kromě pana primátora Vokřála a pana starosty Landy měl
objevit také současný brněnský
radní Jaroslav Suchý, který bude

Součástí programu bude i letos velikonoční taneček na ledě
asi bruslit nejlépe. Bodejť by ne,
když je to bývalý mistr republiky
v krasobruslení.
Děti z mateřských a základních
škol, kterým je akce věnována
především, se mohou těšit také
na překvapení, které jim z Prahy
přiveze brněnská rodačka a trojnásobná mistryně světa v krasobruslení Radka Kovaříková. Ta

přijede do Brna – kromě zmíněného překvapení – také se svým
manželem, choreografem, producentem a režisérem Jindřichem Šimkem, se kterým bude
ještě dopoledne od 11 hodin
hostem živého vysílání Českého
rozhlasu Brno v pořadu Apetýt.
Vzácným hostem pak bude
legendární krasobruslař Karol

Divín, který nedávno převzal
Cenu města Brna, a který bude
také u předání daru ve prospěch
dětí ze speciálních brněnských
škol. Ve druhé části se odehraje
tradiční karneval na ledě, při kterém budou mít děti s maskami
přednost. A těšit se mohou na
tradiční velikonoční dárečky, které každoročně k této motivační
benefici patří. Součástí letošních
Brněnských Velikonoc na ledě
bude pocta nedávno zemřelému
dlouholetému krasobruslařskému trenéru Ivanu Rezkovi, ale
i vzpomínka na něho bude spíše
úsměvná.

Vladimír Koudelka
Brněnské Velikonoce
na ledě
10. dubna 2017
od 16.30 hod.
TJ Stadion Brno,
Křídlovická 32

Relaxační den v Lužánkách
Středisko volného času v Lužánkách vás zve už na druhý
ročník Relaxačního dne pro
dospělé a pro seniory.
Stejně jako vloni, máte i letos jedinečnou příležitost popustit uzdu
své kreativitě v rukodělné tvorbě
nebo se pohybově vydovádět na

lekcích, které jsou speciálně sestavené pro vaši věkovou skupinu.
Nevěříte? Pak zavítejte v sobotu
8. dubna do Lužánek a přesvědčte se na vlastní oči.
Můžete si namalovat hedvábný
šátek, pustit se do vlastnoruční
výroby přírodní kosmetiky, uplést
košíček z pedigu, zhotovit veliko-

noční věneček na dveře a mnohé
další. Na ty, kdo zvažují jarní očistnou kůru, čeká inspirace pro jarní
očistnou dietu, dozvíte se více
o regeneračních a sebe ozdravných schopnostech našeho těla.
Na programu jsou i lekce klasické
jógy a dechová cvičení, omlazující
cvičení čínských císařů, kruhový

tanec nebo jóga smíchu a gongová lázeň. Akce je určena dospělým
a seniorům, je potřeba se na ni přihlásit.
Informace o celé programové
nabídce na tel.: 734 756 062
nebo na www.luzanky.cz.


Jolana Breitenbacherová

Městské včelaření je v kurzu
Chov včel ve městě? V Brně?
A rovnou v centru? Není to až
takové sci-fi jak se může zdát.
K městskému včelaření rozhodně nepotřebujete víc než
k chovu včel na vesnici. Stačí
mít základní vybavení a načerpat potřebné znalosti – a právě
to je možné na včelařském
kurzu v Otevřené zahradě na
Údolní.
Včela medonosná má v přírodě nezastupitelné místo. Kdyby
včely vymizely, současně s nimi by vyhynuly desítky druhů
rostlin, které jsou závislé na opylení. Albert Einstein kdysi vypočítal, že by lidstvu v takovém případě zbývaly pouhé čtyři roky
života. Včelstva se možná i proto

Přijďte se naučit, jak si založit chov včel ve městě
čím dál častěji objevují nejen ve
volné přírodě, ale i ve městech
– svůj chov nedávno založili i na
střeše Krajského úřadu Jihomo-

ravského kraje nebo hotelu International. Městský med přitom
není o nic chudší než ten venkovský. Dokonce prý naopak:

protože je ve městě mnoho různých rostlin, keřů a stromů, bývá
chuťově pestřejší než med ze
všudypřítomných lánů řepky.
A nemusíte se obávat ani
žádných škodlivin – včely jsou
chytré a do svých zásob by si
„nezavíčkovaly“ nic špatného.
Ostatně jejich život a organizace
je skoro nevyčerpatelnou studnicí zajímavostí.
Pokud chcete vědět více a pokud
také toužíte po svém vlastním
domácím medu, přihlaste se do
Včelařského cyklu v Otevřené
zahradě. První kurz startuje už
8. dubna, další následují
13. května a 11. června.
Více na internetových stránkách
www.otevrenazahrada.cz.

Pavla Olbrzymková
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Volný čas

Jaro a Velikonoce v Letohrádku Mitrovských
Velikonoce patří k nejdůležitějším svátkům církevního roku.
Pro věřící znamenají oslavu
zmrtvýchvstání Krista po jeho
ukřižování a ti ostatní se určitě
těší na velikonoční vajíčka,
pomlázku i veselou jarní výzdobu. Tematickou výstavu právě
k Velikonocím můžete navštívit
od 1.– 17. 4. 2017 v Letohrádku
Mitrovských.
V Letohrádku Mitrovských na Starém Brně jsme připravili další
inspirativní floristickou výstavu,
která navodí příjemnou atmosféru
hlavních svátků jara. Víte například, co znamená červená barva
na Velikonočním vajíčku, nebo
kolik podob může mít „jidáš“? Kro-

Nejen kraslice patří mezi symboly Velikonoc
mě pestrobarevných a voňavých
květinových dekorací, které vznikly z různorodých přírodních materiálů, jako např. pruty z vrby či břízy, vinná réva, zlatý déšť, jarní

ci, pečivo, perníčky a mnohé další.
Ústředním tématem výstavy bude
jeden z hlavních symbolů jara
a především Velikonoc – vajíčko
na nespočet způsobů. Vystavíme to nejlepší ze soukromé sbírky
historických i novodobých kraslic
z majetku paní Ivany Berkovcové
ze Střelic u Brna. Výstava je otevřená denně, vyjma pondělka, od
10.00–16.00 hod. Na Velikonoční
pondělí je výstava otevřená.

Mgr. Petr Lukas

řezané či hrnkové květiny, mechy,
peří, výfuky vajec, cibule, nebudou
chybět ani klasické předměty spojené s velikonočními svátky jako
jsou žíly, řehtačky, klepače, berán-

Výstava
Jaro a Velikonoce
1.– 17. 4. 2017
Letohrádek Mitrovských

Pojďte s námi na rodinnou pouť do Vranova
I duben nabídne v brněnském
Centru pro rodinu a sociální
péči mnoho zajímavých příležitostí jak na trávení volného
času s rodinou, tak i ke vzdělávání.
Již popáté můžete s CRSP vyrazit
na tradiční Rodinou pouť na Vranov, a to v neděli 23. 4. 2017. Těšit
se můžete na přibližně 5 km procházku z Lelekovic do Vranova
u Brna, plnou zábavných stanovišť s úkoly nejen pro děti. Trasa

je vhodná i pro kočárky. Ve Vranově je pak na programu společná mše svatá, katecheze
a divadlo pro děti.
Pro tatínky a jejich syny jsou opět
připraveny dva víkendové pobyty
Otec a syn. Prožijte spolu chlapský akční zážitkový víkend na
téma Přežít. Čekají vás netradiční
sportovní aktivity, orientační hra
v terénu i duchovní program.
Budete překvapeni, co můžete
společně dokázat. Víkend proběhne v DCŽM Vesmír Deštné

v Orlických horách v termínech:
12.–14. 5. 2017 pro syny ve věku
8–11 let a 21.–23. 4. 2017 pro
syny 11–14 let.
Rodiče očekávající přírůstek do
rodiny se mohou přihlašovat na
další běh oblíbeného Kurzu pro
nastávající rodiče od 4. 4.–2. 5.
2017, vždy úterý 17.30–19.30
hod. Kurz je možné absolvovat
celý, nebo si vybrat jednotlivá
témata, která vás zajímají. Rodičům hyperaktivních dětí je šitý na
míru kurz Jak vychovávat dítě

s ADHD, který se bude konat 7.4.
2017.
Pro odborníky ve službách pro rodiny s dětmi, např. sociální pracovníky OSPOD, doprovázející organizace atd., pořádáme jednodenní
seminář Specifika příbuzenské
péče akreditovaný u MPSV. Kurz
se koná 5. 4. 2017. Veškeré informace naleznete na webových
stránkách www.crsp.cz, nebo
osobně na recepci v sídle organizace na Biskupské 7.

Bc. Lenka Havrlantová

Bez půdy to nepude – to je podtitul letošní oslavy Dne Země
budou moci nakoupit na EKOtrhu, který nabídne lokální produkty a výrobky šetrné k přírodě, ochutnat zdravé občerstvení
nebo si užít kulturní program.
Ten nabídne jak dětská představení Divadla Koráb, začátky
představení v 10.15 a ve 13.10
hod., tak řadu koncertů: vystoupí
kapely Tranzan, Tubabu či písničkář Honza Plšek.
V 17 hodin pak začne velký koncert kapely Bokomara.

Již tradičně zve Lipka společně
s dalšími jihomoravskými organizacemi všechny obyvatele
Brna na velkou oslavu Dne
Země, která se tentokrát zaměří
na téma půda a na vše, co se
točí okolo ní.
V sobotu 22. dubna v parku na
Kraví hoře se děti i dospělí například dozvědí, proč bychom měli
půdu chránit a jaká jsou rizika
spojená s její ztrátou a degradací.
Nahlédnou také pod povrch půdy
do úžasného světa plného prapodivných živočichů.
Kraví horu zaplní stánky, které
nabídnou dětem spoustu zábavných a poznávacích her, tvořivých
dílen a pokusů.
Dospělé čekají projekce filmů
s environmentální tematikou,

Pro děti bude připravena spousta her, dílen i pokusů

praktické workshopy či poutavé
přednášky. Ing. Jaroslav Záhora,
CSc. například představí, jak se
mluví v půdě – tedy jakým způsobem mezi sebou komunikují
jednotlivé půdní organismy a jaké
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k tomu vlastně mají důvody.
S průvodci se budete moci také
vydat na komentovanou procházku do nedaleké zahrádkářské
kolonie.
Během celého dne si návštěvníci

Mgr. Kateřina Vítková

Oslavy Dne Země
22. dubna 2017
Park na Kraví hoře

Volný čas

Milí rodiče, prarodiče, tety – pojďte si zacvičit s dětmi
Chcete aktivně trávit čas se
svými dětmi? Pomáhat jim
objevovat a rozvíjet jejich pohybové, rozumové a sociální
schopnosti? Získat nové přátele, sdílet a vyměňovat si své
zkušenosti s péčí o stejně staré
děti?
Pokud je tomu tak, přijměte tedy
naše pozvání do příjemných prostor My Fit studia na třídě Kapitána Jaroše 2032/7b, kde náš
spolek – Pohybové studio KLM
z.s., nad jehož činností přebrala
záštitu městská část Brno-střed,
pravidelně pořádá lekce cvičení
rodičů s dětmi ve věku 18–36
měsíců, cvičení malých předško-

Malé děti si cvičení užívají
láků ve věku 3–5 let, kteří již cvičí
bez asistence rodičů, a jeden
z kurzů je také vyhrazen pro celé

kolektivy mateřských škol v počtu
do 20 dětí.
Spoluúčast rodičů je velmi pro-

spěšná, neboť malé děti se učí
formou napodobování, a pokud
rodiče ukáží dětem jak na to, ony
samy si dovednosti velice brzy
osvojí a přijmou za vlastní. Cvičení jsou koncipována tak, že přispívají k rozvoji hrubé i jemné
motoriky, ke zlepšení koordinace
těla, obratnosti a celkové zdatnosti, tříbí u dětí cit pro rytmus,
sluchové schopnosti.
S rozvojem pohybových schopností úzce souvisí i rozvoj řeči,
a proto je pohyb při rozcvičce
doplněn o říkanku či písničku.
Bližší informace najdete na:
www.klmstudio.cz.


Ladislava Krásenská

Třaskavá audiovizuální show! Hvězdárna vás zve na Nebe v plamenech
Dovolte nám na úvod otestovat
vaše znalosti. 27. dubna 1749
(Londýn), 4. července 1777
(Philadelphia), 8. května 1945
(Londýn), 26. května 2017
(Brno). Co mají tato data společného? Většina z vás asi
odpověděla po cimrmanovsku
– všechna tato data jsou nezapamatovatelná.To je jistě pravda. Ale kromě toho jde o dny,
kdy si naši předci užívali velkolepé ohňostroje!

Ano, je to tak. Ohňostroje jsou tady
překvapivě dlouho. Když končily
války, slavily se dny nezávislosti
nebo se třeba vlády ujímali noví
císařové, na nebe za ohlušujícího
burácení stoupaly stovky barevných rachejtlí. O tom všem vám
bude vyprávět nový film Hvězdárny
a planetária Brno. Jmenuje se příznačně Nebe v plamenech. Kromě bohaté historie ohňostrojů vám
také vysvětlí, z čeho se skládají
nebo kde lze vidět ty největší, nejvyšší, nejkrásnější či nejdelší ohňo-

stroje. Pořad Nebe v plamenech
vznikl v koprodukci se společností
Spheremension a kreativním studiem Sphere Motion. Na tvorbě
pořadu se celkem podílely dvě
desítky odborníků – grafici, animátoři, zvukaři a další. Jenom pro toto
představení bylo nezbytné vyvinout
i nové grafické technologie, které
umožnilo lépe využít projekci na
velkou, polokulovitou projekční plochu, jakou disponuje brněnské digitárium. O jak náročné technické
zpracování se jedná, je možné

popsat hned na úvodní scéně –
explozi sopky. I když trvá pouze půl
minuty, počítačově se zpracovávala několik dní a na disku zabírá tolik
místa, jako 300 tisíc kvalitních fotografií. Představení uvádí Hvězdárna a planetárium Brno od 8. dubna.
V předvečer premiéry se navíc
můžete přijít podívat na skutečný
ohňostroj, který bude nad Kraví
horou odpálen přesně ve 21 hodin.  Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.,
ředitel Hvězdárny
a planetária Brno

zastoupení asijské kuchyně, pravý americký fastfood, extrémní
kuchyně v podobě hmyzu, ale
i evropskou klasiku. Nebudou chybět středomořská, skotská a britská jídla a milovníci francouzských a italských pochutin také
nebudou opomenuti. Na své si přijdou i zástupci sladké kuchyně.
Francouzské palačinky, čerstvá
zmrzlina a ta nejlepší čokoláda

rozvibrují vaše chuťové pohárky.
K dobrému jídlu patří i dobré pití.
Těšit se můžete na FoodPark
fresh bar, vinný a koktejlový bar,
skotské pivo, whisky a mnoho dalšího. Pro příznivce exotičtějších
nápojů je připraven čerstvý kokosový ořech nebo blahodárné Matcha tea. Celý víkend bude foodfestival doprovázet celodenní
program, rozeznějí se skotské

dudy, navštíví nás praví mexičtí
kapelníci, nebo třeba latinskoamerické duo tanečníků. Celý
víkend se na festivalu budou dobře bavit nejen dospělí, ale i děti.

(kad)

Ochutnejte svět
Druhý ročník nejrozmanitějšího Food Festivalu na Moravě
přináší přehlídku kuchyní, delikates a potravin ze všech koutů
světa.
Ochutnáte kuchyně, o kterých se
vám nezdálo a nasajete atmosféru nejen z Malé Ameriky, kde
se festival 29.–30. 4. 2017 koná.
Těšit se můžete na gurmánské

Food Festival
29.–30. 4. 2017
Brno, Malá Amerika

Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce hledá zpěváky
Rádi zpíváte? Chtěli byste se
připojit k nějakému sboru
a nevíte, kde? Ozvěte se nám,
stále přijímáme zpěváky do
všech hlasových kategorií:
soprán, alt, tenor i bas.
Zkoušky míváme pravidelně jednou týdně v centru Brna, a to

v úterý od 17 hod. na Dominikánské ul. 2, v prostorách radnice
MČ Brno-střed.
Naší podmínkou je láska ke zpěvu, dovršení 18 let a zodpovědnost ke kolektivu. Pěvecký sbor
vznikl v roce 1969 a dirigentem
byl od počátku MgA. Blahoslav
Hajnc, významný činitel kulturní-

ho života Ivančic, vedoucí několika sborových těles a skvělý
muzikant. Od roku 1999 převzala
taktovku jeho dcera – Mgr. Eva
Hajncová, pod jejímž vedením
soubor dále rozvíjí své aktivity.
Účastní se festivalů a soutěžních
přehlídek doma i v zahraničí.
Repertoár tělesa je velmi různo-

rodý, stejně pestré je i věkové složení členů sboru, od studentů
vysokých škol až po zpěváky
v důchodovém věku. Více informací o našem souboru naleznete
na: www.psbh.euweb.cz, v případě zájmu nás kontaktujte:
psbh@volny.cz, těšíme se na vás.

Mgr. Eva Hajncová
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Kultura

Filharmonie Brno zve na Velikonoční festival duchovní hudby
program renesančních lamentací
v podání slavného belgického
souboru Graindelavoix navazují čtvrteční pašijová rozjímání
F.A.Míči a páteční temné hodinky
Stabat Mater J. K. Vaňhala, vždy
ve 21.00 v jezuitském chrámu
Nanebevzetí Panny Marie.
Užijte si jedinečné koncerty
v krásných prostorách brněnských chrámů. Více na:
www.filharmonie-brno.cz/festivaly.

(kad)

Jeden festival, šest koncertů,
šest chrámů a dvě temné hodinky. Tak by se dal jednoduše
shrnout 26. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby,
který se letos koná od 9.–23. 4.
2017 v šesti brněnských chrámech.
Mimo jiné zaznějí Matoušovy
pašije od J. S. Bacha, Kutavičiusovy Brány Jeruzaléma nebo
Mendelssohnovo slavné oratorium Paulus (sv. Pavel). Milovníci
zvuku varhan se pak můžou těšit
na varhanní koncert Jana Šprty.
Velikonoční festival duchovní hudby začíná vždy na Květnou neděli.
Letos se tak stane v kostele sv.

Zažijte Velikonoce na vlastní poslech
Janů v Minoritské ulici, kde zaznějí již zmíněné Matoušovy pašije.
Součástí festivalu jsou kromě tra-

JazzFestBrno je tu
2015. Rčení, že jazzoví muzikanti zrají jak víno, potvrdí koncert jazzových legend a Petera
Lipy. Zdaleka nejen oni, ale
i mnozí další se vám představí
na koncertech v rámci letošního
JazzFestu. Vyberte si některý
z koncertů a zajděte na kvalitní
muziku.

Pianista Chick Corea pyšnící
se dvaadvaceti cenami Grammy, bubeník Steve Gadd stojící
na piedestalu současného
bubenického umění bez ohledu na žánry, „africký Sting“
Richard Bona nebo saxofonisté Joe Lovano a Chris Potter,
velikáni svého nástroje a nefalšovaní jazzoví mistři.
To je jen letmý výčet největších
jmen světového jazzu, jež se
představí od 23. března do
4.května v rámci 16. ročníku festivalu JazzFestBrno. Program
také zahrnuje nejzajímavější
hudební počiny z české a slovenské scény. Že je Brno městem big bandům zaslíbeným,
potvrdí koncert Concept Art
Orchestra a Big band mladých
hudebníků vedený Štěpánkou
Balcarovou. Za poslední album
získal big band v žánrové kategorii Jazz & Blues Cenu Anděl

4. dubna, Janáčkovo divadlo
– VYPRODÁNO
Richard Bona Mandekan Cubano
Dan Bárta, Robert Balzar Trio
a Filharmonie Brno
5. dubna, CED
Divadlo Husa na provázku
Michal Wróblewski Ensemble
Concept Art Orchestra
6. dubna, HaDivadlo
Jesse Van Ruller Trio
9. dubna, CED
Divadlo Husa na provázku
Legendy featuring Peter Lipa
Martin Kratochvíl & Jazz Q
13. dubna, Besední dům
Beata Hlavenková – Scintilla
Vertigo
26. dubna, Divadlo na Orlí
Koncert Katedry jazzové interpretace JAMU

(kad)
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dičních koncertů také tenebrae
neboli temné hodinky v závěru
svatého týdne. Letos na středeční

Velikonoční festival
duchovní hudby
9.–23. 4. 2017
šest brněnských chrámů

Nedělní pohádka na Leitnerce
V neděli 23. dubna od 15.00
hodin se v Klubu Leitnerova
odehraje veselé pohádkové
představení Divadla Věž – Káťa
a Škubánek.
Poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho
roztomilé paničce Kátě. Těšit se
můžete na zápas v boxu, výlet do
zoologické zahrady anebo třeba
na oslavu Škubánkových narozenin. Mimo to se také bude konat
velká školní výstava, ve které se
bude soutěžit o nejlepší sádrovou
sochu. Zpovzdálí to všechno bude

pozorovat všudypřítomný a nenapravitelný kocour Luciáš, který
Škubánka nemá rád a tak se mu
všemožnými způsoby bude snažit
uškodit, až se mu to nakonec
vymstí. Zveme všechny děti od 2
let a jejich (pra)rodičovský doprovod na oblíbenou pohádku plnou
písniček.

Jana Továrková

Káťa a Škubánek
23. dubna od 15.00 hod.
Klub Leitnerova

Brněnská opera v Hongkongu
Národní divadlo Brno s velkým úspěchem reprezentovalo
v druhé polovině února Českou
republiku na Hongkongském
uměleckém festivalu.
Na jedné z největších a nejstarších asijských divadelních přehlídek uvedl operní soubor dvě představení Janáčkovy opery Věc
Makropulos a rovněž dva vokálně-symfonické koncerty s díly
Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. V hlavních rolích se představila vítězka soutěže R. Wagnera
v Bayreuthu, švédská sopranistka
Annalena Persson, jeden z nejúspěšnějších českých tenoristů
Aleš Briscein a stálý host brněnské opery Svatopluk Sem. Operní
produkci na hongkongském fes-

tivalu rozšířily dva koncerty
v podání sboru a orchestru Janáčkovy opery Národního divadla
Brno.
Na prvním z nich zaznělo dílo dalšího českého velikána Antonína
Dvořáka Stabat Mater pod taktovkou dirigenta Jaroslava Kyzlinka a se sólisty Pavlou Vykopalovou, Janou Hrochovou, Jiřím
Sulženkem a Alešem Brisceinem.
Druhý koncert byl opět věnován
Janáčkovi a jeho vrcholným
dílům Glagolská mše, Věčné
evangelium a Sinfonietta. Janáčkova opera Národního divadla
Brno se v Hongkongu prezentovala v prestižní společnosti světových operních, baletních a činoherních souborů.

(kad)

Kultura

Baletní soutěž pro děti a mládež NA ŠPIČKÁCH BRNO 2017
Baletní škola Filiánek připravuje již 3. ročník této soutěže
a pokračuje tak v nové tradici,
která důstojně otevírá město
Brno mladému mezinárodnímu
baletnímu světu.
Ve dnech 29. a 30. 4. 2017 se
v prostorách Divadla Reduta na

Zelném trhu uskuteční 3. ročník
mezinárodní amatérské baletní
soutěže pro děti a mládež Na
špičkách Brno 2017. Předpokládáme účast více než 600 soutěžících ze šesti zemí. Soutěže se
mohou zúčastnit neprofesionální
baletní školy, taneční oddělení
ZUŠ, amatérské soubory i jednot-

livci. Členy soutěžní poroty opět
budou bývalí tanečníci ND v Brně
a současní pedagogové Taneční
konzervatoře Brno. Soutěže se
zúčastní i žáci a žačky pořádající
Baletní školy Filiánek, kteří pod
vedením lektorek Sylvy Mičánkové a Mercedes Gonzalez dosahují vynikajících výsledků na

baletních soutěžích v ČR i na nejvyšší světové amatérské soutěži
mladých tanečníků Dance World
Cup. Zveme vás všechny, mladé
tanečníky, rodiče, pedagogy i veřejnost, a to na pódium soutěžit
nebo do hlediště podpořit brněnské soutěžící.

Iva Šnajderová

Příhraniční slavnosti v sadech Národního odboje i letos
s hudbou mnoha žánrů
akcentujeme rok 1942, rok pětasedmdesátého výročí heydrichiády a II. stanného práva, a tak je
jakýmsi lidským kontrapunktem
k těmto neblahým událostem
i vystoupení umělců v tom roce
narozených. Proto se v neděli
30. dubna v 16.30 hod. po hymně
České republiky představí Big
band Konzervatoře Brno pod
vedením Mojmíra Bártka, narozeného 26. 4. 1942, a v samotném

závěru si můžeme zazpívat s Jožkou Černým, letos také pětasedmdesátiletým.

Vladimír Koudelka
XII. Příhraniční slavnosti
park před klubem
Šelepka
neděle 30. dubna 2017
začátek 16.30 hod.
vstup volný

Těšit se můžete na Mojmíra Bártka a Jožku Černého
Hlavním smyslem setkání obyvatel městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky je připomenutí a uctění
památky umučených a popravených, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města.

Od roku 2006 se Příhraniční slavnosti konají v rámci slavnostního
koncertu k osvobození Brna
NEBE PLNÉ HVĚZD, který pod
záštitou primátora Brna hudbou
mnoha žánrů historické události
dokresluje a umocňuje. Letos

10. ročník Čarodějáles je tu
Festivalovou sezonu na jižní
Moravě již podesáté zahájí
největší brněnský open air hudební festival Čarodějáles. Jubilejní 10. ročník proběhne 28.
a 29. dubna 2017 v krásném přírodním areálu brněnské Riviéry.
V pátek se návštěvníkům představí největší legendy českého
a slovenského pub a punk rocku,
jmenujme např. Tři sestry aVisací zámek. V sobotu se můžete
těšit i na zahraniční kapely. Ze
Švédska dorazí čas od času reinkarnovaní věrozvěstové rap metalu, tvůrci několika světových
megahitů CLAWFINGER, kteří
jsou vzorem pro mnoho současných následovníků. Zvonivé kytary
a hymnické refrény KENSINGTON plní v Holandsku stadiony

a jejich popularita strmě stoupá
v celé Evropě, o čemž svědčí
i beznadějně vyprodaný únorový
pražský koncert. Nebudou chybět
ani britští THE QEMISTS, mixující
drum’n’bass s rockovými riffy, jsou
po loňských strhujících show na
ČARODĚJÁLESu a ROCK FOR
PEOPLE v Česku extrémně oblíbení, na podzim vyprodali Flédu
a pražské Roxy. Z českých kapel
vás čekají např. Monkey Business, Sunshine, Mňága a Žďorp,
Pražský výběr a další. Veškeré
informace najdete na www.carodejales.cz.
 (kad)

Festival Čarodějáles
28.–29. dubna 2017
Riviéra

duben 2017
01 so Kocour v botách věk 3+
10.30
M A L Á S C É N A 9.30
03 po Jak dělá ryba věk 0-3
M A L Á S C É N A 9.30
04 út Jak dělá ryba věk 0-3
M A L Á S C É N A 9.30
05 st Jak dělá ryba věk 0-3
P R E M I É R A 15.30
08 so Naše třída věk 13+
10 po Naše třída věk 13+
9.30
11 út Naše třída věk 13+
9.30 a 19.00
12 st Dobrodružství Toma Sawyera věk 7+
9.30
SPECIÁLNÍ AKCE
17 po Velikonoce v jediném dni pro všechny
15.30
Bratři Lví srdce věk 7+
17.30
18 út Bratři Lví srdce věk 7+
9.30 a 17.30
19 st Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! věk 13+
9.30
20 čt Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! věk 13+
9.30, D E R N I É R A 19.00
P R E M I É R A 15.30
MALÁ SCÉNA
22 so Malá čarodějnice věk 3+
23 ne Workshop divadelní improvizace věk 12+
14.30
M A L Á S C É N A 8.30 a 10.15
24 po Malá čarodějnice věk 3+
M A L Á S C É N A 8.45, 10.30, 17.30
25 út Malá čarodějnice věk 3+
26 st Český středověk věk 11+
9.30
27 čt Český středověk věk 11+
9.30 a 19.00
28 pá Dobrodružství Toma Sawyera věk 7+
9.30
29 so Dobrodružství Toma Sawyera věk 7+
10.30 a 15.30
S P E C I Á L N Í A K C E 16.00
30 ne Filipojakubská noc pro všechny
M A L Á S C É N A 19.00
Malá čarodějnice věk 3+

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
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Ubu králem: Svoboda!
jen aby dosáhl svého. Jeho životní
filozofie je nehorázná, jeho skutky
donebevolající. Nepřátelé jsou
zavražděni, poddaní jsou korumpováni, svobodu nelze ustát. Diktatura je pohodlnější. Ubiánství
věčné.V roli Otce Ubu uvidíte Miroslava Donutila a jako jeho drahocenná choť, Matka Ubu, září Ivana
Hloužková. V roli Alfreda Jarryho
s otcem na jednom jevišti vystupuje Martin Donutil. Inscenace Vladimíra Morávka je třetím dílem projektu Divadla Husa na provázku
s názvem O naší současné krizi +
Jak z toho ven.

(kad)
Foto: Ivo Dvořák

Jedna z nejskandálnějších her
v dějinách světového divadla.
O premiéře v pařížském divadle
L’Oeuvre 10. prosince 1896
vzbudilo pohoršení už její první
slovo: MERDE! A nyní hra vzbuzuje velký zájem diváků na
prknech Divadla Husa na provázku.
Drzá fraška, v níž autor, patafyzik,
cyklista, piják absintu, bizarní podivín Alfred Jarry, dnes považovaný
za otce surrealismu, absurdního
divadla a avantgardy, shromáždil
veškerou směšnost světa.Vzestup
a pád pokrytce, egoisty a nestoudného blba, který je schopen všeho,

Martin Donutil v roli Alfreda Jarryho

Fakulta výtvarných umění VUT má novou galerii
Fakulta výtvarných umění má
od října 2016 nové sídlo a od
letošního února také novou
galerii. Nově sídlí v areálu Vysokého učení technického na
rohu ulic Úvoz a Údolní.
V nových prostorách našla důs-

tojné zázemí i Galerie FAVU,
která do 26. dubna hostí výstavu Security Garden, jež představuje díla čtveřice mladých
umělců: Marie Lukáčové, Jiřího
Žáka, Davida Přílučíka a Voj těcha Rady. Školní výstavní
prostor by se měl stát živou

komunikační platformou pro
nastupující generaci mladých
umělců a kurátorů do 35 let.
Galerie je situována u vstupních prostor fakulty na ulici
Údolní č.p. 53 a je volně přístupná veřejnosti ve všední
dny od 10.00 do 18.00 hodin.

Fakulta výtvarných umění se se
svými novými prostory sžila velmi rychle. Mají nezaměnitelného
genia loci, a navíc se nacházejí
v širším městském centru, což
je pro uměleckou školu skvělá
poloha.

Monika Šimková

duben 2017
Úterý 4. dubna 2017 / 19.00
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
Středa 5. dubna 2017 / 19.30
K.R.BANDA a TOUCHWOOD
Uslyšíte mnoho různých žánrů, ale hlavně kvalitní blues.
Vstupné: 80,–
Čtvrtek 6. dubna 2017 / 19.30
FLOAT
Živelný folk – punk, písně Flogging Molly.
Vstupné: 70,–
Pátek 7. dubna 2017 / 19.30
Divadelní soubor ŠKEBLE
Sklenice a Zakázané uvolnění
SKLENICE – tajemný příběh ze současného venkova
volně podle povídky R. Bradburyho.
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – divadelní představení v podání členek souboru Škeble.
Vstupné: 80,–
Sobota 8. dubna 2017 / 19.30
Kocour v botách
Veselá divadelní společnost o.p.s.
Vstupné: 80,–/100,–

Úterý 11. dubna 2017 / 19.30
Apokryfy
Veselá divadelní společnost o.p.s.
Ale co je pravda… literární kabaret podle Knihy apokryfů Karla Čapka s písničkami Jiřího Suchého a Jiřího
Šlitra.
Vstupné: 80,–/100,–
Středa 12. dubna 2017 / 19.30
Hudební útočiště Jiřího PLOCKA
Poslechový pořad.
Setkání s hudbou z celého světa, se zajímavými osobnostmi, s příběhy.
Vstupné: 80,–
Úterý 18. dubna 2017 / 19.30
RO(C)KOVÁNÍ Jiřího Černého
Poslechový pořad hudebního kritika
Vstupné: 90,–
Pátek 21. dubna 2017 / 19.00
ZPÍVEJ!
Chcete si zazpívat na prknech, která znamenají svět?
Přijďte! Chcete poznat lidi, kteří mají stejnou zálibu
jako vy, vidět pěvecké talenty nebo hledáte zpěváka
do kapely? Přijďte taky! Akce pod taktovkou Soukromé
školy POPULÁRNÍHO ZPĚVU.
Vstupné: 50,–
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Sobota 22. dubna 2017 / 19.30
TEMPUS
Koncert k příležitosti oslavy 10 let od založení skupiny
spojený se křtem debutového alba „Bílá vrána“.
Historická hudba trochu jinak aneb Středověký folkrock. Vstupné: 100,–
Neděle 23. dubna 2017 / 15.00
Divadlo Věž
Káťa a Škubánek
Veselé představení pro děti
Vstupné: 90,–
Pátek 28. dubna 2017 / 19.30
MACHU PICCHU a GUSTAVO ROJO
Dobrodružný večer plný rocku, popu a vlastní tvorby
kapel z Brna.
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

Sport

Brněnský půlmaraton popáté rozběhá město i pomůže potřebným
Letos ve velikonočním termínu,
v neděli 16. dubna, vyběhnou
až dva tisíce běžců na trať jubilejního 5. ročníku Craft Brněnského půlmaratonu/Brněnské
desítky. Tradiční silniční závod
odstartuje v 11 hodin z náměstí
Svobody a ulice širšího centra
Brna opět zaplní početné pole
sportovců všech výkonnostních a věkových kategorií a také stovky diváků podél trati.
Všichni zájemci se mohou stále
registrovat na webových stránkách www.behejbrno.com nebo
přímo na místě v den konání
závodu. Kromě hlavní půlmaratonské trati si mohou účastníci
vybrat i poloviční Brněnskou
desítku, závod týmů nebo štafet
a na své si přijdou i děti. Po sportovní stránce očekávají pořadatelé útok na přední příčky opět

Brněnský půlmaraton vede centrem města
z řad brněnských běžců, přičemž
nadvládu Martina Kučery z posledních dvou let bude chtít přerušit hlavně Jiří Čípa z pořadatelského týmu behejbrno.com.
Stejnou příslušnost má i Simona
Křivánková, která bude obhajovat
prvenství i nejrychlejší čas mezi

ženami. Záštitu nad akcí převzali
primátor Brna Petr Vokřál, starosta MČ Brno-střed Martin Landa,
a také hejtman Jihomoravského
kraje Bohumil Šimek. Novinkou
pro všechny bude charitativní běh
na 2,1 km otevřený všem, kteří
chtějí přispět potřebným.

Minipůlmaraton DEBRA ČR
odstartuje z náměstí Svobody
v 10 hodin a výtěžek ze startovného pomůže pacientům s tzv.
nemocí motýlích křídel. Akce
podobného rozsahu se bohužel
neobejde bez dopravních omezení. Řidiči i cestující MHD musí
v neděli 16. dubna počítat s uzavřením náměstí Svobody, křižovatek na Nových sadech s Husovou i Hybešovou a Poříčí
s Křížovou i Křížkovského. Omezený provoz bude i na celé ulici
Nádražní a Poříčí.

Jana Pokorná
Brněnský půlmaraton
Brněnská desítka
Minipůlmaraton DEBRA ČR
16. 4. 2017
od 10.00 hodin
start na nám. Svobody

Dětská olympiáda a Evropské hry handicapované mládeže
zaplní naši městskou část
Všichni sportovci a sportovní
příznivci nebudou mít letos
v červnu o mimořádné události
nouzi, čekají nás významné
sportovní akce.
Od 7. do 11. června proběhnou
v Brně Evropské hry handicapované mládeže Emil Open
2017, které jsou určeny sportovcům ve věku od 10 do 23 let
s různými zdravotními potížemi.
Hned poté naše město pohostí

Mistrovství světa juniorů ve
volejbale.
Souběžně s volejbalovým mistrovstvím navíc na brněnském
výstavišti 24. června odstartují
Hry VIII. letní olympiády dětí
a mládeže, jejichž pořadatelem
je Jihomoravský kraj spolu s Českým olympijským výborem.
Tradice dětské olympiády sahá do
roku 2003, kdy se v Pardubickém
kraji uskutečnil její první ročník.
Hned další hry, konané v roce

2005, už ale pořádal Jihomoravský kraj, a letos se po 12 letech
vrací dětská olympiáda zpět do
Brna. V červnu se tak do Brna sjede 4 500 nejúspěšnějších mladých sportovkyň a sportovců
z celé republiky, aby v duchu olympijské myšlenky poměřili své síly.
Vzhledem k tomu, že rádi podporujeme sport dětí a mládeže
a věříme, že vy také, a protože se
významná část zmíněných akcí
bude konat na sportovištích v naší

městské části, budeme vás v následujících číslech Zpravodaje
v rubrice Sport informovat o průběhu všech zmíněných akcí,
o jejich harmonogramu, o tom,
jaká sportoviště a sporty jim
budou patřit. Už nyní se můžete
např. na stránkách olympiády
www.odm.olympic.cz seznamovat s jednotlivými sportovci, abyste byli na akci připraveni a mohli
fandit.
 Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Přijďte si vyzkoušet florbal do haly na Střední
V brněnské sportovní hale
SportPoint na ulici Střední 26
(vchod naproti hotelu Avanti)
se budou konat Dny otevřených
dveří, které pořádá florbalový
klub itelligence Bulldogs Brno.

Do svých řad zve nové zájemce
o tento oblíbený sport. Dny otevřených dveří budou zaměřeny především na ty nejmenší a proběhnou
7. a 21. dubna od 15 do 16 hodin.
Holky a kluci si zde vyzkoušejí nejen

florbal, ale i další míčové sporty
a v neposlední řadě také základy
atletiky či gymnastiky. Komu jedno
odpoledne nebude stačit, je zván
na běžný trénink. Minipřípravka,
tedy děti od 3 do 6 let, má trénink

jednou týdně, a to ve čtvrtek od
15.00 do 16.00 hod. Starší děti, ročník narození 2008–11, pak mají
náborový trénink vždy v pondělí rovněž od 15.00 do 16.15 hod.

Radim Komínek
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Inzerce

Prodejna Brno:

Palackého třída 164 I tel. 733 320 758
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