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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

VALÉR KOVÁČ
Poslední osobností, kterou v tomto roce představujeme na titulní straně fotografií a rozhovorem uprostřed zpravodaje, což činíme
každý měsíc pravidelně od podzimu roku
2009, je významný brněnský umělec. A protože portréty brněnských osobností spojených s městskou částí přinášíme takto již
sedm let, rozhovor je v pořadí již osmdesátý.
Symbolicky jsme proto k prosincovému rozhovoru vybrali letos osmdesátiletou osobnost. Je jí držitel mnoha ocenění u nás i ve
světě, vynikající sochař, malíř, architekt, grafik a sklářský výtvarník Valér Kováč.

Pokračování na str. 15

Úplně jiný Advent na Moraváku a tradiční Advent na Zelňáku
Už jste je navštívili? Pokud ne, tak nevadí,
adventní trhy na Moravském náměstí, na
Zelném trhu i na náměstí Svobody pro vás
budou otevřeny až do 23. prosince.
A ty na Moravském náměstí jsme pro vás
letos připravili opravdu jiné, než jste byli
doposud zvyklí. Park jsme oživili, osvětlili,
zútulnili a snažili se zkrášlit tak, jak se na
adventní čas sluší. Jde nám především o to,
abyste se tu cítili příjemně, něco se dozvěděli, občerstvili se, něco si prožili i něco
nakoupili. Děti, rodiny, senioři a všichni
zájemci o skutečnou tradici vánočních
svátků jsou vítáni! Nejen u stánků, ale i na
workshopech, divadle a dalším kulturním
programu.
Nový unikátní koncept velkokapacitních
šapitó a dalších prvků v parku navrhla archiZveme občany na
17. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

14. prosince 2016
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.

Kupte si zvoneček, pro štěstí
tektonická kancelář Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Autory konceptu
Adventu na Moraváku mimo jiné proslavil
jejich vítězný návrh českého pavilonu na
výstavě Expo 2015 v italském Miláně.
Velkoprostorová šapitó jsou věnována
řemeslům, kvalitní gastronomii a regionálním
produktům. Najdete v nich například brašnářství, vlněné zboží, dřevěné hračky, loutky,
nebo také ručně modelované šperky, bylinky,
knihy, koupelové soli, víno, knihy, koření
a mnohé další. V centru všeho dění pak stojí
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velký centrální bar na fontáně, který nabízí
horké mošty, punče, svařené víno a další
dobré občerstvení.
Děti jsou nadšené a využívají úplně novou
atrakci, kterou je funkční model dieselového vláčku s vagonky v autentickém provedení a zajímá je také připravená adventní
naučná stezka se zvoničkou. Jsou pro ně
připraveny i vánoční dílničky, zaměřené na
výrobu drobných vánočních předmětů, ukázky lidových řemesel a adventních tradic
našich předků. Vánoční atmosféru velmi pěkně doplňuje originální přírodní betlém
Antonína Maloně. V menších stanech a stáncích mají své zázemí čajovna, workshopy,
vídeňské punče a v neposlední řadě charitativní organizace. Letos to budou zájmová
sdružení Ratolest Brno, Vlnolam, spolek
Hnutí Brontosaurus, spolek Prales dětem,
Sdružení Práh a benefiční fond Hnutí Duha.
Za obecně prospěšné společnosti se zúčastní Hospic sv. Alžběty, Na počátku a TyfloCentrum Brno. Chráněné dílny zastoupí na
trzích Sansimon, s.r.o. ze Znojma.
Pokračování na str. 3
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Vážení a milí spoluobčané
městské části Brno-střed,
dovolte mi, abych závěrem roku malinko bilancoval.
Já a se mnou i celá koalice jsme právě v poločase
našeho funkčního období. Kdo se o politiku trochu
více zajímá, má nejspíše ponětí o tom, že začátky
byly krušné. Přesto pevně věřím tomu, že se vám
v naší městské části žije rok od roku lépe, čemuž
se snažíme já i mí kolegové přispívat každodenní
tvrdou prací a naplňovat tak slib, že učiníme z Brna-střed nejvíc
nejlepší městskou část v republice. Příkladem může být například
budova radnice, kterou jsme zdědili neútulnou a po skončení pracovní doby opuštěnou. V současnosti se můžeme pochlubit jedním
z nejlepších letních kin v republice, zvelebujeme vnitřní prostory
a společenské centrum nabízíme k pronájmu nejrůznějším aktivitám. A to zmiňuji pouze změny, které mám každodenně na očích.
Jak si vedeme v naplňování našich 100 závazků, se můžete dozvědět na následujících stránkách a na webových stránkách
www.brno-stred.cz/splnene-sliby.
Ale dost už o něčem tak ubíjejícím a stresujícím, jako je politika.
Doba adventu a vánočních svátků je především o naději, o tom
lepším v nás. Lidé jsou k sobě přívětivější, družnější, a i přes všechen nákupní shon si dokážou najít chvilku, aby ze sebe vydali
to dobré. Budu proto moc rád, pokud se při svých obchůzkách
po obchodech v centru zastavíte i u několika stánků na adventních
trzích na Zelňáku a na Moraváku, které jsme vyhradili pro charitativní organizace pomáhající například lidem v nouzi, autistům,
nevidomým, handicapovaným, ale i opuštěným zvířatům. Koupí
rukodělných výrobků jim můžete přispět a třeba se s nimi nad –
vratným – hrnkem teplého nápoje pobavíte o jejich záslužné činnosti. Adventní trhy totiž nepořádáme kvůli tomu, aby se lidé přecpali jídlem a zpili do němoty, ale aby se potkávali, seznamovali
a poznávali se. I o tom jsou totiž tyto svátky.
Vážení a milí spoluobčané, přeji vám všem klidné prožití Vánoc
a hodně úspěchů v nadcházejícím roce, ať je přinejmenším
stejně tak dobrý nebo ještě lepší, než byl ten letošní.

Martin Landa, starosta

Radní schválili záměr
rozšíření osvětlení podél
cyklostezky Kamenná
Rada městské části Brno-střed
na svém jednání souhlasila s investičním záměrem zřídit veřejné
osvětlení podél cyklostezky v ulici
Kamenná v úseku Pavilon Anthropos a doporučila rozšířit umístění
osvětlení i v trase na Nový Lískovec, včetně využití úsporného
osvětlení nízké intenzity. V rámci
realizace investice bude v úseku
cca 2,2 kilometru, tj. od parku
kolem Pavilonu Anthropos až
k prvnímu domu v ulici Kamenná,
položena kabeláž a instalovány
sloupy veřejného osvětlení se svítidly vhodnými pro osvětlení
cyklostezek. Navržené osvětlení
bude na obou koncích propojeno
s již stávajícím veřejným osvětlením.
Předmětný úsek cyklostezky je
asfaltový a spojuje dvě obytné

-střed a celkem projevilo zájem
433 občanů, kteří tuto nabídku
pro svůj dům velmi přivítali. Požadavky na doplnění nebo výměnu
byly předány firmě SAKO. O dalším postupu budou žadatelé informováni v průběhu měsíce prosince.

Městská část Brno-střed
navrhla řešení
nepřetržitého úklidu
přednádražních prostor

toty v ulicích Nádražní a Benešova schválili radní města Brna také
záměr financovat realizaci a provoz veřejných toalet v objektu
v ulici Nádražní 4, kde by se
nacházel také přebalovací pult
pro děti. Toalety by měly mít
bezbariérový přístup a fungovat
by měly v nepřetržitém provozu.
Odhadované náklady na zřízení
veřejných toalet činí zhruba 4,3
milionu korun, přičemž provozní
náklady se předpokládají kolem
1,3 milionu korun.

V rámci pilotního projektu
mohli občané na Brně-střed požádat o nádoby
na třídění odpadu přímo
do domů

Na základě společné dohody
institucí, které mají na starosti
komplikovaný přednádražní prostor, byla městská část Brno-střed
pověřena zpracováním koncepce
údržby v ulicích Nádražní a Benešova. Návrh koncepce, jež by řešila neutěšenou situaci v blízkosti
hlavního nádraží, zahrnuje intenzivnější úklid, a to po dobu 24
hodin denně 7 dní v týdnu, zcela
nezávisle na ročním období. Čištění zmíněného prostoru bude
realizováno mnoha způsoby, a to
jak suchou, tak i mokrou cestou,
dále horkou párou anebo za
využití strojní techniky. „Rádi
bychom stávající neuspokojivý
stav v přednádražním prostoru
začali řešit co nejdříve, počítáme
již s datem 1. prosince,“ sdělil starosta městské části Brno-střed
Martin Landa.
Z rozpočtu města Brna byla na
zajištění úklidu vyčleněna částka
13 milionů korun. „Dosavadní
přístup, kdy se každá z institucí
starala o svoji část tohoto prostoru, přinášel jen dílčí úspěchy. Je
nutné koordinovat kroky v rámci
všech dotčených organizací, a to
takovým způsobem, který aktuálně reaguje na požadavky a potřeby dané oblasti,“ uvedl primátor
města Brna Petr Vokřál.
Kromě koncepce na údržbu čis-

Radnice Brno-střed ve spolupráci
s firmou SAKO nabízela během
listopadu občanům městské části
doplnění nebo výměnu části černých sběrných nádob na směsný odpad za popelnice na papír
nebo plasty zdarma. „Chceme tak
usnadnit obyvatelům třídění –
neexistuje jednodušší varianta,
než mít nádoby na třídění odpadu
přímo v domech“, řekla k projektu
místostarostka MČ Brno-střed
Jasna Flamiková. Leták s informacemi byl distribuován do všech
domácností v městské části Brno-

Primátor a starosta MČ Brno-střed dohodli zlepšení úklidu u nádraží

části Brna, zároveň je součástí
cyklostezky z Bystrce do Modřic,
navazující v Modřicích na cyklotrasu Brno–Vídeň.
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V Údolní ulici již lze
parkovat na vyznačených
místech
Parkování v Údolní ulici je nyní
nastaveno tak, aby řidiči mohli svá
vozidla ponechat v režimu podélného stání na straně domů s lichými orientačními čísly. Počty parkovacích míst jsou v maximálním
počtu, a to v návaznosti na rozměr
dotčeného prostoru a obslužnou
situaci (vjezdy).
Vyřešit tento dlouhodobý problém
s parkováním v tak exponované
ulici bylo aktivitou místostarosty
Jiřího Švachuly a radního Pavla
Dvořáka z hnutí ANO radnice
Brno-střed, které je spokojené
s tím, že se podařilo tento záměr
uskutečnit, a to i přes vleklé
komplikace způsobené zdržením
vydání konkrétních povolení
a vypracováním všech posudků.
Klíčovou roli hrálo také přezkoumání proveditelnosti ze strany
Dopravního podniku města Brna,
který vydal souhlasné stanovisko.
V ulici Údolní také proběhne plánovaná rekonstrukce, která je však
vázána na další opravy brněnských ulic v městské části Brno-střed a je nutné ji zkoordinovat
s připravovanou rekonstrukcí náměstí Míru. Jedná se ale o časový

Informace z radnice
horizont několika následujících let.
Samotná rekonstrukce pak bude
probíhat podle projektové dokumentace vypracované na základě
studie, která se samozřejmě bude
zabývat i otázkou parkování. „Co
se týče cyklistů, kteří hojně využívají tuto lokalitu, tak je třeba uvést,
že v případě nutného průjezdu
touto lokalitou lze najít dostatek
objízdných cyklotratí určených přímo pro cyklisty“, uvedl radní Pavel
Dvořák.

– program pro poskytování dotací v oblasti, kultury, sportu,
vzdělávacích a volnočasových
aktivit
– program pro poskytování dotací v oblasti zdravotní, sociální
a občanských záležitostí
– program pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí
a péče o zeleň
Více informací najdete na:
http://www.brno-stred.cz/dotacea-zastity

Od čtvrtka 27. října začal
první termín pro podání
žádostí o dotace
v programech pro rok 2017

Veřejné pítko na Zelném
trhu je opět v provozu

Od konce října mohou obyvatelé
městské části Brno-střed žádat
o dotace v rámci dotačních programů pro příští rok. Radnice
městské části Brno-střed podporuje kulturní, sportovní, vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity či akce, zdravotní a sociální
činnosti a aktivity v oblasti životního prostředí a péče o zeleň, které jsou organizovány zpravidla
neziskovým sektorem, a to na
území městské části či ve prospěch jejích obyvatel.
Dotace z rozpočtu MČ Brno-střed
na základě vyhlášených dotačních programů na rok 2017 jsou:

Rada MČ Brno-střed schválila
uzavření dohody s Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, a. s.
o zajištění dodávky vody pro veřejnou potřebu pítka na Zelném
trhu. Městská část totiž zabezpečuje provoz kašny Parnas, na kterou je napojeno také pítko situované v dolní části Zelného trhu,
hojně využívané jak širokou veřejností, tak i tamními prodejci.
Na počátku měsíce září došlo
k havárii na vodovodní přípojce,
což bylo nutné vyřešit právě s pracovníky BVaK a dalšími subjekty.
V těchto dnech je pítko již opraveno. Po dobu havárie byla dodávka vody řešena náhradním
způsobem, a to za použití hydran-

Veřejné pítko je opět v provozu
tového nástavce, který byl společností BVaK osazen na podzemní vodní přípojku vedle Dietrichsteinského paláce.

Radnice zajistila očkování
proti žloutence
pracovníkům úřadu
V souvislosti se stále pokračující
epidemií žloutenky v městě Brně
se radnice městské části Brno-střed rozhodla očkovat pracovníky Odboru sociálního a zdravotního, a to z důvodu zvýšeného rizika přenosu nákazy při výkonu
jejich povolání. V této chvíli je
naočkováno 50 zaměstnanců úřadu a dalších 20 pracovníků bude
očkováno do konce tohoto roku.
Stále platí opatření Úřadu městské

části Brno-střed, které radnice
zavedla od letošního července,
k zabránění přenosu této infekční
nemoci.V budovách úřadu v Dominikánské ulici 2, kterou občané hojně navštěvují, zejména z důvodu
využívání veřejného internetu,
jsou k dispozici každodenně dezinfekční prostředky, stejně jako v prostorách dalších odborů úřadu sídlících v objektech v ulici Husově 8
a Měnínské 4. Přípravky k dezinfekci jsou využívány také zaměstnanci radnice, po několik měsíců
stále probíhají mimořádné hygienické činnosti v budově úřadu
městské části. Opatření radnice
potrvají až do odvolání.

Denisa Kapitančiková

Úplně jiný Advent na Moraváku a tradiční Advent na Zelňáku
Pokračování ze strany 1
Charitativní organizace nabízí
k prodeji netradiční rukodělný
sortiment, například ručně vyráběná mýdla, keramiku, háčkované a plátěné tašky, ekologický
textil, výrobky z vrbového proutí
a korálků, dále šperky z recyklovatelného materiálu a polštářky.
Udělejte radost sobě i jim nákupem drobného dárku pro své
blízké. Výtěžek z adventního prodeje organizacím slouží k financování jejich další práce a pomoci těm, kteří to potřebují.
A samozřejmě i kulturní program
stojí za zmínku. Zatímco během
dne pro návštěvníky vystupují
dětské a studentské soubory,
kapely a sbory, večer se na jevišti
střídají malé nezávislé kapely
a pouliční umělci.
Stranou také nezůstane naše
Divadlo Polárka, které se na
Moravském náměstí představí
17. 12. 2016. Všichni jste srdečně

zváni na venkovní premiéru hry
Polárka nad Betlémem, vánočního příběhu o tom, co doopravdy znamenají Vánoce, o tom, jak
je vzácné být spolu. Představení
začíná v 18.00 hodin a je určeno
pro všechny od pěti let. Pokud
nestihnete premiéru, nevadí,
Polárka představení odehraje na
Moravském náměstí ještě 18.,
20., 21., a 22. 12. 2016, vždy od
18.00 hodin.

A co Advent na Zelňáku?
Na Zelném trhu jsme navázali
na dobře zavedené a oblíbené
tradiční pojetí trhů, jen jsme trochu upravili dispozici stánků tak,
aby bylo více prostoru pro vás,
návštěvníky. I letos zde najdete
více než sto stánků, z nichž zhruba 60 procent nabízí řemeslné,
tradiční vánoční a dárkové zboží.
Jako každý rok jsme vybírali
s ohledem na atraktivitu nabízeného sortimentu, zkušenosti
zájemců z podobných akcí a dal-

ších kritérií. Kromě stánků nabídne Zelný trh každý den od 15.00
do 20.00 hodin pestrý hudební
a divadelní program. I na Zelném
trhu mají své stánky charitativní
organizace. Vystřídá se jich celkem 14. Mezi nimi bude například Útulek Tibet, spolek Modrá
Beruška, občanské sdružení
Logo, Liga vozíčkářů, Nadační
fond Emil a další. Stejně jako
na Moravském náměstí budou
charitativní organizace nabízet
k pro deji netradiční rukodělný
sortiment.
Dominantou letošního trhu je
vánoční smrk, jehož příběh si
můžete přečíst na straně 10.
Z pestrého kulturního programu
stojí určitě za zmínku 5. 12.
2016, kdy od 17.00 hodin proběhne žehnání Mikulášům
v rámci Mikulášské nadílky.
Nenechte si však ujít ani zapalování adventní svíce každou
sobotu v 18.00 hodin. Advent
na Zelňáku zakončí 23. 12. 2016

Vánoční nadílka s radnicí. Od
14.00 do 16.00 hodin bude probíhat dětský program se soutěžemi, koledami a drobnými dárky
a po programu trhy uzavře koncertem kapela The FREES.

Náměstí Svobody
a Dominikánské náměstí
Novinky vás čekají také na dalším tradičním místě, na náměstí
Svobody. Novinkou zde bude
zimní bar s podobou sněhové
vločky, který bude uvnitř skrývat
tři bary a bude mít i dva venkovní. Brněnské turistické informační centrum se také rozhodlo
navázat na historickou tradici,
kdy se Dominikánskému náměstí říkalo Rybí trh. Proto na něm
letos úplně nově najdete hlavně
gastronomické stánky s pochoutkami z ryb a drůbeže.
Nabídka letošních adventních
trhů v Brně je opravdu pestrá
a zajímavá, jistě si každý z vás
přijde na své.
 (kad)
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Radní městské části Brno-střed zhodnotili plnění
Programového prohlášení
Lídři koalice Žít Brno, Ano,
KDU-ČSL a Strany zelených
hodnotili po svém druhém roce
fungování na radnici plnění
Programového prohlášení Rady
městské části Brno-střed na
období 2014–2018.

„První polovinu volebního období
fungování koalice mohu s jistotou
konstatovat, že se nám daří naplňovat priority programového
prohlášení, a i přes názorové rozdíly na některá témata, dokážeme najít společnou řeč. Zavedli
jsme přehledný rozklikávací rozpočet, otevřeli výbory Zastupitelstva i komise Rady městské části
Brno-střed odborníkům z řad
veřejnosti a intenzivně spolupracujeme na celobrněnském spuštění projektu participativního rozpočtu,“ sdělil starosta městské
části Martin Landa (Žít Brno).
„Jsme rádi, že se bude s definitivní platností řešit nepřetržitý
úklid přednádražních prostor, což
bude zahrnovat intenzivnější
úklid v ulicích Benešova a Nádražní, a to po dobu 24 hodin denně 7 dní v týdnu, zcela nezávisle
na ročním období. Soustavně
pracujeme na zkvalitnění kontroly
úklidu veřejných prostranství.
Praktickým příkladem je například uzavření smlouvy s Brněnskými komunikacemi, a. s., které
by měly celoročně udržovat místní komunikace,“ doplnil starosta
Landa.

V rámci své gesce v oblasti bydlení uvedla místostarostka Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL):
„Městská část se zapojila do přípravy celoměstského programu
prevence ztráty bydlení. Začátek
realizace projektu je plánován na
počátek roku 2018. V rámci Správy nemovitostí městské části funguje dluhový poradce, který řeší
dluhy nájemníků.
Ve sféře školství oceňuji přípravy
na zavedení nových automatů do
škol, které budou nabízet zdravé
svačinky, mléko a ovocné šťávy.
Trendem ve školních jídelnách
bude využívání regionálních potravin a zvýšení podílu ovoce
a zeleniny v rámci obědů pro
všechny školáky.
Velkou prioritou je pro nás rekonstrukce tělocvičen a školních
hřišť. Dosud jsme ve školním roce
2016/2017 opravili tři tělocvičny,
přičemž do konce tohoto roku
budou opraveny další tři,“ informovala místostarostka Dumbrovská.
Problematiku správy bytových
domů považuje ve své působnosti
místostarosta Jiří Švachula
(ANO) za stěžejní: „Je podstatné,
že Zastupitelstvo schválilo aktualizovaná Pravidla pronájmu bytů
v MČ BS a Kritéria a způsob pro
výběr žadatelů o pronájem bytu.
Veřejná zakázka pasportizace
bytového fondu byla v současné
době dokončena. Nyní probíhá
zajištění podpisů smluvních stran

a spuštění vlastní pasportizace
bytového fondu.
Co se týče dlouhodobě nepronajatých bytů, které se nacházejí
převážně v domech ve špatném
technickém stavu, postupujeme
nyní tak, aby byly budoucím nájemníkům pronajaty již opravené.
Také byl vytvořen systém zveřejňování volných bytů nejen na
úřední desce, ale i prostřednictvím např. sreality. Důležitým krokem pro mě je řádné dokončení
a plné zprovoznění kryté městské
tržnice na Zelném trhu 14–16.
Dále se nám v měsíci září po více
jak roce podařilo uzavřít smlouvu
o dílo na dodávku a montáž vodoměrů v naší městské části. Tato
nadlimitní veřejná zakázka v sobě
nese náročný úkol namontovat
do našich nájemních bytů bezmála 10 000 vodoměrů,“ dodal
místostarosta Švachula.
„Po důkladném projednání s občany jsme zahájili revitalizaci největšího parku na Starém Brně ve
vnitrobloku mezi Křídlovickou
a Zahradnickou, která navázala
na loňskou rekonstrukci parku
u Letohrádku Mittrovských. Připraveny jsou další projekty, rekonstrukce parku Dvorského a úprava zelené plochy na Mendlově
náměstí mezi ulicemi Výstavní
a Veletržní. Nově byly vysazeny
další květinové záhony. Obsazení
prodejních míst na Moravském
náměstí formou kamenné aukce
bylo nejen transparentní, ale při-

spělo i k většímu příjmu městské
části. Od letošního roku nově
pořádáme tematické akce na Zelném trhu. I díky tomu tržiště opět
ožilo a přilákalo nové zákazníky.
Prioritu představuje podíl městské části na přípravě zavádění
rezidentního parkování. To by
mělo rezidentům ulehčit v některých oblastech až kritickou situaci
s parkováním. Uskutečnili jsme
šest veřejných setkání s občany,
na kterých jsme k přípravě tohoto
projektu získali řadu cenných připomínek a postřehů z míst jejich
bydliště. Při přípravě rezidentního
parkování myslíme na potřeby
řidičů, cyklistů i chodců. Též usilujeme o zřízení nových přechodů
pro chodce,“ sdělila místostarostka Jasna Flamiková (Strana
zelených).
Místostarosta Martin Schwab
(ANO), do jehož kompetence
spadá rozpočet a financování
městské části Brno-střed, upozornil na vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 na kulturu,
sport, vzdělávací a volnočasové
aktivity: „Alokovaná částka na tyto
vypsané dotační programy činí
1 500 000 korun.“
Další detailní informace plnění
bodů Programového prohlášení
najdete na webových stránkách
www.brno-stred.cz/splnene-sliby.



Denisa Kapitančiková

Máme 22 návrhů na novou podobu parku na Moravském náměstí
Po Mendlově náměstí druhou,
a neméně významnou architektonicko-urbanistickou a krajinářskou soutěží radnice Brno-střed, je Architektonicko-urbanistická a krajinářská soutěž
o návrh „Park na Moravském
náměstí v Brně“. Soutěž je
aktuálně ve stadiu posuzování
jednotlivých návrhů, kterých
radnice obdržela celkem dvaadvacet.
Park na Moravském náměstí se
nachází na severním okraji historického jádra města Brna,
jehož je přirozenou součástí
a zároveň komunikačním propo-

Aktuální podoba Moravského náměstí
jením, a kde uzavírá parkový
celek brněnské okružní třídy,
vzniklý v 19. století na místě
bývalého barokního opevnění.
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Řešené území je dále vymezeno
prodloužením tří ulic, Koliště,
Lidická a Kounicova. Podle zadání soutěže by měl park sloužit

zejména jako rekreační a oddychová plocha pro obyvatele
města a jako kulturní prostor,
nikoliv jako tržnice. Návrhy by
měly určit jasné vymezení
pěších tras, navazující na relaxační plochy zeleně. Prostor
parku může být doplněn vodními
prvky, kavárnou, veřejným WC,
místy pro instalaci venkovních
výstav a místa pro pořádání kulturních akcí. Návrhy by měly
obsahovat řešení veřejné městské zeleně ponechané a nově
navržené, koncept osvětlení,
materiálové řešení povrchů
a městský mobiliář.
Právě v těchto dnech probíhá

Informace z radnice
hodnocení předložených návrhů
odbornou porotou. Hodnotící
porota této architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže je
složena z mnoha odborníků
z oblasti krajinářské architektury,
klasické architektury a urbanismu. Jako přizvaní odborníci to

jsou např. Ing. arch. akad. arch.
Jiří Klokočka, doc. Ing. arch.
Michal Sedláček, AIA, dále
v soutěžní porotě zasedá předsedkyně Ing. Yvona Lacinová,
prof. Ing. arch. Ján Stempel,
Ing. arch. Mgr. Roman Čerbák,
Ing.Vladimír Sitta, Ing. Anna Opr-

chalová, Ing. arch. Petr Bořecký,
a další.
V průběhu prosince bychom měli
znát vítězný návrh a následně
ihned začne příprava projektové
dokumentace. Plánované započetí rekonstrukce je pak předběžně počítáno na počátek roku

2018. Na začátku roku 2017 také
počítáme s veřejnou prezentací
všech návrhů, které radnice Brnastřed obdržela, o místě a čase
výstavy vás budeme ve Zpravodaji informovat.


(kad)

Úpravy západní části Mendlova náměstí jsou o významný krok blíž

Stávající nevyhovující stav západní části Mendlova náměstí
Radnice městské části Brno-střed v létě vyhlásila soutěž na
zpracování architektonickourbanistického návrhu na řešení úpravy nevyhovujícího místa
na Mendlově náměstí v Brně
s názvem: Úprava veřejného
prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně. Nyní máme posouzeny předložené návrhy
a známe vítěze.
Architektonicko-urbanistická soutěž na parkové úpravy se týká dlouhodobě zanedbávané lokality při
západní hraně Mendlova náměstí.

Je vymezena z jižní strany tramvajovou tratí, z východní trolejbusovým a autobusovým terminálem,
ze severní strany ulicí Výstavní, na
západ dosahuje k areálu polikliniky
taktéž na ulici Výstavní.
Zadání soutěže bylo jasné, na
nyní zanedbané ploše by měl
vzniknout relaxační park s aktivitami, kde by byla řešena stínící
zeleň, lavičky, tolik chybějící veřejné WC, veřejné osvětlení, oddělení tramvaje při respektování připravované výstavby tramvajové
zastávky při ulici Veletržní a cesty
parkem i podél tramvajových zastávek.

V zadání byl také požadavek na
zajištění průjezdu parkem např.
vozidlům rychlé záchranné pomoci k bytovým domům Veletržní 2,
Výstavní 5, 7 a řešení, co s dělící
zdí od ulice Výstavní, která je
pozůstatkem obvodové zdi městských lázní. Součástí zadání byl
také návrh řešení vnitrobloku.
Se zadáním této urbanisticko-architektonické soutěže nám
významným způsobem pomohli
také obyvatelé okolních domů,
kteří nám na veřejném setkání
v listopadu loňského roku pomohli
zmapovat hodnoty a pozitiva,
problémy a negativa území a také
příležitosti pro úpravy území
a nové aktivity. Výstupy jednání
jsme využili jako jeden z podkladů
pro zadání.
Radnice obdržela tři kvalitní
architektonická řešení, která prošla podrobným odborným hodnocením.
V hodnotící komisi zasedli mimo
jiné i odborníci v oblasti architektury, urbanismu, zahradní architektury a obecně kultivace veřejných prostranství, například
Ing.Yvona Lacinová, Mgr. Jasna
Flamiková, Ing. arch. Michal
Palaščák, Ing. arch. Ladislav

Kuba, Ing. arch. Robert Sedlák,
Ing. arch. Petr Bořecký a další.
Vítězem této soutěže se stal
známý brněnský zahradní
a krajinářský architekt Ing. Zdeněk Sendler, jehož návrh podle
komise nejlépe zohlednil a použil všechny požadované prvky
návrhu podle zadání.
Další postup bude takový, že vítěz
soutěže, Ing. Zdeněk Sendler,
zhotoví kompletní projektovou
dokumentaci podle platné legislativy a Standardů ČKA a ČKAIT.
Předpokládané cenové rozpětí
investice je od pěti do devíti milionů korun bez DPH. Kompletní
dokumentace by měla být dokončena a předána v průběhu jara
2017 a poté bude možné přistoupit k vlastní realizaci, která se
bude skládat ze dvou částí, a to
z veřejné zakázky na dodavatele
stavby a poté z vlastní fyzické realizace.
Věříme, že všechny dílčí kroky proběhnou v co nejkratším
možném termínu a již brzy se
budeme moct těšit na nové prvky
Mendlova náměstí.


(kad)

Odbor životního prostředí zasahuje
Během celého roku 2016 jsme
od vás, obyvatel městské části
Brno-střed, sbírali podněty
i informace o místech a problémech ve vašem okolí, které
se vás dotýkají a chtěli byste
je změnit. Za vaši aktivitu vám
děkujeme a děkujeme také
pracovníkům Odboru životního prostředí naší radnice, že
podněty aktivně prověřovali
a spoustu věcí zvládli odstranit, doplnit, změnit, prostě zajistit.
Pro vaši představu zde uvedeme
příklady vašich podnětů a toho,
co se s nimi stalo.

Upozornili jste nás, že na
mnoha místech naší
městské části vozidla
najíždějí do travnatých
ploch a tím je poškozují,
mnohdy v nich i parkují.
Odbor životního prostředí, který
na Brně-středu zabezpečuje výkon správy ploch veřejné zeleně,
v reakci na tento podnět na řadu
míst instaloval kameny proti najíždění vozidel do travnatých ploch,
například ve vnitrobloku Křídlovická-Nové sady-Bezručova, při ulicích Veletržní nebo na Kraví hoře.
Dále instaloval za tímto účelem
kovové zábrany, a to například při
vjezdu a výjezdu do vnitrobloku

Křídlovická-Nové sady-Bezručova. Jinde odbor situaci řešil osazením dřevěných akátových kůlů,
např. při ulici Kopečné u Kooperativy, ve vnitrobloku při ulicích
Rybářská anebo Jílová.

Chodci si vytvořili
v plochách veřejné zeleně
různé přirozené
chodníčky, které jim
nejlépe a plynule
umožňují průchod.
Upozornili jste nás, že
byste je rádi měli
zpevněné.
Odbor životního prostředí několik takových logických prošlapů

Nové stromky na Kraví hoře
Pokračování na straně 6
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Odbor životního prostředí zasahuje

Zastíněné pískoviště na Obilním trhu

Zábrany proti stání na trávě na Nových sadech

Dokončení ze strany 5
zpevnil formou pěšiny betonových šlapáků, např. v parku na
Kraví hoře, zde je to přirozená
zkratka v parku směrem ke koupališti, na náměstí Míru, na Vaňkově náměstí, na ulici Údolní
vedle ombudsmana anebo naposled v parku na rohu ulic Vídeňská-Vojtova.

V nejbližší době také přidá lavičky do psího výběhu na Kraví
hoře. Letos také financoval obnovení pískoviště pro děti ve vnitrobloku ulic Veveří, Konečného
náměstí a Žižkova.

Rádi byste upravili některá
kontejnerová stání na
separovaný sběr odpadů.
Odbor životního prostředí naší
radnice, společně se stejným
odborem na Magistrátu města
Brna, který poskytl finanční prostředky, několik vybraných stání
zpevnil, a to například ve vnitroblocích při ulicích Rybářská anebo Nádvorní, při ulici Bohuslava
Martinů, Ludmily Konečné anebo
u parku při ulici Dvorského.

Dostali jsme také podnět,
že byste rádi po vzoru
Obilního trhu přistínili
pískoviště na dětských
hřištích, která MČ
provozuje, a to proto,
že v horkých letních
dnech nejdou využívat
z důvodu absence
jakéhokoliv stínu.
Odbor životního prostředí v reakci
na to ještě do konce letošního
roku nainstaluje zastínění pískoviště v parku na Kraví hoře a dále
v první polovině příštího roku by
totéž mělo být realizováno u pískoviště v parku na náměstí 28. října. A se zastíněním budeme
počítat už při plánování u nově
vznikajících hřišť.

Na několika místech v naší
městské části stály a stojí
staré a již nefunkční
dřevěné sloupy, po
kterých byly v minulosti
vedeny elektrické kabely.
Chtěli jste jejich
odstranění.
Odbor životního prostředí prověřil, že tato zařízení nemají
žádného správce, a poté při stoupil k jejich odstranění. Konkrétně na kraji parku Kraví hora,
na konci ulice Schované anebo
při ulicích Polní a Dvorského.

Obrátili jste se na nás také
s podnětem na vytvoření
nových nebo alespoň
zlepšení stávajících
květinových záhonů.
Odbor životního prostředí založil
nové záhony na Mendlově náměstí, při ulici Křížové anebo
Vídeňské.
Dále zajistil vysazení stovek
cibulovin v travnatých plochách
parků Koliště pod Janáčkovým
divadlem, na Rooseveltově,
Komenského náměstí, v prostorách před JAMU, na Obilním
trhu, v místě Joštovy a rohu
s Údolní, na ulici Křížové anebo
na Mendlově náměstí před klášterem augustiniánů.

Chcete, abychom
vysazovali novou
a upravovali stávající
zeleň na konkrétních
místech.

s žádostí o instalaci sáčků
na psí exkrementy.
Odbor životního prostředí koncem prvního pololetí letošního
roku instaloval v plochách veřejné
zeleně ve správě městské části
více jak sedm desítek zásobníků
se sáčky na psí exkrementy, které
samozřejmě podle potřeby doplňuje.

Odbor životního prostředí v těchto
dnech realizuje průklest dřevin ve
vnitrobloku mezi ulicemi Výstavní
a Hlinky, dále byly anebo v nejbližších dnech budou provedeny
dosadby dřevin například při ulici
Trýbově anebo v ploše zeleně za
domy Křídlovická 54–70, kde mají
za cíl alespoň částečně odclonit
tamější bytovou zástavbu od rušné ulice Poříčí. A další výsadby
se připravují.

V rámci možností, jak lidských,
tak i rozpočtových, se snažíme
vašim podnětům vyhovět a měnit
tak naši městskou část na stále
pěknější místo k životu. Někdy
bohužel nejsme správci nebo
majitelé pozemků nebo zařízení,
proto ne vždy se podaří změnu
provést nebo vyhovět. Budeme
rádi, když i do budoucna s námi
budete spolupracovat i v roce
2017 nám své podněty posílat.

Majitelé psů se na nás
dlouhodobě obraceli



Obracíte se na nás
s žádostmi o přidání
laviček anebo o nové
pískoviště.
Odbor životního prostředí na
konkrétní přání občanů instaloval několik laviček na zastávky
městské hromadné dopravy.
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Zábrany proti parkování na trávě, ulice Celní

(kad)

Informace z radnice

Brno bude mít participativní rozpočet
Víte, co je to participativní rozpočet? Jak to funguje? Koho
se to týká? Co to přinese?
A mnoho dalších otázek vyvstává, když na něj narazíte.
A narazíte na něj již brzy. V lednu 2017 město Brno spustí participativní rozpočet a městská
část Brno-střed u toho nebude
chybět.
Již dříve jsme vás na stránkách
Zpravodaje informovali, že radnice Brno-střed chce realizovat participativní rozpočet pro své občany. Během roku 2016 se však do
přípravy tohoto projektu pustil
i Magistrát města Brna, a my, radnice Brna-středu jsme s ním spojili
síly.
Fakta jsou jasná. Magistrát města
Brna ze svého rozpočtu uvolní 20
milionů korun, které budou určeny na financování projektů vás,
občanů města Brna. Rozhodně
to není málo peněz, dá se z nich
už ledacos vybudovat, opravit,
doplnit apod. Celý proces bude
docela jednoduchý a bude probíhat zjednodušeně tak, že se na
začátku roku dozvíte, na co
všechno můžete podávat své pro-

I tak může vypadat váš projekt
jekty. Již dnes můžeme říct, že
na veřejně prospěšné a přínosné
věci a aktivity, které ve vašem
okolí chybějí, jsou nedostatečné,
představovali byste si je jinak
a podobně. Jako příklad můžeme
uvést třeba doplnění herních
prvků na dětské hřiště u vašeho domu, vybudování záhonku
u zastávky, doplnění laviček na
vašem oblíbeném místě, kurzy
angličtiny pro seniory, veřejná cvičení v parku a mnohé další.
Poté, co projekt napíšete a přihlásíte, bude úkolem Magistrátu
města Brna a úřadů jednotlivých

městských částí, aby posoudili
jeho realizovatelnost, tedy jestli
je město schopno jej postavit,
vybudovat, zajistit a v budoucnu
také udržovat. Pokud ano, tak
hurá, váš projekt postupuje do
veřejného hlasování, které proběhne na podzim. A opět vy
sami, občané města Brna, ve
veřejném hlasování vyberete
projekty, které se vám líbí a chcete, aby vznikly. Vítězné projekty
nakonec město Brno v dalším
roce zrealizuje.
A jaký to má smysl? Pro vás
to znamená, že se můžete zapo-

jit do vylepšování vašeho okolí,
městské části, města Brna, můžete říct, co chcete jinak a jak, aniž
by vám do toho mluvili politici. Zjistíte, kolik vlastně takové dětské
hřiště, lavičky, nebo záhonky stojí
peněz, práce i času, a v neposlední řadě se na různých setkáních
a veřejných debatách k projektům
a hlasováním setkáte se spoustou
lidí, kteří mají stejně jako vy zájem
Brno měnit k lepšímu.
Radnice Brno-střed se na přípravě celoměstského participativního rozpočtu aktivně podílí, protože jeho myšlenku považuje za
klíčovou. Jsme rádi, že se naše
koncepty, návrhy a kontakty při
přípravě participativního rozpočtu
pro Brno podařilo využít. O všech
novinkách vás budeme pravidelně informovat jak ve Zpravodaji
MČ Brno-střed, tak na webových
a facebookových stránkách radnice.
Pokud vás participativní rozpočet zaujal, už dnes můžete
pomalu začít přemýšlet nad
projektem, který byste v roce
2017 chtěli podat a zlepšit tak
naši městskou část.

(kad)

Radní Brna-střed vyzvali mobilní operátory k poskytnutí tarifu
občanům za 300 Kč měsíčně
Jako první v České republice
vyzvala 9. listopadu radnice
Městské části Brno-střed
všechny tuzemské telefonní
operátory k podání nabídky na
dodání levného tarifu s neomezeným voláním, SMS a MMS
a nepovinným balíčkem 5 GB
dat navíc. Doposud takto města
a obce vyzývaly jen dodavatele
plynu či elektřiny.
Radní MČ Brno-střed vycházejí
z toho, že existují propastné cenové rozdíly mezi nabídkou pro české domácnosti na straně jedné
a korporace či státní správu na
straně druhé.
„Rádi bychom, aby občané
Brna-střed mohli neomezeně
volat, posílat SMS a využívat
minimálně 5 GB dat za cenu do
300 korun měsíčně včetně
DPH,“ říká radní pro legislativu
a informatiku Svatopluk Bartík.

Tři největší čeští operátoři obdobnou nabídku prodávají zatím
v rozmezí od 1098 do 1499 Kč,
a to při úvazku na 2 roky. Firmám
či orgánům veřejné správy je
ovšem nabízejí za ceny výrazně
nižší či se slevami ze základního
ceníku ve výši až 90 %.
Brno-střed jde cestou veřejné
výzvy podle občanského zákoníku. Operátoři mají měsíční lhůtu
na podání nabídek, kterou vyhodnotí nejprve výběrová komise
a poté se jí bude zabývat Rada
městské části Brno-střed.
Brno-střed bude po účastnících
soutěže vyžadovat garanci, že
městské části umožní zasílání
informačních SMS zdarma, které
poslouží při ohlašování nenadálých situací, jako je třeba havárie
vody, únik plynu nebo bezpečnostní ohrožení.
Vybrána bude nejlevnější cenová
nabídka. Radnice však nemusí

žádnou nabídku přijmout, pokud
se jí nebude po cenové stránce
líbit. Radnice chce využít toho, že
bezmála 90 000 obyvatel Brna-střed s vyšší kupní silou, soustředěných na velmi malém území,
může být pro operátory lákavou
obchodní příležitostí.
Ve výzvě hledá radnice Brna-střed
dva tarify: základní s neomezeným voláním, esemeskami a ememeskami.
Druhým tarifem je balíček 5 GB
dat, který je možné dokoupit jednou či vícekrát za stejnou cenu
k základnímu tarifu. Nabídka,
pokud se radnice s vybraným operátorem dohodne, bude platit po
dobu dvou let. Úvazek mezi občanem Brna-střed a operátorem by
byla na jeden rok.
„Výzvou chceme také otevřít
diskuzi o tom, že čeští spotřebitelé dostávají za hodně peněz
velmi málo služeb,“ říká radní

Bartík. V sousedním Polsku nabízí
T-Mobile neomezené volání, SMS
a MMS za 1,20 Kč, a 5 GB dat
v přepočtu za 250 korun měsíčně
při dvouletém úvazku.
Při úvazku na půl roku je tarif
s neomezeným voláním, SMS
i MMS a se 2 GB dat je to ještě
levnější, za necelých 190 korun.
Rakouský Vectone mobile nabízí
1000 minut volání a 1000 SMS
a k tomu 3 GB dat za 9,90 euro
měsíčně. A lotyšský Bité nabízí
neomezené volání a 5 GB dat za
12,50 euro měsíčně.
Všechny potřebné informace
o výzvě, pravidlech výzvy, právní analýzu a další informace lze
nalézt na http://www.brnostred.cz/vyzva-tarify.
Lhůta pro podání nabídek končí 7. prosince 2016, kdy také
poprvé zasedne výběrová
komise.

Denisa Kapitančiková
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Brno-střed pro vás zajišťuje svatby

Tradiční oddací místo je Rytířský sál Nové radnice
Svatba, také sňatek, oddavky,
vznik manželství obecně je
vstupem, často slavnostním,
do manželství, zvykového a zákonného vztahu mezi ženou,
která se vdává, a mužem, který
se žení.To říká definice. Svatba
má ale také svou praktickou
část, musíte si ji domluvit. A víte
kde?
Pokud máte zájem uzavřít manželství na území městských částí
Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Bosonohy
a Kohoutovice, pak se ze zákona
musíte obrátit na náš matriční
úřad na Dominikánské 2, kde si
rezervujete termín sňatku. Rezervace termínů sňatků pro svatební
obřady v obřadní síni Nové radnice i pro svatební obřady konané
mimo stanovenou obřadní místnost je možná s pětiměsíčním
časovým předstihem. Tedy např.
od prvního úředního dne v měsíci
květnu lze rezervovat termíny svatebních obřadů nejdéle až na celý
měsíc říjen.
Do dohodnutého data pak snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě na Odboru matrika vyplněný
a oběma snoubenci podepsaný
Dotazník k uzavření manželství
a doloží originály všech potřebných dokladů.

Po uzavření manželství je matričním úřadem vystaven oddací list,
který si mohou snoubenci vyzvednout 10 dní po sňatku, kdy jim jsou
též vráceny ostatní doklady.

Jaký byl svatební rok
2016?
Za letošní rok Odbor matrika
Brno-střed zajistil zatím celkem
636 uzavřených sňatků.
Jednalo se přesně o 175 církevních a 462 občanských sňatků.
277 z nich se konalo v oficiální
obřadní síni, kterou je Rytířský sál
Nové radnice na Dominikánském
náměstí. Celkem 185 sňatků proběhlo mimo obřadní místnost.
Do konce roku je na Odboru
matrika domluveno ještě dalších
15 občanských sňatků.
„Jsem oddávajícím již dlouho
a vždycky jsem vnímala a vnímám tuto svoji činnost jako velmi
krásnou, radostnou a závaznou.
Svatební den považuji za jeden
z mála životních, přelomových
dnů, na něž se nezapomíná a je
i na nás – oddávajících a matrikářkách – abychom pro to udělali
maximum. Oddací list není
záručním listem na bezproblémový doživotní vztah dvou lidí,
ale je stvrzením toho, že jsou zde
dva lidé, kteří upřímně touží po
tom, aby tomu tak bylo. A to je
opravdu velmi mnoho.“ Říká

Nejen pro malé svatby se hodí Letohrádek Mitrovských
JUDr. Michaela Dumbrovská,
1. místostarostka MČ Brno-střed.

Kde oddáváme?
Naší nejčastěji využívanou
a také oficiální obřadní síní je
Rytířský sál Nové radnice. Tento
sál je ke sňatkům využíván historicky dlouhodobě, a to už od
doby okresních národních vý borů.
Snoubenci si však mohou pro
svůj obřad vybrat i jiná místa.
Nejčastější volbou bývá hrad
Špilberk se všemi jeho vnitřními
i venkovními prostory a Leto hrádek Mitrovských na Starém
Brně, kde si svatebčané mohou
zvolit hned ze čtyř vnitřních
a venkovních možností a svatby
se konají celoročně.
Výjimkou nebývají ani prostory
Staré radnice a UMPRUM na
Husově ulici, Denisovy sady,
Mahenovo divadlo, Biskupský
dvůr nebo Myslivna. Obřady
bývají ale i na Hvězdárně, v Otevřené zahradě na ulici Údolní
a dalších zajímavých místech.
Ojediněle se vyskytují i svatby
v parcích, např. V Lužánkách,
v Tyršově nebo Bjornsonově
sadu. Oddávali jsme však již i na
fotbalovém hřišti v Kohoutovicích
nebo v horkovzdušném balonu
nad Kraví horou. Dá se říci, že
novinkou letošního svatebního

roku je kavárna Dvorek pod
Petrovem, která se velmi rychle
stala v tomto ohledu populární.
Každé místo je jedinečné svojí
specifickou atmosférou. Vždy
záleží na vkusu snoubenců, na
velikosti obřadu a počtu hostů,
ale také na ročním období.

Kdo to platí?
Je však nutné také podotknout,
že všechna místa mimo obřadní
síň si snoubenci zajišťují sami
na vlastní náklady, a že k těmto
nákladům musí přičíst, na rozdíl
od obřadů v obřadní síni, správní
poplatek ve výši 1 000 korun za
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu
nebo úředně určenou obřadní
místnost.
Náš matriční úřad je ze zákona
také jedním ze 14 registrujících
matričních úřadů pro uzavírání
registrovaného partnerství, s působností pro území Jihomoravského kraje. Za rok 2016 bylo
u nás prozatím uzavřeno 35 registrovaných partnerství.
Bližší informace a kontakty k této
milé životní situaci najdete na
www.brno-stred.cz v sekci Životní situace.


(kad)

Otázky a odpovědi k rezidentnímu parkování
Vážení čtenáři, jak jsme slíbili
v minulých číslech, budeme
vás průběžně informovat o zavádění rezidentního parkování
v naší městské části. Přichází

nám od vás na radnici spousta
otázek. Abychom vás informovali co nejlépe, budeme je zde
společně s odpověďmi zveřejňovat.
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Budou parkovací zóny
značeny modrou barvou,
jak je tomu v Praze?
Brno nejde cestou Prahy, značení by mělo být provedeno bílou

barvou. Takto Brněnské komunikace, a. s. připravují návrhy
dopravního značení, podle kterých se značení stanoví a zrealizuje. Praha má na mnoha uli-

Informace z radnice

Otázky a odpovědi k rezidentnímu parkování
části svojí rezidentní oblasti, musí
si vyhodnotit, zda je pro něj
výhodnější rezidentní kartu si
pořídit, nebo zda je pro něj výhodnější využít placení v režimu
návštěvník, protože těch případů
v roce může mít jen několik. V současném návrhu se počítá s tím,
že první půlhodina parkování
bude zdarma. Znamená to, že
nebudete muset platit v případech, kde někde něco budete
potřebovat pouze rychle vyřídit,
vyzvednout, nakoupit, vyložit.

cích po jedné straně modrá stání
pro rezidenty a na druhé bílá pro
návštěvníky. V Brně je navrhováno režimy více promísit, aby
parkovací stání byla co nejefektivněji využitá.
Pro použití bílé barvy mluví
několik argumentů:
Stání nebudou čistě rezidentní.
Režimy parkování budou růz ným způsobem smíšené spolu
s držiteli abonentních karet (firmy) a návštěvníky (zjednodušeně parkovací automaty) atd.
Režimy, tedy kdo a kdy může na
místě parkovat, budeme nastavovat podle místních potřeb,
uvedeny budou na dodatkových
tabulkách a ve webové a mobilní
aplikaci pro snazší orientaci.
Na řadě ulic již značení je a tam
se budou měnit jen svislé značky. Překreslování na modrou by
bylo zbytečně nákladné. Navíc
díky tomu, že by se nejednalo
jen o modrý ekvivalent, ale čára
by měla i jinou šířku, by se musely nejprve bílé čáry odstra ňovat/zamalovávat.

Jakou podobu bude mít
parkovací karta?
V jakém režimu bude
rezident, který má vlastní
garáž?
Rezidenti, tedy lidé s trvalým
pobytem v MČ Brno-střed, mají
možnost si zažádat o rezidentní
kartu. Neznamená to, že o tuto
kartu žádat musí. Pokud rezident
využívá k parkování vlastní garáž,
nebo má jinou možnost vlastního
parkování, nemusí o rezidentní
kartu vůbec žádat. Pokud ale
chce s vozidlem občas zaparkovat mimo tuto garáž, např. v jiné

Nebude se jednat o fyzickou kartu, auta budou evidována na registrační značku. Předpokládá se,
že kontrolu budou provádět auta
s kamerami, která budou projíždět
ulicemi, budou značky snímat
a vyhodnocovat, kdo parkuje
oprávněně či neoprávněně.

Bude nutné pro placení
parkovného vlastnit chytrý
telefon?
Určitě bude možné platit nejen
přes chytrý telefon, ale samo-

zřejmě i pomocí parkovacích automatů, které zůstanou zachovány.
Podle průzkumů takto probíhá
i velká část plateb v Praze.

Kdo odpovídá za
harmonogram zavádění
rezidentního parkování?
Projekt rezidentního parkování
připravuje a zavádí statutární
město Brno, které realizací tohoto
projektu pověřilo Brněnské komunikace a.s. Městská část
Brno-střed se k projektu rezidentního parkování přihlásila proto, aby svým občanům-rezidentům usnadnila parkování. Jedná
se o jediný zákonný způsob, jak
upřednostnit při parkování rezidenty a nastavit pravidla pro
ostatní uživatele parkovacích
míst v lokalitě (abonenty a návštěvníky). Na zavádění rezidentního parkování městská část spolupracuje formou připomínkování
projektů a navrhováním režimů
pro jednotlivé ulice či oblasti. Harmonogram jako takový ale ovlivnit
nemůže.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka Brno-střed

Starosta pogratuloval seniorům k jejich životnímu jubileu

Starosta Martin Landa všem jubilantům osobně poblahopřál
Na radnici městské části Brno-střed proběhlo první z letošních společenských setkání se
seniory, kteří na podzim oslavili
své významné životní jubileum.
Devět seniorů ve věku 80, 85, 90
let a více let, kteří přišli i v doprovodu svých blízkých, prožilo pří-

jemné dopoledne s kulturním programem připraveným herci Divadla Polárka, kteří jubilantům zahráli
oblíbené lidové písně a předčítali
poezii. Jubilanti také využili možnosti neformálně si popovídat se
starostou, ale také mezi sebou
navzájem. Všichni oslavenci obdrželi od radnice drobný dárek

Kulturní program připravili herci Divadla Polárka
a knihu z nakladatelství HOST
s věnováním k tomuto slavnostnímu dni. Zcela nově připravuje
Městská část Brno-střed každoměsíční společenská setkání
v prostorách radnice pro všechny
obyvatele této městské části, kteří
vždy v příslušném měsíci budou
slavit 80, 85, 90 a více let. Každý,

kdo by měl zájem o akci Jubilejní
narozeniny seniorů, může vyplnit
formulář, který je k nalezení ve
vstupních prostorách obou budov
radnice, tedy na Dominikánské 2
a Měnínské 4, nebo na webových
stránkách www.brno-stred.cz
v sekci Životní situace.

Denisa Kapitančiková
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Vánoční jedličky v květináči se stávají brněnskou tradicí
návrat jedle bělokoré do našich
lesů.
Jedličky jsou v prodeji od konce listopadu až do Vánoc.
Prodejními místy v MČ Brno-střed
je již tradičně Ekologická poradna
Veronica, Panská 9, organizace
Lipka, Lipová 20, Informační centrum YMCA Brno, Kounicova 3,
a obchůdek Nadace Veronica,
Pekařská 38.

Umělý vánoční stromeček
nevoní, z řezaného zase po
čase opadá jehličí a zbude z něj
jen odpad. Brněnské ekologické organizace letos již poosmnácté nabízejí další možnost,
a to zakoupení živé vánoční
jedličky v květináči.
Živý stromek je nejlepší alternativou k jiným typům vánočních
stromků, protože má nejmenší
dopad na životní prostředí.
Nemusí se vyrobit z ropy jako stromek umělý, nebo uřezat a dovézt
z velké dálky jako strom řezaný.
Populární jedle kavkazská
a další druhy řezaných jehličnanů se k nám nejčastěji dovážejí kamiony z Dánska.
A v lednu z nich stejně zůstanou
jen soušky u popelnice.
Jedlička v květináči je vlastně lesní sazenice stará 3–5 let a vysoká
okolo 40 cm. Ve vytopeném bytě
jí sice není dobře a je potřeba ji

Kupující ke každému
stromku obdrží návod, jak
se o něj postarat, aby
vánoční svátky přežil bez
úhony.

Společná výsadba jedliček v Babím lomu
hodně zalévat, za dobrou péči se
ale odvděčí možností ji využít
zase za rok.
Lidé se zahradou si ji mohou
vysadit a nechat strom, aby zkráš-

lil jejich pozemek. Pro ostatní pak
bude ve spolupráci s Lesy města
Brna na jaře opět zorganizována společná výsadba. Zakoupením stromku tak bude podpořen

Hlavním organizátorem akce je
Rezekvítek. Cena jedličky je
99 Kč.
Akci finančně podpořilo statutární
město Brno.


Radka Matějíčková,
Ekologický institut Veronica

Příběh Vánočního stromu
na Zelném trhu

Letos nám všem Vánoce na Zelném trhu zkrášluje krásný,
urostlý smrk. Je vysoký 17
metrů, obvod kmene má 112
centimetrů. Zajímá vás jeho příběh? Pokud ano, čtěte dál.
Stáří tohoto stromu odhadujeme
na 30 let. V té době byl vysazen

společně se sousedním modřínem jako součást zahrady v zahrádkářské oblasti Modřic. Jak šel
čas … ze zahrádek se staly stavební parcely a v bývalých zahradách byly postaveny rodinné
domy.
A tak se staly smrk i modřín součástí předzahrádky u rodinného
domu na Hybešově ulici v Modřicích. Modřín ale smrk začal utlačovat a převyšovat. Vzhledem ke
své křehkosti začal být modřín
nebezpečný i pro okolní domy,
a proto musel být před pěti lety
pokácen. Jakmile smrk osaměl,
začalo se mu dobře dařit, a jak
rostl do krásy, stával se dominantou celé ulice.
Protože jsme tušili, že jednou jeho
konec přijde, dohodli se se sousedy a pořídili mu bratříčka za plotem. Ten se už těší, jak převezme
po starším bratrovi roli strážce ulice. A náš smrk? Ten se nyní pyšně
rozhlíží po Zelném trhu.
Strom pro Advent na Zelňáku
darovali manželé Petr a Elena
Sládkovi.

Manželé Sládkovi
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Trikralova
sbirka

Od 1. do 15. ledna 2017 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá
srdce. Vaše dary jsou určeny lidem, kteří si sami pomoci neumějí.
DĚKUJEME!
2. ledna 2017 ve 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
– které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým
koledníkům v katedrále na Petrově.

5. ledna 2017 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
5
– vyráží na koních, s velbloudem a lamou od Petrova přes Zelný
trh, ulicí Masarykovou ke kostelu sv. Tomáše (králové se pokloní
Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se vrátí na Petrov.
Průvod doprovodí zpěvem studenti ze Schola BiGy Brno.

5. ledna 2017 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
5
– u kostela sv. Tomáše. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

8. ledna 2017 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
– jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1.

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské sms: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním ﬁnančního daru na účet: 66008822/0800 vs 777 u ČS.

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

Informujeme

Sběrné středisko RETRO-USE rozšiřuje otvírací dobu

Staré věci nepatří do popelnice
Statutární město Brno rozšiřuje
unikátní projekt sběru věcí
vyrobených před rokem 1989.
Věci, které Brňané donesou,
budou nabídnuty kulturním
institucím, například divadlům,
potřebným a také všem milovníkům retra.

Sběrné středisko RETRO-USE
na ulici Škrobárenská rozšiřuje
svou otevírací dobu. Nově můžete
své příspěvky do retro sbírky přinášet kromě pondělí vždy v:
úterý:
13–17 hodin
středa:
10–18 hodin
čtvrtek:
13–17 hodin
pátek:
13–17 hodin
sobota:
10–18 hodin
neděle:
10–18 hodin

Praha, Muzeum města Brna
a Archiv města Brna a řada dalších institucí, které staré věci odeberou do svých sbírek.
Předměty ze sbírky nabídneme
také do fundusů divadel a dalším
institucím. Ostatní věci rozdáme
studentům a zájemcům o retro
předměty po úpravě předmětů
v chráněné dílně. Více informací
naleznete na www.retro-use.cz.

Žádné z věcí se nestanou předmětem obchodu. Na projektu
spolupracuje Technické muzeum
v Brně, Moravské zemské muzeum, Vojenský historický ústav

Co všechno můžete donést?
Především knížky, časopisy, nádobí a vybavení domácnosti, technické vybavení, osobní písemnosti, staré fotografie a filmy, hračky,

sportovní potřeby a vše zajímavé,
co je škoda vyhodit, ale i celé
pozůstalosti.
Nábytek vyrobený před rokem
1989 je možno přijmout pouze po
domluvě.
Pokud si nejste jisti, napište nám
na e-mail: retro@retro-use.cz
nebo zavolejte na telefonní číslo:
542 210 622. Menší předměty lze
před Vánoci také odevzdat v Atomovém krytu 10-Z na Husově ulici
(naproti hotelu International), a to
denně kromě pondělí od 11.30 do
18.00 hodin.


Pavel Paleček

Zamýšlené novinky v městské dopravě potěší

Linka č. 5 bude od nového roku posílena
Statutární město Brno ve spolupráci s Dopravním podnikem
města Brna a společností KORDIS JMK připravuje pro příští
rok několik novinek v provozu

Městské hromadné dopravy
v Brně.
Jednou z nich je například navýšení kapacity na tramvajových lin-

kách. V rámci probíhající obnovy
vozového parku budou průběžně
vyřazovány starší tramvaje, což
přinese komfortnější cestování na
většině tramvajových linek.
Mimo jiné se zvýší počet spojů
garantovaně zajišťovaných nízkopodlažními vozidly. S navýšením kapacity vozů se pak nově
počítá na tramvajových linkách
2 a 5. Stejně tak pokračuje dlouhodobý projekt v obsazení páteřní
linky 1 pouze velkokapacitními
soupravami.
Další novinkou, která se týká obyvatel a pracujících z Brna-středu,
je posílení tramvajového provozu v ulicích Nové sady a Renneské, která reaguje na nárůst
poptávky cestujících po přepravě
do rozvojové lokality při ulici Her-

špické (Justiční palác, CTP Office
Park Spielberk apod.). Počítá se
se zavedením provozu linky 10
ve špičkách pracovních dnů až
do smyčky Švermova, jako posily
ke stávající lince 8. Posílení tramvajové dopravy v tomto úseku bude
přínosem také pro obyvatele Bohunic.
Podobně reaguje město na další
rozvojovou lokalitu při ulici Masné,
zejména bývalý areál mrazíren,
která prošla v posledních letech
výraznou proměnou.V současnosti zde má sídlo velké množství firem
a institucí. Absence městské hromadné dopravy v této lokalitě bude
ukončena prodloužením autobusové linky 64 ulicí Masnou a přes
Černovické nábřeží do Komárova.

Zdroj: Magistrát města Brna

Roční šalinkarta bude o třetinu levnější, pokud platíte za popelnici
Zastupitelstvo města Brna
schválilo zavést nový dotační
program na podporu nákupu
elektronické základní nepřenosné jízdenky MHD pro zóny
100 a 101, na kterou bude možné od nového roku žádat o příspěvek.
Ten je určen všem, kteří řádně
platí poplatek za komunální
odpad. Příspěvek na pořízení
předplatní jízdenky bude ve výši
30 % její ceny. Program je nastaven tak, aby motivoval k častější-

mu využívání veřejné dopravy,
oproti cestám po městě autem.
Zároveň by měl občany motivovat
k řádnému plnění povinností, jako
je platba místního poplatku za
odpad. Ve svém důsledku má program přispět také k tomu, aby se
zvyšoval počet lidí, kteří se k Brnu
hlásí i tím, že tu mají přihlášen
trvalý pobyt.
Vzhledem k motivačnímu nastavení programu se očekává, že
zhruba 4500 lidí si přehlásí trvalé
bydliště do Brna.
Město Brno se dlouhodobě potý-

ká s nepoměrem mezi rozpočtovými příjmy ze sdílených daní,
které jsou městu přiváděny na
základě počtu obyvatel s registrovaným trvalým bydlištěm, a rozpočtovými náklady na zajišťování
služeb města, například síť veřejné dopravy, údržbu komunikací
apod. Podle analýz převyšuje
počet lidí v Brně počet lidí s registrovaným trvalým bydlištěm minimálně o 25 tisíc.
Nárok na příspěvek na nákup roční předplatní jízdenky pro zóny
100 a 101 budou mít ti, kteří řádně

platí poplatek za místní odpad
a zároveň si koupí jízdenku elektronicky v e-shopu, který od 1. ledna 2017 plánuje zprovoznit
Dopravní podnik města Brna.
Žádost o poskytnutí příspěvku se
bude odesílat skrze e-shop přímo pověřenému odboru Magistrátu města Brna. Ten následně
žádost zpracuje a rozhodne o ní.
Příspěvek pak bude převeden
žadateli bezhotovostně na účet,
který uvede v žádosti.


Zdroj: Magistrát města Brna
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Rekonstruovaná Poliklinika Zahradníkova se dočká i dětského hřiště
Dlouhodobě chátrající budova
Polikliniky Zahradníkova podstupuje v těchto měsících nutnou rekonstrukci. V rámci ní
byla schválena i revitalizace
vnitrobloku mezi objekty Zahradníkova 6 a Nerudova 7
včetně vybavení venkovního
prostoru herními prvky.
Z důvodu zajištění bezpečnosti
hrajících si dětí budou také rekonstruovány fasády domů ve vnitrobloku včetně výměny oken. Na
revitalizaci vnitrobloku byla vyčleněna částka 15 milionů korun.
Celkové náklady na rekonstrukci objektu, která probíhá
postupně od roku 2009, činí
do letošního roku 26 milionů
korun. Rada města Brna schválila v říjnu aktualizaci investičního

Poliklinika Zahradníkova dnes
záměru, která v příštích letech
počítá s investicí odhadem až
360 milionů korun.
Kromě rekonstrukce budovy
počítá město Brno se zřízením

dětské skupiny o kapacitě 24
míst. Projekt je součástí prorodinné politiky ve městě Brně
a souvisí s ním i vznik několika
zkrácených pracovních úvazků.

Primárně jsou místa určena pro
děti zaměstnanců Magistrátu
města Brna, zdravotnického zařízení na Zahradníkově a Městské
policie Brno.
Pokud se však kapacita nenaplní,
budou moct služeb dětské skupiny využít i další občané města.
O děti v rozmezí od jednoho do
čtyř let se budou starat čtyři kvalifikované vychovatelky. V zařízení tedy bude zajištěna kvalitní
péče. Zázemí dětské skupiny
budou představovat tři místnosti
– herna, klidová místnost
a kuchyňka s jídelnou.
Celkové náklady projektu jsou
7,25 milionu korun, z nichž téměř
5,2 milionu tvoří dotace z Evropského sociálního fondu.


Zdroj: Magistrát města Brna

Rekonstrukce ulic Štefánikova a Benešova se přiblížily

Ulice Benešova v budoucnu projde rekonstrukcí
Rada města Brna schválila na
svém listopadovém zasedání
zahájení zadávacího řízení
dvou veřejných zakázek. Na

základě nich pokročí příprava
na rekonstrukci dvou důležitých ulic v centru města: ulic
Benešova a Štefánikova.

Jedná se o vypracování projektové dokumentace ulic pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení
a dokumentace pro provádění
stavby včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně,
geologického průzkumu a autorského dozoru.
Součástí přípravy dokumentace
bude mimo jiné geologický průzkum, jehož výsledkem bude
návrh konstrukce vozovky a případný návrh výměny podloží.
V případě nejasností ohledně
uložení sítí budou projektanti
zjišťovat také jejich skutečnou
polohu.
Zhotovení dokumentace na Štefánikovu se předpokládá v roce
2017. Předpokládaná hodnota

veřejné zakázky je stanovena na
12 milionů korun.
Projektová dokumentace pro ulici
Benešova se bude týkat i Malinovského náměstí a revitalizace
prostor před hlavním nádražím.
Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je stanovena na 15 milionů korun. Zhotovení dokumentace
se předpokládá také v roce 2017.
Samotná rekonstrukce bude rozdělena do čtyř etap v závislosti na
vyřešení majetkoprávních sporů
týkajících se podchodů v přednádražním prostoru a souvisejících
jednáních o budoucnosti nádraží:
Přednádražní prostor, ul. Benešova – triangl; ulice Benešova – autobusové nádraží; Malinovského
náměstí.
 Zdroj: Magistrát města Brna

Telefonní budky v centru vystřídají dobíjecí místa pro mobily
V historickém centru Brna
vznikne pět míst pro dobíjení
mobilů vybavených současně
Wi-Fi internetem. Budou k tomu
využity nerezové stojany po
telefonních automatech, které
končí s provozem.
Podnět ke zrušení telefonních
automatů dal jejich provozovatel,
společnost O2 Czech Republic.
Jejich provoz se nevyplatil, během jednoho měsíce z nich lidé

telefonovali jen v jednotkách případů.
Nově tedy místo telefonního automatu najdou lidé na několika místech ve stojanu nabíjecí stanici na
mobily a Wi-Fi internet. Takto
budou vybavena dvě stanoviště
na náměstí Svobody, dvě na Joštově a jedno na Zelném trhu.
Jeden z automatů na náměstí
Svobody bude navíc současně
sloužit jako interaktivní informační
centrum, o jehož obsah se bude
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starat Turistické informační centrum města Brna (TIC).
Součástí interaktivního informačního centra bude dotyková obrazovka, která díky svému technickému řešení umožní celoroční
provoz. Smyslem jejího fungování
bude poskytovat základní informační servis pro návštěvníky
města. Pokud se centrum osvědčí
a bude o něj mezi veřejností
zájem, stejné interaktivní informační centrum budou nabízet

i další stojany s obrazovkami a přípojkami na dobíjení mobilů.
 Zdroj: Magistrát města Brna

Již brzy si zde budete moci dobít
svůj mobil

Názory zastupitelů

První sousedský pouliční festival v Masarykově čtvrti
V rámci celobrněnské akce
Městské zásahy připravila
iniciativa Lerchova – otevřeno všem svůj
„zásah“ na sobotu 8. 10. 2016 na ulici Lerchova. Událost byla pojata jako
sousedská pouliční slavnost,
která na odpoledne a večer
zabrala celou jednu část Lerchovy.
Původně se měla akce konat přímo v bývalém vojenském areálu,
ale kvůli obavám o bezpečnost
účastníků ze strany radnice
Brno-střed se jako náhrada
(a jak se ukázalo více než zdařilá) zvolilo prostranství hned
před areálem. Něco takového
Masarykova čtvrť ještě nezažila
– aby se v takovém rozsahu potkali lidé v samém jejím centru,
uprostřed ulice bez aut, a aby
vše doprovodil různorodý kulturní program. Děti si mohly hrát
tak, jak si to pamatují starousedlíci – přímo na ulici, kde nějaké

vozidlo projíždělo jen výjimečně.
Festival organizovali obyvatelé
z Masarykovy čtvrti – pro mnohé z nich se jednalo o premiéru v takové roli. Pozvali velmi
pestrou směsici účinkujících: od
nekonvenčního DJ burningboy
přes klasické „vály“ hrající skupinu Startracks nebo žonglérskou produkci a ohnivou show
až po zejména nejmenšími nadšeně přijaté vystoupení Divadla
Facka. Rozmanitý byl i program
pro děti, o který se postaraly
osvědčené instituce jako Lipka
z Lipové ulice, Dům dětí a mládeže Helceletova, nebo cen-

trum Radost na Drakenu, působící na Kraví hoře. Vedle výtvarné činnosti s křídami přímo na
silnici mohli se malí návštěvníci
těšit ze skákacího hradu nebo
malování na obličej a z různých
her s úkoly.
Bylo také zajištěno dobré občerstvení – včetně grill pointu a zahřívacích nápojů. Na místě byli i lidé
z iniciativ, které se bývalému
vojenskému areálu věnují (včetně
Občanského sdružení Masarykova čtvrť), a byla zde možnost diskutovat o jeho dalším využití. Akce
chtěla totiž rovněž poukázat na
výsledky oficiálního setkání, organizovaného v březnu 2016 měst-

skou částí Brno-střed ohledně
dalšího osudu areálu, kde se převážná většina místních obyvatel
vyjádřila pro vznik komunitního
centra a naopak jednoznačně
odmítla bytovou výstavbu. Organizátoři vlastně ukázali, jak by
mohl bývalý vojenský areál ožít,
a že jeho budoucí osud jim není
lhostejný. Na skok se přišli podívat
i pan starosta M. Landa, paní
místostarostka J. Flamiková nebo
radní D. Oplatek.
Rád bych velmi poděkoval těm,
kdo se o celou akci zasloužili –
Ireně Greplové, Denise Hobžové, Danu Chmelíkovi, Františku
Piliarovi a týmu kolem brněnské
družstevní kavárny Tři ocásci.
Pomáhala i řada dalších lidí,
včetně podporovatelů z Městských zásahů nebo OSMČ.
Každopádně se prokázalo, že
s iniciativou Lerchova – otevřeno všem se musí počítat! Kéž
by takových aktivních občanů
bylo více – a v každé čtvrti naší
městské části.

JUDr. Michal Závodský,
zastupitel (nez. za SZ)
Foto: Helena Pravdová

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

Názory občanů

Je legální vyzývat k neúčasti v místním referendu?
Brno žije! Letos za nejvýznamnější (resp. dotýkající se
největšího počtu oprávněných
osob ku hlasování) je možno
označit místní referendum
o poloze hlavního nádraží
v Brně. Uskutečnilo se na
území našeho města ve dnech
7. a 8. 10., tedy časově souběžně s tzv. krajskými volbami.
Proběhlo samozřejmě i v naší
krásné MČ Brno-střed.
Místní referendum se koná tajným
hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlaso-

vacího práva. V souvislosti s referendy se stále častěji můžeme
setkávat s aktivitami nabádajícími
oprávněné osoby k neúčasti(!!!)
na místním referendu, aby tím
zneplatnili celé hlasování. Totéž
se dělo při zmíněném brněnském
referendu. Je to legální?
Někdo ze čtenářů si teď řekne, co
to je za nedemokraticky smýšlejícího např. právníka, publicistu, bloggera, lokálního aktivistu (zde spíše
pasivistu) či regionálního politika,
který vyzývá k neúčasti v místním
referendu? Není to dokonce trestný
čin či alespoň správní delikt, pakliže

(veřejně) nabádáte lidi, aby nešli
k referendu?
Mám za to, že výzva k neúčasti
v místním referendu je zcela legitimním a legálním způsobem
ovlivňování veřejného mínění.
A samozřejmě se ani nejedná
o trestný čin – nullum crimen sine
lege.
Svůj postoj opírám též o judikát
NSS z roku 2013, v širší veřejnosti,
žel, méně známý. Nejvyšší správní
soud ČR v rozsudku ze dne 18. 6.
2013, č. j. Ars 2/2013-59 říká
jasně: „…odpůrci přijetí určité
otázky položené v referendu

mohou mít často primárně zájem
na tom, aby referendum nebylo
platné, a MOHOU PROTO ZCELA LEGITIMNĚ a logicky vést
svoji kampaň právě tím způsobem, aby občany od účasti v referendu odradili…“.
Z tohoto rozsudku NSS ČR srozumitelně vyplývá, že i politický
názor (resp. nabádání), aby „se
nešlo k referendu“ je naprosto
legální, byť možná pro někoho
netradiční.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
VŠ pedagog a právník,
občan města Brna

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

Vánoční nákupy – ráj kapsářů
Konec roku a předvánoční
shon je pro tzv. kapsáře hotový
ráj. Vyskytují se v místech, kde
je velká koncentrace lidí, např.
nákupní centra, trhy, u stánků
s rychlým občerstvením, parkoviště, veřejná hromadná
doprava. Jak tedy ochránit své
osobní věci před kapsáři? Je
důležité být na výskyt takových
osob připravený a obezřetný.
Různí podvodníci a kapesní zlodějíčci jsou velice vynalézaví
a rafinovaní. Čekají na chvilku
nepozornosti a pak jdou do akce.
Pracují ve skupinkách, vše mají
dobře nacvičené a jsou velice
rychlí. Vše trvá několik vteřin. Mají
rozdělené role. Od tipařů přes
osoby, které krádež vykonají.
Odcizené věci putují od jednoho
zloděje k druhému a mohli
bychom dále pokračovat. Krádež
nemusíte postřehnout ihned, ale
později a k popisu pachatele
nemáte žádné informace. Co se
týče věcí ve vozidlech, stále platí,

Buďte na své věci opatrní
že „auto není trezor“. Nenechávejte své věci viditelně ve vozidle.
Při nakládání nákupu do vozidla
nenechávejte v přední části nebo
na kapotě či střeše kabelky a cenné věci.
Jak tedy takové situaci předejít?
V první řadě si dávejte pozor na
své věci. Neustále sledujte a měj-

te pod kontrolou, co se děje ve
vašem okolí. Máme pro vás několik doporučení:
• Vyhýbejte se skupinám většího
počtu osob a mějte své věci pod
kontrolou a na očích
• neukazujte obsah své peněženky cizím osobám
• na ulici, při nákupech, v dopravních prostředcích věnujte zvýšenou pozornost svým kabelkám, taškám, zavazadlům
a mějte je pečlivě uzavřené
• nenechávejte v horní části
kabelky nebo tašek peněženku
či jiné cennosti
• batohy s penězi, mobilním telefonem, cennostmi nenoste na
zádech, kam nevidíte
• doklady, peněženku nenoste
v zadních a bočních kapsách
oděvů, batohů a kabelek
• noste peníze odděleně od
dokladů
• pokud máte u sebe bezpečnostní kód k platební kartě, noste jej odděleně od karty, znemožníte pachateli výběr

finanční hotovosti z bankomatu,
také mobilní telefon, který je
v kabelce a je v něm PIN, není
bezpečným řešením
• při výběru peněz z bankomatu
či při placení v obchodech si
všímejte svého okolí, zejména
zda tuto činnost někdo nepozoruje
• pokud vám byla odcizena platební karta, ihned účet zablokujte
• mobilní telefon ukládejte bezpečně ve vnitřních kapsách
• v nákupních centrech nedávejte
kabelky do nákupních košíků,
stačí se natáhnout pro žádané
zboží a může dojít k odcizení
• sledujte své okolí
• při ukládání zakoupeného zboží
do vozidla nenechávejte kabelku, peněženku na sedadle nebo
na střeše vozidla, protože přes
otevřenou zadní kapotu nevidíte, co se děje v přední části
vozidla.
 nprap. Bc. Alena Peterková,
Policie ČR

Víte, jak postupovat při požáru v domácnosti?
Hasiči vynášeli děti ze zakouřeného bytu. Nasazovali jim
i masky. Toto byl hlavní titulek
zprávy z 24. května 2016. Jednalo se o byt na Křenové ulici
v Brně. Při požáru hasiči evakuovali tři dospělé a dvě děti.
Po příjezdu hasičů plameny
šlehaly z okna a valil se hustý
dým. Ze zakouřených prostor
bylo nakonec zachráněno osm
lidí. Příčina požáru byla chybná
elektroinstalace.
Nejčastější důvody vzniku
požáru:
• otevřený oheň, neodborné
zacházení s topidly nebo nedůslednost v péči o komíny
• nedbalost při kouření
• neopatrnost dětí
• svíčky
• vznícení potravin při vaření
• technické závady na spotřebiči
nebo elektroinstalaci
• prskavky, zábavní pyrotechnika
Na požárech v domácnostech má
největší podíl lidská neopatrnost. Naše domovy jsou dnes
plné hořlavých materiálů. Můžou
to být záclony, koberce, čalounění
nebo nábytek. Pokud okamžitě

správně zareagujete při vzniku
požáru, je velká pravděpodobnost, že se vám podaří situaci
zvládnout. Jestli ale zpanikaříte,
nesprávně zareagujete, oheň se
začne rychle šířit a může vám
způsobit újmu na zdraví i majetku.
Nevelká investice do hasicího
přístroje a použití několika pravidel vás i vaše blízké ochrání před
zbytečnými problémy.
Jak se preventivně bránit vzniku požáru?
• Otevřený oheň nenechávejte
bez dozoru. Je důležité myslet
na zákonnou povinnou roční
kontrolu komínů a revizi spalinových cest.
• Dbát pozornosti při odkládání
nedopalku a na jeho dostatečné uhašení.
• Zamezit dětem i zvířecím
mazlíčkům přístup k ohni
a hořícím svíčkám. U dětí je nutné dávat pozor na dosah zapalovače, sirek nebo hořlavých
látek.
• Elektroinstalaci, plynové rozvody a spotřebiče udržovat v řádném stavu.
• Je důležité ukládat hořlavé látky
s popisky a postupem užití, dbát
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zvýšené opatrnosti při manipulaci a nikdy je nepoužívat jako
podpalovače.
• Instalace požárních hlásičů
významně snižuje riziko požáru.
• Domácnosti vybavené funkčními hasicími prostředky jako
jsou hasicí přístroje a hasicí
spreje efektivně předcházejí
vzniku požáru.
Co dělat při vzniku požáru
doma?
Když přece jen dojde k požáru,
snažte se v první řadě zachovat
klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte životy a zdraví, teprve potom majetek.
Víte, že:
• Horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit
vodou. Pokud se na pánvi vznítí
potraviny, zakryjte pánev
pokličkou (talíř, mokrá látka
apod.) a oheň uduste.
• Pokud ucítíte doma kouř, držte
se při zemi a dýchací cesty si
chraňte vlhkým kusem látky
– kapesník, tričko apod. Pokuste se bezpečně opustit místnost, pozor na šířící se oheň.
• Jestliže se v hořícím objektu

nachází více osob, varujte je
a snažte se jim pomoci, zejména dětem, těžko pohyblivým a seniorům.
• Pokud není možnost opustit
prostor, volejte tísňovou linku
150, nebo zahraniční turisté
a cizinci jednotné evropské
číslo tísňového volání 112.
• Vyčkejte příchodu záchranářů
a dbejte jejich pokynů.
Během adventu se téměř v každé domácnosti zapalují svíčky
a někdy i prskavky. Pamatujte, že
adventní věnce se svíčkami,
které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen
k dekoraci a v žádném případě
bychom je neměli zapalovat.
Na konci roku však nepředstavují
nebezpečí jen hořící svíčky nebo
prskavky, ale i zábavní pyrotechnika. Prodej a manipulace se
zábavní pyrotechnikou by měly
být v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu.
Pamatujme na možné následky
požáru a udělejme vše pro to, aby
i ty letošní Vánoce byly šťastné
a veselé.

Ludmila Zrůstová

Rozhovor

Valér Kováč: Nebojme se stínů! Znamenají, že někde blízko svítí světlo.
rodné řeči citlivý. A tak i v Brně mluvím slovensky. Na druhou stranu
musím říct, že některé odborné
výrazy už znám jenom česky.Takže
někdy je to takový jazykový mišung,
ale doufám, že mi moji Brňané
rozumějí (úsměv).

Narodil jste se na Slovensku, od
letošního srpna jste čestným
občanem Ostrova u Macochy, kde
máte svůj ateliér, a trvalé bydliště
máte v Brně. Kde jste doma?

Profil
Valér Kováč se narodil 28. dubna
1936 v Liptovské Osadě na Slovensku. V občance má jméno Valerián
a hrdě se hlásí i k odkazu svých
předků s příjmením Boytin. Vyučil
se v Ružomberoku, ale svůj život
spojil s Brnem, kde absolvoval
střední uměleckoprůmyslovou školu. Posléze pracoval v misii UNESCO a spolupracoval se společností
Brněnské veletrhy a výstavy. Nejvýznamnější v jeho tvorbě je ovšem
oblast užití plochého skla. Má podíl
na vzniku nové technologie vrstveného skla, která využívá klasické
tabulové sklo a modeluje ho řezáním, broušením a nebo i malbou. Je
spoluzakladatelem Světové asociace výtvarníků v oboru plochého skla
a je i jejím prezidentem. Jeho práce
byly např. součástí české expozice
na výstavě v Montrealu a jsou vystaveny v soukromých i veřejných sbírkách po celém světě. Vytvořil také
několik originálních skleněných cen,
např. Cenu Evropy pro MFF dětí
a mládeže ve Zlíně či Filmovou cenu
ministra kultury. K jeho pozoruhodným dílům patří rovněž skleněný
kříž a oltář v kapli sv. Václava a sv.
Anežky v Šošůvce na Blanensku
a třeba i skvostná skleněná výzdoba
památníku Bible kralické v polském
Lešně. Je mj. držitelem Ceny Masarykovy Akademie umění, Ceny za
skleněnou plastiku v Cambridge
a několika zlatých medailí za expozice v Alžírsku, Bagdádu a Basileji.
Je také držitelem Ceny města Brna,
kde obohatil kupříkladu M-palác,
pavilon Obchodní komory a vstupní
halu na výstavišti a je také autorem
skleněné pamětní desky Dušana
Jurkoviče na domě Kounicova 12.
Valér Kováč má manželku Libuši,
syna Martina a vnuka Sašu. Rád
relaxuje u dobrého vína, o kterém
s Galileem Galileim říká, že je to
světlo spojené kapalinou.

Kdykoliv se sValérem Kováčem
pozdravíte, vždycky vám odpoví s úsměvem. Je celoživotním
optimistou, možná proto, že
jeho životní inspirací je světlo.
A úsměv je světlo. Světlo, které
se ukáže v okně obličeje a sdělí
nám, že srdce je doma. A Valér
Kováč srdce doma má. Svědčí
o tom nejen jeho úsměvy, ale
i tvorba. Práce velkokapacitní,
vážící třeba několik tun, ale
i drobné skleněné artefakty pro
přátele. Ať už jmenujeme třeba
čtyřiadvacetitunovou skleněnou výzdobu v Rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti,
nebo skleněnou desku umístěnou u vchodu do klubu Šelepka
na památku zakladatele klubu
Miloše Bernátka či malý skleněný reliéf, který vytvořil
a osobně předal u příležitosti
společné oslavy osmdesátin
legendárních sportovců Josefa
Masopusta a Vlastimila Bubníka. Valér má v sobě také jakési
vnitřní světlo, kterým prozařuje
svoje díla i vztahy. Jenže se
s ním těžko píše rozhovor,
obzvláště, když si s ním dáte
schůzku někde tam, kde je za
malou chvíli kolem něho plno.
Ale i tak to bylo naše povídání
takové, jakým Valér Kováč je.
Přátelské, vstřícné, upřímné.
S česky kladenými otázkami
a odpověďmi pronesenými ve
slovenštině.

V Brně žijete už šedesát let
a pořád mluvíte slovensky.
Mám obavu, že bych češtinu kazil.
A každý národ je na používání své

V Brně žiji už šedesát let.Tady jsem
chodil do školy, jako mladičký jsem
tady hrál na basu v souboru Jánošík, našel jsem si tady manželku,
kamarádil se s Janem Skácelem,
Oldřichem Mikuláškem, Adolfem
Kroupou, teď se tady kamarádím
s Bolkem Bolívkou a dalšími a dalšími. V jednom rozhovoru mně
chtěla redaktorka vnutit odpověď,
že se jako vracím domů, když jedu
na Slovensko. Ale já jsem doma
tady.

Jste celosvětově uznávaným
sklářský umělcem, ale vyučil jste
se dřevomodelářem.
A samozřejmě toho nelituji. Naučilo
mě to přesnosti a disciplině. Každý
výtvarník, který má ambice stát se
umělcem, pokud se to tak dá říct,
by se měl nejdříve vyučit řemeslu.
To je ten základ, na kterém se dá
později stavět. A z toho fundamentu, z tohoto řemeslného základu
může potom vzniknout nějaká ta
nadstavba. Říkejme tomu třeba
umění.

Vaším celoživotním tématem je
světlo a materiálem sklo.
Mnohokrát jsem už řekl, že světlo
je božstvo. A sklo je jediný materiál,
který to světlo jakoby polykal,
absorboval a vytvářel novou, nádhernou a podmanivou dimenzi.

Jaká byla vaše cesta k tomuto
poznání?
Jako mladíček jsem se vzhlídl
v tehdejší avantgardě a umanul
jsem si, že namaluji bílý obraz. Bílá
je moje královna barev. A světlo je
absolutní bílá. Samozřejmě se mi
to nepodařilo, ale přemýšlel jsem
o tom. A jednou jsem přišel do
sklářské dílny na brněnském
výstavišti, kde jsem tehdy pracoval, a tam byl blok skla a hned za
tím sklem bylo okno, ze kterého

prosvítalo sluníčko těmi hranami
skla. To byl pro mě ten úžasný
a inspirující pohled na tu absolutně
bílou... A tak jsem se dostal ke
sklu.

O několikadenním kómatu a přetržených šlachách moc mluvit
nechcete...
... protože jsem založením optimista. Pravdou ale je, že jeden čas
se na mně docela dobře živila
plastická chirurgie (úsměv). A proto ani nechci mít jako spolupracovníka žádného z mladých adeptů. Samozřejmě, že rád poradím,
ale za parťáka nikoho nechci. To
bych neusnul strachem, aby se mu
nic nestalo.

Váš skleněný oltář v kapli v Šošůvce je světovým unikátem a sakrální témata vám nejsou cizí. Musí
člověk věřit v Boha, aby takto tvořil?
Já jsem člověk věřící. Víra mě
inspiruje. Ale můj Bůh není nějaký
starý šedivý dědeček na obláčku.
Víra je věc intimní a nemá pro mě
nic společného s tím, jestli chodím,
nebo nechodím do kostela.

Na fotografii jste s neteří Viktorií,
synem Martinem, zpěvákem
a skladatelem Romanem Horkým
a televizní moderátorkou Barborou Černoškovou. Tuhle fotografii
jste vybral záměrně?
Ta fotka se mi líbí, protože jsou na
ní členové mé rodiny a lidé, kterých
si vážím a se kterými spolupracuji.
I když těch, se kterými mě pojí přátelské nebo pracovní vztahy, je
v Brně daleko víc (úsměv).

Říkáte, že jste životní optimista. Je
také něco, co vás dovede
rozesmutnit? Naštvat?
Rád se raduji ze života a dovede
mě potěšit každá maličkost. Samozřejmě, že život nejsou jenom
chvíle radostné, je mezi námi i zlo,
tma. Ale pokud má člověk v sobě
nastřádáno hodně toho světla,
dovede s tmou bojovat. A neměli
bychom mít strach ze stínů, protože ty stíny znamenají, že někde
nablízku svítí světlo. Ale neměli
bychom také zapomínat, že zatímco malé světlo nám může ukázat
správnou cestu, to velké nás může
oslnit a zmást.

Vladimír Koudelka
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Volný čas

Advent v Lužánkách
Středisko volného času Lužánky nabízí v prosinci celou řadu
vánočních akcí a dílen, kde děti
i dospělí přičichnou kromě jiného i k vůni jehličí, perníčků
a svařeného vína a kde si vlastnoručně vyrobí dárek nebo
vánoční ozdobu.
Drátenictví, perličky nebo
makronky
Drátenictví je starobylá řemeslná
technika, kterou si zájemci budou
moci vyzkoušet na lužáneckém
pracovišti Lidická 3. prosince.
V dílně si technikou jemného drátování v kombinaci se sklem
a skleněnými korálky zhotoví
sadu originálních vánočních
ozdob, které na vánočním stromečku potěší více než ozdoby
kupované.
Návrat k tradičním ozdobám nabízí také kurz vánočních ozdob
z foukaných perel z Proniklé
v Podkrkonoší, který proběhne
16. prosince na Lidické. Kdo by
se nechtěl vrátit do časů našich
babiček a oživit tak pomalu zapomínané kouzlo ozdob z perliček?

Vánoční domeček se loni moc vydařil
Zájemci o netradiční vánoční
cukroví si zase budou moci
vyzkoušet křehkost a nadýchanost francouzských makronek na
cukrářské dílně 10. prosince.
Čtyři adventní neděle na Lesné
Lužánecké pracoviště Lesná si připravilo program na všechny čtyři
adventní neděle. „První adventní
neděle se nesla v duchu vánoční-

ho tvoření, druhá pak bude plná
mikulášského řádění, slavnostně
spolu také rozsvítíme vánoční
strom. Třetí adventní neděle bude
zaměřená na divadlo a vánoční
muzicírování, čtvrtá nese název
„tátovská“ určená nejen pro tatínky
a děti, kdy Lesnou provoní spousta
dobrůtek z vánočních farmářských
trhů,“ popisuje adventní program
vedoucí pracoviště Lesná Pavel
Hradský.

Vánoční domeček na Lidické
Na pracovišti Lidická bude jako
každý rok v sobotu 17. prosince
vládnout vánoční atmosféra provoněná purpurou, doprovázená
vánočními koledami a dobrými
skutky, to vše v rámci každoroční
akce s názvem Vánoční domeček. Pracovníci připravili pro děti
i jejich doprovod celodenní sváteční program. „Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet tradiční
vánoční zvyky, pro ty nejmenší je
připraven poutavý program, ti větší si budou moci ve dvaceti dílnách vyrobit vánoční ozdoby,
dekorace i zajímavé vánoční dárky,“ vyjmenovává pořadatelka
akce Eva Horká. Nebude chybět
ani vánoční koncert, občerstvení,
ale také již tradiční charitativní
vánoční obchůdek.
Vánoční akce a dílny jsou určeny
nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Další informace o vánoční nabídce SVČ Lužánky najdete na
www.luzanky.cz.


Milena Bogdálková,
SVČ Lužánky
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Volný čas

Jsme jedno a není nám to jedno?
Ještě jednou do konce roku
2016 proběhne duchovní večer
pro manžele s názvem Jsme
jedno a není nám to jedno?, kterým vás provede Mgr. Jan Špilar.
Večer je určen všem manželům
bez ohledu na délku manželství
a jeho cílem je podpořit manžele
v umění zastavit se a prožít čas
jenom ve dvojici. Zveme vás:

Setkání se bude konat v kostele sv. Michala

v pátek 30. 12.,
18.30–20.30 hod. do
kostela sv. Michala na
Dominikánském náměstí.

Večerem provází stálý jáhen
a známý brněnský kadeřník
Mgr. Jan Špilar. Součástí večera
je mše svatá, poté následuje
přednáška nejen o hranicích ve
vztazích a moderovaná adorace.
Je určena pro všechny, kdo chtějí
prohloubit svůj partnerský vztah.
Vstupné je dobrovolné, není třeba
se předem přihlašovat. Duchovní
večery budou probíhat i v roce
2017. Další termíny duchovních
veřerů jsou plánovány vždy
v pátek od 18.30 do 20.30 hodin,
ve dnech 30. 12. 2016, 27. 1.
2017, 24. 2. 2017, 31.3. 2017,
28. 4. 2017 a 9. 6. 2017.  (kad)

Sousedské setkání, tentokrát s prof. Ing. arch. Ivanem Rullerem
ré vám při setkání prozradí. Těšíme se tedy na vás:

Nastalo deštivé, chladné počasí, počasí jako stvořené pro
návštěvy a přátelská posezení.
A na jedno takové vás chceme
pozvat. Potkali jsme se už loni,
pamatujete? Bylo to na sousedském setkání ve vile Stiassni, skoro jsme se ani nevešli
do sálu. Metodické centrum
moderní architektury ve vile
Stiassni vás zve na další sousedské setkání.
I letos bychom vám rádi pověděli
o tom, co se nám v Metodickém
centru podařilo, a navíc vás
pozvali na výstavu celoživotní
tvorby významného brněnského
architekta, pana profesora Rullera, který letos na podzim slaví

ve čtvrtek 15. prosince
2016 v 17 hodin
v přednáškové budově se
vstupem z ulice Preslovy.

Místo sousedského setkání, vstup z Preslovy ulice
významné životní jubileum. Pan
profesor bude osobně přítomen,

výstavou vás provede, a dokonce
pro vás bude mít překvapení, kte-

A protože se blíží Vánoce, zveme
vás zároveň na náš vánoční program ve vile Stiassni – na prohlídky vily s vánoční výzdobou,
na adventní koncert nebo do
dílny, ve které si můžete zkusit
vyrobit vánoční ozdoby z korálků
přesně tak, jak se vyráběly za
první republiky.
Podrobně se vše dozvíte na stránkách www.vila-stiassni.cz.


Vlasta Loutocká

Rozsvícení Vánočního strom(k)u Masarykovy čtvrti Vánoce
spolu na přicházející Vánoce.
Občanské sdružení Masarykopřicházejí...
Zároveň si připomínáme i osud
va čtvrť ve spolupráci s iniciativou Lerchova – otevřeno
všem si vás dovolují pozvat na
osmé rozsvícení oblíbeného
vánočního strom(k)u Masarykovy čtvrti, kterým se opět
stane krásná borovice na Lerchově ulici u brány bývalého
vojenského areálu.
Již tradiční akce se uskuteční ve:

čtvrtek 22.12. od 17 hodin.

Nejen loni se rozsvěcení stromku vydařilo

Celá akce je určena nejen obyvatelům Masarykovy čtvrti, ale
také jen právě procházejícím, kteří se na chvíli chtějí zastavit, po
sousedsku poklábosit a těšit se
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vojenského areálu, který zablokovalo počínání tehdejší radnice
ve prospěch developera Wilson
properity. Poprvé se však potkáme i uvnitř areálu a nebudeme tak
stát jen venku před plotem z vlnitého plechu!
Všichni příchozí (zejména děti) si
mohou společný strom vlastními
ozdobami dozdobit, navíc budeme zdobit i malou borovičku uvnitř
areálu, či si zazpívat. Bude se
ochutnávat domácí cukroví, pro
neotužilce servírovat teplé nápoje
a pro všechny dobrá nálada a živá
hudba.

OS Masarykova čtvrť

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 si
vás dovoluje pozvat na již tradiční předvánoční vystoupení
dětí brněnských základních
škol.
I v letošním roce se můžete těšit
na hudební pásma, zpěv koled,
romské tance a divadelní scénky.
Akce je pořádána v rámci Sítě
brněnských otevřených škol:

16. 12. 2016 od 10 hodin
V Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Židenicích.

Mgr. Zdeněk Lichtneger,
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Volný čas

Kouzelné Vánoce v Písečníku
Akce pro dospělé i děti v duchu
tradičních Vánoc jsou pro vás
v EkoCentru Brno, Písečník 94,
připraveny ve dnech 13., 14.
a 15. prosince 2016, vždy od
15.00 do 18.30 hodin.
Zveme všechny dospělé i děti!
Přijďte si užít pokojnou atmosféru
tradičních Vánoc inspirovaných
životem našich předků. Můžete si
vyzkoušet staré vánoční zvyky
a vytvořit malé přáníčko nebo

Vyrobte si vánoční dárečky

ozdobu na stromeček. Čeká vás
domácí atmosféra slavnostně
vyzdobeného centra Písečník,
živý oheň v kamnech a vůně purpury, dobrý čaj na zahřátí a miniaturní i obrovský vánoční stromek.
A starý betlém. Vše pouze za
symbolický příspěvek na materiál.
Akci finančně podpořilo statutární
město Brno.


Mgr. Zbyněk Zavadil,
ředitel EkoCentra Brno

Dílničky jsou určeny opravdu pro všechny
Připravit se na Vánoce, všechno nachystat, zařídit, upéct,
nazdobit, uklidit, vyleštit…
Zkuste si odpočinout, chvíli
myslet na něco jiného než na
předvánoční shon. Centrum
pro rodinu a sociální péči má
i v prosinci připravený zajímavý
program pro děti i dospělé.
V poklidné atmosféře a příjemném zázemí Family Pointu na
Josefské 1 bude ve středu 14. 12.
2016 připravená podvečerní dílnička s názvem Výroba vánočních dárečků pro moje blízké.
Vánoční tvoření pro děti i rodiče

Vánoce v Písečníku mají tradici

proběhne od 16.00 do 18.00
hodin a každé dítě si bude moci
vyrobit tři výrobky. Namaluje si
vlastní baňku, vyrobí si drobné
šperky a také papírové krabičky na dárečky. Vhodný věk dětí
pro účast na dílničce bez rodičů
je 7–15 let. Cena za všechny
výrobky je 150 korun. Rodiče
s malými dětmi do pěti let samozřejmě mohou přijít také a vyrobí
si společně jeden výrobek podle
vlastního výběru. Zaplatí dobrovolný příspěvek. Další informace
o vánočním tvoření najdete na
www.familypoint.cz.

(kad)

Patchworkový klub Brno pomáhá často a rád
Patchworkový klub Brno, skládající se ze zhruba cca 20 žen
a scházející se jedenkrát měsíčně, se kromě šití vlastních
výrobků pro radost věnuje také
různým charitativním projektům, do kterých zapojí leckdy
i jiné švadlenky z Brna či celé
republiky.
Naším posledním úspěšným charitativním projektem bylo šití polštářků pro onkologicky nemocné
děti. Vzniklo to takto: Na nominačním večeru ceny Ď jsme se
seznámily s paní Hlobilovou. Má
synka, který byl vážně nemocný
a putoval po onkologických odděleních a léčeních. Jednou se mu
dostal do rukou šitý polštářek, který s ním pak cestoval po všech
vyšetřeních a hospitalizacích
a z darovaného polštářku se stala
záhy velmi důležitá a osobní věc.
A tak jsme s paní Hlobilovou

Polštářky putovaly do dětské nemocnice
vymyslely, že našijeme polštářky
pro onkologické oddělení dětské
nemocnice. A aby toho nebylo
málo, rozjely jsme akci ve velkém.
Vytvořily jsme sběrné místo,
a i poštou nám přicházely další
a další polštářky. Nakonec se jich
sešlo přes 200 kusů.
S Nadačním fondem dětské onkologie Krtek, jenž v dětské nemoc-

nici v Brně působí, jsme se domluvily na předání dne 17. 10. 2016.
Bylo to dojemné, hezké i smutné
zároveň. Malinké, větší i velké
děti, často bez vlásků. Některé se
styděly či ostýchaly, některé
komunikovaly. Měly jsme s sebou
pár vzorků polštářků, které jsme
rovnou rozdaly podle výběru dětí
či jejich rodičů. Zbytek si nechá

Krtek a postupně rozdá jako
dárečky pro děti nejen na onkologii, ale i na dalších odděleních
nemocnice, jako je třeba dětská
kardiologie, neurologie, chirurgie
atd. Zároveň s polštářky jsme předaly i dvacet knížek s pozitivním
příběhem, které věnoval můj
kamarád Jirka Mára starší. Půjdou pro starší děti na onkologii
či jiná oddělení.
Každý polštářek je originál, jeden
hezčí než druhý. Věříme, že udělaly, a ještě udělají radost dětem
i jejich rodičům a všem budeme
držet palce, ať se děti vyléčí a vrátí
do svých domovů a polštářek jim
zůstane jako jediná památka na
nemocnici.
Pokud máte zájem se k nám připojit nebo se podílet na našich
projektech, kontaktujte nás na email: patchworkbrno@gmail.com.


Eva Žabka Poláková
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Naše školy

Nově zrekonstruovaná zahrada s dětským hřištěm
Mateřské školy Tučkova

Nové herní prvky byly okamžitě plné
Zahrada při MŠ Tučkova nezískala v těchto dnech jen novou
podobu, ale byla také přejmenována na „Zahradu u tří
medvědů“. O novém názvu zahrady rozhodly přímo děti z této
mateřské školy, které jsou
z nově zrekonstruované zahrady velmi nadšené.
Rekonstrukce zahradních prostor

probíhala celé prázdniny až do
října tohoto roku. Součástí rozsáhlé obnovy zahrady a hřiště pro
nejmenší bylo mimo jiné i odstranění nefunkčních fontán, které
zabíraly velkou část areálu a ta
nemohla být dětmi plně využívána. Původní sochy medvědů byly
demontovány z kamenných podstavců a nyní těší oko návštěvníků
areálu koupaliště na Kraví hoře.

Děti si novou zahradu okamžitě oblíbily
Místo kamenných medvědů
dostaly děti nové tři dřevěné
modely medvědů, které slouží
zároveň jako herní prvky pro děti.
V den slavnostního otevření zahrady se děti domluvily s místostarostkou Michaelou Dumbrovskou, jejíž zásluhou byla zahrada
rekonstruována, že medvědi ponesou jména: Vojta (táta), Růženka (máma) a Mišutka (medvídě).

Zahrada je koncipována v přírodním stylu s dřevěnými prvky,
environmentálním chodníčkem
a záhonky, tak aby děti, byť v centru Brna, měly možnost pěstovat
bylinky a lépe poznávat přírodu
a její zákonitosti. Náklady na celkovou rekonstrukci zahrady s hřištěm činily 1,2 milionu korun.


Denisa Kapitančiková

Studenti Cyrilometodějského gymnázia přivítali hosty z Francie

Čeští i francouzští studenti si společný čas užili
Ve dnech 21. až 26. listopadu
2016 mohli studenti gymnázia
a pedagogického lycea jako
oplátku za dubnovou návštěvu
v partnerské škole Lycée de La
Sauque v La Brède nedaleko
Bordeaux přivítat 28 francouzských studentů se dvěma učiteli.
Pro hosty byl připraven bohatý

program, zajištěný vyučujícími
Monikou Vondrákovou a Kristinou
Vaňkovou. Odstartoval 21. 10.
2016, kdy po přivítání ředitelem
školy Štěpánem Policerem a českými korespondenty čekalo francouzské studenty objevování
Brna. Vědomosti načerpané při
prohlídce nejvýznamnějších památek, jako jsou Stará radnice,
katedrála sv. Petra a Pavla, Zelný
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trh, náměstí Svobody, kostel sv.
Jakuba, si prověřili orientační
hrou.
Následující dny patřily poznávání
kulturně-historických památek
Moravy. Navštívili zámek a park
se skleníky a minaretem v Lednici, hrad Bouzov, a také místa spojená s česko-francouzskou historií. Studenti totiž sledovali stopy
Napoleona I. Bonaparta a navští-

vili zámek ve Slavkově s lokalitami
tzv. bitvy tří císařů, a alespoň na
chvíli si „odskočili“ na exteritoriální
území Francouzské republiky na
Žuráni. Vydali se i do arboreta
v Bílé Lhotě a díky hostitelským
rodinám po celou dobu pobytu
ochutnávali tradiční českou kuchyni.
Hosté pak po návštěvě Brna ještě
v následujících třech dnech zakusili atmosféru hlavního města, kdy
si prohlédli malebná staroměstská
zákoutí spolu s Židovskou čtvrtí či
areál Pražského hradu. Navštívili
rovněž expozice Národní galerie
a prošli se večerním městem.
Závěrečné poděkování patří českým studentům i jejich rodinám za
ochotnou spolupráci v přípravě
programu francouzských hostů.
Za podporu děkujeme také Magistrátu města Brna a paní Andree
Opršalové z odboru zahraničních
věcí MMB a ostatním sponzorům
z řad rodičů a přátel školy.

Monika Vondráková,
koordinátorka
výměnného pobytu

Naše školy

Žáci ze ZŠ Bakalovo nábřeží pojedou v lednu do Lipska

Pedagogové v Lipsku připravují výměnný pobyt
ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží na
začátku letošního školního roku
obdržela ve výběrovém řízení
programu ERASMUS+, strategická partnerství mezi školami,
grant na realizaci dvouletého
projektu Sport Unites.

Celková výše grantu pro obě partnerské školy činí 56 700 EUR.
Hlavním smyslem projektu je
nabídnout našim žákům informace
o jejich vrstevnících prostřednictvím sportu a pohybových aktivit,
poznávat vzájemné odlišnosti zemí

a regionů a v neposlední řadě prohlubovat znalosti cizích jazyků.
Žákům naší školy to umožní navýšit jazykové znalosti v anglickém
a německém jazyce, u žáků z partnerské školy v Lipsku v anglickém
jazyce, který je i oficiálním komunikačním jazykem projektu. Během
projektu budou studenti objevovat
podobnosti a rozdíly v partnerských zemích a prostřednictvím
společných zážitků budou vedeni
k mezinárodnímu porozumění,
toleranci a k získávání bohatých
zkušeností. Finanční prostředky
grantu zejména umožní v průběhu
dvou let výměnné pobyty žáků
v hostitelských zemích. Zapojení
studenti budou mít současně příležitost vyzkoušet si nové inovativní
postupy v procesu vzdělávání.
Na začátku listopadu proběhlo
první mezinárodní setkání členů

obou realizačních týmů na partnerské škole v Lipsku. Zúčastnění
pedagogové z Bakalky se nejen
seznámili s kolegy z partnerské
školy, prohlédli školu a město Lipsko, ale především připravovali
plán plnění aktivit projektu a mezinárodních výměn studentů.
Setkání proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Program prvního výměnného pobytu
byl velmi pečlivě sestaven a již
teď se žáci obou škol mohou těšit
na leden, kdy žáci z Bakalky pojedou navštívit své nové kamarády
v Lipsku.

Mgr. Kateřina Janu,
koordinátorka projektu

Kultura

Vánoční výstava betlémů

Betlémy jsou vyrobeny z různých materiálů
Nejkrásnější betlémy ze sbírky
předního českého sběratele
a tvůrce Bohumila Duška představí v závěru letošního roku,
od 3. prosince 2016 do 8. ledna
2017, Letohrádek Mitrovských
na Starém Brně.
Výstava přiblíží betlémy z různých
období od 19. století po současnost, více než sedmdesát exponátů z nejrůznějších materiálů
i z několika zemí. Těšit se můžete
například na Králický dřevěný betlém z dvacátých let minulého století, zřejmě nejmenší papírový bet-

lém na světě s elektrickým pohonem nebo německý skříňkový
keramický betlém z počátku dvacátého století.Výstavu ozdobí také
Valdštejnský mechanický betlém,
který je situován do Valdštejnské
zahrady v Praze.
Dalším vystavujícím bude Ivana
Langrová z beskydských samot.
Vzhled jejích ručně vyrobených
plstěných betlémů je zcela ojedinělý – na výrobu používá ovčí rouno z vlastního stáda.
Najdeme zde betlémy různých velikostí – od těch nejmenších až po
figury téměř v životní velikosti.

Některé betlémy jsou vydařenými replikami
Výstava bude doplněna vánočními
stromky s ozdobami z nejrůznějších materiálů a adventními
dekoracemi od profesionálních floristů. Již tradičně vystavíme také
velký perníkový betlém. I letos bude
v prodeji speciální papírový Starobrněnský betlém s významnými
budovami a osobnostmi Starého
Brna od brněnské autorky Jany
Moštkové.
Bohumil Dušek, původním povoláním pedagog, se zabývá opravami a rekonstrukcí starých a poničených, především mechanických
betlémů. Podařilo se mu zachránit

řadu naprosto zdevastovaných
betlémských celků nejen ze dřeva,
ale i z keramiky nebo papíru.Vedle
toho také betlémy vyrábí (od 1990
dodnes celkem 11 ks) a sbírá
(několik set kusů).
Kromě českých exemplářů má ve
sbírce betlémy německé, rakouské, italské apod., dále betlémy exotické z Afriky, Asie, Střední a Jižní
Ameriky. Je autorem pravidelných
vánočních výstav v Senátu ČR –
ve Valdštejnském paláci v Praze.


Mgr. Petr Lukas
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Kultura

Klub Leitnerova a Domov Nojmánek zvou na výstavu
Denního stacionáře a pobytové
sociální služby Týdenního stacionáře a Domova pro osoby se
zdravotním postižením pro okruh
osob s mentálním a kombinovaným postižením. Za Domov Nojmánek vás srdečně na výstavu

keramických kachlí a jiných
objektů zve Mgr. Zuzana Dlouhá,
DiS., vedoucí Domova Nojmánek, a Mgr. Jana Továrková za
Leitnerku.

Mgr. Jana Továrková,
vedoucí klubu Leitnerova

Pozvání na vánoční koncert

Keramické dílny jsou v Nojmánku oblíbené
Tradiční prodejní výstava keramických kachlů z dílny Domova
pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, byla v letošním roce 2016 slavnostně zahájena vernisáží dne 1. prosince
v brněnském klubu Leitnerova.

Na každoroční pravidelné výstavě můžete zhlédnout a nakupovat, v době trvání klubových akcí
klubu Leitnerova, výrobky vycházející z keramické dílny
Domova Nojmánek, který poskytuje ambulantní sociální službu

Zábrdovická farnost a její
chrámový sbor zve své i další
posluchače na letošní vánoční
koncert, který se bude konat
v neděli 25. 12. 2016 v 19.00
hod. v chrámu Panny Marie
v Zábrdovicích.

vat budou: sólisté M. Švédová –
soprán, J. Janků – alt, J. Škrobánek – tenor, doc.MgA.T. Krejčí
– bas, chrámový sbor a orchestr,
na varhany Doc. MgA. Jan Král,
řídit bude Zdeněk Hatina, ředitel
kůru.

Jako obvykle bude uvedena
Rybova populární vánoční mše
Hej mistře a na závěr si zazpíváme všichni společně. Účinko-



František Pecina

Velký vánoční příběh

prosinec 2016
01 ČT Klapzubova jedenáctka

9:30

věk 7+

Vánoční Polaris
02 PÁ Bratři Lví srdce

K O N C E R T N A M O R AVÁ K U

18:00

9:30 a 17:30

věk 7+

03 SO Vánoční Polaris

KONCERT NA ZELŇÁKU

18:30

05 PO Škola Malého stromu

věk 5+

8:30 a 10:15

06 ÚT Škola Malého stromu

věk 5+

8:45 a 10:30

07 ST Spalovač mrtvol

věk 13+

08 ČT Spalovač mrtvol

věk 13+

9:30

11 NE Polárka nad Betlémem

věk 5+

10:30 a 15:30

12 PO Polárka nad Betlémem

věk 5+

8:45, 10:30 a 17:30

13 ÚT Polárka nad Betlémem

věk 5+

PREMIÉRA

(kad)

8:45 a 10:30

14 ST Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

věk 13+

15 ČT Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

věk 13+

9:30
9:30

věk 5+

H R A J E M E N A M O R AVÁ K U !

18:00

H O S T D I VA D L A P O L Á R K A

17:30

věk 5+

H R A J E M E N A M O R AVÁ K U !

18:00

věk 7+

Polárka nad Betlémem



9:30
věk 5+

18 NE Kodomo Kjógen

Nechte se strhnout jeho hravým,
dětským viděním světa. Pojďte se
ztratit v Mahenově divadle společně s chlapcem Jakubem a zažít večer plný kouzel a dobrodruž-

ství. Malá vánoční povídka Ludvíka Aškenazyho ožívá v dramatizaci Jana Borny ve zbrusu novém
nastudování Martina Františáka
s písňovými hity našeho mládí.
Ztratit se člověk může v každém
věku. A nejen o Vánocích.
Ludvík Aškenazy je oblíbený český spisovatel, reportér a autor pro
děti. Od jeho smrti letos uplynulo
třicet let.

15:30

10 SO Polárka nad Betlémem

17 SO Polárka nad Betlémem

Objevte křehký svět Aškenazyho vyprávění, prostoupeného
humorem, fantazií a bezprostřední lidskostí. Velký vánoční
příběh, vhodný pro celou rodinu, přichází na jeviště Mahenova divadla.

20 ÚT Děvčátko Momo a ukradený čas

věk 5+

8:45 a 10:30

Polárka nad Betlémem

věk 5+

H R A J E M E N A M O R AVÁ K U !

18:00

21 ST Polárka nad Betlémem

věk 5+

H R A J E M E N A M O R AVÁ K U !

18:00

22 ČT Polárka nad Betlémem

věk 5+

H R A J E M E N A M O R AVÁ K U !

18:00

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
Příběh opravdu pro celou rodinu
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Foto: Jakub Jíra

Kultura

prosinec 2016
Čtvrtek 1. prosince 2016 / 18.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY KERAMICKÝCH KACHLÍ
z dílny Domova pro osoby se zdravotním postižením
NOJMÁNEK.
Vystoupí Marie Vrbová a Jiří Vrba.
Pátek 2. prosince 2016 / 19.30 hod.
CHANNEL-2
Brněnská kapela s podtitulem alternativní pop-rock…
Vstupné: 80,–
Úterý 6. prosince 2016 / 19.00 hod.
Vánoční Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury.
Středa 7. prosince 2016 / 19.30 hod.
Hudební útočiště Jiřího Plocka
Setkání s hudbou z celého světa, se zajímavými
osobnostmi, s příběhy.
Vstupné: 80,–
Čtvrtek 8. prosince 2016 / 19.30 hod.
RockMood
Světová rocková klasika v náladě sedmdesátých let.
Vstupné: 70,–
Sobota 10. prosince 2016 / 19.30 hod.
COP
Vánoční koncert legendární kapely.
Vstupné: 170,–/210,–

Neděle 11. prosince 2016 / 15.00 hod.
Divadlo Kufr: Vánočka
Nedělní divadelní představení pro děti.
Vstupné: 90,–

NOVÉ KURZY 2017

Úterý 13. prosince 2016 / 19.30 hod.
Předvánoční ro(c)kování Jiřího Černého
Poslechový pořad hudebního kritika
Vstupné: 90,–

KURZ POWER JÓGY
Od 4. ledna každé pondělí – 19.00–20.00 hod.
kurzovné: leden–květen v ceně 850 Kč

KURZ KALANETIKY
Od 4. ledna každé pondělí – 17.00–18.30 hod.

Středa 14. prosince 2016 / 19.30 hod.
SAKRAPES A PODJEZD
Bluegrassový večer v podání brněnské kapely
Sakrapes a kapely Podjezd ze Zlína!
Vstupné: 100,–
Čtvrtek 15. prosince 2016 / 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří.
Vstupné: 70,–
Pátek 16. prosince 2016 / 19.00 hod.
Vánoční koncert Soukromé školy POPULÁRNÍHO
ZPĚVU
Pohodové posezení u vínka s poslechem nejen
vánočních písní.
Vstupné: 50,–
Úterý 20. prosince 2016 / 19.30 hod.
Jan Burian
Předvánoční večírek, vstupné: 80,–

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
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

Stalo se v naší městské části

Káznice na Cejlu – místo mnoha osudů
Na brněnském Cejlu se nachází
dnes sice nepříliš nápadný
objekt, jehož funkce ale ještě
v nedávné minulosti představovala jeden ze symbolů utrpení totalitních ideologií. Jde
o bývalou krajskou věznici, která byla vystavěna už v letech
1772–1779, a to mimo opevněný areál města, na tehdejším
předměstí Cejl.
V prvních letech své existence
budova sloužila sice jako sirotčinec, ale už v osmdesátých letech 18. století sem začali být
přemisťováni první vězni ze Špilberku. Postupnou urbanizací lokality, zejména v souvislosti se
stavbou industriálních staveb od
poloviny 19. století, se budova
věznice ocitla takřka uprostřed
města.
Součástí celého komplexu byla

17. listopad v Káznici
také soudní budova, orientovaná
do ulice Cejl, kde se konala také
soudní přelíčení a zasedal zde
rakousko-uherský Zemský soud.
Od roku 1919 pak Krajský
a okresní soud Československé
republiky. Právě zde psal Rudolf

Foto: Eva Yildizová
Těsnohlídek své legendární soudničky.
Během následného období protektorátu patřila věznice spolu
s Kounicovými koleji, táborem
Pod kaštany nebo budovou právnické fakulty k místům, kde byli

mimo jiné vězněni odpůrci nacismu. Takřka na sklonku války byli
na půdě věznice popraveni dva
čeští odbojáři z Morkovic za partyzánskou akci, při níž zničili
pohonné hmoty, určené nacistickému vojsku. Po válce zde byli
zase vězněni a popraveni někteří nacisté a kolaboranti, včetně
zemského viceprezidenta Karla
Schwabeho.
Kapacita věznice však výrazně
narostla bezprostředně po únoru
1948. Tehdy bylo na zdejších
celách i 30 osob, přičemž většina
z nich zde byla vězněna za protistátní činnost.
Jedním z těch, kdo zde byl v této
době vězněn, byl i Petr Křivka,
přesvědčený demokrat a sokol.
Petr Křivka se narodil v roce 1897
v Kobylí, během první světové války bojoval v československých
Pokračování na straně 26
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Stalo se v naší městské části

Káznice na Cejlu – místo mnoha osudů
Pokračování ze strany 25
legiích, po vzniku protektorátu se
pak zapojil do protinacistického
odboje. Po zatčení gestapem se
Křivkovi povedl mistrný kousek,
když uprchl z Kounicových kolejí.
Podařilo se mu dokonce dostat
i z území protektorátu až do Velké

Británie, kde sloužil jako osobní
stráž u prezidenta Beneše.
Nástup další totality přiměl Křivku
odporovat také komunismu. Jeho
skupina byla ovšem prozrazena
a Petr Křivka byl odsouzen k trestu smrti. Poprava se uskutečnila
21. 7. 1951 právě na nádvoří věz-

nice na Cejlu. V roce 1956 zde
byla věznice zrušena. V současné
době se hledá objektu jeho další
náplň a vedení města Brna vyvíjí
aktivity k realizaci Kreativního
centra. V den státního svátku
17. listopadu uskutečnil v bývalé
věznici radní městské části Brno-

-střed Michal Doležel několik
komentovaných prohlídek, v rámci kterých byl objekt otevřen veřejnosti a ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku zde také
proběhl sváteční Kabinet Havel,
jehož hlavním tématem byl boj za
svobodu.
 (kad)

Pasování prvňáčků v Knihovně Jiřího Mahena
nové čtenáře knihovny. Malí
čtenáři byli pasováni nejen
v ústřední knihovně na Kobližné, ale i na vybraných pobočkách.

Děti i studenti si pasování užili
Na začátku října proběhlo
v Knihovně Jiřího Mahena každoroční pasování prvňáčků na

Na tuto akci se nachystala celá
studijní skupina prvního ročníku
programu VOŠ Knihovnické a informační služby z Obchodní akademie, SOŠ knihovnické a Vyšší
odborné školy Brno na Kotlářské 9. Bylo patrné, že mnoho
zážitků se našlo na obou stra-

nách. Děti ukazovaly královské
dvojici, které knížky znají, spojovaly písmenka a slova, počítaly
do deseti, pokoušely se napsat
své jméno psacím písmem a plnily další rozmanité úkoly.
Studenti se vrátili do svého dětství
a zavzpomínali si na postavy
z večerníčků, procvičili komunikaci s malými dětmi, u kterých král
s královnou budili nemalý respekt.
Královské dvojice si tedy odnesly
mnohé úsměvné zážitky. A co
děti? Děti byly pasovány na plno-

hodnotné čtenáře a dostaly kartičku do knihovny, diplom, sladkosti a rytířskou šerpu. Celá akce
proběhla pod vedením Mgr.Boženy Děcké. Ze všech poboček
knihovny máme pozitivní zpětnou
vazbu a věříme, že i příští rok se
nám podaří být u otvírání brány
ke čtení malým prvňáčkům.


Ing. Mgr. Jiří Haičman,
Obchodní akademie,
Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno

Věra Růžičková a Jiří Brady se setkali na hradě. Na brněnském
Brněnská dominanta, hrad
Špilberk, Brňany zvaná důvěrně Špilas, Špilák či Špéna, se
stala od doby svého vzniku
v polovině 13. století svědkem
nejrůznějších událostí i průsečíkem nejrůznějších setkání
a životních osudů.
Bylo tomu tak i v pondělí 31. října
letošního roku, kdy se zde poprvé v životě, a zřejmě i naposled, pozdravili olympijská vítězka
z Londýna 1948 Věra Růžičková,
čerstvá nositelka jednoho z nejvyšších státních vyznamenání
Medaile Za zásluhy, a novoměstský rodák Jiří Brady, který zde převzal z rukou primátora Brna Petra
Vokřála Pamětní list za celoživotní snahu šířit myšlenku globální důstojnosti a humanity.
Zatímco jméno a životní osud
Věry Růžičkové jsou přinejmenším v Brně známé, jméno Jiřího
Bradyho znali do té doby jenom
ti, kteří se zajímají o dějiny druhé
světové války a dějiny holocaustu.
(Pan Brady byl vězněn v Terezíně
a Osvětimi.) Kauza kolem neudělení řádu T. G. Masaryka z něj
ovšem udělala během pár dní
nechtěnou mediální hvězdu a jednu z nejznámějších osobností
posledních let.

Věra Růžičková s Jiřím Bradym na Špilberku
Ponechme stranou, zda byl pan
Brady na listině oceněných či nikoliv a co mu skutečně bylo šéfem
hradního protokolu oznámeno.
Věřit můžeme starému pánovi
a jeho manželce, nebo anoncovanému velvyslanci ve Vatikánu.
Neoddiskutovaným faktem ale je,
že paní Věra Růžičková převzala
28. října na Pražském hradě státní
vyznamenání za celoživotní zásluhy v oblasti sportu a výchovy
a na tom brněnském byla poslední
říjnový den při ocenění pana Bradyho za celoživotní osvětovou činnost. „Já mám zajímavý osud,“
svěřila se ten den. „Když prožívám
nějakou obrovskou radost, tak se
mi tam přidá i určitý smutek. Když
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jsme získaly zlatou olympijskou
medaili, měla jsem velikou radost,
ale i veliký smutek, protože tam
přímo v Londýně zemřela na dětskou obrnu členka našeho gymnastického družstva Eliška Misáková (právě tu Věra Růžičková jako
náhradnice v družstvu v soutěži
nahradila, pozn. autora). A teď
obrovská radost z udělení státního vyznamenání, ale zároveň
i smutek z toho, co se dělo kolem
pana Bradyho. Proto jsem velmi
ráda, že se i náš Sokol Brno I rozhodl pana Bradyho ocenit. A také
Medailí Za zásluhy a také na hradě,“ usmívá se se smutkem v hlase čestná členka České obce
sokolské, která po předání oce-

nění místostarostou Sokola Brno I
Michalem Doleželem pozdravila
pana Bradyho s květinami v ruce.
A jaký může být závěr k tomuto
setkání na Špilberku? Doufám,
že nejsem sám, kdo je přesvědčen, že v tomto brněnském pozdravu dvou na různých hradech
oceněných osobností můžeme
spatřovat také symboliku smíru
a signál k zakopávání příkopů,
které, ať už záměrně či bezděčně,
někteří naši představitelé vyhloubili. A možná ještě hloubí.
Je v tom rovněž naplňování sokolského hesla Rovnost, volnost,
bratrství, i těch prvotních hesel,
které Sokol užíval již v době svého
vzniku a ke kterým se i pan Brady
hlásí: Buďte věrni sobě, pravdě
a spravedlnosti. Pravda vítězí!
Ostatně, s paní Růžičkovou mají
i další společné. Letos osmaosmdesátileté osobnosti se narodily
ve stejném roce (pan Brady je
přesně o půl roku a jeden den
starší), oba si prožili hrůzy druhé
světové války, i když každý samozřejmě jinak, ale především oba
zasvětili svůj život úctě k poctivosti, hledání a nalézání pravdy,
k toleranci a smíření. Jistě dobrá
inspirace i pro nás. V Brně, v Praze... A nejen v době adventní.

Vladimír Koudelka

Stalo se v naší městské části

Jana Skácela připomíná neobyčejná socha
mínky. K velké a malé kašně na
náměstí Svobody přibyla v říjnu
i jeho socha umístěná v parku
na Špilberku.

Socha je vytvořena z několika tisíc nerezových trubek
Jedna z nejvýznamnějších
brněnských osobností, básník,

spisovatel a překladatel, Jan
Skácel, se dočkal další připo-

Ta má podobu stylizovaného
portrétu básníka, jehož tvar je
definován vrstvami k sobě svařených nerezových trubek. Jejím
autorem je akademický sochař
Jiří Sobotka.
Portrét básníka tvoří několik tisíc
bezešvých trubek z nerezové
oceli svařených do tvaru hlavy,
která je umístěna na vápencovém podstavci. Skrze trubky lze
pohlížet na Staré Brno. Skácelova poezie je charakteristická
důsledně propracovaným systémem symboliky, v jejímž rámci

se jednotlivé motivy jeví jako
variace několika základních Skácelových témat: dětství, ticho,
krajina a smrt. Na každé straně
kamenného čtyřhranného soklu
je vytesáno jedno slovo, které
vyjadřuje tato čtyři základní básníkova témata.
Socha Jana Skácela od Jiřího
Sobotky je čtvrtým dílem projektu „Sochy pro Brno“, jehož idea
se zrodila na konci roku 2005;
město Brno chce prostřednictvím sochařských děl českých
i zahraničních autorů, která odkazují k významným osobnostem spjatým s Brnem, kultivovat
a ozvláštnit veřejný prostor.


Zdroj: Magistrát města Brna

Jalta našla konečně svého kupce
Palác Jalta, unikátní funkcionalistická památka na Dominikánském náměstí, našla po
dlouhých deseti letech kupce.
Od města Brna jej za 101 milionů korun odkoupila společnost
Premiere properties Richarda
Saliby, který již vlastní Grandhotel nebo palác Padowetz.
Nový majitel hodlá Jaltu zrekonstruovat za dalších sto milionů
korun a navrátit mu původní podobu i funkci z doby první republiky,
kdy se jednalo o administrativní,
společenské a ubytovací prostory.
Hotovo by mělo být do dvou let.
Při jednáních o podmínkách
kupní smlouvy se vedení města
zaměřilo na to, aby existovala

dostatečná smluvní garance, že
bude Jalta opravdu v dohledné
době opravena a využita vhodným způsobem. V kupní smlouvě
je tak např. sjednán termín pro
podání žádosti o vydání příslušných povolení k rekonstrukci
budovy Jalta. V případě jeho
nedodržení má město Brno právo na uplatnění smluvní pokuty.
Palác Jalta, dříve Palác Moderna,
byl postaven v letech 1928–1929
podle projektu majitele domu
Ing. Dr. techn. Jaroslava Polívky.
Dům měl dva suterény, z nichž
v jednom byl kinosál biografu
Moderna, v druhém restaurační
provoz, později Městské jídelny.
Přízemím budovy procházela živá
obchodní pasáž, 1. a 2. patro mělo

Palác Jalta nutně potřebuje rekonstrukci
kancelářské, obchodní a výstavní
místnosti, 3. a 4. patro pak místnosti ubytovací a obytné. Palác
odkoupilo v roce 2006 město, kte-

ré od té doby hledalo vhodného
kupce.


Zdroj: Magistrát města Brna

Hereckou legendu Natašu Gollovou připomíná pamětní deska
U příležitosti 104. narozenin
prvorepublikové herečky Nataši Gollové byla v městské části
Brno-střed v Údolní ulici umístěna pamětní deska, kterou
odhalil organizátor akce Martin
Cibulka. Na pamětní desku přispěly desítky lidí, kteří pomohli
svými finančními dary k realizaci vzpomínkové akce.

Pamětní deska připomíná slavnou herečku

Kamenná pamětní deska je umístěna na rodném domě oblíbené
herečky v Údolní ulici č.7, přičemž
na její odhalení se přišla podívat
více než stovka milovníků černo-

bílého filmu. Zahájení si nenechal
ujít imitátor Vladimír Hron anebo
saxofonista Felix Slováček.
Nataša Gollová (27. února 1912
Brno – 29. října 1988 Praha),
vlastním jménem Nataša Hodáčová, patřila k nejzářivějším
hvězdám českého předválečného a protektorátního filmu. Svou
kariéru zahájila působením v divadlech v Olomouci, Bratislavě či
Praze, v povědomí však vešla
rolemi ve filmech Kristián, Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá hvězda
či Císařův pekař.

Denisa Kapitančiková
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Stalo se v naší městské části

Polárku navštívila ministryně školství Kateřina Valachová

Festival zahájila Kateřina Valachová s radním Brna-střed Petrem
Kalouskem
A nebyla to náhoda. Kateřina
Valachová slavnostně zahájila
čtyřdenní festival Týden pro
inkluzi, který se ve dnech
20. až 23. října konal v Divadle
Polárka. Festival měl za cíl
divákům ukázat, že handicap
nemá a nemusí člověka vyčleňovat ze společnosti, bránit
mu v nejrůznějších aktivitách
a radostech – třeba právě
v hraní divadla.
Týden pro inkluzi je celorepubliková akce, kterou pořádá společ-

nost Rytmus, o.p.s. Jejím cílem je
podpořit integraci lidí s handicapem do většinové společnosti
a překonávat informační i praktické bariéry, se kterými se lidé
s postižením ve svém životě potkávají.
Letos poprvé se do Týdne pro
inkluzi zapojilo také Divadlo Polárka, a to malým divadelním festivalem.
V rámci něj se představil nejen
soubor Divadla Polárka s inscenací Bratři Lví srdce, ale také
divadlo Aldente, které celý festival

Festival provázela výstava o mýtech a realitě Downova syndromu
zahájilo komponovaným večerem
s názvem Být či nebýt SPOLU?
a nakonec jej pak inscenací
Maminko, jsi důležitá jako šraňky
v tunelu, uzavřelo.
Během úvodního večera proběhla
také panelová diskuse s dětmi ve
věku 10–14 let, které mají různou
osobní zkušenost s inkluzivním
vzděláváním. Diskuse se zúčastnila i ministryně školství Kateřina
Valachová, která je propagátorkou inkluze na českých školách.
Inscenace Příběhy přes bariéry
diváky pak skrze různé typy žánrů

provedla životy několika lidí
s různým typem handicapu. Právě
v této inscenaci vystoupili tři
herci upoutaní na invalidní vozík
a jeden osobní asistent.
A nejen divadelní představení, ale
i workshopy a dílny, které navazovaly na témata inscenací, byly
součástí vydařeného festivalu.
Celý festival byl divácky velmi
úspěšný a jeho návštěvnost překonala očekávání pořadatelů.


(kad)

Neziskové organizace

Občanské sdružení LOGO je tu pro vás
i v tomto případě pro ně máme
dobrou zprávu. Mohou se totiž po
vzájemné domluvě účastnit počítačového kurzu pro začátečníky.
Zde se mohou nejenom naučit
správně užívat osobní počítač,
ale také si mohou osvojit programy jako Microsoft Word či Excel.

Naší prací je pomáhat lidem
s poruchami hybnosti a komunikace. Různými formami
pomáháme při nácviku soběstačnosti, zapojení do společnosti nebo na trh práce. Námi
poskytované služby v rámci
sociální rehabilitace jsou úplně
bezplatné.

Poradenské programy

Pomoc se
zprostředkováním
zaměstnání
Naše sociální pracovnice pomáhají klientům se zdravotním
omezením nebo znevýhodněním získat vhodné zaměstnání
buďto oslovením firmy, nebo takzvaně vyhledáním práce klientovi na míru.

Setkání klientů občanského sdružení Logo
Snažíme se vyjít vstříc osobám,
které takto hledají zaměstnání
nebo je správně a efektivně
umět nasměrovat.
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Počítačové programy
V případě, že naši klienti
z různých důvodů nedisponují
schopností ovládat počítač, tak

Pro osoby dlouhodobě nezaměstnané pořádáme speciální programy.
Klienti se zde učí, jak napsat životopis, průvodní dopis, jak vyhledávat nabídky práce na internetu,
jak se prezentovat na pohovoru,
mají možnost konzultace s psychologem aj. Také obdrží důležité
informace z pracovního práva,
které se týkají zejména smluv,

Neziskové organizace / Sport

Občanské sdružení LOGO je tu pro vás
výpovědí, nemocenské, apod.
Podporujeme u klientů komunikaci a sebedůvěru. Na poradenský program také navazují komunikační terapie, které máme

s klienty 1 x za 14 dní. Tady probíhá intenzivnější práce s klienty
na jejich prezentačních dovednostech, verbální a neverbální
komunikaci, ale také i na tréninku

kognitivních funkcí. Klienti k nám
docházejí velmi rádi, protože mají
možnost posílit svoje sebevědomí, osobnostně růst a vzájemně
se podporovat. Chcete se také

zúčastnit? Kontaktujte nás na tel.
543 420 677.


Mgr. Hana Jelínková,
Občanské sdružení Logo, z.s.

Máte doma neklidné, hyperaktivní dítě?
Rádi byste se dozvěděli, jak
komunikovat s dítětem s ADHD,
jak ho motivovat, a pochopit
jeho způsob vnímání světa?
Ve čtvrtek 8. 12. se bude v Centru
pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7 konat další kurz pro rodiče Jak vychovávat dítě s ADHD.
Rodiče zde získají nové tipy na
výchovu svého dítěte, dostanou
výchovná doporučení a tipy pro
efektivní komunikaci. Zaměříme
se také na posílení rodičovských

kompetencí. Lektorkami kurzu
budou naše dvě zkušené pracovnice, Mgr. Markéta Dobiášová
a Mgr. Blanka Burešová.
Více informací získáte a přihlásit
se můžete na: www.neklidnedeti.cz nebo u koordinátorky
Mgr. Martiny Sloukové, e-mail:
martina.sloukova@crsp.cz, tel.
731 140 011.


Bc. Lenka Havrlantová,
Centrum pro rodinu
a sociální péči

Kurz povedou zkušené lektorky

14. ročník festivalu Týden lidských práv v Brně

Živá knihovna měla i loni velký úspěch
Interkulturní fotbal, lidskoprávní Mikuláš, diskuze, filmy, živá
knihovna, Maraton psaní dopisů. Nejen to, ale mnohé další
nabízí od 4. do 10. prosince
spřátelené neziskové organizace v rámci letošního festivalu. Ten se koná při příležitosti

Dne lidských práv, který se každoročně slaví 10. prosince na
počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.
Letošní ročník vykopne v neděli
4. prosince Interkulturní fotbalový
turnaj, který bude tak rozmanitý,

jako naše společnost. Tak trochu
jiný Mikuláš navštíví v pondělí
kavárnu Tři ocásci a spolu s dětmi
upeče a nazdobí veganské perníčky. Nebude chybět ani zbrusu
nová pohádka od Blanky Fišerové
či drobná nadílka pro všechny.
Ve středu si v sociálním podniku
Bajkazyl nenechte ujít českou
premiéru filmu Hazaribagh: Toxická kůže, vyprávějící o pracovních
podmínkách v bangladéšských
koželužnách. Součástí večera
bude také výstava fotografií
„Poznej svoje boty“. Ani letos
nebude chybět Maraton psaní
dopisů-největší mezinárodní akce
na podporu nespravedlivě vězněných a jinak pronásledovaných
lidí. Napišme během čtvrtka co
nejvíce dopisů a pomozme měnit
životy lidí.
Živá knihovna poskytuje prostor

pro obohacující setkání s lidmi,
které byste v běžném životě třeba
nikdy nepotkali. Využijte ve čtvrtek
odpoledne příležitost půjčit si
k rozhovoru živou knížku-zástupce menšin žijících v ČR s jedinečným životním příběhem.
Jak legálně zajistit odbornou péči
při porodu mimo porodnice se
dozvíte na interaktivním semináři
nejen pro angažované rodičky
v sobotu 10. prosince dopoledne
v restauraci Secret of Raw. Celý
festival pak vyvrcholí sobotním
LidskoPARADE večírkem pro
všechny! v kavárně Tři ocásci.
Nejen zmíněné akce a podrobnější informace k nim, ale i další
program najdete na stránkách
www.tlpbrno.cz.

Martina Jenčková,
Amnesty International
Czech Republic

Rašínova nově pomáhá pohybem starším lidem
Oáza klidu v centru Brna odstartovala cvičení pro seniory.
Do cvičebního sálu v prvním
patře Lázeňského a relaxačního centra Rašínova mohou
senioři vyrazit každé úterý
a čtvrtek vždy od deseti do
jedenácti hodin dopoledne.
Specializované cvičení si dává za
cíl snížit výskyt onemocnění jako

diabetes, obezita nebo kardiovaskulární obtíže. „Když lidé pravidelně cvičí, tyto začínající nemoci
se ve stáří minimalizují. Cvičení
snižuje riziko rakoviny tlustého
střeva, prostaty a prsu, což je
dnes velice aktuální problém,
dochází díky němu k pomalejší
ztrátě svalové hmoty a síly,“ popisuje lektor. Jde především o prevenci, kterou dřív lidem zajišťoval

aktivnější životní styl. Nikdo ze
seniorů se navíc nemusí bát, že
budou cvičení příliš náročná.
„Nemučím nikoho v posilovně,
ale v sále děláme cviky, aby
starší lidé, kteří nejsou vůbec
zvyklí na pohyb, svaly prokrvili
cvičením s vlastní váhou a protahováním. Starší lidé každý rok
ztrácejí procenta svalové hmoty,
ať chtějí, nebo ne. Když cvičí, tělo

stárne pomaleji,“ upozorňuje zkušený instruktor. „Seniorům prospěje jakýkoliv pohyb, také plavání je ideální, na Rašínce máme
zrovna dole bazén s vířivkou
a saunu,“ doplňuje Střešík. Lekce
stojí osmdesát korun. Další informace najdete na webových stránkách www.lazne-rasinova.cz.

Mgr. Michaela Radimská,
STAREZ – SPORT, a. s.
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Sport

Tisíce návštěvníků veletrhu Sport Life zamířily k expozici Brna

Mladí volejbalisté při exhibici
V dubnu se majoritním vlastníkem Veletrhů Brno stalo město,
takže letošní ročník veletrhu
Sport Life přinesl novinku – historickou premiéru expozice
města Brna, kterou oficiálně
zahájil primátor Petr Vokřál.
Propagaci města na jedné z největších akcí svého druhu ve střední Evropě dostala na starost spo-

Vést děti ke sportu je důležité
lečnost STAREZ-SPORT, a.s. „Na
stánku města Brna se vystřídaly
sportovní osobnosti, nechyběly
rozhovory, autogramiády, prezentace sportů. Expozici navštívily
tisíce návštěvníků,“ shrnula Kristýna Rucki z Unie sportovních klubů města Brna.
Právě její členové tři dny obstarávali zajímavý program. Návštěvníci si vyzkoušeli zápas přímo

s členy klubu TAK Hellas Brno,
představila se mládež hokejové
Komety Brno, fotbalisté Zbrojovky
Brno, vodní pólisté KPS policie
Kometa Brno, florbalisté intelligence Bulldogs Brno, ragbisté
Rugby Club Dragon Brno, baseball Draci klub Brno, Volejbal Brno
i volejbalistky VK Královo Pole
Brno, basketbalistky KP Brno či
členové klubu Tygři JBC Brno.

Exhibici ukázaly také moderní
gymnastky TART MS Brno.
Mezi sportovními hvězdami nejen
brněnského sportu se objevili také
motocykloví jezdci Karel Abraham a Karel Hanika, kteří uspořádali besedu a autogramiádu.
Součástí expozice byl simulátor
formule 1 či Abrahamova závodní
motorka.
Odstartovala zde také mediální
kampaň k Hrám VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017, které
v červnu hostí největší moravské
město, došlo k představení sportů
a maskotů. Prostor dostalo také
nově vzniklé Brněnské centrum
sportovních nadějí, z. s.
Pokud jste veletrh Sport Life
nestihli, podívejte se na stránky
www.hrajemespolu.cz, kde najdete informace o jednotlivých klubech a sportech, do kterých se
vaše děti mohou přihlásit.


Mgr. Michaela Radimská,
STAREZ – SPORT, a.s.

Krasobruslaři poměřili své síly na tradiční Velké ceně Brna
O víkendu 22.–23. října 2016
hostil krasobruslařský oddíl TJ
STADION BRNO na domácí
půdě již 18. ročník závodu Velká
cena Brna. Sportovní událost
patří již tradičně k významným
krasobruslařským závodům
počítajících se do žebříčku
Českého poháru. Letos přijelo
do Brna poměřit své krasobruslařské umění 144 soutěžících z celé České republiky.
Nejpočetnější zastoupení měl
oddíl TJ Stadion Brno, a to téměř
v každé vypsané závodní kategorii. Celkem startovalo v soutěži
32 domácích závodníků a závodnic. Úspěšný nebyl pouze počet
domácích startujících, ale i zisk
cenných medailí, kterých pro
domácí barvy získalo devět
z nich. Ze zlatých kovů se radovaly Ivana Kratochvílová
v žačkách, Miluše Jelínková
v mladších žačkách a mezi nováčky ml. Michaela Pinková. Medaile
se stříbrným leskem získali žák
Lukáš Buksa, nejmladší žačka
Markéta Sukupová a ve starší
nováčkovské kategorii Anna Cerovská. Tři bronzové medaile
vybojovaly závodnice Klára Hra-

Vyhlášení výsledků soutěže mladších žaček
dilová v juniorské kategorii, Kateřina Nentvichová mezi žačkami
a Pavlína Sladká mezi st. nováčky.
Velmi pěkných umístění dosáhli
i ostatní závodníci a závodnice,
konkrétně dvanáct z nich v tzv. top
desítce.
Krasobruslařský závod odehrávající se v hale na Křídlovické ulici
navštívil i starosta MČ Brno-střed,
pod kterou tělovýchovná jednota
územně spadá, a ujal se slavnostního předávání cen. Kromě úspěchů závodníků ocenil starosta

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2016

Martin Landa i práci organizačního týmu v čele s ředitelkou závodu
Martou Sukupovou, Charlotou
Pruškovou a všech dobrovolníků,
kteří se ujali pořadatelské činnosti
s velkým elánem.
MČ Brno-střed patří k podporovatelům činnosti tělovýchovné
jednoty Stadion Brno, který patří
k největším a nejúspěšnějším krasobruslařským klubům v České
republice, a to již více než 50 let.
Potěšující bylo pro všechny aktivní členy oddílu rovněž pochvalné

vyjádření rozhodčí a předsedkyně
Českého krasobruslařského svazu Věry Tauchmanové. Ocenila
nejen úspěchy a výkonnost perspektivních krasobruslařů z pořádajícího klubu, ale i neustále
probíhající modernizaci krasobruslařské haly, která slouží sportovcům již od roku 1981 a poskytuje velmi dobré zázemí pro
závodníky TJ Stadion Brno i další
zájmové sportovní skupiny.


Gabriela Žilková Hrázská

Sport

Chystáme pro vás kluziště na Kraví hoře
Kluziště na Kraví hoře letos
zahájí sezonu na Mikuláše.
Pokud nám to počasí dovolí
a všechny práce na přípravu
kluziště půjdou podle plánu,
tak se začne bruslit už od
začátku prosince a bruslit se
bude do konce února 2017.
V letošním roce pro vás opět
připravujeme dvě kluziště, jedno pro veřejnost a druhé pro
hobby hokej.
Obě kluziště se nachází v přední části venkovního areálu a jsou
podle své polohy nazvány spodní a horní. Horní kluziště bude
sloužit na sportovní vyžití
v malém, tzv. hobby, hokeji. Led
bude vybaven hokejovými brankami. Bude ho možné pronajímat
v jednotlivých časových blocích

s jedním doprovodem
30 Kč.

I letos budou k dispozici dvě kluziště
po celý den a celý týden, od
pondělí do neděle. Vždy zde
bude možnost hodinového pronájmu a poté následuje úprava
ledu, která trvá také hodinu.
Zájem o kluziště je mimořádný,
pronájem objednávejte na e-mailu: vojacek@kravihora-brno.cz.

Cena pronájmu horního
kluziště je 500 Kč za
hodinový blok.
Vstupné na veřejné bruslení
zůstává stejné jako loni.

Dospělí zaplatí 50 Kč za
časový blok, děti do 15 let,
senioři, ZTP a ZTP/P a děti

Pokud vlastníte permanentní kartu, můžete ji využít i pro bruslení.
Nemusíte čekat u pokladny, vstupujete přímo přes turnikety jako
na venkovní areál.
Obě kluziště pro vás budou upravována odborně strojově, malou
a velkou rolbou. Na místě bude
k dispozici zázemí pro odložení
bot a prostor, kde bude možnost
přezutí.
Připravujeme pro vás již tradiční akci Žonglování na ledě, kde
si budete moci osobně vyzkoušet tuto zajímavou a těžkou disciplínu pod vedením zkušených
lektorů.
Informace
a aktuality najdete na www.kravihora-brno.cz v záložce Kluziště.
 (kad)

Časy jednotlivých bloků pro pronájem horního kluziště na hobby hokej:
Pondělí–neděle:

9–10 hod.

11–12 hod.

13–14 hod.

15–16 hod.

17–18 hod.

19–20 hod.

21–22 hod.

Časy pro veřejné bruslení na spodním kluzišti:
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek:
X
Sobota, neděle
9.00–10.15 hod.

11.00–12.45 hod. 13.45–15.30 hod.
11.00–12.45 hod. 13.45–15.30 hod.

16.15–18.00 hod. 18.45–20.30 hod.
16.15–18.00 hod. 18.45–20.30 hod.

Den s dětskou gymnastikou
Díky iniciativě místostarosty
Martina Schwaba a zastupitele
Davida Aleše z městské části
Brno-střed si mohly děti z mateřských škol zřizovaných touto městskou částí již podruhé
na brněnském výstavišti vyzkoušet cvičební sadu a pomůcky vhodné pro dětskou
gymnastiku.
Velkou podporu netradiční sportovní akci poskytla také nezisková
organizace „Sportuj s námi“ z Boskovic. V rámci mezinárodního
veletrhu sportovních potřeb a vol-

nočasových aktivit s názvem
SportLife proběhl také workshop
pro učitele a ředitele mateřských
škol, na kterém byli pedagogové
seznámeni s možnostmi, které
tyto cvičební gymnastické sestavy
poskytují, včetně instruktáže, jak
se sadou nového náčiní pracovat.
Jak děti, tak i pedagogové měli
o nové cvičební postupy velký
zájem. Akce se v rámci městské
části zúčastnilo bezmála 400 dětí.
Naplňuje se tak cíl radnice Brno-střed, kterým je zvýšení možnosti
předškolních dětí více sportovat
a cvičit.  Denisa Kapitančiková
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