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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

JIŘÍ VONDRÁK
Osobností měsíce jsme zvolili člověka, který
je jednou z nejvýraznějších postav současné
brněnské kultury. Povídali jsme si o jeho
záměrech a přáních i o současných aktivitách. Ptali jsme se ho také na Brno, jak se
mu líbí? A Jiří Vondrák říká: „Současné Brno
miluju. Podívejte se večer do centra, jak to
žije. A nejen mladými, studenty. I my starší
se chceme a dovedeme bavit.“
Listopad není ale jen měsícem nejrůznějších
kulturních akcí, na kterých se v Brně podílí,
nebo které sám realizuje. Předposlední
měsíc roku je také dobou, ve které si připomínáme i události z listopadu roku 1989.
I o tom se dočtete v rozhovoru s písničkářem,
publicistou, producentem, mužem mnoha
dalších P, Jiřím Vondrákem.

Pokračování na str. 15

Polárka zahájila sezonu Polárkovým dortem
Divadlo Polárka zahájilo na přelomu září a října sezonu festivalem Polárkový dort. První ročník
navštívilo několik stovek dětí
a rodičů. Přálo i počasí, a tak
leckterá rodina strávila v podstatě celý víkend v divadle a jeho
okolí. Kromě Polárkových představení na návštěvníky čekaly
koncerty, divadelní workshopy
a v neposlední řadě nově otevřená dětská kavárna.
Tereza Lexová a Jan Cimr, to jsou
nová jména ve vedení Divadla
Polárka. Usilují o to, aby se Dětský smích provázel celý festival
z divadla stal komunitní prostor,
a koncepci v divadle pro děti a mládež povaotevřený pro rodiče s dětmi, kteří sem mohou
žují za zcela klíčovou. Věří, že dětem pomápřijít trávit společný čas. Tuto myšlenku
há budovat si vztah k prostředí divadla,
vnímat ho jako bezpečné místo. Místo, kam
Zveme občany na
se budou i nadále rády vracet. Festival Polár17. veřejné zasedání Zastupitelstva
kový dort ukázal realizaci této vize v praxi.
městské části Brno-střed,
Kromě divadelních představení byl připraven
které se koná ve středu
i doprovodný program, na němž si Polárka

poprvé vyzkoušela, jakým způsobem by mělo divadlo fungovat
i během sezony.
Polárka na Tučkově ulici zahájila
na festivalu novou etapu svého
života. Poprvé se zde uvedla celá
řada novinek, které se v divadle
během léta intenzivně připravovaly. Návštěvníci tak mohou nově
posedět v dětské kavárně ve foyer
divadla, zúčastnit se celé řady
divadelních workshopů a svou
premiéru si odbyla i Malá scéna
divadla. Během festivalu hostila
hned tři díly Večerníčku z Polárky
pod názvem Příběhy skřítka
Můjtysvěta.
Festival zahájilo v pátek dopoledne představení Čaroděj ze země Oz, určené
pro předškoláky a nejmladší školáky. Na
zahradě za divadlem už se tou dobou chystaly divadelní workshopy, na kterých si mohly
děti hravou formou vyzkoušet, co obnášejí

Pokračování na str. 3
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v 16.00 hod. ve Společenském centru
radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Součástí programu zastupitelstva
jsou hovory s občany, a to vždy
v 17.00 hodin, bez ohledu na průběh zasedání.
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Znáte historii
radnice na
Dominikánské ulici?

Program
Klubu
Leitnerova

Informace z radnice
V ulici Hluboká začala
výstavba víceúčelového
hřiště
V těchto dnech začala plánovaná
obnova hřiště v okolí domů v Hluboké ulici, které bylo dříve ve velmi neudržovaném stavu. Na ploše
původního hřiště se nyní staví
víceúčelové sportoviště s mantinely a povrchem z umělé trávy.
Součástí hrací plochy, jejíž podloží bude odvodněno drenážními
trubkami, jsou i sloupky a brány.
Hřiště pro míčové hry (fotbal,
volejbal, basketbal, florbal, nohejbal, badminton, tenis a házenou)
bude oploceno ochrannou sportovní sítí do výšky čtyř metrů.
Nedílnou součástí jsou i terénní
modelace přilehlého okolí, vegetační úpravy a instalace lavic s opěradlem. Samostatná odpočívadla
budou v těsné blízkosti domů, aby
je k oddechu mohli využít především senioři. Zpevněna bude
vyšlapaná cesta, která dříve hřiště
křižovala a která vytváří napojení
na další domy v lokalitě. Celková
investice do úprav prostoru mezi
domy a v okolí domů v ulici Hluboká
číslo 3 a 5 spolu s víceúčelovým
hřištěm, pěšími trasami a mobiliářem je cca 2,5 milionu korun. Předpokládaný termín dokončení všech
stavebních prací je plánován na
přelom října a listopadu.

Oprava sochy na Parnasu
je ukončena
V říjnu proběhlo ukončení restaurátorské obnovy sochy Alegorie Evropy kašny Parnas na
Zelném trhu. Během kontrolních
dní za účasti zástupců městské
části Brno-střed, restaurátorky,
pracovníků Odboru památkové
péče Magistrátu města Brna
a Národního památkového ústavu

bylo potvrzeno, že dle plánu došlo
k očištění povrchu sochy, revize
druhotných doplňků, odstranění
nesoudržných, materiálově a tvarově nevhodných tmelů, zpevnění
kamene a domodelování detailů
některých významných prvků,
například ruky s žezlem. Následovalo dokončení povrchové
retuše tmelů a vysprávek, na
závěr byl povrch sochy opatřen
ochranným nátěrem a proběhla
demontáž lešení. Náklady na
rekonstrukci kamenného sousoší
z konce 17. století činí 244 000
korun, městská část Brno-střed
obdržela z Magistrátu města
Brna finanční příspěvek ve výši
120 000 korun.

Rada městské části Brno-střed podpořila tvorbu
handicapovaných autorů
Podpořit projekt s názvem Jedno
světlo mentálně handicapovaných
autorů z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Gaudium
se rozhodli na svém jednání radní
městské části Brno-střed. Organizátoři výstavy ze střediska volného
času Lužánky uspořádali netradiční výstavu v prostorách kanceláře veřejného ochránce práv.
Projekt Jedno světlo je prezentace
rozměrných keramických kachlů
handicapovaných autorů a rozměrných fotek renomovaného
fotografa Jindřicha Štreita s tématikou postižených osob. Každá
vystavovaná tvorba klientů domova je podporou pro jejich sebevědomí a další kreativitu. Jak pro
handicapované tvůrce, tak i pro
jejich rodiny je také ctí, že autorská
díla jsou společně se snímky světově uznávaného fotografa vystavována společně, navíc v budově
veřejného ochránce práv. Akce
získala kromě finanční podpory

Kašna Parnas na Zelném trhu
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Nejen na piáno v průchodu zahráli i kolemjdoucí členové YMCA Brno
ve výši 10 000 korun také záštitu
starosty městské části Brno-střed
Martina Landy.

Piáno v rekonstruovaném
průchodu vedle radnice
Prostor v průchodu pro chodce,
který spojuje Dominikánskou ulici
s Šilingrovým náměstím, v září
oživilo funkční a naladěné piáno.
Cílem iniciativy Klavíry pro Brno
je umisťovat do veřejného prostoru
piána, které jsou k dispozici pro
kolemjdoucí, kteří umějí hrát na
tento nástroj a mohou udělat
radost všem milovníkům hudby.
Zajímavé zpestření průchodu
v podobě piána potrvá během

příznivého počasí, v případě
náhlých mrazivých dní by bylo piáno z prostor odstraněno. Provozní
doba k využití pro klavíristy je
v čase od 9.00 hodin až do 22.00
hodin, aby nenarušovali noční klid.
Vedle pián umístěných již v Tyršově a Björnsonově sadu je tento
nepřehlédnutelný hudební nástroj
v pořadí třetím piánem v městské
části Brno-střed.

Rada městské části Brno-střed schválila nové
dotační programy
pro rok 2017
Radnice městské části Brno-střed podporuje kulturní, spor-

Pečovatelská služba Brna-střed sídlí na ulici Lipové

Informace z radnice
tovní, 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. Více informací najdete na
str. 4.

Den otevřených dveří
pečovatelské služby
Pečovatelská služba MČ Brno-střed se již tradičně zapojila do
celostátní akce Týden sociálních
služeb ČR. Den otevřených dveří
proběhl na pracovišti pečovatelské
služby Lipová 31 ve středu 5. 10.
2016 od 8.00 do 17.00 hodin.
V rámci Týdne sociálních služeb
se mohli zájemci seznámit s nabídkou terénních i ambulantních služeb a v zařízení mohli zhlédnout
prostory centra denních služeb.
Více informací o poskytovaných
službách se dozvíte na str. 5–6.

ZŠ Horní má nové sociální
zařízení u bazénu
Rada městské části Brno-střed
schválila na svém jednání k dalšímu hospodaření předání technického zhodnocení dlouhodobého
majetku Základní školy Brno v ulici
Horní 16, která je příspěvkovou
organizací městské části.V základní škole bylo nutné vybudovat
sociální zařízení u šaten bazénu
školy, a to z důvodu absence tohoto
vybavení pro doprovod dětí a veřejnosti využívající tamní bazén. Nově
postavené toalety se nacházejí
v prvním nadzemním podlaží
budovy v části technologické místnosti. Celková částka investice
v rámci stavebních úprav školy činí
193 056 korun.

Terénní sociální
pracovníci OSPOD
pomáhají ohroženým
rodinám
Ohroženým rodinám s nezletilými dětmi nyní v nové podobě

pomáhá Orgán sociálně-právní
ochrany dětí (dále jen OSPOD)
Brno-střed za pomoci vlastních
terénních sociálních pracovníků.
Během letních měsíců tohoto
roku posílil stávající tým OSPOD
o dva terénní sociální zaměstnance, zaměřující se na přímou
práci s rodinou. Síť sociálních
služeb v Brně je sice poměrně
hustá a pestrá, ale postrádá jistou pružnost a schopnost okamžitě zareagovat na nenadálou
krizovou situaci v rodině. Právě
řešení takto vzniklé situace
a další možnosti nyní nabízí
oddělení OSPOD Brno-střed
a jeho terénní pracovníci. S jejich
pomocí se daří zasahovat v případech nenadále vyhrocených
a vyžadujících okamžitou intervenci a podporu. Zaměstnanci
řeší s rodiči a osobami odpovědnými za výchovu a péči o děti
neodkladné záležitosti v oblasti
bydlení, sociálních dávek, vy hodnocují celkový stav a příčiny

negativních jevů, provádějí okamžitá opatření v rámci rodiny
a spolupracují s dalšími institucemi.
Původní představa pracovníků
Orgánu sociálně-právní ochrany
dětí městské části Brno-střed
o zajištění systémového místa
v systému péče o rodinu, kdy spolupracující organizace nemají volnou kapacitu pro přijetí rodiny do
péče, se nyní daří úspěšně naplňovat. Jen namátkou lze uvést
příklad, kdy se díky intenzivní práci terénních pracovníků podařilo
udržet bydlení mamince se čtyřmi
malými dětmi a v podstatě tak
předejít jinému, méně vhodnému
řešení rodinné situace. Cílem práce OSPOD Brno-střed je především zachování přirozeného
rodinného prostředí pro děti
a podpora a zlepšování podmínek, v nichž některé děti žijí.



Denisa Kapitančiková

Polárka zahájila sezonu Polárkovým dortem

První představení na malé scéně
Pokračování ze strany 1
všechny možné divadelní profese, od herce a režiséra až po
hudebníka či osvětlovače. Vrcholem dne pak byl koncert kapely
Bongo Bombarďák. Kapelník Jiří
Jelínek ukázal, že to s dětmi
opravdu umí. O to víc se můžeme těšit na únorovou premiéru
Cirkusu Unikum v jeho režii právě v Polárce.
Sobotní program odstartovalo
představení Děvčátko Momo

Možná budoucí herecká posila divadla Polárka
a ukradený čas a ani odpoledne
nebyla o diváky nouze. Často si
jen odskočili domů na oběd
a vrátili se, ať už na workshopy,
či na odpolední představení
Bratrů Lví srdce. Večerní Český
středověk pak měl skutečně
neopakovatelnou festivalovou
atmosféru včetně potlesků na
otevřené scéně a standing ovation na závěr.
V neděli se kromě Polárkových
představení objevil host festivalu, improvizační skupina Kama-

rádi nacvičených scének. Po
jejich, naprosto nepředvídatelné
a vždy vtipné show, přišla na
řadu kapela Polaris. Tu tvoří herci
a technici Polárky. Inscenovaného koncertu k zahájení sezony
se pak zúčastnilo úplně celé
divadlo, nechyběl ohňostroj
a obří Polárkový dort. Po této
závěrečné show festival ukončilo
představení Spalovač mrtvol
aneb Kabaret u Leoparda.
Divadlo Polárka tak oslavilo
zahájení nové sezony a nezbývá

než poděkovat všem hercům,
technikům a především divákům, kteří vytvořili skutečně festivalovou atmosféru a na celý
víkend tak ožilo divadlo i jeho
okolí. Dveře za posledními diváky se zavřely v neděli večer
a v Polárce je tedy načase chystat nové premiéry. V listopadu
diváky čekají hned dvě: Klapzubova jedenáctka a Škola Malého stromu. Polárka vás srdečně
zve.

(kad)
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Informace z radnice

Dotační programy pro rok 2017
Vážení žadatelé o dotace z rozpočtu městské části Brno-střed,
připravili jsme pro vás nový systém podávání žádostí o dotace.
Nově jsme dotační prostředky rozdělili mezi tři základní oblasti.
Pro každou oblast je stanovena celková alokace finančních prostředků. Lhůty pro podání žádostí se odvíjejí od termínu akce.

Oblast č. 1 je zaměřena na podporu aktivit v oblasti zdravotní,
sociální a občanských záležitostí. Celkový objem finančních
prostředků činí 500 000 Kč, které
budou rozdělovány ve třech kolech s následujícím časovým harmonogramem:

Součástí každého dotačního programu jsou i pravidla a hodnotící
kritéria poskytnutí dotace, která jsou dalším krokem k transparentnímu nakládání s veřejnými prostředky.
Bližší informace včetně vzoru žádosti o poskytnutí dotace naleznete na internetových stránkách www.brno-stred.cz, v sekci Potřebuji si vyřídit, odkaz Dotace a záštity.
 (red)

Kolo Termín zahájení
aktivity žadatele

Lhůta pro
podání
žádostí

Předpokládaný celkový
objem finančních
prostředků

Rozhodnutí
oznámíme do:

1.

1. 1.–30. 4. 2017

27. 10.–30. 11. 2016

200 000 Kč

10. 2. 2017

2.

1. 5.–31. 8. 2017

1. 1.–20. 3. 2017

150 000 Kč

5. 5. 2017

3.

1. 9.–31. 12. 2017

1. 4.–30. 6. 2017

150 000 Kč

5. 9. 2017

Celkem:

500 000 Kč

Podporovány budou zejména projekty zaměřené na spolkový život, občanské a svépomocné aktivity, jako
jsou např. kluby seniorů či mateřská centra a projekty aktivního stárnutí a zapojení seniorů, např. formou
dobrovolnické činnosti. Žádoucí je rovněž podpora projektů, které vhodně doplňují nabídku služeb profesionální zdravotní a sociální péče pro obyvatele městské části Brno-střed.

Oblast č. 2 je zaměřena na podporu aktivit v oblasti kultury,
sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Celkový
objem finančních prostředků činí
1 500 000 Kč, které budou rozdělovány v pěti kolech s následujícím časovým harmonogramem:

Kolo Termín akce
žadatele

Lhůta pro
podání
žádostí

1.

1. 1.–28. 2. 2017

27. 10.–30. 11. 2016

300 000 Kč

31. 1. 2017

2.

1. 3.–30. 4. 2017

1. 12.–31. 12. 2016

300 000 Kč

5. 3. 2017

3.

1. 5.–31. 8. 2017

1. 1.–28. 2. 2017

300 000 Kč

5. 5. 2017

4.

1. 9.–31. 10. 2017

1. 3.–30. 6. 2017

300 000 Kč

5. 9. 2017

5.

1. 11.–31. 12. 2017

1. 7.–31. 8. 2017

300 000 Kč

5. 11. 2017

Celkem:

Předpokládaný celkový
objem finančních
prostředků

Rozhodnutí
oznámíme do:

1 500 000 Kč

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl městské části na spolufinancování kulturních,
sportovních, vzdělávacích a volnočasových akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost,
fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity a také na
amatérské sportovní a další volnočasové akce pro veřejnost, zejména s důrazem na mládež. Finanční
podpora je určena především na akce místního významu.

Oblast č. 3 je zaměřena na podporu aktivit v oblasti životního
prostředí a péče o zeleň. Celkový
objem finančních prostředků činí
120 000 Kč, které budou rozdělovány ve dvou kolech s následujícím časovým harmonogramem:

Kolo Termín zahájení
aktivity žadatele

Lhůta pro

Předpokládaný celkový

Rozhodnutí

podání

objem finančních

oznámíme do:

žádostí

prostředků

1.

1. 3.–31. 7. 2017

1. 11.–31. 12. 2016

70 000 Kč

28. 2. 2017

2.

1. 8.–31. 12. 2017

1. 3.–30. 5. 2017

50 000 Kč

30. 7. 2017

Celkem:

120 000 Kč

Podporovány budou zejména projekty zlepšující životní prostředí a péči o zeleň na veřejných prostranstvích
a ve vnitroblocích, či výsadba květinových truhlíků v oknech směřujících do veřejných prostranství. Žádoucí
je rovněž podpora projektů, které vhodně doplňují veřejnou péči o zeleň ve spolupráci se správcem zeleně.
Finanční podpora je určena především na akce místního významu.

4
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2016

Informace z radnice

Stromy do města patří a lidé si jich přejí víc
V květnovém čísle zpravodaje
jsme zveřejnili článek o stromech v naší městské části
a ptali se vás, zda se ve vašem
okolí nacházejí místa, kde stromy nejsou a měly by být.
Dostali jsme hned několik tipů na
výsadbu, které jsme nechali prověřit odborníky z Veřejné zeleně
města Brna a Odboru životního
prostředí ÚMČ Brno-střed. Stromy si čtenáři přáli v Čápkově ulici,
na náměstí 28. října, Hlinkách
a v Nerudově ulici.
V Čápkově ulici bohužel nelze
chybějící stromy vysadit z důvodu blízkosti inženýrských sítí.
V minulosti nebyly normy pro
nutnou vzdálenost výsadby od
sítí dodržovány, nyní však probíhá dosadba podle stanovených pravidel, a to brání vysazení stromů v místech, kde dříve
rostly. Ostatní čtvercové prostory
kolem stromů chce Veřejná zeleň, a to nejen v této lokalitě,
opatřit novými zábranami proti
najíždění aut.
V parku na náměstí 28. října
městská část stromy dosadí,
suchou třešeň ve stromořadí se
Veřejná zeleň chystá na podzim
nahradit novou výsadbou, chy-

bějící stromy budou vysazeny
také na Hlinkách.
Nerudova ulice je nyní jak bez
stromů, tak bez ploch pro jejich
výsadbu. Nejdříve by zde tedy
musela proběhnout rekonstrukce ulice s vytvořením prostor pro
stromy, problémem by však nejspíše byly inženýrské sítě pod
povrchem.
Chybějící stromy bude Veřejná
zeleň dosazovat také na ulici
Kobližné, a to v podzimních měsících, kdy jsou pro zakořenění
nejpříznivější podmínky.
Osobně považuji výsadbu stromů ve městě za mimořádně
důležitou a podporuji vytvoření
co nejlepších podmínek pro to,
aby měly šanci dobře růst. Jednou z prvních vlaštovek je použití
speciálního prokořenitelného
systému a substrátu pro stro my, které se vysadí při plánované rekonstrukci ulice Gorkého.
I stromy, které budou mít na
povrchu chodníku menší prostor,
tím získají díky péči Veřejné
zeleně a Brněnských vodáren
pod chodníkem dobré podmínky
k růstu a životu.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka Brno-střed
Foto: Veřejná zeleň města Brna

Výsadba stromků na Údolní

V centru denních služeb nejste sami

Výlet do Löw-Beerovy vily se vydařil
Centrum denních služeb městské části Brno-střed poskytuje
ambulantní služby seniorům,
kteří nechtějí nebo nemohou
být sami, chtějí být ve společnosti svých vrstevníků a potře-

bují pomoc při zajištění osobní
péče. Pro naše uživatele připravujeme aktivizační program k posílení jejich schopností a dovedností. Naším
cílem je umožnit seniorům

Příjemné posezení v Domově Nojmánek
pobyt v příjemném prostředí
a za využití aktivizací podpořit
udržení jejich soběstačnosti,
začleňování do společnosti
a rozvoj vzájemné komuni kace.

Léto v denním centru
V letních měsících se uživatelé
centra denních služeb starali
o balkonovou zahrádku, kterou

Pokračování na straně 6
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V centru denních služeb nejste sami
Dokončení ze strany 5
společně založili na jaře. Průběžně sklízeli a zpracovávali
úrodu jahod, rajčat, salátových
okurek a paprik, které byly vždy
čerstvou a osvěžující přílohou
k obědům nebo k dezertům při
pobytu v centru. V srpnu si uživatelé velmi pochvalovali vy hlídkovou jízdu minibusem po
památkách města Brna, kdy
i částečně imobilní uživatelé měli
možnost navštívit Löw-Beerovu
a Jurkovičovu vilu, včetně malé
procházky jejich zahradami. Na
závěr výletu a díky krásnému
počasí se pokochali výhledem
na celé město Brno z hradu Špilberk. Začátkem září měli uživatelé centra denních služeb mož-

nost malého občerstvení a společného posezení na zahradě
s obyvateli Domova pro osoby
se zdravotním postižením Nojmánek. Společnost jim navíc pod
odborným dohledem dělala zvířátka, například různá plemena
pejsků a exotická lama.
Ve svém známém prostředí, na
terase centra denních služeb
MČ Brno-střed, si uživatelé velice užili tradiční společné grilování masa a jimi vypěstované
zeleniny, které proběhlo v polovině září.

Připravujeme další akce
v centru
„Pro naše uživatele se společně
s odbornými pracovníky snaží-

me stále připravovat zajímavé
akce přímo v prostorách centra.
Jedná se o různé besídky, přednášky, společné vaření a pečení,
oslavy narozenin, odborné trénování paměti a podobně. Připravujeme také návštěvy výstav,
divadel a zajímavých míst v našem městě,“ říká vedoucí centra,
Marie Šilerová.

Kde získáte další
informace
Centrum denních služeb je otevřeno celoročně každý pracovní
den od 8.00 do 14.30 hodin. Uživatelé do centra docházejí sami
nebo mohou využít dovoz
a odvoz autem pečovatelské
služby. Během pobytu lze zajistit

oběd. Služby jsou poskytovány
za úhradu na základě uzavřené
smlouvy.
Služby pro seniory poskytujeme
nejen v Centru denních služeb,
ale i prostřednictvím pečovatelské služby ve střediscích osobní
hygieny a u uživatelů v jejich
domácnostech.
Potřebné informace ke všem
službám centra můžete získat
buď osobní návštěvou centra
denních služeb MČ Brno-střed,
na Lipové ulici č. 31, nebo
na tel. číslech 543 212 702,
542 526 129, 542 526 335.


(kad)

Nezapomínejme na Den boje za svobodu a demokracii
Pro naše novodobé dějiny je
charakteristické úsilí o státní
samostatnost, svobodu a demokratický způsob vlády, který
dává lidem možnost spolupodílet se na věcech veřejných.
Během 20. století nám různé formy totalitních systémů chtěly tuto
devízu odejmout a nahrazovat ji
takovým způsobem vládnutí,
v němž by byla zcela potřena
lidskost, individualita, pravda
a odpovědnost každého jedince.
Ať již nacismus, založený na etnické a ideologické nesnášenlivosti,
který záměrně v lidech likvidoval
možnost rozhodovat o svém životě a přirozeně tak potlačoval i veškeré projevy svobodného uvažování, tak i komunismus, založený
zase na třídní nenávisti, dusil svobodné projevy lidského bytí stej-

Vzpomeňme si i letos na 17. listopad
ným způsobem. V roce 1939 vyšly
stovky lidí do ulic, aby daly najevo
svůj nesouhlas s okupační správou a uctily památku zavražděného Jana Opletala. Reakce tota-

litního systému však na sebe
nenechala dlouho čekat a vedla
k zatčení tisícovek studentů a profesorů, k popravám a uzavřením
vysokých škol, jakožto míst poten-

Komentované procházky Brnem
Zajímá vás historie Brna? Zajímá vás středověk? Chcete
vědět víc, chcete se někoho
zeptat? Pak doporučujeme
komentované prohlídky.
Pokud máte zájem odkrývat zjevnou i skrytou historii a krásu
našeho města, můžete se zúčastnit pravidelných komentovaných procházek s radním městské části Brno-střed Michalem
Doleželem.

 4. listopadu 2016, 18.00 hodin. Procházka po středověkém
Brně I. Místo srazu: Maketa Brna
na Moravském náměstí.
 11. listopadu 2016, 18.00 hodin. Procházka po středověkém
Brně II. Místo srazu: Maketa Brna
na Moravském náměstí.
 18. listopadu 2016, 14.00 hodin. Procházka po ústředním hřbitově města Brna. Místo srazu:
před vstupem na hřbitov z Vídeňské ulice.
 (red)
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Středověké Brno

cionální hrozby. O 50 let později
17. listopadu 1989 se znovu
především studenti rozhodli Jana
Opletala připomenout a vymezit
se tentokrát proti komunistickému
aparátu. Tehdejší reakce režimu
byla brutální. Tentokrát již ale
nebyla tato událost pro vládnoucí
režim symbolem utvrzení své
moci, ale naopak ostrého pádu.
V zajetí každodenních povinností
a stereotypního spěchu nám dnes
často uniká skutečný význam
a hodnota svobody, což nás může
oslabovat proti jiným nebo i stejným formám totality, které se nás
budou pokoušet vždycky nějak
lapit. Vzpomeňme si letos 17. listopadu především na ty, kteří nám
naši svobodu věnovali.


Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Informace z radnice

Znáte historii radnice na Dominikánské ulici?

Současný pohled na radnici ze Šilingrova náměstí
Komplex budov v současné
době patřících k radnici městské části Brno-střed je tvořen
hodnotnými objekty, jejichž
dějiny sahají až do samotných
počátků vzniku města Brna.
V rámci středověkého dělení
města do čtyř čtvrtí se budovy dnešní radnice nacházely
v tzv. Veselé čtvrti, v bezprostřední blíz kosti Brněnské
brány, stojící v místech dnešního Šilingrova náměstí,
a především pak v sousedství
klášterního kostela sv. Michala, s nímž je radniční areál
neodmyslitelně spjat.

Píše se rok 1091
V průběhu 12. století začala ztrácet na významu původní předměstská aglomerace v oblasti
Starého Brna, kde se patrně
nacházelo i raněstředověké
mocenské centrum, o němž se
k roku 1091 zmiňuje Kosmova
kronika. Nové osídlení se začalo
utvářet v jižní části současného
historického jádra města Brna,
kde také na skalní vyvýšeni ně vzniká zeměpanský kostel
sv. Petra. Díky archeologickým
výzkumům z posledních ně kolika desítek let víme, že prvotní, zatím nesouvislé osídlení,
bylo vymezeno dnešními ulicemi Dominikánskou, Panskou,
Jánskou a Orlí.
Naopak v severní části pozdějšího města dochází k již plá novitému usazování obyvatel až
počátkem 13. století v souvislosti s nově příchozími kolonisty
cizího původu.

Významným centrem lokace nových, především německy hovořících osadníků bylo okolí
dnešního Jakubského náměstí, na jehož místě byl mezi léty
1201–1222 vystavěn farní kostel sv. Jakuba.

Po roce 1201
Nejpozději ve třicátých letech
13. století byl rozměřen půdorys města a snad již v této době
započala také stavba městského
opevnění.
Sebevědomí brněnských měšťanů plynoucí z dynamického
hospodářského rozvoje městského útvaru vedlo představitele
města k realizaci myšlenky královských privilegií, která by vznikajícímu sídelnímu útvaru za bezpečovala právo a náklonnost
panovníka. Toto úsilí bylo završeno v lednu 1243 vydáním privilegií.
Plně konstituované město chráněné hradební zdí se dělilo na
samotné město uvnitř hradeb
(civitas) a na část mimo areál
hradeb (extra civitatem), kde se
nacházela rozsáhlá předměstí
(suburbium). Vytvořil se tak velice rozmanitý městský útvar,
nad nímž byl pro jeho ochranu
vystavěn někdy mezi lety 1260–
1275 mohutný hrad Špilberk.
Brno tak nakročilo do nové etapy
svého života.
Nutno podotknout, že výraznou
úlohu v etapě utváření města
sehrály také řeholní řády, které
postupně do Brna přicházely za
účelem budování klášterních
areálů.

Rybný trh s dominikánským klášterem před obléháním Brna Švédy

Blíží se rok 1300
Vznikající město Brno, kde se
mísilo původní slovanské obyvatelstvo s kolonisty z německy
hovořících zemí, bylo ideálním
místem pro misijní činnost středověkých řeholních řádů. K těm
vůbec nejstarším v Brně patřily
řády minoritů, herburských
panen a dominikánů. Právě
s dominikány a jejich někdejším
klášterem je spjat současný
areál radnice městské části
Brno-střed.
Dominikány pozval do vznikajícího Brna markrabě Přemysl
v letech 1228–1238 a věnoval
jim kostel sv. Michala s okolními
pozemky (část dnešní Nové radnice a radnice městské části
Brno-střed). Dominikáni nejprve
upravovali a rozšiřovali původní
kostel a v roce 1248 přistoupili
ke stavbě kláštera. Charakteristickou součástí všech klášterních areálů byla křížová chodba,
kterou měl přirozeně i brněnský
dominikánský klášter. Zdejší křížová chodba byla dokončena
někdy kolem roku 1300 v cistercko-burgundském stylu a v současné době představuje jednu
z nejcennějších gotických pa mátek města Brna. V místech
radnice městské části vznikly
nejpozději do roku 1350 obytné
a hospodářské budovy kláštera
a původní kostel byl zcela přestavěn na síňové trojlodí s dvěma řadami arkád a dlouhým
chórem. Původní orientace kostela byla oproti současnosti obrácená, s presbytářem směřujícím
podle křesťanských tradic smě-

rem k východu a se samostatně
stojící, bohatě členěnou věží.

Rok 1645 a dál
Tento stav a rozsah celého kláštera je zachycen ještě na vedutě
z roku 1645 od H. B. Bayera
a H. J. Zeisera. Po skončení třicetileté války však z důvodu
značných škod, které kostel
s klášterem utrpěly během obléhání Brna švédskými vojsky,
byl od roku 1655 vybudován
podle projektu Jana Křtitele Erny
kostel nový, s opačnou orientací
k západu a s dvěma monumentálními věžemi v průčelí, obracenými do Rybího trhu, dnes
Dominikánského náměstí. Stavba nového kláštera skončila
v roce 1675. Na ni navázal
v letech 1707–1711 Domenico
Martinelli stavbou konventního
křídla s barokní knihovnou při
ulici Dominikánské. V současné době se v místech klášterní
knihovny nachází podatelna
městské části Brno-střed.

Rok 1784
Období lesku dominikánského
kláštera končí v době vlády císaře Josefa II., který klášter v roce
1784 zrušil a areál se stal majetkem vojenské oděvní komi se. Dokonce se uvažovalo, že
i samotný kostel sv. Michala
bude přeměněn na vojenské
skladiště, což byl osud celé řady
jiných kostelů, např. kostela
sv. Mikuláše, který stával na
dnešním náměstí Svobody. Teprve důrazné protesty brněnských

Pokračování na straně 8
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Znáte historii radnice na Dominikánské ulici?
jehož existenci dodnes upozorňuje kartuše z roku 1808 nad
původním vchodem z Dominikánské ulice.

Od roku 1930

Část areálu radnice při Šilingrově náměstí v roce 1910
Dokončení ze strany 6
měšťanů vymohly, že císař v roce
1786 prohlásil kostel sv. Micha-

la za filiální kostel, náležící ke
katedrále sv. Petra a Pavla.
Za vlády Františka II. zde byl
zřízen biskupský alumnát, na

Nárůst magistrátních úřadů po
vzniku Československé republiky si počátkem 30. let 20. století vyžádal adaptaci někdejšího
zemského domu a části areálu
bývalého dominikánského kláštera pro potřeby městského
úřadu. Projekt byl zadán funkcionalistickému architektovi Josefu Poláškovi, který se snažil
o maximální zachování původní
podoby památky. Rekonstrukce
probíhala v letech 1934–1936
a později také v letech 1940 až
1942. Během těchto úprav byly
mimo jiné srovnány se zemí
drobné přístavky v Dominikán-

ské ulici a provedena stavba
nového schodiště z nádvoří
radnice směrem do Dominikánské ulice.

Michal Doležel,
člen Rady
městské části Brno-střed
Foto: Archiv města Brna
Použitá literatura:
Kuča, Karel: Památky Brna. Brno,
Odbor kultury Úřadu města Brna,
1991.
Svoboda, Aleš: Brněnské podzemí:
kniha druhá. Brno, R-ateliér,
2005.
Holub, Petr et al.: Ke stavu poznání
nezděné měšťanské architektury
vrcholně středověkého Brna. In:
Forum urbes medii aevi 2: sborník
příspěvků z konference FUMA konané 16.–18. 4. 2003. Brno, Archaia Brno, 2005.

Gratulace jubilantům z naší městské části nově
Milí občané městské části
Brno-střed, díky novele zákona o obcích vás můžeme, bez
nutného předchozího souhlasu, zvát na radnici a gratulovat
vám k významným životním
jubileím.
Chtěli bychom proto pro vás
jednou měsíčně připravovat příjemná společenská setkání na
radnici, která spojíme právě s gratulací k vašemu životnímu jubileu.
Jubilantem se můžete stát a akce

se zúčastnit, pokud máte trvalý
pobyt v městské části Brno-střed
a dovršíte v dané době 80, 85, 90

let a dále již každoročně své
významné životní jubileum. Na
akci budete zváni vždy v příslušném měsíci narození.
Budeme rádi, pokud sami projevíte iniciativu a pomůžete nám
rozšířit seznam jubilantů, a to
nejlépe vyplněním tiskopisu
s názvem Projevení zájmu
o akci jubilejní narozeniny
seniorů. Najdete jej ve vstupních prostorách obou budov radnice, tedy na Dominikánské 2
a Měnínské 4, na www.brno-

stred.cz, v sekci Životní situace.
Na Měnínské jej získáte také na
Odboru sociálním a zdravotním,
v 1. patře, dveře č. 106, u paní
Bronislavy Makaryszynové, tel.:
542 526 211.
Tiskopis Projevení zájmu o akci
jubilejní narozeniny seniorů
můžete vyplnit a doručit předem,
bez ohledu na datum narození.
Bude nám sloužit jako podklad
pro zaslání pozvánky při příležitosti vašeho dalšího životního
jubilea.
 (kad)

Máte zájem o jubilejní svatbu?
vují výročí svatby, slavnostně
obnovit svůj slib při jubilejním
svatebním obřadu v obřadní
síni Nové radnice.

Ilustrační foto
Úřad městské části Brno-střed
pořádá na přání manželských

párů jubilejní svatby, na kterých
si mohou manželé, kteří osla-
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K tomu, aby se mohla oslava jubilejní svatby zorganizovat, je nutné, aby sami manželé, jeden
z partnerů, nebo kdokoliv z rodiny,
kontaktoval náš úřad, informoval
nás o blížícím se jubileu a dohodl
detaily obřadu.
V současné době jubilejní sňatky
organizuje paní Eva Šobková, tel.:
542 526 210, z Odboru sociálního
a zdravotního, Měnínská 4, 1. pat-

ro, dveře č. 105. Od 1. 1. 2017
budou nově obřady jubilejních
svateb organizovat matrikářky,
paní Bc. Ivana Rozehnalová, tel.:
542 526 237 a paní Alena Křížová, tel.: 542 526 238, z Odboru
matrika, Dominikánská 2, Brno.
Úřad městské části Brno-střed
bohužel nemá žádný jiný zdroj
informací o datech výročí sňatku
našich občanů, než právě vás,
jubilanty, nebo vaše blízké. Neváhejte nás tedy kontaktovat, rádi
vám připravíme důstojnou jubilejní svatbu, na kterou budete
rádi vzpomínat.
 (kad)
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Celkem devět slavností letos zpříjemnilo nákupy na Zelném trhu

Doprovodnými akcemi na Zelném trhu chtěla městská část
Brno-střed společně s dalšími
organizátory potěšit návštěvníky centra města a znovu
přivést zákazníky na dlouho
rekonstruované náměstí.
Celkem se letos povedlo uspořádat devět slavností a festivalů.
Setkávání se u dobrého jídla
a pití se stalo oblíbenou součástí
brněnského dění.

Vivat Zelňák
Opakovaně na náměstí v průběhu sezony zaznělo provolání
Vivat Zelňák. Tak se totiž jmenovala série pěti slavností, na kterých jsme zvládli oslavit úrodu
řady plodin. Od jarního medvědího česneku, přes chřest, letní
jahody a třešně a rajčata až
po podzimní dýně a brambory.
Příjemná setkávání u atraktivní
nabídky pokrmů, které připravovaly vždy s akcentem na
oslavovanou plodinu vyhlášené
brněnské restaurace, doplňovala kuchařská show „U Věrušky
v kuchyni“, která inspirovala
k netradičnímu zpracování tradičních surovin. Nabídku roz šiřovaly nápoje studené i teplé,
alko i nealkoholické a široká
paleta slaných i sladkých po choutek a laskomin.

Family Fest
Mezigenerační akce uspořádaná k Mezinárodnímu dni rodiny
nabídla zábavu pro všechny
věkové kategorie, součástí bylo
třeba čtení s Knihovnou Jiřího

Mahena, kurz první pomoci, trénink paměti nebo divadelní představení pro děti. To vše zpříjemňovala nabídka různorodých
zdravých delikates.

Festival zdravé stravy
a pohybu
Akce představila moderní postupy vaření a přípravy jídel, ukázala půvab a blahodárnost jednoduchého jídelníčku a návratu
k přírodním zdrojům. Ochutnat
bylo možné raw stravu, bio produkty, superpotraviny i jídla upravená podle tradičních receptur,
to vše doplněné o ukázky zdravého pohybu.

Malé pivovary na Zelňáku
Pivní minifestival představil nefiltrovaná a nepasterizovaná piva
uvařená z těch nejlepších su rovin v malých pivovarech po
celé republice.
Desítku pivovarů s dlouhou tradicí i nedávno založených do plnila nabídka jihomoravských
vín, výborná káva a také lákavé
dobroty k zakousnutí.
Celou atmosféru doplnila a podtrhla vystoupení rockových kapel.

25. Brněnský biojarmark
Na přelomu září a října hostila
horní část náměstí Brněnský
biojarmark, který zde oslavil
čtvrtstoletí své existence.
„Mezi nabízenými specialitami
mohli nakupující nalézt certifikovanou českou biozeleninu
vypěstovanou bez umělých hnojiv, pesticidů a v souladu s kraji-

nou. Dále také maso, uzeniny
a mléčné výrobky z ekologických
chovů, mošty z lokálních odrůd
bělokarpatských jabloní, biovíno
z jižní Moravy a mnoho dalšího,“
shrnula za spolupořadatele,
Regionální sdružení Českého
svazu ochránců přírody Brno
a Ekologický institut Veronica,
Radka Matějíčková.
V doprovodném programu nesměla chybět ekologická poradna přírodního zahradnictví, kompostování a pěstování ovoce
a zeleniny bez chemie.
Děti se bavily v dětském koutku;
naučily se, jak poznat tradiční
zemědělské plodiny, v sobotu
také vlastníma rukama vyráběly
mošt a mrkvovou šťávu.
Dospělé nakupující pak potěšilo
vystoupení cimbálové muziky
Veronica, které si mohli vychutnat se sklenkou rozlévaného biomoštu či biovína v ruce.

„Doprovodné akce – slavnosti
a festivaly – jsme letos pořádali
na tržišti poprvé a jejich cílem
bylo přitáhnout pozornost zá kazníků zpět k nabídce ovoce
a zeleniny na náměstí po jeho
dlouhé rekonstrukci. To se myslím podařilo, obliba akcí postupně vzrůstala a akce zpříjemňovaly víkendové nákupy. Z ohlasů
prodejců i návštěvníků vyplývá,
že i díky jim se Zelný trh stal oblíbeným místem nejen pro nákup,
ale i pro setkávání a odpočinek,“
shrnula místostarostka Jasna
Flamiková letošní premiérový
ročník.
S pořádáním slavností a festivalů radnice počítá i do
příští sezony, podrobné informace a fotogalerie z letošního ročníku jsou umístěny na
www.trhynazelnaku.cz.


Marta Vojáčková
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Příprava rezidentního parkování pokračuje
Od května 2017 má být postupně zaváděno rezidentní parkování v prvních oblastech městské části Brno-střed. První
přijde na řadu historické centrum a postupně oblasti k němu
přiléhající.
Doposud radnice připravila šest
veřejných projednání s občany
a další budou následovat. Na nich
byli přítomní seznámeni s důvody
tohoto opatření, jeho připravovanou podobou a postupem prací.
Hlavním důvodem setkání bylo
posbírat od přítomných obyvatel
postřehy, připomínky a podněty
k situaci s parkováním v okolí
jejich bydliště a k veřejným prostorům, kterých se tato projednání týkala. Tyto postřehy jsou pro
nás nesmírně cenné, protože nikdo nezná situaci v jednotlivých
místech lépe, než lidé, kteří zde
bydlí a každodenně se zde pohybují.
Rezidentní parkování je celoměstský projekt, vzniká tedy
pod vedením statutárního města
Brna, a připravuje ho Odbor
dopravy Magistrátu města Brna.
Městské části na projektu spolupracují a podílejí se na nastavení
parkovacích režimů v jednotlivých ulicích. Brno-střed je jednou
z prvních městských částí, kde
bude systém zaveden. Zahájení
projektu je naplánováno na kvě-

ten 2017, vzdálenější oblasti od
historického centra se dostanou
na řadu nejdříve v roce 2018.

Dotazy z veřejných
projednání budeme
postupně zodpovídat zde
ve Zpravodaji.
Jak a kdy se dozvíme o zavedení rezidentního parkování
v naší ulici?
O postupu zavádění rezidentního
parkování budou občané včas
informováni tak, aby si stihli
v předstihu vyřídit vše potřebné
na pracovišti, které se zřizuje na
Zvonařce 5, z druhé strany Vaňkovky. Na vyřízení by měla stačit
jedna návštěva, další změny již
bude možné dělat elektronicky.
Možnost vyřídit přes internet
všechno se v současné době prověřuje. Kromě médií a informačních materiálů budou o průběhu
informovat internetové stránky
www.parkovanivbrne.cz, které se
v současné době zpracovávají.
Zde budou umístěny všechny
informace k tomu, co je třeba
k vyřízení rezidentní nebo abonentní karty, kdo má nárok na
jakou kartu, ceník a další informace. Ceník je v současné době
ještě ve stadiu projednávání. Pro
občany by měla fungovat i informační linka, informace bude zveřejňovat také Zpravodaj městské
části Brno-střed.

O veřejná projednání byl velký zájem
Co se stane s připomínkami
účastníků veřejných projednání? Bude k nim přihlíženo?
Připomínky, podněty a požadavky
účastníků besed předáváme po
prověření projektantům, kteří
zpracovávají jednotlivé oblasti
a budou využity při stanovení režimů. Řešitelné připomínky k veřejným prostranstvím, které není
možné řešit v rámci projektu rezidentního parkování, budeme řešit
zvlášť.
Co bude s přechodem přes
Údolní na křižovatce s Úvozem?
Bude vrácen při rekonstrukci ulice Údolní zpět na své místo.
V tuto chvíli již existuje řešení,

které odpovídá současným normám.
Jak bude systém zavedený
v ulicích, kde se stýkají dvě
městské části? (Bratislavská 59 – sousedí s Brnemsever)?
Oblasti rezidentního parkování
nekopírují hranice městských
částí, ale Brno je rozděleno do
funkčních celků tak, aby na sebe
nastavení režimů vhodně navazovalo. Tudíž by měly podmínky
být stejné pro část ulice nacházející se v Brně-střed i pro
druhou část, která spadá např.
pod Brno-sever.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka Brno-střed

Informujeme

V centru Brna otevřeli nový parkovací dům
Nový parkovací dům v centru
Brna začal na konci září sloužit
veřejnosti. Vzhledem k těsné
blízkosti Dominikánského náměstí se jmenuje DOMINI
PARK. Stojí na Panenské, vjezd
i výjezd je však situován na
Husovu ulici, v těsném sousedství hotelu International.
DOMINI PARK bude provozovat
městská společnost Brněnské
komunikace, která je investorem
stavby za téměř 250 milionů
korun. Připraveno je zde 361 parkovacích míst, z toho je devět míst
určeno pro osoby s omezenou

Vjezd do parkovacího domu je z ulice Husovy
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pohyblivostí, pro motocykly je
vyčleněno 10 míst a také je 20
místy pamatováno na vozidla
s pohonem CNG a LPG na střeše
parkovacího domu.
Stavba parkovacího domu byla
zahájena v říjnu 2014 podle projektu Atelieru Hrůša a společnosti
Atelier Brno. V nebytových prostorech v přízemí by měla do
budoucna vzniknout pobočka
Turistického informačního centra.
Ceny za parkování jsou za prvních 30 minut 15 korun, každá
započatá hodina podle denní či
noční doby je mezi 20 až 30 korunami.
 Daniel Zeman

Informujeme

Chcete vědět, kdy bude blokové čištění?
Společnost Brněnské komunikace a.s. spustila užitečnou
aplikaci, která vás informuje
a varuje před blokovým čištěním a možným odtahem vašeho vozidla.
Jde o novinku, která usnadní život
všem obyvatelům Brna. Cílem
aplikace je poskytnout přehledné
informace občanům o termínech
blokového čištění prostřednictvím
webové aplikace na počítačích na
stránce https://cisteni.bkom.cz.
Pro mobilní zařízení s operačním
systémem iOS a Android byla
vytvořena speciální aplikace, která nabízí pohodlnější uživatelské
prostředí, než je klasický web.

Webová aplikace je přehledná
Uživatelé ji najdou pod názvem
Brněnské komunikace nebo
bkom. K informacím o blokovém

čištění se v aplikaci dostanete
s registrací i bez registrace. Jako
neregistrovaný uživatel získáte

pouze základní přehled o probíhajících čištěních. Další funkce
jsou pak dostupné po registraci,
kterou můžete provést jak přes
webový formulář, tak i přímo z mobilní aplikace.
Jako registrovaný uživatel získáte
možnost nastavit si až dvě zájmové lokality (např. domov a zaměstnání) a budete upozorňován
na blížící se bloková čištění na
těchto místech.
Upozorňování probíhá formou tzv.
push notifikací nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy
týden, den a hodinu před zahájením čištění.


(kad)

Prodej dotovaných kompostérů v roce 2016
Od února 2014 mohou občané
města Brna kupovat dotované
kompostéry. Úspěšný projekt
dotovaných kompostérů pro
brněnské domácnosti pokračuje i v roce 2016.
Rada města Brna schválila v úterý
13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů typu K400 objemu 400
litrů a 290 ks kompostérů typu
K950 objemu 950 litrů. Cena jednoho kompostéru K400 je 1 150
korun a kompostéru K950 je 2 480
korun. Vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude

prodejní cena pro občany poloviční, tedy 570 korun a 1240
korun.
Žadatel o kompostér musí mít
trvalé bydliště v Brně, musí to být
fyzická osoba starší osmnácti let,
kompostér musí být umístěn
v Brně a žadatel musí absolvovat
školení o kompostování. Školení
o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to vždy od 18.00 hodin
v ENVIcentru brněnské spalovny,
Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je realizován následně po
proškolení.
Žádat lze prostřednictvím webo-

vého formuláře na www.miniwaste.cz, nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního
prostředí Magistrátu města Brna
na telefonním čísle: 542 174 552.

Prodej kompostérů bude zahájen
ve druhé polovině měsíce října
2016.
Kompostování přispívá k ochraně
životního prostředí. Snižuje se
totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může
využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku
napomáhá kompostování i ke
snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází
k ukládání vázaného kyslíku do
půdy.

Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna

Teplárny Brno dodají teplo bez starostí
Teplo bez starostí v nastávající
topné sezoně poprvé zahřeje
nájemníky více než 800 bytů
v městské části Brno-střed. Po
výběrovém řízení budou totiž
do bytových domů v majetku
Brna-střed dodávky tepla a teplé vody zabezpečovat Teplárny
Brno.
Právě jejich nabídku ve vypsané
soutěži na provozování domovních výměníkových stanic a kotelen vyhodnotila městská část jako
nejlepší. Hlavními kritérii přitom
bylo snížení nákladů na vytápění
a spolehlivost dodávek.
Od 1. ledna 2017 navíc Teplárny
Brno plošně snižují cenu tepla
o 5 %. V rodinném rozpočtu prů-

měrné domácnosti se toto snížení
ceny projeví úsporou asi 900
korun ročně.
Snížení ceny umožnila Teplárnám
Brno série opatření, která dlouhodobě vedou ke zvýšení efektivity při distribuci tepla, zejména
přechod z parovodů na horkovody, zvýšení efektivity zdrojů instalací nových kotlů, strategický
nákup zemního plynu a v neposlední řadě rovněž výrazné snížení provozních nákladů.
Nájemníci jistě ocení i další nesporné výhody. „Technici Tepláren
Brno, kteří budou mít jednotlivé
lokality na starost, mají s provozováním blokových výměníkových stanic i plynových kotelen
bohaté zkušenosti.

Osobně si už všechna zařízení
zkontrolovali a převzali do správy.
Nájemníkům zajistíme pravidelný
servis, revize dané zákonem či
nutné opravy,“ upřesnil generální
ředitel Tepláren Brno Ing.Petr Fajmon, MBA.
Teplárny Brno zásobují v současnosti téměř 95 tisíc domácností
v Brně a další stále přibývají.
Pro komfort svých zákazníků
zajišťují i rozúčtování nákladů na
teplo a teplou vodu. Jejich havarijní služba je nejdostupnější
a nejvýhodnější svého druhu
v moravské metropoli.


Eva Pinkrová,
Teplárny Brno
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Výstavba Janáčkova kulturního centra se přiblížila
V sobotu 1. října podepsali
primátor Petr Vokřál spolu
s ministrem kultury Danielem
Hermanem a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem
Haškem memorandum o financování projektu Sál pro Brno,
na jehož základě vznikne nový
koncertní sál pro Filharmonii
Brno.
Cílem stavby je poskytnout tomuto mezinárodně proslulému
hudebnímu tělesu důstojné podmínky pro vystupování. Nový sál
vyroste na rohu Besední a Veselé
ulice. Nabídne kapacitu 1250 míst

Memorandum je podepsáno

a akustické parametry nejvyšší
světové úrovně. Snahou města
Brna je zahájit stavbu na konci
roku 2017, tak, aby plynule navázala na první etapu, tedy stavbu
podzemních garáží, které zde
v současné době vznikají.
Do projektu je město Brno připraveno investovat 562 milionů
korun, stát 600 milionů korun
a Jihomoravský kraj 100 milionů
korun. Celkové náklady podle
aktuálního investičního záměru
dosáhnou 1 276 miliardy korun.


Daniel Zeman
Foto: MMB

Deštníky na České se líbily
Celé září zkrášlovaly cestu ulicí
Česká v centru města Brna
instalace dvousetpadesáti barevných deštníků. Nešly přehlédnout, lidé se s nimi nadšeně fotografovali.
Za iniciativou stojí místní platforma Živé město, která přišla
s ideou, a Nadace DRFG, která
projekt realizovala a financovala.
Cílem projektu, který se inspiroval
řadou jižních metropolí, je zvelebit
městský prostor a zpříjemnit jeho
obyvatelům přechod z letního
období do deštivého podzimu.
Deštníky se organizátoři inspiro-

Deštníky na České se staly hitem měsíce září

vali v několika jižních evropských
metropolích. „Podobné zastínění
jsem viděl ve španělské Malaze,
obrátil jsem se proto na Živé město s tím, že bychom mohli podobnou instalaci zařídit v Brně,“ popisuje, jak nápad vznikl, Petr
Kalousek, radní městské části
Brno-střed. Organizátoři do budoucna plánují i další projekty.
O co půjde, zatím prozradit nechtějí. „Prozradím pouze, že chystáme adventní trhy na Moravském
náměstí v úplně nové podobě
a pracujeme na unikátní ledové
ploše v centru města,“ uvedl Petr
Kalousek.
 (kad)

Na Zámečnické vzniklo první sdílené bydlení pro seniory

Byt je připraven k nastěhování
Začátkem října byl dokončen
první byt sdíleného bydlení
pro seniory v České republice.

V domě na Zámečnické ulici
bude mít nový domov v devíti
pokojích jedenáct seniorů.
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Byt o rozloze více než 400 čtverečních metrů má kromě devíti
pokojů společné prostory a sociální zařízení.
Společné obytné části jednotky
obsahují velký obytný prostor
s televizním koutem, jídelnou
a dostatečně kapacitní kuchyňskou sestavou.
Další společný prostor je řešen
jako klidová místnost pro čtení
a obdobné aktivity. V jednotce jsou
i skladové prostory, společná prádelna a místnost pro pečovatelskou službu.
Jedná se o novou formu bydlení
v České republice, která však
s úspěchem funguje například
v Dánsku, Holandsku, Rakousku
a dalších zemích.
Projekt je určen pro seniory, kteří

se ocitli v ekonomické nouzi a kteří současně chtějí žít ve společnosti dalších lidí. Jedná se o alternativu k domům s pečovatelskou
službou.
Již 23 zájemců si podalo žádost,
aby zde mohli bydlet. Vybere je
bytová a sociální komise města
a nastěhují se do Vánoc.
Rekonstrukce prostor stála
téměř 7,2 milionu korun. Jestliže se projekt osvědčí, plánuje
město Brno vytvořit i další
podobné byty.
Další informace a přihlášku je
možné nalézt na internetové
adrese http://www.css.brno.cz.


Daniel Zeman
Foto: MMB

Naše školy

Projekt Erasmus+ aneb Cizí jazyky nám nejsou cizí

Součástí programu byla i prohlídka Vídně
Naší škole, ZŠ Antonínská
Brno, se podařilo získat grant
EU ERASMUS+ pro učitele.
Téměř po ročních přípravách
pedagogové mohli odjet na
studijní pobyty do Irska a Rakouska. Chtěli bychom se
s vámi podělit o naše zkušenosti a zážitky, které vás možná budou motivovat k zapojení
se do podobného projektu.
Do Vídně získávat nové zkušenosti odjely v červenci a v srpnu
dvě učitelky německého jazyka

na prvním stupni Marie Kottová
a Jana Francová. Absolvovaly
zde dvoutýdenní metodickodidaktický kurz, propojený s poznávacími aktivitami rakouských
reálií a kulturních tradic ve vzdělávacím institutu Actilingua. Každý den byl organizovaný velmi
pěkný večerní program, nejrůznější prohlídky galerií a muzeí,
výlety do okolí Vídně, projekce
rakouských filmů, nebo kurzy
vídeňského valčíku či vaření.
Do Irska se na přelomu srpna
a září vydala Irina Sialini, vyuču-

Kurz v Irsku byl po všech stránkách zážitek
jící angličtiny, a Jana Horáková,
vyučující matematiky a zeměpisu. Každý z pedagogů se na
Smaragdový ostrov vydal s jiným
cílem.
Irina Sialini si vybrala didakticko-metodický kurz, zaměřený na
hudbu a dramatizaci ve výuce
angličtiny pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Jana Horáková používá ve výuce
matematiky a zeměpisu metodu
CLIL a potřebovala zlepšit své
komunikační dovednosti. Vybrala si proto intenzívní kurz všeobecné angličtiny. Kvůli zamě-

ření se obě kolegyně ocitly v rozdílných skupinách, což se nakonec ukázalo jako plus, protože
si mohly vyměňovat odlišné zkušenosti, cenné informace a postřehy ze svých kurzů.
„Můžeme prohlásit, že náš studijní pobyt v Rakousku i v Irsku
byl zkušeností k nezaplacení. Do
Brna jsme se vrátily plné nových
nápadů a podnětů, nabité energií a s chutí rozvíjet se dále,“ říká
autorka článku.

Mgr. Irina Sialini,
ZŠ Antonínská Brno

Školáci v Husově ulici mají opravenou tělocvičnu

Dospělí předali tělocvičnu dětem
Zprovoznění tělocvičny Mateřské a Základní školy v Husově
ulici, jíž je městská část Brno-střed zřizovatelem, se dočkali
na začátku října žáci a jejich
pedagogové.
Slavnostního otevření rekonstruované tělocvičny se zúčastnila Michaela Dumbrovská,
místostarostka městské části
Brno-střed, která přestřihla pásku
spolu s ředitelem školy Roma-

Nová tělocvična se dětem líbí
nem Tlustošem. Rekonstrukce
probíhala od června letošního
roku.
Celková rekonstrukce školní
tělocvičny, která činila bezmála
2,8 milionu korun, spočívala
především v odizolování, sanaci
a provedení nové sportovní podlahy. Dále byl vyměněn stávající
dřevěný obklad a vestavěné
sportovní pomůcky. Nově byly
provedeny i krycí sítě oken
a dveří. Součástí rekonstrukce

byla i sanační opatření na obvodových stěnách formou injektáže
z vnitřní strany a umístěním pásu
nopové fólie ze strany venkovní.
Řešený objekt je nemovitou kulturní památkou, a proto bylo
nutné provádět práce v souladu
se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu
města Brna.
Kromě právě opravených prostor
tělocvičny školy v Husově ulici
číslo 17 již letos proběhla rekon-

strukce tělocvičny na 28. října,
přičemž probíhají další úpravy
sportovních prostor v MŠ a ZŠ
Křídlovická a MŠ a ZŠ Kotlářská.
Vedení radnice se snaží aktivně
podporovat sportovní aktivity
školáků a vyrovnat tak dlou hodobý problém v této sféře
u všech příspěvkových organizací, jichž je městská část zřizovatelem.


Denisa Kapitančiková
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Prevence

Kybernetická bezpečnost
Na podporu bezpečnosti v kyberprostoru byl měsíc říjen
2016 vyhlášen Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti. Jednalo se o informační
kampaň o kybernetické bezpečnosti zaměřené na občany.
Cílem kampaně bylo navodit
změnu ve vnímání kybernetických hrozeb, dbát vyšší pozornosti a bezpečnosti v kyberprostoru.
Pokud je činnost v kybernetickém
prostoru (virtuální, např. internetový prostor) svázaná s trestnou
činností, jako jsou útoky na osobnost, vydírání, šíření pomluv na
sociálních sítích, krádeže dat platebních karet, dětská pornografie
a další, dochází ke kybernetické
kriminalitě.

Kybernetická kriminalita
Nastoupila v okamžiku, kdy se
počítače staly dostupnou možností pro celou populaci. Jedná
se o sofistikované podvody
a trestnou činnost odehrávající se
v kyberprostoru.
V kybernetickém prostoru dochází k celé řadě protiprávních
jednání. A to od porušování autor-

ských práv, jedná se například
o hudební, filmová či literární díla,
až po další druhy trestné činnosti,
například neoprávněné nakládání
s osobními údaji a různé druhy
činností spojené se šířením informací, jako je šíření pornografie,
pomluvy nebo nebezpečné vyhrožování.
Poměrně mohutné a stále častější
jsou útoky na funkčnost počítačů
prováděné prostřednictvím počítačových sítí. Útoky spočívají
v tom, že velké organizované skupiny mohou útočit na počítačovou
infrastrukturu a snaží se poškodit
či zamezit její fungování. Podobně
letos v květnu hackeři napadli web
Senátu a tímto činem údajně
chtěli protestovat proti schválení
právní normy. Stránky Senátu
nebyly dostupné zhruba od 21.00
hodin do půlnoci.
Problém s pitnou vodou také způsobil kolaps webových stránek
Brněnských vodáren a kanalizací.
Tisíce lidí si chtěly ověřit pravdivost informace o kvalitě vody
a v jeden okamžik přistoupily na
web BVK, který nápor neunesl.
Webové stránky byly následně
nedostupné zhruba dva dny.
Druhá, a ještě sofistikovanější

a nebezpečnější úroveň, je snaha
nabourat se do obsahu zpráv
nebo dat, které jsou v počítači
zpracovány. Většinou se jedná
o nabourání do zpráv mediálně
známých lidí, běžné populace
nebo do dat bank a spořitelen.
Tyto informace slouží hackerům
k vydírání.
Podle informací, které proběhly
tiskem začátkem letošního roku,
hackeři, kteří prolomili soukromou
e-mailovou schránku premiéra
Sobotky, z ní stáhli desítky zpráv.
Věc prověřovala policie.

Jak minimalizovat riziko
napadení počítače virem?
• Kvalitní antivirový program
je základ, jeho aktualizace je
důležitá.
• Důležitý je i antispywarový
program, pokud používáte internetové bankovnictví. V operačním programu Windows
bývá již nainstalovaný. Je dobré
mít zapnuté automatické aktualizace. Ty vás automaticky upozorní na dostupnost aktualizace
a provedou její instalaci.
• Efektivní ochrana – Firewall,
tato brána blokuje, případně
povoluje přístup do vašeho počí-

tače. Je důležité, aby byla vždy
aktivní, nikdy ji nevypínejte.
• Používejte bezpečné, zapamatovatelné heslo.
• Zodpovědný přístup – pozorně čtete veškeré informace
a zprávy na webových stránkách a v e-mailové poště. Stahujte soubory, které jsou bezpečné, nenavštěvujte stránky,
které jsou nebezpečné, jinak
může dojít k napadení počítače
virem a nevratné ztrátě dat.
• Neotvírejte pochybné soubory, odkazy a přílohy v e-mailové poště. Ignorujte zprávy
typu Česká spořitelna má novou adresu http://www... Jedná
se o podvrh – přesměrování na
stránky, které nepatří České
spořitelně! Adresu si vždy
vyťukejte do prohlížeče.
• Vše důležité zálohujte na flash
disk, CD, DVD apod.
• Pokud je PC napaden virem,
navštivte autorizovaný servis.
Na závěr je nutné zdůraznit, že
kybernetická bezpečnost je výsledkem odpovědného chování
uživatele při využívání informačních a komunikačních technologií
v praxi.

Ludmila Zrůstová

Názory zastupitelů

Když se můžete posadit na elektrický stožár
Na fotografii
vidíte pěknou
ukázku toho,
jak dobré příklady mohou
táhnout a jak
by měla vypadat symbióza
občan – zastupitel – úředník.
Vše začalo, když OS Masarykova
čtvrť poprosila Odbor životního
prostředí naší radnice o odstranění již zbytečných sloupů elektrického vedení z okraje parku
u koupaliště na Kraví hoře. To se
povedlo a poté, co jsme za tuto

aktivitu veřejně poděkovali, všiml
si toho jeden obyvatel ze Schované a přišel s podnětem, že i na
jejich ulici je takový osamělý elektrický „kůl v plotě“ a zda by s tím
nešlo něco udělat. Iniciativa z facebooku tak přešla přese mne do
správných rukou zmíněného
odboru, který si i s tímto skvěle
poradil.
Na konci akce však vznikl zajímavý nápad, ke kterému zbytky sloupu přímo vybízely: nějak využít
jeho nohy. A tak se ze sloupu
vyloupla slušivá jednoduchá lavička, která se bude všem kolemjdoucím v kopci určitě hodit. A zjev-

ně ji ocení i čtyřnožci. Když město
Brno nedávno přišlo s novinkou
– projektem RE-USE aneb Druhý
život, jenž má za cíl opětovné
využití starých výrobků, které
mohou odevzdat v několika sběrných dvorech – nikdo by neřekl,

že se do takové akce může pomyslně zapojit i vysloužilý sloup
elektrického vedení.
A na závěr další pozitivní zpráva:
Odbor životního prostředí aktuálně zajistil odstranění dalšího sloupového sirotka, tentokrát na ulici
Dvorského.
Děkuji odboru za jeho aktivitu
i u takových drobností, které však
napomáhají tomu, že je náš veřejný prostor zase o kousek hezčí.


JUDr. Michal Závodský,
zastupitel (nez. za SZ)
Foto: Aleš Láník

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

Jiří Vondrák: Ochraňujme lidské hodnoty v jakýchkoliv situacích!
tického, citlivého a nestydím se říct
– něžného. Je to umělec vpravdě
lidový. Já měl tu čest a štěstí, že
jsem mohl o něm už v minulých
letech natočit dva filmy. Jeden z dílů
cyklu Básníci Evropy a dokument
k jeho osmdesátinám Jiří Suchý…
v takový krásný společnosti. Můj
dárek k jeho letošnímu jubileu se
jmenuje Moje souboje a boje
a Česká televize ho v premiéře
odvysílala v předvečer narozenin
pana Suchého. Pouštěli jsme ho
také přímo v Semaforu při oslavě.
Pan Suchý měl radost. A já dvojnásobnou.

Profil
Jiří Vondrák, vlastním jménem Jiří
Vondráček, se narodil 7. března
1954 v Litoměřicích, ale první třídu
již dokončil v Brně. Stejně jako dvě
střední školy maturitou. Veřejně
začal koncertovat v roce 1969 se
znalostí pár kytarových akordů,
v duu Vondrák a Bodlák. V osmdesátých letech vytvořil s Pavlem Váněm a perkusionistou Richardem
Laškem seskupení Bowle, aby pak
stovky vystoupení zúročili vydáním
CD Bowle 92–93 Live. Jeho prvním
hudebním CD bylo ale sólové album
Šansony a písně z roku 1994. V té
době se již věnoval také televizní
tvorbě a s úspěchem i za hranicemi
se již hrála poetická a hudební koláž
Skutečně jsem nechtěl ublížit nikomu, kterou v roce 1989 napsal pro
Divadlo Husa na provázku. Jiří je
skutečnou renesanční osobností.
Na svém kontě má na 140 dokumentárních filmů, deset knih, pět
autorských CD a čtyři divadelní hry.
Řada jeho realizací byla po právu
oceněna laickou veřejností i odbornými porotami. Za všechny jmenujme televizní dokument Naděje
a stesky Bulata Okudžavy, na který
navázal dalšími dvanácti dokumenty vytvořenými pro cyklus Básníci
Evropy (mj. i Donovan, Hugues
Aufray či Ian Anderson z Jethro Tull).
K ceněným patří také dokument
Jarek a Amadeus (Jaromír Nohavica přebásnil libreto opery Cosi fan
tute), cyklus Back beat o legendách
světového rocku či cyklus o historii
československého folku Legendy
folku a country, který přetavil i do
knižní podoby. Jeho nejprodávanější knihou je Uprostřed běhu, životopisná kniha o Miroslavu Donutilovi. (Více na www.vondrak-jiri.cz.) Je
ženatý, s manželkou Janou má dvě
děti, Kristýnu a Jiřího. Když nepíše,
netočí, nezpívá či nehraje, snaží se
věnovat právě rodině.

Listopadový kalendář Jiřího Vondráka je zaplněn nejrůznějšími
akcemi dokladujícími šířku jeho
uměleckého rozkročení, ale naše
povídání nemohlo nerezonovat
ještě významnými událostmi
minulého měsíce.Vrcholilo mezinárodní turné k poctě Bulata
Okudžavy, v jehož rámci písničkáři z šesti různých zemí zpívali
ve svých jazycích písně tohoto
uznávaného barda a právě Jiří
Vondrák byl zástupcem České
republiky. Režíroval také koncert k pětapadesátinám skupiny
Synkopy 61, který v nejbližších
dnech uvede Česká televize,
a společně s předními brněnskými umělci uvedl do života svoji
prozatím poslední knížku Potulný básník věnovanou Bobu
Frídlovi. Účastnil se také narozeninové oslavy legendy české kultury Jiřího Suchého, a to i s neobvyklým dárkem, o kterém sám
oslavenec řekl: „Přiznám se, že
ač je mi pětaosmdesát, ještě nikdy jsem nedostal k narozeninám
film, a ještě ke všemu o své osobě. Je to opravdu originální dar.
Film vznikl tak, že si mě pan Jiří
Vondrák posadil do křesla, kladl
mně otázky a já na ně odpovídal,
odpovídal, odpovídal. Aniž bych
tehdy tušil, jak on s tím naloží.
Jak znám ale pana režiséra, který
už o mně natočil dva filmy, poradil si s jeho zpracováním na
výbornou.“

Jak se vám poslouchají taková
slova? Jaká byla oslava?
Pan Suchý je skutečná legenda.
Poznal jsem ho jako člověka empa-

Cyklus Básníci Evropy vlastně
nastartoval pořad o Bulatu Okudžavovi. Byli jste přátelé?
Poprvé jsem se s ním sešel už
v roce 1990 na jeho chatě u Moskvy. Slíbil, že k nám přijede, až od
nás odejdou sovětští vojáci. Po pěti
letech jsem ho přivítal v Brně, koncertoval tady a já s ním natočil
dokument. Před dvěma lety jsem
k jeho nedožitým devadesátinám
připravil k vydání reedici alba jeho
písniček a vyšla kniha, kterou jsem
nazval Okudžava, aneb od Nohavici k Provázku.
Příští rok v červnu to už bude dvacet let, co nás opustil. A jak napsal
jeden z novinářů: Bulat Okudžava
byl a stále je také důkazem toho,
že Rusko kromě putinovské agrese
nabízí i hodnoty s opačným znaménkem. Bulat je v mém životě
samostatné téma, které mě bude
provázet do konce života. Byl jsem
o třicet let mladší, ale myslím, že
mezi námi bylo něco, co se dá
nazvat přátelstvím.

Ve svém životě se úspěšně
prezentujete v mnoha činnostech
a profesích. Čím jste byl a jste nejvíc?
Jeden novinář mi před časem
v souvislosti s mými aktivitami přečetl v abecedním pořadí asi dvacítku profesí a ptal se mě na totéž.
Vím, že v tom seznamu byl básník,
divadelník, dokumentarista, dramaturg, muzikant, principál – to
v souvislosti s Divadlem šansonu,
které jsem v Brně provozoval a rád
bych jeho činnost časem obnovil.
Byl tam taky režisér, scenárista…
a končilo to zpěvákem. A já skutečně po těch téměř padesáti letech umělecké činnosti mohu říct

s „kolegou“ Janem Nerudou – vším
jsem byl rád (úsměv).

Na fotce jste se svým dlouholetým
souputníkem Antonínem
Jarošem, zvaným Bodlák. Vzpomínáte si na vaše první setkání?
Za tři roky to už bude padesát let,
co jsme se poznali. Bylo to na jedné
diskotéce, kde se dvěma puberťákům po kofole s rumem neudělalo
jaksi dobře. Seznámili jsme se
v dosti nedůstojné poloze, ale o to
důstojnější pak byla a je naše společná muzikantská cesta (úsměv).
První vystoupení jsme měli už v tom
roce 1969. Na pódium nás vystrčil
Franta Kocourek. O deset let později
jsme se stali profesionálními muzikanty a začali jsme doprovázet zpěvačku Froso Tarasidu. S příchodem
Michala Poláka se naše duo rozšířilo na trio Bodlák – Vondrák – Polák.

V minulém režimu jste měl pro
svoje protisocialistické smýšlení
„tvůrčí i interpretační problémy“.
Jak jste přivítal 17. listopad?
V pátek 17. listopadu 1989 jsme
měli sVladimírem Morávkem první
čtenou zkoušku mé první hry pro
Provázek. A do toho telefon, že se
v Praze něco děje. V neděli jsme
jeli hrát do Polska a teprve tam mi
to došlo. Před naším vystoupením
v bluesovém klubu vyběhl po
našem ohlášení jeden z diváků
k mikrofonu a vykřikl – v Československu jsou komunisti v …... A bylo
to! (Úsměv).

Váš ateliér je v Nerudově ulici,
centrum Brna znáte velmi dobře.
Jak se vám líbí?
Současné Brno miluju. Podívejte se
večer do centra, jak to žije. A nejen
mladými, studenty. I my starší se
chceme a dovedeme bavit (úsměv).

Vstupujeme do času bilancování,
plánů a přání. Co chystáte?
Už zkraje ledna začínám točit další
film. Bude o víře a vírách. Jmenuje
se Hovory klauna s Bohem a tím
klaunem bude Jiří Suchý. Každé
takové setkání s ušlechtilým člověkem, a měl jsem to štěstí jich pár
blíže poznat, ve mně utvrzuje pocit,
který bych vyjádřil oním přáním:
ochraňujme lidské hodnoty
v jakýchkoliv situacích!

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Inzerce

Ordinaýní hodiny:
po: 1300 – 1800
út: 800 – 1300
00
00
t PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY st: 800 – 1400
ýt: 8 – 14
 MODERNĊ VYBAVENÁ ORDINACE
pá: 800 – 1200
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MUDr. Procházka Pavel
MDDr. Líšková Lenka

S - SERIES

KOMFORT V POHYBU

Stomatologie je vybavena
nejmodernċjším
rentgenovým pěítrojem pro
panoramatické snímky.

"OHMJDL¼[OBèLBFMFLUSJDLØDITLÕUSŁ4UFSMJOH
TF[BEPCVTWÄFYJTUFODFTUBMBTZOPOZNFN
TQPMFIMJWPTUJBCF[QFèOPTUJ
4OPWØNJLPNGPSUOÈNJTLÕUSZ44FSJFTTF
QPIPEMOöQĭFQSBWÈUFOFKFOEPO¼LVQOÈIP
DFOUSB BMFJEPQĭÈSPEZ
4LÕUSZKTPVOBWSyFOZUBL BCZTQMOJMZ
O¼SPèO¼LSJUÄSJBLByEÄIPVyJWBUFMF
.PIPVTFQPDIMVCJUOFKFOWZOJLBKÈDÈNJ
KÈ[EOÈNJWMBTUOPTUNJ EZOBNJLPVQPIZCV
BOBETUBOEBSEOÈNCBMÈèLFNGVOLDÈ BMF
J{EFTJHOFN LUFSØ[BVKNFOBQSWOÈQPIMFE

Dentaria
i stomatologie
l i s.r.o. | Purkyĕova 93, Brno 612 00
541 321 244 |  info@dentaria.cz

8[WzKLVGPCwÉRQF\KOPÉCMEG

C\ÉUMGLVGUNGXW

800 900 809
15 % INFO@MEDICCO.CZ

/QuickiewheelchairsCZ

OBYTNÝ SOUBOR
VÍDEÿSKÁ, BRNO
ZAHÁJILI JSME PRODEJ BYTč
POSLEDNÍ ETAPY V TÉTO
LOKALIT÷

XÊEPGå

25 pro
letVás
Tel.: 543 235 507

www.komfort.cz
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Inzerce

www.plavacci.com
PŘIJĎTE SI ZAPLAVAT S PLAVÁČKY A UŽÍT SI LEGRACI, PLAVAT DĚTI NAUČÍME,
VE VODĚ SI ZAŘÁDÍME – KRAVÍ HORA – KURZY PRO DĚTI OD 1 ROKU DO 12 LET
- děti od 1 roku – lekce plavání ve vířivce
- děti od 3 let – hravé lekce v hrátkovém bazénu s rodiči i bez rodičů
- děti od 6 let – zdokonalovací lekce plavání v dráze
S DĚTMI OD 6 MĚSÍCŮ PLAVEME NA TŘ. GENERÁLA PÍKY 11, BRNO

Budiž teplo!
Zveme vás na dny otevřených dveří do Tepláren Brno.
Rádi všem ukážeme naše provozy při komentovaných
prohlídkách. Objevte s námi tajemný svět tepla a elektřiny!

Úklidová společnost s dlouholetou tradicí přijme
PRACOVNÍKA NA ÚKLID
tLBODFMÈżÓo#3/045Ļ&%
tTŘJTUÓDÓNTUSPKFNo#3/0,3«-07010-&
t/ÈQMǪQSÈDFÁLMJEBENJOJTUSBUJWOÓBÝLPMOÓCVEPWZ
t1SBDPWOÓEPCB1Po1È,SÈMPWPQPMFoIPE#SOPTUǲFEoIPE
t/ÈTUVQIHNED, QSBDPWOǔQSÈWOÓW[UBI%11
t0ENǔOB 65,- Kč/h., měsíčně + zajímavé OSOBNÍ OHODNOCENÍ
t1PENÓOLBČistý trestní rejstřík. Místo u stroje – vhodné pro fyzicky zdatné muže.
t,POUBLU-FOLB4DIXBCPWÈ UFM721 917 087 NBJMschwabovalenka@seznam.cz
pátek 11. 11. 2016 od 14:00 do 18:00
sobota 12. 11. 2016 od 9:00 do 14:00
Prohlédnout si můžete provozy:
Červený mlýn (Cimburkova 2) – nejmodernější teplárenský provoz v Brně
Špitálka (Špitálka 6) – nejstarší provoz brněnských tepláren z roku 1930
Brno-Sever (Obřanská 60) – letos modernizovaný provoz s nejvyšším
brněnským komínem
Těšíme se na Vás!

Další informace na www.teplarny.cz

NÁKUP DÁRKŮ
OD VÍCE NEŽ 400 PRODEJCŮ
#
#
#
#

ŘEMESLNICKÝ
JARMARK

KULINÁŘSKÉ
SPECIALITY

Otevřeno denně 9.00 – 18.00, poslední den do 16.00
Vstup ze zastávky Výstaviště – vstup G2 nebo hlavní branou
Parkování ZDARMA v areálu, vjezd branou č. 8 a 9
Vstupné 30,- Kč
www.bvv.cz/vanocnitrhy
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Inzerce

VÝKUP
HODINEK

PEN
PENÍZE
P
EN
N
IIHNED!
HN

Náramkové

1SJN ONFHB ;FOJUI -POHJOFT (MBTIàUte 
IWC SDIBGIBVTFO HFVFS &tFSOB -FNBOJB 
6OJvFSTBM(FOeve #SFJUMJOH PPMKPUCISPOPHSBQIBj.

PENÍZE
IHNED!

Kapesní
zlatÏtTUżÓCSOÏtPCyŘFKOÏ
veškFSÏIPEJOkZJOFKEPVDÓ
OFCPQPÝkPzFOÏ

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

Mladá rodina se 4 dětmi
hledá ke koupi byt
90 m2 a více.
v MČ Brno-střed, Královo Pole.
Může být i družstevní.
hurtadavid@ymail.com
nebo 606 539 608

tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m

BYT KE
KOUPI

– HLEDÁME
TEL: 721 195 819

Nová samoobslužná prádelna

Laundry

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to, co se vám
doma do pračky nevejde!
K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky
Příjemné prostředí, Wi-Fi zdarma, automat na kávu

EDEN, Purkyňova 35g, Královo Pole
(zastávka Skácelova)

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

www.brno-pradelna.cz

www.LaundryBrno.cz

PRAČKA EWT 1262 IDW
A ++ , 6 kg , 1200 ot/min.

DOPRAVA

ZDARMA
Instalace
a odvoz starého
Spotřebiče

ZDARMA 6.990 Kč

(Platí v rámci Brna)

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728
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www.pohrby.cz

PŘ

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

tel.: 737 171 367

IJE
a o DEM
dv E ;
ez DA
em R
e MA

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

Volný čas
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Volný čas

Krojovaný kroužek v Hospici sv. Alžběty
Malé děti a senioři. Na to, jak
příjemně a nenásilně propojit
tyto dvě skupiny, přišli rodiče
dětí z Kamenné kolonie.
V bývalé dělnické kolonii v Kamenné čtvrti, kde každý rok v říjnu probíhají Štefanské hody, se
spojili rodiče s nedalekým Hospicem sv. Alžběty a domluvili se
na společném protnutí v podobě
dětského Krojovaného kroužku.
Děti se schází každou neděli
v prostorách využívaných při
denních hospicových terapiích
a setkáváních.
Děti zde nacvičují tanečky a lidové říkanky a hlavně prostory oží-

Dětem kroje sluší

vají dětským smíchem a rozruchem. Pro uživatele Hospice
sv. Alžběty znamená tento dětský smích příjemné a pozitivní
zpestření a oživení jejich dlouhých dní.
„Do budoucna chystáme i rozšíření, máme teď v plánu celý projekt – nebo takovou vizi, která
má být právě o propojování
generací a má souviset s Hospicem a Domovem důchodců na
Kamenné,“ říká jedna z organizátorek kroužku, Martina Čichoňová.


(kad)

Podzimní programy v Centru pro rodinu a sociální péči
Centrum pro rodinu a sociální
péči v Brně chystá v listopadu
spoustu zajímavých programů.
Nahlédněte do naší podzimní
programové nabídky.
Hned zkraje listopadu, o jeho
prvním víkendu 4.–6. 11. (pátek
až neděle), se uskuteční Duchovní obnova pro rozvedené. Tento
víkendový pobyt je určený všem
rozvedeným nebo osamělým a je
příležitostí k načerpání a obnovení sil, naděje a radosti. Naleznete zde prostor pro ztišení, sdílení a modlitbu. Duchovní obnova
se bude konat na faře v Brtnici
u Jihlavy.
Další pobytová akce, kterou připravujeme a na kterou vždy
máme velmi milé ohlasy, je Víkendový pobyt Matka a dcera
s názvem „Díky Bohu, že jsi“. Ten
proběhne hned v následujícím
víkendu 11.–13. 11. (pátek–neděle) v nádherném prostředí hotelu
Stará škola ve Sloupu v Moravském krasu. Čeká vás harmonic-

ký víkend prožitý v radosti z blízkosti té druhé, čas pro uvolnění,
sblížení a vyznání. Pobyt je vhodný pro dcery ve věku 9–12 let.
Pro více informací o těchto víkendových pobytech se můžete obrátit na Ilonu Zaplatilovou, e-mail:
ilona.zaplatilova@crsp.cz.
V průběhu listopadu připravujeme
také řadu vzdělávacích programů
pro rodiče. V sobotu 12. 11., od
9.00 do 16.30 hod., se bude konat
velmi zajímavý jednodenní seminář pro rodiče a také pro lektory
Kurzu efektivního rodičovství
Ostrov rodiny. Zde se účastníci
budou moci seznámit se specifickou technikou pro vyjádření rodinného systému s jeho hranicemi,
vztahy k okolí, pozicemi jednotlivých členů a podobně. Následně
bude příležitost vytvořit a v konzultaci s lektorkou rozebrat vlastní
rodinný ostrov a získat tak nové
dovednosti, které lze využít v rámci své rodičovské nebo pedagogické praxe. Na seminář je možné
se hlásit u koordinátorky pro-

Duchovní obnova (ilustrační foto)
gramu Efektivního rodičovství®
Mgr. Jany Vaňkové, e-mail:
jana.vankova@crsp.cz. Více informací naleznete na stránkách
www.efektivnirodicovstvi.cz.
V úterý 15. 11. startuje další běh
Kurzu pro nastávající rodiče.
Cyklus pěti přednášek věnujících se postupně tématům: Konec těhotenství, Porod, Bonding,
Šestinedělí, Péče o novorozence
a Kojení, usnadňuje nastávajícím
rodičům pobyt v porodnici a připravuje je na změny po narození
dítěte. Kurz pro nastávající rodiče

lze absolvovat jako celý blok přednášek nebo si vybrat pouze jednotlivá témata, která vás zajímají.
Přihlašování je možné na internetových stránkách www.crsp.cz
nebo u Marty Ilievové, kontaktní
e-mail: marta.ilievova@crsp.cz.
CRSP je brněnská nezisková
organizace, která od roku 1992
nabízí rodinám volnočasové aktivity, vzdělávací a duchovní programy a sociální služby.

Bc. Lenka Havrlantová,
Centrum pro rodinu
a sociální péči

Burza sportovních potřeb
Máte doma malé brusle, lyže
nebo sportovní oblečení?
Zkuste je ještě prodat, třeba
někomu přijdou vhod. A na
druhou stranu, třeba se něco
bude hodit i vám. Vyzkoušejte
burzu sportovních potřeb.

Klub rodičů ZŠ Brno, Sirotkova 36, každý rok pořádá burzu
sportovních potřeb. Letos se koná
v sobotu 12. listopadu 2016 od
8.00 do 12.00 hodin. Výběr zboží
proběhne v pátek 11. listopadu
2016 od 16.00 do 20.00 hodin.
Výdej peněz a neprodaného zbo-
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ží pak proběhne v sobotu 12. listopadu od 12.30 do 15.00 hodin.
Můžete prodat i nakoupit: lyžařské, snowboardové i běžkařské
vybavení, brusle, sportovní bundy, rukavice, brýle, kombinézy,
jízdní kola, batohy, tenisové rakety
i další zboží týkající se sportu.

Řád burzy, registraci a další
potřebné informace najdete na
www.zssirotkova.cz/burza, nebo
získáte na tel. čísle: 541 211 945.


Mgr. Dan Jedlička,
ředitel školy
ZŠ Brno, Sirotkova 36

Volný čas

Nouzová kolonie Písečník v Brně

Nejstarší dochovaná fotografie domu Písečník 94 z roku 1935
Výstava Petra Svobody a Zbyňka Zavadila vypráví příběh
meziválečného bydlení těch
nejchudších. Příběh domků,
kterým ani 90 let neubralo nic
na rázovitosti a atmosféře. Je
to příběh vesnice uvnitř města
Brna.
Nouzové kolonie vznikaly nejprve
živelně a později i plánovaně

k řešení bytové otázky nejchudších obyvatel města Brna. Zpravidla šlo o rodiny dělníků, které
přišly zcela nebo částečně o své
příjmy.
Životní způsob nejen obyvatel
nouzových kolonií byl prostý
a materiálně chudý. Bída, hlad
a nejistota byly jeho nedílnou součástí. Domky byly malé, stísněné,
špatně vybavené. Topilo se tím,

Vernisáž výstavy proběhla 7. 10. 2016
co přišlo pod ruku, několik domků
dohromady sdílelo jednu latrínu.
Tato podoba má daleko k idealizované představě o První republice, jak ji známe z filmů
a seriálů nebo například z dokumentů o velkorysé funkcionalistické architektuře v Brně.
Výstava mapuje vznik brněnských
nouzových kolonií a na historických
fotografiích ukazuje měnící se život

v Písečníku.Věnuje se také obnově
domu č.p.94, ve kterém dnes sídlí
EkoCentrum Brno, které výstavu
společně s Národním památkovým
ústavem připravilo.
Výstava probíhá od 7. 10. 2016
do 26. 11. 2016 ve vile Stiassni,
Hroznová 14, Brno, a je přístupná vždy od pátku do neděle, od
10.00 až do 17.00 hodin.

(kad)

Vánoční Lipka odhalí tajemství pohanských tradic

Vyrobte si svou vlastní svíčku
Jaký je prapůvod zdobení
stromků? Co je „Tinne“ a proč
na ni navázala „Tanne“, tedy
jedlička? Co se děje v přírodě
a jaké jsou zvyklosti oslav
magického slunovratu?
Na tradiční adventní akci Vánoční
Lipka se letos nejen naladíte na
vánoční atmosféru, ale proniknete
do tajemství starých pohanských

Nebo si upečte vlastní bábovku
tradic, které stojí za současnými
vánočními zvyky. Těšit se můžete
na vyrábění slunovratového slunce, vánočních ozdob i dekorací.
Budou se péct dobroty a odnesete si také vlastnoručně vyrobený
vánoční dárek. „Líbí se mi, že se
při tvoření používají jednoduché
přírodní materiály. S vlnou jsem
pracovala poprvé a andílci, které
jsme zhotovily, jsou nádherní,“

pochválila Pavla Zapletalová tvořivou část loňské akce.
Pro ty, kteří se nebudou bát chladu, potěší dětský punč, uvařený
na ohni v zahradě. Účastníci
budou také mít možnost naučit se
něco zajímavého ze zimní přírody:
bude připravena přírodovědná dílnička o křivce obecné – ptáku, který v zimě hnízdí. A protože je akce
v době mikuláše, bude na děti

čekat také drobná a zdravá mikulášská nadílka. Akce Vánoční Lipka proběhne v pondělí a úterý
5. a 6. prosince 2016 na pracovišti
Lipová, vždy od 14.30 do 18.30
hodin. Stojí 100 Kč za odpoledne
a není třeba se na ni předem hlásit. Více informací najdete na
www.lipka.cz/kalendar-akci.

Veronika Neckařová
Lipka
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Výstava Svět stavebnic a kostek vás zve k návštěvě
představí návštěvníkům převážně české, ale i historické rakouské a německé, stavebnice
z období od poloviny 19. století,
přes dobu mezi světovými válkami, období socialismu, až po současnost zastoupenou snad nejoblíbenější a nejrozšířenější
stavebnicí všech dob – stavebnicí
Lego.
Průřez historií stavebnic a kostek
je založen na sbírce manželů
Pecháčkových z Rychnova nad
Kněžnou. Nebudou chybět také

Stavebnice obohacují dětský
svět a jsou pro vývoj dítěte velmi důležité. Pomáhají rozvíjet
jemnou motoriku, děti s nimi
poznávají tvary, velikosti a barvy. Nemusejí se držet nabízených předloh a návodů, mohou
si vymýšlet vlastní stavby
a podpořit tak své tvůrčí myšlení a činnost.
Výstava v Letohrádku Mitrovských na Starém Brně, která probíhá od 10. 9. do 27. 11. 2016

ukázky stavebnice Merkur i jejich
jednoduchých předchůdců, jako
papírových skládaček nebo dřevěných mechanismů.
Hlavní částí výstavy je velmi
úspěšný putovní projekt Ing.
Arch. Petra Šimra nazvaný
Svět kostiček složený z mnoha exponátů čítajících téměř
500 000 dílků ze stavebnice
Lego.
Bližší informace k výstavě získáte
na www.letohradekbrno.cz.

(kad)

Podzim v Lužánkách je plný vědy, lampionů a světýlek
Podzimně zbarvené listí pomalu padá k zemi, v lužáneckém
parku se začíná stmívat, z dálky
se ozývá dětský smích, vycházející z budovy Střediska volného času Lužánky... Jaký program si pracovníci Lužánek pro
děti připravili na listopad? To se
dozvíte v následujícím článku.
Jaký program si pracovníci Lužánek pro děti připravili na listopad?
Děti se můžou těšit například na
projekt Věda v Lužánkách, který
má za cíl přiblížit dětem tajuplný
svět vědy. V praxi probíhá projekt
tak, že si skupinka dětí zvolí téma,
které bude spojeno obsahem či
provedením s místním prostředím. Toto téma pak za pomoci
odborníků z FEKT VUT společně
rozplánují a zkusí najít řešení na
základě vědeckých poznatků
k tématu. Výstupem bude praktický výrobek, aplikace nebo
materiál, který bude veřejně prezentován obci a médiím. „Skupin-

ka patnácti dětí z Bílovic a okolí
spolu s docentem z FEKT VUT si
jako závěrečný projekt vybrali
nafotografování Bílovic ze vzduchu pomocí dronu a prezentaci
výsledků pomocí webu. V lednu
by děti rády výsledek svého snažení prezentovaly na zastupitelstvu Bílovic,“ popisuje aktuální
stav projektu Barbora Appelová
z lužáneckého pracoviště Liška
v Bílovicích nad Svitavou.
Světýlkové putování pro rodiny
s dětmi pořádá již tradičně lužánecké pracoviště Lata. Letos se
návštěvníci mohou těšit na Světýlka s tematikou Dvanáct měsíčků. Akce se odehraje v neděli
6.listopadu v Žabovřeskách, v překrásném prostředí Wilsonova
lesa. „Přijďte si se světýlkem projít
cestu Wilsonovým lesem a seznámit se s Dvanácti měsíčky! Čeká
na vás několik stanovišť s úkoly
pro děti od dvou do osmi let, cesta
s úkoly trvá asi hodinu,“ zve
návštěvníky pořadatelka akce

Hra světla a stínů nejen děti loni bavila
Ivana Fraňková z pracoviště Lata.
Lampionový průvod však chystá
také pracoviště Lyska v Novém
Lískovci – devátý ročník již tradiční akce s názvem Za bílým
koněm v čele se svatým Martinem na bílém koni letos připadne
na čtvrtek 10. listopadu. „Již tradičně se projdeme s lampiony po
Kamenném vrchu, abychom přivítali zimu a přivolali sníh. Na konci průvodu bude návštěvníky

čekat ohnivé překvapení a drobné
pohoštění,“ láká na svatomartinskou akci Helena Jandíková z pracoviště Lyska v Novém Lískovci.
Lužánky jsou na podzim plné zajímavého programu a děti se u nás
rozhodně nudit nebudou. Více
informací o nabídce akcí SVČ
Lužánky v průběhu listopadu najdete na www.luzanky.cz.

Mgr. Milena Bogdálková,
SVČ Lužánky

Historie brněnských krytů a podzemí
Cyklus přednášek s názvem
Brněnské podzemí s Alešem
Svobodou připravilo Technické
muzeum v Brně na podzim
letošního roku.
V září se uskutečnila již dvě setkání na téma: Kostnice u svatého
Jakuba a posléze Podzemí
Pekařské ulice. Další se uskuteční
až v měsících listopadu a prosinci.
29. listopadu 2016 se Aleš Svoboda zaměří na Protiletecké kryty v Brně, zejména na kryt 10 Z
v Husově ulici, na Denis pod

Centrální krypta Kostnice u sv. Jakuba
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foto: Aleš Svoboda

Petrovem, a na kryt pod Kraví
horou. V prosinci 12. 12. 2016
pak cyklus zakončí přednáška
s názvem Římské náměstí
a náměstí Svobody. O tom, co
se skrývá pod nohama Brňanů,
vypráví odborník na slovo vzatý,
který podzemí sám prozkoumal
a zasadil se o jeho propagaci.
Přednášky se konají vždy v Technickém muzeu v Brně, v Purkyňově ulici v Králově Poli. Začínají
v 17.00 hodin ve 4. patře v přednáškovém sále.

(kad)

Volný čas

Dny otevřených dveří v Akademii věd ČR

I věda může být zábavná
Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR otevře 3. a 4. listopadu své laboratoře veřejnosti. Dny otevřených dveří
v tomto špičkovém vědeckém
centru proběhnou v rámci fes-

tivalu Týden vědy a techniky,
největšího vědeckého festivalu
v ČR, který v letošním roce
nese motto: Za hranice známého!

Oči Brna Jindřišky Wurmové

Osobností měsíce listopadu
v pravidelném cyklu Oči Brna
v Moravské zemské knihovně
bude česká spisovatelka, překladatelka, sociální pracovnice,
aktivistka ženského a především mírového hnutí, Jindřiška
Wurmová (8. února 1864 až
19. ledna 1953).

Jindřiška Wurmová je spojována
s prací ve výboru spolku Vesna,
ke které ji přivedl její muž F. B.
Wurm. V roce 1892 zde pronesla
svou první přednášku o Bohuslavě Rajské. A tak započalo
její působení na Moravě a mezi
vídeňskými Čechy v oblasti
osvěty a vzdělávání ohledně
úvah o válce a míru a také o rovnoprávném postavení žen.
V období 1.–29. 11. 2016, kdy
potrvá této osobnosti věnovaná
výstava ve foyer MZK, budou
probíhat také doprovodné akce,
např. 22. 11. 2016 v 17.00 hodin
přednáška doc. Libuše Heczkové: Jindřiška Wurmová
a historie žen první poloviny
20. století.


Mgr. Jaroslava Dvořáková,
Moravská zemská knihovna
v Brně

Exkurze šesti laboratořemi
začínají shodně po oba dny v 9
hodin. Otevřou se vám dveře do
laboratoří Elektronové mikroskopie, Elektronové litografie, Speciální technologie, Nukleární

magnetické resonance, Nízkých
teplot a supravodivosti a Laserové
techniky a technologie.
Po skončení prohlídky mohou
návštěvníci zhlédnout představení Úžasného divadla fyziky
ÚDiF – pohled na fyziku zábavným způsobem.
V rámci Týdne vědy a techniky
jsme pro vás také připravili dvě
zajímavé přednášky. První se
odehraje 2. 11. 2016 v 18 hodin
na brněnské hvězdárně a její
téma zní: Co vidíte na bankovkách? Druhou přednášku, tentokráte s tématem: Velká laserová
revoluce aneb Co se děje
s lasery v průmyslu? si můžete
vyslechnout 7. 11. 2016 v 18
hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia Brno.
Podrobný program najdete na
www.isibrno.cz v sekci Dny otevřených dveří 2016. Vstup je po
oba dny volný. Srdečně vás zve
Ústav přístrojové techniky AV ČR,
Královopolská 147, Brno-Královo
Pole. Přijďte, představíme vám
vědu zábavnou formou.


Ing. Pavla Schieblová,
Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v. v. i.

Výstava exotického ptactva,
morčat a dalších zvířat
Výstava barevných a postavových kanárů, evropského,
exotického ptactva, morčat
a dalších zájmových zvířat je
pro návštěvníky připravena
v botanické zahradě.
Od 11. do 20. listopadu 2016
se ve sklenících Botanické
zahrady Přírodovědecké fa kulty Masarykovy univerzity
v Brně, Kotlářská 2, koná ve
spolupráci s chovateli Výsta va barevných a postavových
kanárů, evropského, exotického ptactva, morčat a dalších
zájmových zvířat.
Ke zhlédnutí zde bude například oblíbený mluvící papoušek, dále mnoho druhů dalších

papoušků jako papoušek zpěvavý, královský a tyrkysový,
korely, rosely, andulky a další
exotičtí ptáci jako kanáři, zebřičky, rýžovníci a amadiny.
Kromě toho budou letos pro velký zájem vystavena morčata,
králíčci a další chovaná zvířata
i k zakoupení, nebo domluvě
o následném zakoupení.
Na místě můžete také získat
cenné rady a porady ohledně
chovu.
Otevřeno je denně od 9.00 do
16.00 hodin a je možné zhlédnout všechny skleníky i venkovní zahradu.


(red)
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Volný čas

Poznejte vinaře jako při otevřených sklepech přímo v Brně

Trh s vínem má vždy příjemnou atmosféru
První prosincový víkend bude
v Brně patřit moravským vínům. Festival Víno z blízka
představuje ty nejlepší moravské vinaře v krásných restauracích, vinárnách i sklepech
v centru Brna. Nadace Partner-

ství chce skrze tento festival
vracet Brnu zašlou slávu jako
hlavnímu městu vinařského
regionu.
16 známých a špičkových vinařství z blízkých vinařských obcí,

v zastoupení každé jihomoravské vinařské podoblasti, vám
v rámci festivalu Víno z blízka 3.
a 4. prosince nabídne na 120
vzorků vín. Každý vinař bude svá
vína prezentovat v jednom zařízení a právě zde budete mít možnost ochutnávat vína snoubená
s regionálními jídly, naskytne se
vám příležitost popovídat si
s vinařem, jehož jméno jste až
doposud znali pouze z etikety
vašeho oblíbeného vína. V nabídce festivalu je i doprovodný
program, těšit se můžete na
živou hudbu různých žánrů.
Během Mikulášské degustační
soboty 3. prosince se tak můžete mimo jiné těšit například na
návštěvu ve Vinotéce U Žíznivého
mnicha, restauraci La Bouchée,
ve Vivobene Gusto nebo v novějším baru Retro Consistorium.
Festival je také vítanou příleži-

tostí pozvat mimobrněnské přátele a ukázat jim moravskou
metropoli zahalenou do předvánoční atmosféry ve spojení s vynikajícími moravskými víny. Na
všech místech pro vás budou
vinaři mezi 11. a 20. hodinou.
V neděli 4. prosince od 11 do 16
hodin pokračuje festival Trhem
s vínem – unikátním setkáním
všech hostujících i dalších vinařů
na jednom místě. Na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity můžete potkat například
Vinařství PROQIN, Klobása nebo
Sonberk, držitele prestižního ocenění Vinařství roku 2015. Nabízí
se vám jedinečná příležitost potkat všechny vinaře na jednom
místě a nakoupit tak láhve na sváteční stůl i pod stromeček za ceny
jako ze sklepa.

Zdeňka Prokopová,
Nadace Partnerství

ného programu a dáte si i něco
na zub. Na akci se uskuteční také
dobročinná sbírka pro pejsky
v nouzi a představí se chráněná
dílna Práh. Vstup na akci je zdarma. Přijďte s námi založit tradici
nakupování vánočních dárků bez

stresu a v příjemné atmosféře.
Těšíme se na vás.
Více informací získáte na
www.facebook.com/zijtadyated.

Festival vánočních dárků
Rádi byste letos nakoupili originální vánoční dárky bez shonu a ještě se u toho dobře bavili?
Pak určitě navštivte studentský
Festival vánočních dárků s pro-

dejním jarmarkem ručních prací,
který se koná v sobotu 3. 12. 2016
na ulici Lidická 22 v Brně. Na
jediném místě najdete dárky pro
celou rodinu, zatímco o vaše ratolesti bude postaráno v dětském
koutku. Pobavíte se u doprovod-



Za studentský tým
Martina Langhammerová

Kultura

Fenomenální izraelský multiinstrumentalista na Leitnerce
Velmi aktuální umělec Adam
Ben Ezra z Tel Avivu bude
poprvé i v Brně. Svou hrou na
kontrabas fascinoval již téměř
po celém světě včetně NYC,
Londýna, Benátek, Madridu,
Prahy, ale i Colours of Ostrava.
Hudbou Adama Ben Ezry se prolíná žánrová rozmanitost: „Už
v mých raných letech, kdy jsem
začal hrát na housle, mě zajímaly
experimenty s jazzem,“ vysvětluje úspěšný multiinstrumentalista
a skladatel. „Experimentování
zažehlo můj zájem o mé blízkovýchodní hudební kořeny, postupně jsem při své hudební cestě
zařazoval další a další nástroje:
klarinet, klavír, flétnu a samozřejmě také kontrabas. Do své

hudební fúze jsem zahrnul další
hudební styly z indické hudby, latiny a rockové vlivy.“
Před několika lety začal tento
rodák zTel Avivu sdílet svá hudební videa na YouTube. Ohlas byl
přímo fenomenální, tato videa
mají na sedm milionů zobrazení.
Fanoušci Adama Ben Ezry již
vědí, že každý z jeho koncertů je
neopakovatelný. Ať už naživo hraje vlastní věci, nebo skladby převzaté, vždy se nechává unášet
experimenty se svými nástroji.
Díky svým instrumentálním postupům, efektům a loopům posluchači často nabývají dojem, že jejich
uši zalévá zvuk malého orchestru.
Adam Ben Ezra dokáže ve skladbách spojit inspirace od Bacha
přes Chicka Coreu až po Stinga.
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Izraelský multiinstrumentalista Adam Ben Ezra
Nejen díky tomu má dar udělat
z nahodilých návštěvníků koncertu své oddané fanoušky.
Adam Ben Ezra vystoupí v Klubu Leitnerova 2. listopadu 2016

od 19.30 hodin.Vstupenky můžete zakoupit v předprodejích ve
městě nebo přímo na místě před
koncertem.  Jana Továrková,
Klub Leitnerova

Kultura

Známe vítěze mezinárodní soutěže Leoše Janáčka
Dvaadvacátý ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka
v Brně je minulostí a zná vítěze. Letos se na prestižní přehlídku přihlásilo rekordních
sto šedesát hornistů a tubistů.
Šestidenní klání, které pořádá
Hudební fakulta Janáčkovy
akademie múzických umění
v Brně ve spolupráci s Nadací
Leoše Janáčka, se letos neslo
ve znamení soutěžních nástrojů lesní roh a tuba.
První cenu si v oboru lesní roh
odnesl maďarský hudebník János
Benyus, druhá cena putuje do Velké Británie a získal ji Benjamin
Goldscheider. Třetí místo potom
obsadila studentka pořádající
JAMU Ludmila Urbanová.
Korejská republika kralovala
v soutěži tubistů. Právě z tohoto
státu pochází nositel první ceny
Takahiro Kim, ale také Zeewong
Munn, který obsadil třetí místo.

Všichni vítězové se sešli na pódiu
Mezi nimi skončil maďarský hudebník Gergely Lukács.
Vítězové soutěže v každém oboru
získali finanční odměnu sto tisíc
korun, druhé a třetí místo byly
spojeny s částkami sedmdesát
a čtyřicet tisíc korun.
„Velmi nás těší, že soutěž má ve
světě takový zvuk a zájem o účast

roste. Soutěž se zařadila v posledních letech jak počty přihlášených účastníků, tak i kvalitou
předvedených výkonů mezi největší evropské soutěže. Přestože
se letos ve stejnou dobu konaly
prestižní mezinárodní soutěže
pro lesní roh v Mnichově a pro
tuby v Düsseldorfu, byl o účast

v Brně enormní zájem,“ uvedl prezident akce a děkan pořádající
fakulty profesor Jindřich Petráš.
Na Hudební fakultu JAMU se sjeli
mladí hudebníci doslova z celého
světa. Vedle umělců ze všech
evropských zemí se na soutěži
objevili účastníci kupříkladu z Japonska, USA, Brazílie, Singapuru
či Tchaj-wanu.
Celkem se brněnské soutěže
zúčastnili zástupci třiceti zemí.
V povinném repertoáru zazněly
skladby českých autorů Juraje
Filase, Jana Václava Sticha Punta, nebo Františka Antonína
Rosettiho.
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně je multioborová a v cyklu
pěti let se v ní střídá celkem deset
hráčských oborů. Příští rok se
utkají pianisté a varhaníci.


Mgr. Luboš Mareček,
Janáčkova akademie
múzických umění v Brně

Skupina Čankišou v Brně

Skupina Čankišou
Zcestovalá brněnská kapela
Čankišou zahraje po delší době
opět na domácí klubové scéně.
Tentokrát si pro svůj koncert ve
středu 9. 11. 2016 vybrala vůbec
poprvé klub Eleven na Dominikánské ulici v Brně. Koncert
začne ve 20.00 hodin.
Čankišou zahrají osvědčené hity
ze starších desek, ale především
se bude hrát z loňské desky
Supay, tedy ze šestého alba
kapely. Eklektická hudba Čankišou originálně spojuje etnické
prvky z mnoha kultur světa s roc-

kovým základem a zaručeně vás
dostane do varu.
Kapela vás také vtáhne do světa
fiktivního legendárního jednonohého lidu Čanki, jehož jazykem
jsou skladby zpívány.
Pro zajímavost: ve skupině účinkují otec a syn Zdeněk a Jan Klukové. Otec je známý bubeník
působící ve skupině Progres 2.
Čankišou pravidelně vystupují
po celém světě, hráli například
i na Borneu nebo v Kuala Lumpuru. Dosud zahráli v 18 zemích
světa.

(red)
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Kultura

Epos 1967–1980
Rozsáhlá retrospektivní výstava
v Domě umění města Brna znovuobjevuje legendární fotografickou skupinu Epos.
Inscenované snímky brněnské skupiny, kterou tvořili Jiří Horák, Rostislav Košťál, František Maršálek
a Petr Sikula, se výrazně zapsaly do
dějin československé fotografie.
Tvorba Eposu úzce souvisí také
s brněnskou uměleckou scénou přelomu šedesátých a sedmdesátých

let, mimo jiné s nastupující hereckou
generací kolem Divadla Na provázku. Shrnující retrospektiva skupiny
Epos představuje jak kolem dvou set
dobových zvětšenin, tak i bohatý
dokumentární materiál představující
širší kulturní souvislosti tehdejší
amatérské fotografie i brněnské kulturní scény. K výstavě vychází rozsáhlá monografie Eposu s texty
Pavla Vančáta, Antonína Dufka,
Ladislava Plcha a Michala Konečného.Výstava v Domě umění města

Brna na Malinovského náměstí probíhá od 28. 9. do 13. 11. 2016.
2. 11. 2016 od 17.00 hodin se můžete zúčastnit komentované prohlídky s kurátorem Pavlem Vančátem
a některými z autorů.
9. 11. 2016 od 17.00 hodin uvidíte
Epos očima odborníků. Zúčastníte
se neformální diskuse historiků fotografie: Antonína Dufka, Jana Mlčocha a Jiřího Pátka. Diskusi bude
moderovat kurátor výstavy Pavel
Vančát.
 (kad)

František Maršálek, Příběh č. 8,
1975

Limonádový Joe bude „páchat“
dobro na Hudební scéně
listopad 2016
Úterý 1. listopadu 2016 / 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory
nejen ze světa literatury

Středa 16. listopadu 2016 / 19.00 hod.
Soukromá škola moderního zpěvu „Nad
hlavou létá rock and roll“
Koncert studentů školy. Vstupné: 60,–

Středa 2. listopadu 2016 / 19.30 hod.
ADAM BEN EZRA
Velmi aktuální umělec z Tel Avivu poprvé
v Brně. Svou hrou na kontrabas fascinoval
již téměř po celém světě.
Vstupné: 190,–/240,–

Úterý 22. listopadu 2016 / 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího Černého
PHIL COLLINS – triky zpívajícího bubeníka
a multirockera
Vstupné: 90,–

Čtvrtek 3. listopadu 2016 / 19.30 hod.
Hudební útočiště Jiřího Plocka
Setkání s hudbou z celého světa, se zajímavými osobnostmi, s příběhy.
Vstupné: 80,–
Pátek 4. listopadu 2016 / 19.30 hod.
MASCARA BAND
Brněnská folkrocková kapela.
Vstupné: 80,–
Sobota 5. listopadu 2016 / 19.00 hod.
BOB DYLAN’S BIRTHDAY CONCERT
Petr Samšuk, Dick Overdevest & Band
Koncert ke třem čtvrtinám století Boba Dylana. Spousty muziky, barev, hlasů i kontrastů. Vstupné: 140,–
Čtvrtek 10. listopadu 2016 / 19.30 hod.
MONOGRAM
Bluegrassová kapela, která oslaví 25 let!
Vstupné: 100,–/140,–

Lukáš Janota jako Limonádový Joe
Kdo by neznal tuto legendární
postavu, která se zrodila již ve
čtyřicátých letech?
Limonádový Joe, satirický obraz
westernového hrdiny, který je vždy
čestný a nikdy nepožije žádnou
lihovinu.Tento slavný hrdina, kterého většina lidí zná ze slavného filmu
Oldřicha Lipského z roku 1964, se

foto: Jef Kratochvil

nyní stěhuje na divadelní prkna.
A s ním také humor, satira, nadsázka a slavné písně. Jedním slovem
zábava.
Nenechte si ji ujít, protože slavný
příběh tohoto kladného hrdiny
a krásné Winnifred bude Městské
divadlo Brno uvádět pouze v říjnu
a v listopadu.

(kad)
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Pátek 11. listopadu 2016 / 19.30 hod.
BEDOFEM uvádí benefiční koncert
Účinkují – Roman VENCLOVSKÝ, Markéta
TULISOVÁ & Veronika RAUCHFUSSOVÁ,
Doktor SCHNEBERGER a hojivý balzám.
Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na podporu činnosti o.p.s. Zdravotní
klaun. Vstupné: 100,–/111,–
Neděle 13. listopadu 2016 / 15.00 hod.
Divadlo Elf: PEKLO S JEŽIBABOU
Pohádkové divadelní představení pro děti.
Vstupné: 90,–
Úterý 15. listopadu 2016 / 20.00 hod.
Jana Vaculíková @ BAND
Zpěvačka, herečka, šansoniérka a textařka
vám zazpívá songy a balady s příchutí
Vánoc. Vstupné: 90,–

Středa 23. listopadu 2016 / 19.30 hod.
IVAN HLAS TRIO
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi Kovács na Leitnerce!
Vstupné: 200,–/250,–
Čtvrtek 24. listopadu 2016 / 19.30 hod.
BAOBAB
S cimbálem tradičně i netradičně.
Vstupné: 80,–
Pátek 25. listopadu 2016 / 19.30 hod.
BSB Bigbeat Sound Band
Uslyšíte původní české bigbítové písničky.
Vstupné: 80,–
Úterý 29. listopadu 2016 / 19.30 hod.
Koncert studentů Soukromé školy POPULÁRNÍHO ZPĚVU
Písně a covery s pianem.
Vstupné: 80,–
Středa 30. listopadu 2016 / 19.30 hod.
APOKRYFY
Veselá divadelní společnost o.p.s.
Literární kabaret z knihy Apokryfů Karla
ČAPKA
Kabaretní forma a poetické písně slavné éry
šedesátých let divadla Semafor.
Vstupné: 80,–/100,–
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

Kultura

Jára Cimrman na Špilberku

Kouzelný vrch v Redutě

Divadlo Járy Cimrmana
Výstava Půlstoletí s Cimrmanem představuje průřez
padesáti let působení Divadla Járy Cimrmana a současně
i osobnost Járy Cimrmana
jako učitele, vědce, vynálezce a světoběžníka.
Součástí expozice je i nová
fotovýstava o legendárním divadle z odvrácené strany. Díky
výstavě se Jára Cimrman vrátí
na hrad Špilberk. Víte, že Cimrman dokonce na Špilberku pracoval jako dozorce, když pevnost ještě bývala žalářem
a nikoli muzeem? Už tehdy se
snažil velmi prozíravě a nadčasově vězně vzdělávat a vychovávat ke slušnému chování.

Výstava Půlstoletí
s Cimrmanem je na
Špilberku otevřená
od 14. října
do 31. prosince 2016.
Jára Cimrman se narodil přibližně mezi lety 1853 až 1859 ve
Vídni. Jeho poslední bezpečně
zjištěný pobyt byl v Liptákově
v Jizerských horách v roce
1914. Ve své době byl jedním
z nejvýznamnějších čes kých
dramatiků, básníků, cestovate-

Divadlo Járy Cimrmana

lů, vynálezců i sportovců. Za
svého života se nedožil uznání.
Teprve objevem truhly s po zůstalostí (Liptákov, 26. února
1966) dr. Evženem Hedvábným
byla evropská veřejnost seznámena s tímto géniem.
V roce 1967 v Praze vznikla
Společnost pro rehabilitaci
osobnosti a díla Járy Cimrmana, která prostřednictvím tisku,
rozhlasu a zejména pak divadla,
nesoucího Mistrovo dílo, popularizuje Cimrmanův duchovní
odkaz.
Vernisáž výstavy se uskutečnila 13. 10. 2016 v 16 hodin za
osobní účasti herců Divadla
Járy Cimrmana. Byla zde také
představena nová kniha Půlstoletí s Cimrmanem.
Kniha, podobně jako stejno jmenná výstava, přibližuje obrazem i textem neznámou tvář
nejslavnějšího českého divadelního souboru. Zdeněk Svěrák v ní bilancuje jeho historii
formou soukromého dopisu Ladislavu Smoljakovi a každý člen
divadla přidává svou nejživější
vzpomínku.
Výstavu rozhodně doporučujeme navštívit.

(kad)

Ondřej Kraus jako Hans Castorp
Podzimní divadelní sezonu
v Brně oživí nová divadelní
adaptace slavného románu
německého epického čaroděje
a nositele Nobelovy ceny za
literaturu Thomase Manna.
Autor v něm téma zdraví a nemoci,
života a smrti pojednává s láskou k
výmluvnému detailu a ironií, pro
kterou nás jeho román dodnes

foto: Ivan Pinkava
nejen fascinuje, ale také baví. Přesně to slibuje i stejnojmenná inscenace Barbary Herz v divadle Reduta. Příběh lásky i smrti se odehrává
v plicním sanatoriu Berghof. Premiéra představení proběhla 27. 10.
2016. Kouzelný vrch patří ke klasice světové literatury a v roce 1999
ho francouzský deník Le Monde
zařadil mezi 100 nejzásadnějších
knih 20. století.
 (kad)

Koncert Společná věc
K zajímavým podzimním kulturním akcím v Brně bude patřit
také koncert Společná věc,
konající se 19. listopadu 2016
v Besedním domě.
Tomáš Pfeiffer představí svůj multimediální projekt, ve kterém jsou
tóny Vodnářského zvonu doplněny speciální parabolickou projekcí. Filmové záběry jednotlivých
skladeb jsou inspirovány každodenním životem a souznějí s hudební částí programu. Také se
můžete těšit na špičky světové
hudební scény, Panochovo kvarteto, sopranistku Maidu Hundeling, která je známá ze všech největších operních scén, a předního

Vodnářský zvon T. Pfeiffera
světového violoncellistu Jiřího
Bártu.
 Eva Králíčková
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Neziskové organizace

Posilujeme zájem o věci veřejné

Mezigenerační komunikace je důležitá
Třetí ročník Mezigenerační občanské nauky je dalším z tematických mezigeneračních workshopů občanského sdružení
Mezigenerace, který se bude
konat dne 9. listopadu 2016 ve
Společenském sále radnice
městské části Brno-střed na

Dominikánské ulici č. 2. Cílem
projektu je zvyšovat zájem
občanů o věci veřejné.
Mezigeneračního projektu se
zúčastní žáci brněnských základních i středních škol a dospělí bez
věkového omezení.

Do debaty nad danými tématy
budou zapojeni všichni napříč
generacemi. Od přítomných hostů z řad politiků a politologů získají
zúčastnění odpovědi například na
otázky, proč se zabývat politikou,
jak funguje volební systém v České republice a komunální politika
v našem městě i kraji anebo jak
řešit některé z častých občanských problémů.
Účastníci ojedinělého workshopu se také zábavnou formou dozvědí, že kvalitu života
ve svém městě mohou ovlivnit
i sami.
„Potěšilo nás, že máme zpětnou
vazbu z minulých workshopů.
Loni jsme například prezentovali
občanskou iniciativu, jejímž
výsledkem byla revitalizace podchodu v Tišnově.
Žáky Základní školy Gajdošova,
kteří se účastnili, tohoto workshopu to zaujalo natolik, že se
sami pustili do obnovy podchodu
v městské části Židenice. O tom,

jaké kroky prozatím podnikli, se
podělí na letošním workshopu“,
uvedla předsedkyně spolku Mezigenerace Zdeňka Dubová.
Hostem bude i známý mladý
aktivista Jakub Čech, který se
ve svých 14 letech soudil s prostějovskou radnicí, zda je dost
starý na to, aby mohl získat informace ohledně stavby obchodního
centra. O tom, jak spor dopadl,
a jaké jsou jeho další občanské
aktivity, prozradí osobně na workshopu Mezigenerační občanská
nauka.
Výstupem workshopu, který je
podporován Jihomoravským krajem a statutárním městem Brno,
bude edukativní film a metodika
využitelná pro výuku občanské
nauky na základních školách.


Mgr. Zdeňka Dubová,
předsedkyně o. s.
Mezigenerace

Týden rané péče v Brně
i s dalším postižením, a to v rámci
Jihomoravského kraje, Kraje
Vysočina a Zlínského kraje.

Když lékař rodičům sdělí, že
jejich dítě bude mít vážné
problémy se zrakem, případně
v kombinaci s dalším postižením, život celé rodiny se náhle
změní. V popředí každodenního života se ocitnou specifické potřeby dítěte s postižením.
Mnohého je třeba se vzdát
a k tomu se stále vrací otázka,
proč právě naše dítě nebude
jako ostatní.

Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů, vozíme
s sebou nápady a informace, stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či
využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Nasloucháme
tomu, o čem potřebují členové
rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich
starosti i radosti.
Pokud se chcete dozvědět ještě
více, přijďte v úterý 8. 11. 2016 do
Střediska rané péče SPRP na
Nerudově 7 v Brně, kde vás čeká
od 9.00 do 17.00 hodin – Den otevřených dveří a poradkyně ochotné odpovědět na vaše otázky.
Pokud si chcete vyzkoušet, jaké
je to nevidět, přijďte 10. 11. 2016
od 16.00–20.00 hodin na akci
„Nevidím, ale přesto mi chutná“ do Fresh Freaks BISTRA na
Lidické 46, kde si budete moci připravené menu objednat a sníst
s klapkami na očích.

Pro dítě je velmi důležité začít
s podporou vývoje co nejdříve
a rodiče potřebují v této složité
životní situaci podpořit a pomoci.
Právě těmto rodinám pomáhá
Středisko rané péče SPRP
Brno.
V rámci osvětové kampaně
Týden rané péče, která tento rok
probíhá od 7.–13. listopadu 2016
představuje Středisko rané péče
SPRP Brno své služby široké
veřejnosti.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě
raného věku (0–7 let) s vážnějším postižením zraku, případně

Děti poznávají okolí všemi smysly
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Mgr. Jarmila Janáčková,
Středisko rané péče SPRP Brno

Neziskové organizace

Koncerty pro dobrou věc
Další ročník charitativních
Koncertů pro Vážku Diakonie
ČCE – střediska v Brně se tentokrát uskuteční ve dvou termínech, a to 10. a 23. listopadu
2016.

Na koncertech zahrají žáci hudebních oborů

První z koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebních oborů, se
bude konat 10. listopadu 2016
v Malé sněmovní síni Úřadu městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Další koncert proběhne
23. listopadu 2016 v sále ZUŠ
v Kuřimi. Vstupné na oba koncerty

je dobrovolné a výtěžek bude
věnován na podporu Kontaktního
místa České alzheimerovské společnosti při Diakonii ČCE – středisku v Brně.
Kontaktní místo zajišťuje konzultace, testování paměti seniorů
i setkávání svépomocné skupiny
rodinných pečujících. Přijďte i vy
podpořit dobrou věc a poslechnout si u toho krásnou hudbu.
 Mgr. Lenka Svobodová, DiS.,
Diakonie ČCE
středisko v Brně

Děti s postižením mají konečně příměstský tábor
Brněnská nezisková organizace Domov pro mne zajišťuje
sociální službu osobní asistence lidem se zdravotním a mentálním handicapem. Jelikož je
velká část jejích klientů dětského a mladistvého věku, věnuje
jim vedení organizace zvýšenou pozornost.
Domov pro mne proto několikrát
ročně pořádá víkendové a týdenní
pobyty a nově zavedl i příměstské
tábory v centru města. Tato služba
je jediná svého druhu v celém
Brně.
Většina našich klientů stále navštěvuje školská zařízení a přes
letní prázdniny zůstává doma
s rodiči. Zajistit hlídání takových
dětí může být pro rodinu neřešitelnou otázkou. Příměstský tábor
je pro ně velkou pomocí a ideální

Děti si letos tábor opravdu užily
volbou, protože dítě se dostane
mezi jiné děti, má zajímavý program, spoustu zážitků a domů se
vrací pravidelně spokojené. „Pro
děti s hendikepem chceme stejné
možnosti, jako mají děti zdravé.
Nabízíme jim kontakt s kamarády
a prožití letních dobrodružství, kte-

ré k dětství neodmyslitelně patří.
Rodičům zase podáváme pomocnou ruku v každodenní náročné
péči,“ vysvětlila vznik táborů ředitelka organizace Jarmila Vokálová. Zdůraznila přitom, že soudě
podle zájmu je to věc, která v Brně
chybí a je potřeba.

Většina výletů tábora směřovala
do planetária a na přehradu, kde
se skupina svezla parníkem.
K dalšímu vzdělávání přispěli svými interaktivními programy pracovníci Knihovny Jiřího Mahena.
Často se na programu objevovala
taktéž muzikoterapie pod vedením dobrovolníka Jakuba Maistryszina a canisterapie s pejsky
sdružení Cantes.
Příměstské tábory probíhají od
pondělí do pátku. Organizace Domov pro mne k tomu vybrala prostory v brněnské ulici Pekárenská,
kde upravila bývalou klubovnu na
společenskou místnost s kuchyňkou a příslušenstvím.V létě se táboru účastnilo průměrně devět dětí
denně, k čemuž je potřeba nejméně sedm osobních asistentů.

Bc. Veronika Hlavinková,
Domov pro mne, z. s.

Zahradní slavnost Hospice sv. Alžběty
že tady pro obyvatele Brna a jeho
okolí jsme“, vysvětluje Mgr. Jana
Balabánová, ředitelka organizace.
Zájemci si mohli prohlédnout prostory a pro děti zahrada skrývala
několik překvapení, od hledání
pokladu, přes malování na obličej,
až po výtvarnou dílničku.
Hospic sv. Alžběty o.p.s. je jediný
ve městě Brně. Již dvanáctým
rokem pečuje o nevyléčitelně,
převážně onkologicky nemocné
pacienty. Jeho snahou je zachovat kvalitu života a důstojnost člověka navzdory jeho nemoci.

Poslední letní den se uskutečnila zahradní slavnost v parku
brněnského hospice, sídlícího
v prostorách kláštera konventu
sester alžbětinek.
Od 16 hodin se rozezněly rozkvetlou zahradou první melodie líbivých písní kapely Vinařští romantici, kteří celou slavností, v čele
se Zdeňkem Junákem, provázeli.
O hodinu později proběhlo žehnání nově vybudovanému jezírku,
kterému přihlíželo kolem stovky
návštěvníků.
Zahradní park zdravotnického zařízení, které pečuje o nevyléčitelně
nemocné, byl a je budován pomocí

Zahradní park má nové jezírko
dobrovolníků již řadu let. „Samotnou akcí jsme chtěli poděkovat
nejenom těm, kteří se podíleli na

realizaci parku, ale také těm, kteří
nás podporovali a podporují. Dalším cílem bylo dát o sobě vědět,



Mgr. Šárka Marčíková,
Hospic sv. Alžběty, o. p. s.
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Stalo se v naší městské části / Sport

Brněnský výtvarník Timo pomaloval Leitnerku

Fasáda s The Beatles sloužila do roku 2013
Historie kultury na Starém
Brně, v prostorách dnešního
Klubu Leitnerova, sahá až do
padesátých let minulého století.Tenkrát byly obvodové stěny
klubu šedé a do roku 1989 byly
ozdobeny rudým nápisem Kulturní dům, který zářil do širokého okolí. Nyní Klub Leitnerova krášlí opět nová fasáda a za
návrhem stojí brněnský výtvarník Timo.
V roce 1990 se podoba fasády
zásadně změnila. Zásluhu na
jejím originálním vzezření měla
tehdejší vedoucí klubu, Julie Blažková, která dala impuls k vyma-

lování přední části domu obrázky.
Inspirací pro ni byl film Střechy,
kde se právě takové barevné motivy na zdech příbytků bezdomovců objevily. Tak vznikla první
mozaikově vymalovaná fasáda
bez ústředního motivu, pod kterou
byli podepsáni mladí výtvarníci.
V roce 1991 se černobílá fotografie klubu dostala i do známého
hudebního časopisu Rock & Pop,
který otiskl krátkou zmínku “Leitnerka v novém kabátě“.
Jasnější, zřetelnější a také hudební
motivy šedesátých let získala Leitnerka v roce 1995, kdy se autor
výmalby Jan Sedláček rozhodl
zvěčnit celou skupinu The Beatles

Cedule se opět vrátily
do Uličky Václava Havla

Nová fasáda brněnského výtvarníka Tima
u Žluté ponorky, společně s Indiánem na štítu budovy a spoustou
dalších více či méně hudebních
námětů. Tato podoba se v dalších
letech mírně měnila. Vzhledem
k vlhkosti domu bylo totiž nutné
obrázky upravovat.
V roce 2013 už byla přední část
zdiva nebezpečná a bylo nutné ji
celou znovu zrekonstruovat. Původní výmalba byla odstraněna
a nanesla se šedá nevýrazná
podkladová barva. A nyní, v září
2016, vznikl úplně nový koncept
pro fasádu klubu od známého
brněnského street-artisty, sprejera, výtvarníka a writera tvořícího
pod pseudonymem Timo.

Sokol Grand Prix de Gymnastique
Sokol Grand Prix de Gymnastique je mezinárodní závod smíšených párů ve sportovní gymnastice s již 20letou tradicí.
Pravidelnými účastníky závodu
bývají kromě domácích gymnastů

U příležitosti oslav nedožitých
osmdesátin prezidenta Václava
Havla byly na své místo vráceny cedule označující uličku
u Divadla Husa na provázku.
Původní cedule byly odcizeny
neznámým pachatelem v srpnu

letošního roku. Zhotovení dvou
nových plechových cedulí trvalo
zhruba dva měsíce. Jejich znovuinstalování se tak spojilo se vzpomínkovým festivalem Málo bylo
Havla!, kterou uspořádalo Divadlo
Husa na provázku.

Daniel Zeman
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Ten zobrazil ve svém modrobílém
nočním výjevu snový obraz, ke
kterému dodává:
„A ponaučení pro příští generace:
u malby snových témat je důležité
neusnout!“
Přijďte nás navštívit, již nyní je
snad možno vstoupit do noční
krajiny a stát se jedním ze zúčastněných, náhodného seskupení
postav a předmětů.
Klub Leitnerova patří mezi stálice
brněnské klubové scény. Provozuje jej Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, které je příspěvkovou organizací městské
části Brno-střed.

(kad)

Gymnasta ze Sokola Brno I

také sportovci z Británie, Řecka,
Rumunska či Nizozemí. Letošní
20. ročník se uskuteční v sobotu
26. listopadu 2016 od 16.30
hodin ve sportovní hale Sokola
Brno I. na Kounicově 20.

(red)

Sport

Les je místo pro můj trénink
na základě vlastní zkušenosti.
Do Brna se tento den sjedou
vybraní instruktoři z celé ČR, aby
vám předali to nejlepší v rámci
Nordic fitness aktivit.
Akce je otevřená široké veřejnosti, loni se zúčastnilo cca 300
lidí. Každý si přijde na své, od
právě začínajících až po aktivní
sportovce.

Protažení je důležitá součást cvičení
Již 14 let šíříme zdravý a přínosný pohyb a stále zjišťujeme,
že široká populace má o Nordic
walking a running velmi zkreslené představy a netuší nic
o možnostech a pozitivních přínosech tohoto komplexního
tréninku.

Proto vás zveme 26. 11. 2016 na
Nordic Walking & Running Kliniku, kde si vyzkoušíte účinky
funkčního tréninku a posilování
sami na sobě.
Pomozte nám šířit kvalitní in formace o Nordic Walking, ale
i správném kvalitním vybavení

Nordic Walking
& Running klinika
se koná
26. 11. 2016
od 9–17 hod.,
Dusíkova 5,
Brno-Lesná.
Pracujeme s osobním přístupem
a chceme, aby se vám dostalo
kvalitní péče, proto vás prosíme

o přihlášení se na Nordic Walking
Kliniku předem přes náš přihlašovací formulář na www.nordicsports.cz/akce nebo telefonicky
na čísle 548 221 582.
Nordic Walking a Running je komplexní trénink pro celé tělo s rozvojem koordinace, silové vytrvalosti i mysli v té nejlepší posilovně
na světě, a tou je les, příroda, to
znamená čerstvý vzduch a místo,
které probouzí smysly a dodává
energii.
Užijte si s námi jedinečný den plný
setkání a pohybových workshopů
v přírodě. Cvičení je vhodné pro
kohokoliv, kdo se chce hýbat.



Tým Nordic sports Brno

Mezinárodní veletrh SPORT Life s brněnskou účastí
Po úspěšném Dni náborů, který
v září uspořádala na Kraví hoře
Unie sportovních klubů města
Brna a městská akciová společnost STAREZ - SPORT, a. s.
ve spolupráci s Jihomoravskou
organizací České unie sportu,
se Brno opět obleče do sportovního.
Od pátku 4. do neděle 6. listopadu se na brněnském výstavišti
uskuteční mezinárodní veletrh
sportovních potřeb a volnočasových aktivit SPORT Life 2016.
Na výstavní ploše o rozloze téměř
40 000 metrů čtverečních se
představí 266 firem a potvrdí se
tak, že brněnský SPORT Life patří
mezi nejvýznamnější sportovní
akce svého druhu ve střední
Evropě. V doprovodném programu jistě zaujme setkání s vynikajícími sportovkyněmi, kterými
bezesporu jsou Štěpánka Hilgertová, Kateřina Neumannová nebo
Hanka Kynychová. Bez zajímavosti jistě nebude ani vystoupení
Jakuba Koháka, Ondřeje Sokola

či Lukáše Pavláska, které známe
přece jen více z jiných kolbišť, než
z těch skutečně sportovních.
Svou prezentaci zde bude mít tradičně Jihomoravský kraj a poprvé
se samostatnou expozicí představí i statutární město Brno.
„Jsem přesvědčen, že prezentovat takto sportovní Brno je správná myšlenka a bude to jistě i dobrá
motivace pro začínající sportovce. Rádi bychom využili atraktivity
a publicity veletrhu a v návaznosti
na zářijový Den náborů chceme
dát opět možnost dětem, které se
na začátku školního roku pro
aktivní sportování v některém
brněnském oddíle nerozhodly. Na
našem stánku se představí jednotlivé sportovní kluby a odvětví
a dětem a jejich rodičům opět
poradíme s výběrem toho pro
ně nejvhodnějšího sportu. A to
i v souvislosti s prezentací Brněnského centra sportovních nadějí.
Veletrhu se pravidelně účastní
také přední české i světové
sportovní osobnosti a i v tomto
nechceme zůstat stranou,“ říká

Vyzkoušejte si na veletrhu, co vás baví
s odvoláním na účast minulých
i současných brněnských olympioniků Mgr. Martin Mikš, generální ředitel pořádající společnosti
STAREZ - SPORT.
Expozici statutárního města
Brna najdete v pavilonu V. Bude
zde také k vidění trenažer Formule 1 a motocykl MOTOGP. Zajímavé budou i soutěže o ceny
v kole štěstí, autogramiáda sportovních osobností a samozřejmě

se zde dozvíte o dalších sportovních iniciativách a aktivitách statutárního města Brna, které s přispěním vybraných městských
firem expozici podporuje.
Bližší informace naleznete na
www.starezsport.cz.


Jakub Koudelka,
Unie sportovních klubů
města Brna
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Hybešova 22
Brno 602 00
chia, goji, rostlinné oleje,
Ïaje, E\lin\, Ee]leSNoYé
SotraYin\, chla]ené Y¿roEN\,
tinNtXr\, sirXS\̿
VHODNÉ DÁRKY PRO ZDRAVÍ.

KLOBOUKY DANTES
Brno, náměstí Svobody, pasáž OMEGA
po–pá 9–19, so 9–14 hodin
www.kloboukovyklub.cz

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia Combi
měsíčně již od 3 899 Kč*

Připravte se na dlouhé cesty.
Atraktivní, prostorná a bezpečná
Fabia Combi teď může být Vaše
s pětiletou zárukou a řadou dalších
výhod. Odhalte přednosti vozu
ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

3ěi n£NXSX naG ,̰
s t¯Pto NXSoneP
do 22. 12. 2016 sleva 10 %

Zvýhodnění
20 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojefabiacombi.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21
628 00 Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 247 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 73 620 Kč
(29,70 %), výše úvěru 174 280 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 220 159 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 239 527 Kč, RPSN
vč. pojištění 16,62 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 99 160 Kč, měsíční splátka úvěru 3 361 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 899 Kč, úroková
sazba p. a. 10,939 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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