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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

JIŘÍ LYSÁK
Osobností měsíce, ve kterém nám opět začíná
škola, jsme zvolili člověka, který významnou
část svého života působil jako učitel, pedagog.
V září letošního roku se navíc dožívá významného životního jubilea, a tak byla naše volba
jednoznačná. Jeho stopy můžeme v Brně najít
v mnoha školách a výchovných zařízeních.
Výrazně se podílel na rozvoji brněnského a jihomoravského speciálního školství. Byl také
úspěšný a činorodý v mnoha dalších oborech,
a je dodnes. Jmenuje se Jiří Lysák a má devadesát let.V rozhovoru mimo jiné prozrazuje svůj
recept na dlouhověkost: „Nechcete-li zblbnout
a sledovat jen svoje neduhy, musíte masírovat
mozek i tělo. A také mít dobré lékaře. Těm jsem
vděčný. A stále něco tvořím… Nyní třeba vydávám publikaci z historie trampingu.“
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Pokračování na str. 15

Park na Moravském náměstí, místo setkávání včera a dnes
Park na Moravském náměstí má bohatou
minulost a v historii města byl vždy velmi
důležitým místem. Městská část Brno-střed považuje park za centrální prostranství města, kterému je potřeba se nadále
věnovat. Důvodem jejich zájmu je především historie místa, která byla často spojována se vzdělaností a kulturou, ale také
často zmítána ideologickými záměry vládnoucích vrstev.
Historie místa se datuje do dob středověku,
kdy se nynější park nacházel v prostranství
mezi středověkými branami Veselou
a Běhounskou, z nichž vycházely dálkové
komunikační trasy vedoucí do Čech. Výrazným urbanistickým zásahem do tohoto prostoru byla stavba kostela sv. Tomáše
s klášterem. Od konce 18. století se toto

Německý dům.
Zveme občany na
16. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

14. září 2016
v 16.00 hod. ve Společenském centru
radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.brno-stred.cz.

Foto: Archiv města Brna

místo s malým parčíkem stalo oblíbeným
místem společenských procházek a setkání.
V místě stával také malý pavilon, v němž se
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konávaly koncerty vojenských kapel. K proměně celého území došlo po roce 1850, kdy
Pokračování na str. 3
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Pozvánka na besedy
k rezidentnímu
parkování

8–10
Úklid
bude lepší
a levnější

Informace ke krajským
volbám a k místnímu
referendu

Informace z radnice
z 60 km/hod na 40 km/hod,“
doplnila Jasna Flamiková. V rámci
pravidelné údržby bude tento
úsek zařazen do plánu letošního
roku na souvislé propracování
kolejí, tj. provedení opravy geometrie kolejí automatickou strojní
podbíječkou. Tím by mělo dojít ke
snížení hluku a otřesů, které obyvatelům narušovaly život především v době nočního klidu.
Rekonstrukční práce na hřišti
v Hluboké ulici by měly skončit
nejpozději v půlce listopadu.

Oslavy na MŠ Vídeňská

MŠ na Vídeňské oslavila
50 let své existence
50. výročí od svého založení oslavila koncem června Mateřská škola na Vídeňské ulici sídlící v městské části Brno-střed, která je
zřizovatelem tohoto školského
zařízení. Slavnostní události se
účastnil starosta městské části
Brno-střed Martin Landa a vedoucí
odboru školství, sportu, kultury
a mládeže Petra Ondrašíková, kteří společně popřáli ředitelce školky
Nikol Minářové spoustu dalších
spokojených dětí a poděkovali jak
stávajícím pedagogům, tak i bývalým.V mateřské škole na Vídeňské
také úspěšně probíhá projekt radnice městské části Brno-střed
s názvem „Kdopak přečte pohádku“, který je zaměřen na vzájemnou spolupráci seniorů s dětmi ve
školkách, aby se spontánní formou
navázala komunikace různých
generací. Dva senioři tak pravidelně mateřskou školu navštěvují
a malým posluchačům dělají
radost čtením pohádek.Vzdělávání v MŠ Vídeňská, která je příspěvkovou organizací městské části
Brno-střed, je uskutečňováno na
základě vlastního Školního vzdělávacího programu zaměřeného
na posilování sebevědomí
a samostatnosti dítěte a vytváření
pozitivních sociálních vztahů mezi
dětmi. Kromě výuky angličtiny jsou
každodenní činnosti doplňovány
také školou v přírodě, karnevalem,
rozloučením s předškoláky, edukativně stimulační skupinou, předplaveckým výcvikem v bazénu se
slanou vodou, logopedickou péčí,
návštěvami solné jeskyně a cvičením aerobiku nebo jógy.

Na Hluboké potěší hřiště
i odpočivadla
Začátkem září bude zahájena

obnova hřiště na ulici Hluboká,
které bylo doposud neudržované
a zarostlé trávou, bez jakéhokoliv
vybavení. Zpevněna bude vyšlapaná cesta, která dříve hřiště křižovala a která vytváří napojení na
další domy v lokalitě. „Podloží
hřiště bude nejprve odvodněno,
položen umělý trávník, přibudou
zde sloupky a brány. Také přilehlý
terén projde modelací tak, aby
prostředí získalo na atraktivitě,“
seznámila s novinkami místostarostka Jasna Flamiková. Hřiště
bude ohraničeno mantinely
a oploceno ochrannou sportovní
sítí do výšky čtyř metrů, tak jak si
přáli obyvatelé okolních domů
z důvodu bezpečnosti. Těch se na
jejich připomínky a nápady dotazovali zástupci městské části na
veřejném setkání už v říjnu loňského roku. Na základě jejich podnětů budou zbudovaná také dvě
samostatná odpočivadla v těsné
blízkosti domů, aby je k oddechu
mohli využít především senioři.
„Nezapomněli jsme ani na přístupové pěšiny, aby se starší lidé
do této relaxační zóny bezpečně
dostali, a na pohodlné posezení,“
informovala místostarostka. Místo
oživí nově vysazená nebo upravená zeleň. Celkové náklady na
revitalizaci prostoru jsou vyčísleny
na necelých 1 300 000 Kč (bez
DPH). „Také další připomínky
obyvatel k životu v této části Brnastřed padly na úrodnou půdu.
Hlučnost tramvají zejména v nočních hodinách jsme projednali
s dopravním podnikem. Jedním
z pozitivních výsledků je omezení
rychlosti tramvají v úseku od
zastávky Vsetínská přes most
nad ulicí Vídeňskou až po kolejové rozvětvení u krematoria
v obou směrech v noční době,
tj. mezi 22.00 hod až 6.00 hod,
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Úpravy zelené plochy na
Mendlově náměstí
Rada městské části Brno-střed
schválila zadání architektonickourbanistické soutěže na řešení
veřejného prostoru mezi ulicemi
Výstavní a Veletržní. Záměrem je
proměnit dlouhodobě zanedbávanou lokalitu těsně za hranicí
městské památkové rezervace
v zelenou relaxační zónu. Sloužit
by měla nejen obyvatelům bydlícím v přímém sousedství, ale
vzhledem k blízkosti významného
dopravního uzlu, jakým Mendlovo
náměstí je, také ostatním Brňanům.
Vyhlášení soutěže předcházelo
veřejné projednání, na které radnice pozvala místní obyvatele. Ti
si nejvíce cení vzrostlých stromů,
dále nedávno vystavěného dětského hřiště ve vnitroblokové části
a zdi, která jej zastiňuje. Nejčastěji
si místní přáli vznik dobře osvětleného pobytového parku oživeného třeba veřejným grilovištěm
nebo kavárničkou a vybudování
veřejných WC. Jejich náměty jsou
součástí zadávací dokumentace,
aby z jejich požadavků a připomínek mohli architekti ve svých
návrzích čerpat. V současné chvíli
probíhá zpracování projektů,
jejich odevzdání je stanoveno na
30. září.

Začala rekonstrukce
budovy městské tržnice
na Zelném trhu
Dne 3. června 2016 byla zahájena
rekonstrukce a budoucí využití
objektu Zelný trh číslo 14–16
s cílem obnovit provoz městské
tržnice. Vítězem veřejné zakázky
je stavební společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. a SYNER
Morava, a. s., kterým od 27. května běží smlouva o dílo. Základní
myšlenkou projektu je uchopit

budovu nové tržnice jako celek
a představit jej jako nedílnou součást náměstí. Jedná se o cílené
propojení všech pater budovy
a okolních prostor tak, aby
návštěvník mohl využívat služeb
všech zúčastněných subjektů
v různých patrech domu. V přízemí by se měla objevit legendární
jazzová kavárna POD OBRAZY,
druhým subjektem bude lokální
pekárna s fresh bistrem, kde bude
možné si zakoupit čerstvě upečené pečivo, které se bude vyrábět a péct přímo na místě a nebude se do prodejny dovážet.
Nedílnou součástí bude také hlídané dětské centrum. V prvním
a druhém patře si bude moci
návštěvník zakoupit čerstvé
potraviny, kam bude patřit zelenina, ovoce, sýry, maso a uzeniny.
V 1. patře tržnice bude sortiment
zaměřen na širokou masu
návštěvníků a zboží běžné denní
spotřeby a 2. patro bude více
zaměřeno na delikatesy a gurmánské pochutiny, jakými jsou
ryby, víno, zahraniční sýry apod.
Termín dokončení stavebních
prací je stanoven do konce roku,
celkem se jedná o 212 kalendářních dnů.

MŠ a ZŠ na nám. 28. října
zprovoznila opravenou
tělocvičnu
Předprázdninový dárek v podobě
zrekonstruované tělocvičny získali žáci MŠ a ZŠ na náměstí
28.října, jíž je městská část Brno-střed zřizovatelem. Dnešního
slavnostního otevření rekonstruované tělocvičny se zúčastnila
místostarostka městské části
Brno-střed Michaela Dumbrovská, která přestřihla pásku spolu
s ředitelkou školy Ludmilou Altmanovou. Celková rekonstrukce
školní tělocvičny, která činila cca
3 600 000 korun, byla určena na
obnovu tělocvičny, sanaci vlhkosti
a zcela nově vytvořené lezecké
stěny. Kromě nově opravených
prostor tělocvičny školy „Osmecu“
nyní probíhají další rekonstrukce
tělocvičen škol, které jsou příspěvkovými organizacemi městské části Brno-střed, jako jsou:
MŠ a ZŠ Husova, MŠ a ZŠ Křídlovická a MŠ a ZŠ Kotlářská.
Vedení radnice se snaží aktivně
podporovat sportovní aktivity školáků a vyrovnat tak dlouhodobý
problém v této sféře u všech pří-

Informace z radnice
prvorepublikovou herečku by
měla upozornit kamenná pamětní
deska umístěná na jejím rodném
domě v Údolní 7. Práce spojené
s realizací této pamětní desky se
odhadují na maximálně 20 tisíc
korun. Lidé mohou přispívat do
konce září na transparentní účet
9442810001/5500.

Investiční akce
společnosti E.ON na
Mendlově náměstí

Tělocvična na MŠ a ZŠ nám. 28. října
spěvkových organizací, jichž je
městská část zřizovatelem.

Alegorii Evropy na kašně
Parnas se podařilo
zachránit
Proč kolem kašny Parnas vyrostlo
lešení? Restaurátoři budou dávat
do pořádku sochu Alegorie Evropy! Při celkové rekonzervaci kašny v loňském roce se ukázalo, že
socha na vrcholu Parnasu z důvodu povětrnostních vlivů je ve velmi
špatném stavu. Původně to vypadalo, že bude třeba vyrobit repliku
a originál uložit do depozitáře,
nakonec Odbor památkové péče
Magistrátu města Brna souhlasil
s obnovou původní Alegorie Evro-

py přímo na místě. Ač je socha na
pohled nevelká, nutné technologické postupy opravy jsou velmi
zdlouhavé (odstranění povrchového znečištění a nevyhovujících
doplňků, konsolidaci kamenné
hmoty – zpevnění organokřemičitanem, doplnění chybějících
částí domodelováním, zhotovení
chybějícího žezla, úprava povrchu
mikromaltou). Nejzazší termín
dokončení je 10. 11. 2016.

Lidé přispívají na pamětní
desku Nataši Gollové
Brněnskou rodačku, herečku
Natašu Gollovou připomene
pamětní deska. Přispět na ni
mohou lidé do konce září. Na

Společnost E.ON informuje, že
v období srpen–září bude při rekonstrukci elektrické sítě dotčen chodník podél klášterního oplocení na
Mendlově náměstí. S touto investiční akcí může být spojeno i přerušení dodávky elektrické energie
na nezbytně nutnou dobu. V městské části Brno-střed se uskuteční
investiční akce společnosti E.ON
v hodnotě 2,62 mil. Kč s předpokládaným termínem ukončení do
konce září 2016. Jedná se o stavbu
obnovy v lokalitě Mendlovo náměstí, kdy bude dotčen chodník podél
klášterního oplocení. Důvodem
realizace této rekonstrukce sítě,
která umožní spolehlivou a kvalitní
dodávku elektrické energie do
odběrných míst, je výrazně prodloužit životnost energetického
zařízení a je také předpokladem
pro další navyšování odběrných
míst. Vzhledem k tomu, že s touto
investiční akcí může být spojeno

i přerušení dodávky elektrické
energie na nezbytně nutnou dobu,
žádá společnost E.ON o pochopení tohoto omezení, jež bude pro
uvedenou investiční akci nezbytné. O tomto plánovaném přerušení dodávky bude informovat podle
platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s úřadem naší městské části.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného
přerušení dodávky el. energie
kontaktujte prosím bezplatnou
zákaznickou linku naší společnosti 800 773 322 nebo získáte
informaci o plánovaném vypnutí
na
webových
stránkách
www.eon-distribuce.cz.

Aplikace upozorní na
blokové čištění
Chcete mít přehled o plánovaných blokových čištěních ve
vašem okolí? Na webové stránce
https://cisteni.bkom.cz zjistíte nejbližší plánovaná bloková čištění
a můžete si také zdarma stáhnout
mobilní aplikaci do chytrého
mobilního telefonu (pro platformy
iOS i Android). Registrovaní uživatelé si mohou navíc zvolit
2 lokality, které si uloží, a tak
budou včas upozorňováni na blížící se čištění. Aplikaci provozuje
městská společnost Brněnské
komunikace, a. s.

Denisa Kapitančiková

Park na Moravském náměstí, místo setkávání včera a dnes
Pokračování ze strany 1
bylo opevnění města postupně
likvidováno a na jeho místě vznikala okružní třída a městské parky. Uprostřed byl v letech
1890–1891 zbudován Německý
dům (Deutsches Haus), který
měl sloužit jako protipól českého
Besedního domu a jako kulturní
centrum pro německy mluvící
občany Brna. Německý dům
však vyhořel do základů koncem
dubna 1945. Plocha parku sloužila jako příležitostné pohřebiště
rudoarmějců, poté opět jako
odpočinkové místo s lavičkami
a dětským hřištěm. V sedmdesátých letech bylo prostranství
znovu upraveno, v jeho středu
byl umístěn pěticípý bazén
s vodotryskem a za ním umístěno sousoší Komunisté (vytvoře-

né sochaři: Milošem Axmanem, M. Moráněm a R. Bartkovou). Sousoší bylo v roce 1990
odstraněno a zůstal jen bazén
jako prázdná betonová nádrž.
Vysvětluje Michal Doležel,
zastupitel a člen Rady městské
části Brno-střed.
Záměrem radnice městské části
Brno-střed, která se rozhodla
vypsat veřejnou architektonickou
soutěž, je nalézt nejlepší a nejzajímavější možné řešení zamýšlené rekonstrukce parku. Místo je
potřeba zrekonstruovat citlivě,
právě s odkazem k jeho historii
a klíčovým okamžikům.
Park, v minulosti i v současné
době, je stále důležitým místem
setkávání ve struktuře města. Protínají ho významné pěší trasy
s vysokou koncentrací pěšího
pohybu. Návrhy by měly určit jas-

Současný pohled na Moravské náměstí pořízený z dronu
né vymezení těchto pěších tras,
navazující na relaxační plochy
zeleně.
Chceme, aby tento park i nadále
sloužil jako kulturní prostor.
S rekreační a oddychovou funkcí

pro obyvatele města. Doplňuje
Petr Bořecký, zastupitel a člen
Rady městské části Brno-střed
pro výstavbu a územní rozvoj.
Michal Doležel a Petr Bořecký,
radní MČ Brno-střed
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Na Dominikánské náměstí se vrátí rybí trh
Městská část Brno-střed chce
v letošním roce obnovit jednu
z tradic, která sahá až do 14.století a alespoň dočasně navrátit
Dominikánskému náměstí jeho
původní funkci.
Ve středověkém Brně a zejména
pak za doby vlády moravských
Lucemburků bylo Brno častým
cílem obchodníků, kteří nabízeli své
produkty na brněnských tržištích.
Středověké brněnské trhy měly svá
jasná, mnohdy velice přísná pravidla, a řád, kterému se museli
obchodníci podrobit. Samotné rozvržení produktů se podřizovalo
tomu, k jakému zboží bylo dané
tržiště určeno. Brno totiž disponovalo rovnou několika specializovanými tržišti. Vůbec nejstarším tržištěm ve městě byl dnešní Zelný trh,
na kterém se nacházel hrnčířský

Tržiště na Dominikánském náměstí v 19. století
trh, trh kůrný nebo samostatné
masné krámy. Na dnešním Kapucínském náměstí prodejci nabízeli
dřevěné uhlí, před brněnskou bra-

nou na dnešním Šilingrově náměstí
se ve středověku konaly trhy vepřů.
Ty byly umístěny záměrně za hradbami města, aby svým provozem

neznečišťovaly prostředí ve městě.
Konečně Dominikánské náměstí
patřilo v minulosti prodeji masa
a ryb. Již ve 14. století se objevuje
název forum Piscium (Rybný trh)
a toto pojmenování si náměstí udrželo až do 19. století. V prostoru
náměstí se prodávalo maso, slanečci, ryby a postní jídla. Trhovci
z náměstí vymizeli až ve 20. století
a prostor poté pomalu a jistě začal
sloužit jako parkoviště.
V rámci letošních adventních trhů
bude Městská část Brno-střed ve
spolupráci sTuristickým a informačním centrem města Brna pořádat
na Dominikánském náměstí vůbec
poprvé vánoční trh, který se bude
v duchu středověké tradice opět
specializovat na prodej ryb a rybích
pokrmů.

Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Pozvání na besedy k zavádění systému rezidentního parkování
Od dubna 2017 by mělo být
postupně v jednotlivých lokalitách MČ Brno-střed zavedeno
rezidentní parkování. Aby byl
celý systém v ulicích co nejlépe
nastaven, potřebujeme od vás
zpětnou vazbu k ulicím, ve kterých bydlíte a ve kterých se denně pohybujete.
Zajímá nás, kde funguje parkování
dobře a kde jsou naopak největší problémy? Která místa v okolí vašeho bydliště jsou dopravně nepřehledná
a nebezpečná? Kudy se dobře chodí
pěšky, jezdí na kole a kde to je naopak
problém? Kde funguje dobře uspořá-

dání veřejného prostoru a kde jsou
s tím největší problémy (zahrádky restaurací, zeleň, mobiliář, pobyt a pohyb
dětí apod.)? Kde chybí přechody pro
chodce? Jak fungují ulice jako veřejný
prostor?
Besedy se budou konat vždy v sále
Společenského centra radnice na
Dominikánské 2. Kapacita sálu je
omezená, proto je lepší si místo rezervovat na tel.: 542 526 341, nebo e-mailu: marta.vojackova@brno-stred.cz.
Ve středu 21. září od 17.00 hodin
budeme projednávat ulice: Pionýrská
(úsek mezi ulicemi Lidická a Drobného), Lidická (od Pionýrské po Koliště),
Drobného, M. Horákové (od Koliště po

Drobného), Lužánecká, tř. Kpt.Jaroše,
Kudelova, nám. 28. října, M. Horákové
(od Koliště po Francouzskou), Přádlácká, Cejl (od Koliště po divadlo
Radost), Bratislavská, Spolková, Hvězdová, Stará, Soudní, Körnerova,
Ponávka, Příkop a Příční.
Ve středu 5. října od 17.00 hodin přijdou na řadu ulice: Koliště, Tkalcovská,
Radlas, Plynárenská, Špitálka, Vlhká,
Valcha, Podnásepní, Stavební, Koželužská, Skořepka, Křenová, Dornych,
Mlýnská, Spálená, Přízova, Masná,
Zvonařka (v úseku od Dornychu po
Hladíkovu), Čechyňská, Cyrilská, Šujanovo nám., Štěpánská, Rumiště,
Kolískova, Zderadova, Ypsilantiho, Za-

hradnická, Nádvorní, Náplavka, Bezručova, Soukenická, Leitnerova (kratší
část ulice – od Hybešovy směrem ke
Křídlovické, Křížová a Hybešova pro
domy č. o. 61 – 71.
Další lokality budou projednány
19. a 26. října, pozvánka bude v příštím
čísle zpravodaje.
Více informací o rezidentním parkování
přineslo prázdninové číslo zpravodaje,
k dispozici je na webu radnice
www.brno-stred.cz (na titulní straně je
odkaz Zpravodaj MČ, ve kterém je
k dispozici archiv čísel).


Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

Prodej na Zelňáku je kontrolován. Výsledky jsou dobré
Kontrolu prodejců provádí jednak takzvané orgány státního
dozoru a jednak správci tržiště,
kteří se pohybují po Zelném
trhu denně.
Pokud jde o působení kontrolních
orgánů, tak zatím jako poslední
navštívili tržiště pracovníci
z brněnského inspektorátu Státní
zemědělské a potravinářské
inspekce. „V tomto roce jsme při
kontrolách stánkového prodeje na
Zelném trhu nezaznamenali
žádné porušení, které by se dalo
kvalifikovat jako klamání spotřebitele,“ uvedl za SZPI v Brně

Ing. Čestmír Kudláček. Trhy na
Zelňáku jsou také pod každodenním dohledem dvojice správců.
„Dohlížejí například na správné
označení prodejních míst a nabízených produktů, na pořádek, který souvisí i s bezpečným pohybem nakupujících, a celkově na
dodržování provozního řádu,“
popsal působení Úřadu městské
části Brno-střed Roman Burián
ze správy trhu. „Naším cílem není
vytvářet na prodejce nějaký nepřiměřený nátlak, chápeme, že všelijakých regulací a povinností mají
spoustu. Na straně druhé však
cítíme zodpovědnost jako orga-
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nizátor trhů vůči zákazníkům.
Drobné nedostatky, jakým byly
špatně umístěné cedulky u zboží
nebo nevhodně natažené připojení k elektřině, se zatím vždy
podařilo vyřešit rozumnou domluvou. Díky naší větší péči se navíc
podařilo zvýšit kvalitu nabízeného
zboží,“ vysvětlila přístup radnice
místostarostka Jasna Flamiková
a dodala: „Pokud by kdokoliv
z nakupujících měl pocit, že je
něco v nepořádku, může se obrátit na správce, kteří sídlí na Kapucínském náměstí 10, poslat nám
e-mail, zavolat, případně se ozvat
prostřednictvím facebookového

profilu trhu. Za každý podnět
budeme rádi, protože nám pomáhá kvalitu trhu zlepšovat.“
Trhy na Zelňáku jsou otevřeny od
pondělí do pátku v čase od 6.00
do 18.00 hod., v sobotu pak od
6.00 do 14.00 hod. Kromě stálého
provozu nabízejí i jednorázové
akce, a to především v pátek
a v sobotu. Letos se například ještě chystá přehlídka Malé pivovary
na Zelňáku (2.–3. září), Slavnost
rajčat, jablek a hrušek (9.–10.září),
Brněnský biojarmark (30. září až
1. října) a Slavnost brambor a dýní
(7.–8. října).

Denisa Kapitančiková

Informace z radnice

Průchod na Dominikánské ulici se dočkal své obnovy
Areál radnice Městské části
Brno-střed patří k historicky
významným objektům města
Brna. Převážná část areálu současné radnice patřila již od středověku do širšího komplexu
dominikánského kláštera při
kostelu sv. Michala. Jeho nynější podoba navazuje na stavební
etapu Jana Křtitele Erny ze
17. století a také Mořice Grimma z počátku 18. století.
Součástí radničního komplexu je
raně barokní stavba městského
paláce, kterou v roce 1794 vlastnil
jistý Josef Kromer. V této části se
nachází například zasedací místnost Rady Městské části s dřevěným malovaným stropem s přírod-

Průchod pro pěší v areálu radnice městské části. Foto: Michal
Doležel

Vizualizace podoby průchodu.
Pavla Voborník-Kačírková

ními motivy a právě pod zasedací
místností Rady je umístěn průchod, který byl vybudován patrně
v rámci adaptace celého komplexu

Nové radnice ve třicátých letech
20. století na základě projektu
Josefa Poláška. Průchod pro
chodce spojuje Dominikánskou

ulici s Šilingrovým náměstím. Průchod byl však v posledních letech
místem, kterému se člověk
raději kvůli jeho nevalnému vzhledu vyhýbal. Místo se navíc stávalo
častým terčem vandalů. Z uvedených důvodů se Rada Městské
části rozhodla průchod rekonstruovat a zvelebit. Součástí rekonstrukce, na kterou dohlížel Národní
památkový ústav v Brně, je nové
osvětlení celého průchodu, ale
také stropní malba od brněnské
výtvarnice Pavly Voborník-Kačírkové.Výtvarnice zde vytvořila specifickou a moderní stropní malbu,
která zároveň ctí historický kontext
celého objektu.

Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Úřad nadále zvyšuje kvalitu služeb
Rada městské části Brno-střed
na svém zasedání schválila
sloučení a změnu struktury
dvou odborů svého úřadu –
sloučení Odboru majetkového
a Odboru obchodu, dopravy
a služeb. Od 1. 8. 2016 se tak
tyto dva odbory sloučily
v jeden Odbor dopravy
a majetku, který bude mít tři
oddělení – Oddělení majetku,
Oddělení dopravy a Oddělení
obchodu.

Důvodem je optimalizace organizační struktury těchto odborů
a snaha zabezpečit se stávajícími počty pracovníků více služeb
pro veřejnost.
Úřad městské části Brno-střed
tak pokračuje ve své cestě ke
zvyšování kvality a rozšiřování
služeb pro veřejnost. V rámci
sloučeného odboru vznikne nově
např. poradenská služba pro
žadatele o zvláštní užívání komunikací a zřízení restauračních

zahrádek. O zvyšování kvality
a služeb svého úřadu usiluje současné vedení městské části
Brno-střed dlouhodobě. V dubnu
letošního roku si městská část
podala žádost o financování svého projektu rozvoje a zvyšování
kompetencí zaměstnanců úřadu
do Evropského sociálního fondu.
V rámci projektu si zaměstnanci
osvojí komunikační dovednosti
při jednání a poskytování služeb
klientům. V září letošního roku

bude zahájen projekt zavedení
procesního řízení činností úřadu,
díky kterému bude úřad schopen
bez navýšení počtu zaměstnanců, zkrátit lhůty pro vyřizování
žádostí, zjednodušit formuláře
a poskytovat více služeb v oblasti
poradenství pro občany.



Denisa Kapitančiková

Městská část a Brněnské komunikace připravují úklid
Rada městské části Brno-střed
na svém 85. zasedání, konaném
dne 27. 6. 2016, schválila záměr
uzavření příkazní smlouvy se
společností Brněnské komunikace a. s. na údržbu čistoty
a zimní údržbu místních komunikací v oblastech Masarykova
čtvrť – Staré Brno, Staré Brno –
Štýřice a Veveří – Trnitá.
Rada udělala další krok k uzavření příkazní smlouvy a na svém
89. zasedání dne 28. 7. 2016
odsouhlasila cenovou nabídku
společnosti Brněnské komunikace a. s. a počátek spolupráce na
1. listopadu 2016.
K uzavření příkazní smlouvy
městské části Brno-střed se společností Brněnské komunikace a.s. formou tzv. in-house výjim-

ky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se v březnu 2016 kladně vyjádřil Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
Uzavření příkazní smlouvy
umožní MČ Brno-střed:
• Zadat zakázku na údržbu čistoty a zimní údržbu místních
komunikací v rámci společností
statutárního města Brna.
Finanční prostředky na tuto
zakázku tedy podpoří růst
městské akciové společnosti.
• Zabezpečit provádění údržby
čistoty a zimní údržbu místních
komunikací ve vyšší kvalitě.
Zakázku nebudou zabezpečovat soukromé firmy, kladoucí
důraz na co nejnižší náklady,
ale městská společnost, jejímž
cílem je odvést pro městskou

část nejlepší službu v nejvyšší
kvalitě.
• Uspořit finanční prostředky.
Cenová nabídka Brněnských
komunikací je nižší než současné ceny soukromých firem, které byly vybrány ve výběrovém
řízení v letech 2006 až 2009 za
předchozího vedení MČ.
• Využít pro plnění zakázky dlouhodobě nezaměstnané klienty
úřadu práce v rámci veřejně
prospěšných prací. Při zabezpečení zakázky soukromou firmou toto není možné. Městská
část tak naplňuje poslání společensky odpovědné instituce.
• Zabezpečit údržbu činnosti
a úklid místních komunikací
moderní technikou a vozy, které
splňují nejpřísnější emisní limity.

V současné době využívá městská část Brno-střed pro údržbu
čistoty a zimní údržbu v uvedených třech lokalitách soukromé
firmy, které byly vybrány předchozím vedením městské části ve
výběrových řízeních v letech 2006
až 2009. Hodnota těchto zakázek
je 27 350 000 Kč ročně. Cenová
nabídka předložená společností
Brněnské komunikace a. s. je ve
výši 26 890 374 Kč ročně.
Uzavřením příkazní smlouvy se
společností Brněnské komunikace a.s. od listopadu 2016 městská
část Brno-střed získá nejen kvalitnější služby, ale i ušetří ročně
téměř půl milionu Kč, které věnuje
na rozvoj veřejných prostranství,
např. dokoupení laviček a výsadbu veřejné zeleně.

Denisa Kapitančiková
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Prevence

Bezpečné cesty do školy: odložte auto, zkuste jít pěšky
Začátek září je každoročně
významným datem pro všechny děti, které jdou do první třídy
i pro ty, které se po prázdninách
do školy vracejí. Aby jejich
docházka do výuky byla příjemná a zejména bezpečná, rozhodla se naše radnice podpořit
na školách projekt Bezpečné
cesty do škol. Od podzimu
může odstartovat ve třech
základních školách, které se
přihlásí, a zlepšit dopravní
situaci v jejich okolí.
Nejvíce nebezpečné situace
vznikají přímo v okolí škol kvůli
velké koncentraci aut přivážejících školáky. Zaparkovaná i přejíždějící vozidla často překáží
dětem při přechodu přes silnici.
Někteří z rodičů dokonce najíždí
bezohledně na chodník, aniž by
brali na vědomí, že ohrožují děti
jiných rodičů. Dostáváme se přitom do začarovaného kruhu: čím
více aut se ráno v okolí školy
pohybuje, tím více je situace
nebezpečná. A to pak vede další
rodiče k tomu, aby děti do školy
vozili autem.
Městská část Brno-střed připravuje díky aktivitě místostarosty
Ing. Martina Schwaba u většiny
mateřských a základních škol prostor pro několik parkovacích míst
Kiss and Ride (K+R), kde lze krátce zastavit a nechat vystoupit
spolujezdce. Na základě zkuše-

Pěšky znamená zdravěji
a samostatněji

ností za zahraničí ale víme, že
toto opatření může situaci v blízkosti škol pouze mírně vylepšit.
Ze začarovaného kruhu narůstajícího počtu aut u škol nevede cesta ven žádným dopravním značením či opatřením. Zlepšit situaci
a bezpečnost dětí může ale změna přístupu jejich rodičů. Jak? Tak,
že pošlou děti do školy pěšky, hromadnou dopravou nebo se alespoň domluví s dalšími rodiči na
střídavém dovážení dětí.

Zmapují nebezpečí
a navrhnou řešení
„Silnice na celém světě představují pro děti nejnebezpečnější
prostředí. Téměř polovina všech
dětských úmrtí v důsledku úrazu
je zaviněna dopravní nehodou.
Pojďme zlepšit bezpečnost žáků
při jejich každodenní cestě do
školy!“ Takto vyzývá rodiče
k zamyšlení Nadace Partnerství

v rámci programu Bezpečné cesty
do školy. Cílem programu je zvýšení bezpečnosti a zlepšení povědomí školáků o tom, jak se chovat
na chodníku i silnici.
Radnice městské části připravila
podmínky a podporu jak finanční,
tak organizační pro první tři
základní školy, které se budou
chtít zapojit se do tohoto projektu.
Děti by pak s pomocí odborníků
samy zmapovaly, jak je jejich cesta do školy bezpečná a jaká opatření by rizika odstranila nebo alespoň zmírnila. Do řešení dopravní
situace v každé škole budou
zapojeni i učitelé a rodiče. Účast
je vhodná především pro školy
ležící v nejvíce frekventovaných
místech, které se se složitou
dopravní situací dlouhodobě
potýkají. Projekt je inspirován
podobnými příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností dvacítky pražských škol.

V řadě vyspělých západních států
je v posledních letech propagováno právě to, aby rodiče nevozili
děti do školy autem. Doporučuje
se raději jet hromadnou dopravou,
pěšky, případně na kole. Řada
žáků často bydlí nedaleko školy.
Pěšky, tramvají nebo autobusem
by jim cesta trvala jen o pár minut
déle než autem.
Pěší docházku do školy by rodiče
měli ocenit i jako prospěšnou pro
zdraví svých dětí. Je to přirozená
a zdravá chvilka pohybu, který
dnes dětem tolik chybí. Kvůli
narůstající dětské obezitě a sedavému trávení volného času zvažuje ministerstvo školství zařazení třetí hodiny tělocviku do
rozvrhu. A přitom by řada dětí
mohla přidat denně čtvrt nebo půl
hodinu pohybu jen tím, že půjdou
pěšky do školy.
Pro starší děti je cenná i samostatnost, kterou jim pěší docházka
umožní. Nejsou pak jen pasivním
pasažérem, kterému čas organizují a hlídají rodiče, ale přebírají
sami odpovědnost za včasný příchod do školy. Naučí se hospodařit s časem, lépe se orientovat
v místě svého bydliště a získají
větší důvěru v sebe sama.

Mgr. Jasna Flamiková,
3. místostarostka MČ Brno-střed
Foto: archiv Nadace partnerství

Jak postupovat při povodni nebo lokálních záplavách
Letošní sucho nás jasně upozornilo, že dochází ke změnám
klimatu.V ČR dochází k nárůstu
tropických dnů a stejně častým
bleskovým povodním. Mimořádná meteorologická situace
nastala letos na přelomu května a června. Denně přicházely
bouřky, které způsobily škody
na majetku.
Nad Městem Albrechtice ve Slezsku se přehnala intenzivní lokální
bouřka se stoletou vodou. Příčina
byla, že se pravděpodobně vytvářela nová a nová bouřková jádra
na jednom místě. Letošní povodně v Česku zničily více než
200 domů a 520 jich bylo vážně
poškozeno.
Povodně představují pro Českou

republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof,
protože ČR má hustou hydrografickou síť a nachází se v oblasti
mírného klimatického pásma
s pravidelným sezónním cyklem
teplot a srážek. Nejvyšší měsíční
úhrny srážek připadají na květen
až srpen, nejméně srážek je
v únoru a březnu.
Vodní zákon povodeň definuje
jako přechodné, výrazné zvýšení
hladiny vodních toků, při kterém
voda již zaplavuje území mimo
koryto vodního toku a může způsobit škody. Je důležité znát, jaká
míra povodňového nebezpečí
nám může hrozit. Pro správné
operativní řešení je míra nebezpečí vyjádřena ve stupních
povodňové aktivity.
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Stupně povodňové aktivity
podle vodního zákona:
• První stupeň – stav bdělosti –
nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pokud
pominou příčiny nebezpečí;
• Druhý stupeň – stav pohotovosti – se vyhlašuje, když
nebezpečí přirozené povodně
přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům mimo
koryto a škodám na majetku;
• Třetí stupeň – stav ohrožení –
se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku
škod většího rozsahu, ohrožení
životů a majetku v záplavovém
území.
Druhý a třetí stupeň povodňové
aktivity vyhlašuje a odvolává na
svém území starosta obce.

Doporučení ke zmírnění
následků povodní a bleskových záplav:
• Průběžně sledujte předpověď počasí (ČT24, webové
stránky:
www.chmi.cz,
www.pmo.cz nebo KRIZPORT).
• Pokud se v době bouřky
nacházíte venku, vyhledejte
vhodné místo. Bezpečné
místo může být ve zděných
budovách chráněných hromosvodem.
• Majitelé rodinných domů by
měli pravidelně kontrolovat
odtoky vody (rýny a kanály).
• Zajistěte okna, dveře a při silném větru odstraňte nebo
upevněte volně položené
Pokračování na straně 7

Prevence
Dokončení ze strany 6
předměty, například květináče
či zahradní nábytek.
• Pamatujte na možné nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem uvolněných
větví, stromů, dopravních značek, reklam a podobně.
• Za intenzivního deště může
dojít k zaplavení podjezdů
a podchodů.
• Pokud za bouřky a silného
větru řídíte auto, jezděte

maximálně opatrně a pomalu,
případně úplně zastavte auto
na bezpečném místě. Větrné
poryvy mohou auto učinit
neovladatelné a hrozí nebezpečí střetu s překážkou na silnici.
• V případě způsobení škod
povodní vše zdokumentujte a
obraťte se na pojišťovnu ve
věci pojistné události.
Průběh lokálních záplav ve městě
zhoršují velké betonové, dlážděné

fyzických a právnických osob
zpracovat a předložit příslušnému
městskému úřadu povodňový
plán u všech staveb, které se
nacházejí v pasivní zóně záplavového území. Ministerstvo životního prostředí ČR pak zpracovává
projekty, v nichž je uvažováno
prioritně s přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními.

nebo asfaltové plochy. Jsou to zejména parkoviště, kde nahromaděná voda nemá možnost
průběžně se vsakovat. Dalším
problémem jsou kanálové vpustě,
které se často zanesou a voda
nemá kam odtékat. Velký objem
vody mnohdy končí v podchodech nebo restauracích a obchodech, které se nacházejí v přízemí
budov.
Opatřením na zmírnění škod při
povodních je zákonná povinnost



ků ve vnitroblocích už mohlo být
místo toho opraveno, lze jen těžko
odhadnout. Obdobně to třeba vidí
ve Vídni, kde se „lesu sloupků“
(Schilderwald) brání i tím, že
začali více využívat vodorovné
značení na zemi – kupř. žluté čáry
coby zákaz parkování místo nového sloupku se značkou. Došli
k tomu, že tato metoda vyjde levněji, nežli zřizování, údržba
a výměna kovovových značek,
dopravní prostor se stává přehlednější a také se zvyšuje celková kvalita prostředí.
Jak už tomu v Brně bývá, kamenem úrazu je i zde nekoordinovaný přístup různých institucí. Je
tragikomické i smutné zároveň,
že se jedná vesměs o městské
instituce, které by však měly táhnout za jeden provaz. Tak tu máte
sloupy ve správě Dopravního podniku nebo naopak Technických
sítí Brno; dopravní značení
navrhují Brněnské komunikace
a daný návrh schvaluje Odbor
dopravy brněnského magistrátu,
zatímco městský informační a orientační systém zase převážně
instalují jednotlivé městské části.
Z poslední doby se to například
ukázalo při rekonstrukci části ulice Barvičova, kde se plně ukázalo, jak město Brno coby investor
trestuhodně nedokázalo sjednotit
sloupy trolejbusových vedení
a veřejného osvětlení. Místo aby
se tedy úředníci domluvili, že na
jeden sloup nedají reklamu a osadí jej dopravním značením nebo

se pokusí různé informační cedule jinak sloučit, tak si každý jel po
své linii a sloupky se množily
a množily. Na konci dubna jsem
se obrátil na Technické sítě,
Brněnské komunikace i Odbor
dopravy MMB s prosbou o řešení
zcela konkrétních čtyřiceti (!) podnětů na sdružení značek. Z Technických sítí mi odpověděli, že
„historicky se takové případy stávaly a tyto případy je potřeba řešit
individuálně s majiteli konkrétního
značení“ a – ačkoliv se iniciativy
sami neujali – svou odpověď
zakončili: „pro Vaši věc jsme udělali, co bylo v našich silách“.
Zatímco Brněnské komunikace
mi neodpověděly vůbec, Odbor
dopravy se za čtyři měsíce
„vzchopil“ na nicneříkající alibistické sdělení, že postupují podle
zákona a „při stanovení příslušného DZ a VDZ postupují vždy
s vědomím hospodárnosti a hlavně odpovědnosti.“ Slibem „každý
podnět směřující ke zlepšení stávající dopravní situace … bude
realizován v rámci časových
a kapacitních možností“ a „případné odchylky a nedostatky jsou
průběžně odstraňovány“ mne
bohužel úředníci nepřesvědčili,
že by na daných místech seděli
lidé, kteří by byli schopni i nějaké
cílenější aktivity a jejichž zájem
o naše město by neopadl s koncem pracovní doby.

JUDr. Michal Závodský,
zastupitel MČ Brno-střed
(nez., za SZ)

Ludmila Zrůstová

Názory zastupitelů

Brněnský ráj sloupků to na pohled
Současné vedení brněnské radnice
klade
zvláštní důraz na
podobu veřejného prostranství –
aby
vypadalo
důstojně a kultivovaně, ale zároveň je lidé i aktivně využívali a chtěli v něm co
nejvíce setrvávat. K tomu přispívá
i to, že se v něm nebudeme cítit
jako uprostřed lovné sezóny marketingových agentur – město má
být pro lidi, a ne pro nejrůznější
„umrtvovače“ veřejného prostoru.
Poté, co se úřady více zasazují
za „čištění“ našeho okolí, kupř. od
nelegálních billboardů, mohly by
se zaměřit i na sloupy s nejrůznějšími oznámeními podél našich silnic.
Na první pohled může tato problematika působit druhořadě, ale
to jen do té doby, než si uvědomíte, že každý sólo stojící sloupek
je zároveň potenciální dopravní
překážkou. Normálně do ní nevrazíte, ale nezapomínejme, že se
může dostavit mikrospánek, potkáte se s pirátem silnic či
„vybržďovačem“ atp. Kdyby tam
nebyla, nemáte předek auta
napadrť a vám samotným nehrozí
tak velké zranění. Jakékoliv sdělení podél silnice „navíc“ prokazatelně rozptyluje řidičovu
pozornost.
Za nezanedbatelný považuji
i negativní dopad na veřejný prostor – zejména značky nepodstat-

Křiklavý příklad nesystematického přístupu v Brně – ačkoli
doslova „na dosah“ stojí stožár
veřejného osvětlení, byl informační ukazatel na vjezd do krematoria na Jihlavské umístěn na
zvláštní sloupek.
ného rázu (kupř. ukazatele, umístěné na četných místech už uprostřed Brna na nejmenovaný
golfový resort, ležící až u Kuřimi)
představují svébytný „vizuální
smog“ zahušťující své okolí.
Namísto pohledu do zeleně
a soustředění se na opravdu důležitá dopravní oznámení je tu „přesloupkováno“ a nepřipadáte si
jako na silnici, nýbrž spíše jako
na slalomové trati.
Last, but not least je zde i finanční
aspekt – místo aby se značka jednoduše přichytila na nejbližší již
existující sloup, musíte připravit
základy, osadit je patkou, koupit
kovový sloupek a pak to vše ještě
udržovat (zejména patky mají tendenci se doslova rozpadat). Nic
z toho není zadarmo – kolik drobných vad na chodcích nebo výtlu-

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

Volby do zastupitelstev krajů a místní referendum
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Termín konání:
pátek 7. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 8. října 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Základní informace pro voliče do zastupitelstev krajů
Právo volit do zastupitelstva
kraje má každý státní občan
České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku
18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody, zákonem stanovené
omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu
nebo omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva,
výkon základní nebo náhradní
služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

Voliči zapsaní ve
zvláštních seznamech
voličů vedených
zastupitelskými úřady
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého
seznamu voličů v místě svého
trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být
tento volič v případě návratu
na území České republiky
opětovně zapsán do stálého
seznamu voličů v místě svého
trvalého pobytu, musí požádat
příslušný zastupitelský nebo
konzulární úřad ČR, v jehož
zvláštním seznamu voličů je
zapsán, o vyškrtnutí.
O vyškrtnutí lze zažádat
písemně nebo osobně na pří-

slušném zastupitelském nebo
konzulárním úřadě ČR.
Písemná žádost je dostačující
i tehdy, pokud je faxová. Uznat
lze též žádost voliče
o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů zaslanou
elektronicky a podepsanou
uznávaným elektronickým
podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není
dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče
a anonymity odesílatele. Ze
stejných důvodů není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti
o vyškrtnutí není nutno úředně
ověřovat.
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním
úřadem ČR na základě své
žádosti vyškrtnut ze zvláštního
seznamu voličů, má o této
skutečnosti potvrzení a hodlá-li uplatnit své volební právo
při letošních volbách do zastupitelstev krajů, je nutné, aby
toto potvrzení odevzdal přede
dnem voleb obecnímu úřadu,
v jehož územním obvodu má
místo trvalého pobytu. Obecní
úřad na základě předloženého
potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů
zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň
má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost
ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze
předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové
volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého
pobytu. Okrsková volební
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komise voliče na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o volbách do zastupitelstev krajů) dopíše do výpisu
ze stálého seznamu voličů; na
základě toho potom volič
může uplatnit své volební právo. Poznámka ve stálém
seznamu voličů o vyškrtnutí
voliče na základě zápisu do
zvláštního seznamu voličů na
zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky by
měla být následně zrušena.

Voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu voličů je
zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 6. května
2016) požádat obecní úřad
v místě svého trvalého pobytu
o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz se vydává
pouze voličům zapsaným ve
stálém seznamu voličů
v územním obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny.
Žádost o vydání voličského
průkazu je možné podávat:
– v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
– v elektronické podobě
podepsané uznávaným
elektronickým podpisem
voliče
– v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím
datové schránky
– osobně

Konec lhůty pro doručení
písemné žádosti o voličský
průkaz je 30. září 2016.
Konec lhůty pro osobní
žádost o voličský průkaz je
5. října 2016 do 16.00 hod.
Každý občan si může zkontrolovat od 1. září do 5. října
2016 do 16.00 hod. na Úřadě městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, Odbor informatiky od 8.00 hod., a to
v pondělí a ve středu do 17.00
hod., v úterý a ve čtvrtek do
14.00 hod. a v pátek do 13.00
hod., zda je zapsán ve voličském seznamu. Je třeba
předložit občanský průkaz
nebo cestovní pas.
Hlasovací lístky budou občanům s trvalým bydlištěm v MČ
Brno-střed doručeny do schránek do 4. října 2016, budou
také k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo
přímo ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro volby do
zastupitelstev krajů (barvy
šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické
hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku
je uvedeno číslo určené
losem. Dodané hlasovací lístky nemusejí tvořit úplnou
číselnou řadu, neboť převážná
většina kandidujících politických stran, politických hnutí
a koalic nekandiduje ve všech
krajích. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu.

Volby a místní referendum
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství
ČR občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.
Po učinění záznamu do výpisu
ze stálého seznamu obdrží od
okrskové volební komise úřední obálku.

Úprava hlasovacího
lístku a způsob
hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, volič
vždy vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.
Na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva kraje,
který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše

u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné
jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední
obálky.
Pokyny pro způsob hlasování
jsou součástí hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně.
Výjimkou je tělesně postižený,
který si může do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vzít
jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Hlasování na voličský
průkaz
Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze stálého

seznamu voličů ve dnech
voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu
kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební
komisi. Ta jej přiloží k výpisu
ze stálého seznamu voličů. Po
záznamu ve výpisu ze stálého
seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku (šedé
barvy) opatřenou úředním
razítkem.

Hlasování mimo
volební místnost
Volič může požádat ze
závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské
části a v den voleb okrskovou

volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci
volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle
k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují
členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Informace pro
politické strany
Každá volební strana, jejíž
kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva
kraje,
může
delegovat nejpozději do 7. září
2016 jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskové
volební komise v každém
volebním okrsku (§ 17 odst. 2
zákona 130/2000 Sb.).

Další informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

Základní informace pro oprávněné osoby v místním referendu
Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje místní referendum na základě návrhu přípravného výboru, v souladu s ust. § 13 zákona
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města
Brna o otázkách:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?“
2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem
prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím
soustavy otevřených návrhových soutěží?“
Právo hlasovat v místním
referendu má každý státní
občan České republiky, který
alespoň druhý den hlasování
dosáhl věku 18 let, nevznikla
u něj překážka ve výkonu hlasovacího práva a je v den
konání referenda přihlášen
k trvalému pobytu v městě
Brně a státní občan jiného
státu, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18
let, je v den voleb přihlášen
k trvalému pobytu v městě
Brně, a jemuž právo hlasovat

přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních
smluv.
Překážkou ve výkonu hlasovacího práva je zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody, zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu
práva hlasovat, výkon základ-

ní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

Hlasovací průkaz
Žádost o vydání hlasovacího průkazu je možné podávat
ode dne vyhlášení místního
referenda u toho obecního
úřadu, u kterého je občan
zapsán v seznamu oprávněných osob pro místní referendum.
Žádost o vydání hlasovacího průkazu je možné podávat:

– v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
– v elektronické podobě
podepsané uznávaným
elektronickým podpisem
voliče
– v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím
datové schránky
– osobně
Konec lhůty pro doručení
písemné žádosti o hlasovací
průkaz je 30. září 2016.
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Volby a místní referendum
Konec lhůty pro osobní
žádost o hlasovací průkaz
je 5. říjen 2016 do 16.00 hod.
Každý občan si může zkontrolovat od 1. září do 5. října
2016 do 16.00 hod. na Úřadě městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, Odbor informatiky od 8.00 hod., a to
v pondělí a ve středu do 17.00
hod., v úterý a ve čtvrtek do
14.00 hod. a v pátek do 13.00
hod., zda je zapsán v seznamu oprávněných osob. Je
třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Způsob hlasování
a úprava hlasovacího
lístku
Oprávněná osoba po příchodu
do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky,
popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou
oprávněni hlasovat na území
České republiky platným
občanským průkazem, jestliže jde o cizince, průkazem
o povolení k pobytu nebo
platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem
ČR nebo cestovním průkazem. Po učinění záznamu do

výpisu ze seznamu oprávněných osob obdrží od okrskové
komise hlasovací lístek a úřední obálku.

Úprava hlasovacího
lístku
Po obdržení úřední obálky
a hlasovacího lístku, oprávněná osoba vždy vstoupí
do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacího lístku
označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo
„ne“, pro kterou hlasuje,
a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné
úpravě hlasovacího lístku
se nepřihlíží.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacího lístku vloží
úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou komisí
do hlasovací schránky.
Oprávněná osoba hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. Výjimkou je tělesně
postižený, který si může do
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jinou oprávněnou osobu, nikoliv však člena
okrskové komise.

Oprávněná osoba se zdrží
hlasování tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem
žádnou odpověď.
Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní
občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na
území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.
Pokud se oprávněná osoba
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, nebude jí hlasování
umožněno.
Oprávněná osoba, která se
dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem,
je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi.

Hlasování mimo
hlasovací místnost
Oprávněná osoba může
požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
úřad městské části a v den hlasování okrskovou komisi o to,
aby mohla hlasovat mimo
hlasovací místnost, a to
pouze v rámci hlasovacího
okrsku, pro který byla

okrsková komise zřízena.
V takovém případě okrsková
komise vyšle k voliči své dva
členy s přenosnou hlasovací
schránkou, úředními obálkami
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové
okrskové komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.

Případné dotazy
a informace k volbám
do zastupitelstev
krajů a místního
referenda je možné
získat:
telefonicky:
542 526 349
– Linhová Libuše,
e-mail:
libuse.linhova@brno-stred.cz
osobně: ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2,
601 69 Brno,
přízemí, od vrátnice vlevo,
kancelář č. 4 označená
„VOLBY“ „REFERENDUM“
Pondělí, středa:
8.00–17.00 hod.
Úterý, čtvrtek:
7.00–15.00 hod.
Pátek:
7.00–14.00 hod.

Volby do zastupitelstev krajů a místního referenda
pátek 7. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 8. října 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
SEZNAM A ADRESY VOLEBNÍCH OKRSKŮ BUDOU ZVEŘEJNĚNY V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE
A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.brno-stred.cz

Naše školy

Gymnastický sál na Bakalce může využívat i veřejnost
Základní škola na Bakalově
nábřeží nabízí od září k pronájmu volné kapacity ve svém
gymnastickém sále.
Sál o ploše 100 m2 je v provozu
od listopadu 2015. Kromě školní
výuky je využíván k odpoledním
zájmovým aktivitám dětí a ve

večerních hodinách je pronajímán
veřejnosti. Kromě běžné výuky
zde probíhají kroužky juda, baletu, tance, aerobiku, jógy atd.
Přístavba gymnastického sálu
k budově základní školy byla realizována od 26. 6. do 6. 11. 2015
z úrovně Odboru investičního
a správy nemovitostí Úřadu měst-
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ské části Brno-střed. Sál je částečně situován nad výměníkovou stanicí školy a je propojen s hlavní
budovou v prostoru chodby
v 2. nadzemním podlaží. Stěny
interiéru jsou obloženy dřevěnými
obklady a doplněné zrcadly, podlaha je tvořena litou polyuretanovou
sportovní podlahou. V sálu se

nachází i vlastní klimatizační jednotka zajišťující udržení požadovaných teplot, a to jak v zimním,
tak i v letním období.
Bližší informace k pronájmům
je možné získat na tel. čísle
543 212 725.


Roman Burián

Naše školy

Pohádky v MŠ Vídeňská čtou pohádkové babičky i dědeček
Ve školním roce 2015/2016 se
naše mateřská škola zapojila
do projektu patronky Kateřiny
Tučkové „Kdopak přečte
pohádku“.
V únoru se k nám do mateřské
školy přišli podívat senioři, kteří
o čtení projevili zájem a od března
k nám pravidelně docházejí číst
pohádky dvě babičky do třídy
Berušek a Kopretinek a dědeček
do třídy Motýlků. Děti si je ihned
oblíbily a pojmenovaly je „pohádkovými babičkami a pohádkovým
dědečkem“. Součástí návštěvy je
krátké popovídání si s dětmi

o zážitcích z minulého týdne či

dění ve školce. Pak následuje

krátká ukolébavka a samotné čtení. Nejoblíbenějšími se staly klasické české pohádky jako Sedmero krkavců, Kocour v botách,
Perníková chaloupka, ale také
pohádkové knížky oblíbeného
českého autora Ondřeje Sekory.
Po přečtení pohádky vždy děti
spokojeně usínají.
Naše mateřská škola by ráda touto cestou poděkovala patronce
projektu Kateřině Tučkové
a našim milým seniorům za zpestření režimu dne v mateřské škole. Už se těšíme na pokračování
po prázdninách…

Marie Kozelková

Žákovský parlament na Hroznové
Před dvěma roky jsme na naší
škole začali měnit podobu
žákovské samosprávy.
Hlavní snahou bylo zapojit žáky
více do školního dění. Dále jsme
chtěli zvýšit informovanost tříd
o pořádaných akcích a celkově
zlepšit vzájemnou spolupráci.
Každá změna přináší nejistotu,
žáci i učitelé přijali změnu plni očekávání. Všechny se snažíme přesvědčit vzornou prací.
V průběhu školního roku 2015/
/2016 jsme se zapojili do mnoha
povedených akcí, některé zcela jistě zaslouží vyzdvihnout. Září jsme
zahájili prvními volbami do žákovského parlamentu, žáci 5.–9. tříd
si zvolili své zástupce v tajné volbě.
Hlasovací lístky, kandidátní listiny
i plenty byly samozřejmostí. Myslíme, že i takto se mají děti připravovat na opravdové volby. Dále
jsme pomáhali při organizaci mno-

ha zajímavých aktivit, za zmínku
stojí tradiční Halloween Contest,
soutěž o nejlepší vánoční cukroví,
celoškolní soutěž Barevné jaro
a sbírka Den proti rakovině.Ve sbírce jsme podobně jako minulý rok

vybrali od dobrovolných dárců
téměř 30 000 Kč na boj proti zákeřné nemoci.
Organizace zmiňovaných aktivit
vyžadovala pravidelné setkávání.
Na začátku roku jsme vyjeli na

výjezdní zasedání do Tišnova. Zde
jsme se vzájemně více poznali
a naplánovali naši činnost. Pravidelně jsme se v průběhu roku
setkávali na ranních zasedáních,
která se konala každý druhý týden.
Zřídili jsme nový web ŽP. Na konci
června jsme byli za odměnu hrát
laser game, společně jsme povečeřeli a rozloučili se pro tento rok.
Chtěl bych poděkovat paní učitelce
Geislerové, která činnost žákovské
samosprávy společně se mnou na
škole řídí. Díky patří všem aktivním
členům, mají za sebou spoustu
úsilí. Podpora našich aktivit ze strany žáků, učitelů a vedení školy
vede k naplňování výše zmiňovaných cílů. Od září bude žákovský
parlament pokračovat ve svojí činnosti.

Mgr. Luděk Balcařík,
zástupce ředitele pro II. stupeň
Základní škola Brno, Hroznová 1

Děti z Osmecu navštívily Poznaň
Na pozvání polské konzulky pro
Českou republiku paní Renaty
Mataczyńké se naše škola, ZŠ
a MŠ nám. 28. října, zúčastnila
čtyřdenního výjezdu do Poznaně.
Vybráno bylo 19 dětí různých
věkových kategorií.
Na tomto pobytu jsme se zapojili
do sportovních soutěží na lehkoatletickém Stadioně AWF, navštívili jsme poznaňské Lázně Malta
i krásné jezero v jejich blízkosti.
Taneční a pěvecké vystoupení

našich dětí se uskutečnilo na partnerské škole ul.Powstańców Wielkopolskich č. 3.
Tento výjezd se mohl uskutečnit
díky finanční podpoře MMB
a spolupráci s Knihovnou Jiřího
Mahena.
Pobyt se velmi vydařil, děti odjížděly spokojené, s množstvím
nových zážitků.


Mgr. Ivona Vaňková,
ZŠ a MŠ nám. 28. října
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Naše školy

Můj návrat do školky
Po téměř 25 letech jsem se vrátila do MŠ Skořepka 5, Brno,
kterou navštěvovaly obě naše
dcery, tentokrát jako babička
tříleté Sárinky. Vzhledem
k tomu, že se všude v mém okolí ví, že spolupracuji se Svazem
tělesně postižených v ČR, z. s.,
městskou organizací Brno, ví
se to i tady… a tak slovo dalo
slovo a já jsem školku navštívila tentokrát jako doprovod
kamarádky, vozíčkářky Elišky.
Bylo krásné dopoledne. Když
jsem vkročila do branky, zaslechla
jsem: „babička už jede“, paní učitelka zrovna kropila pískoviště.
Děti nás se svými paními učitelkami a paní ředitelkou přivítaly na
prosluněné zahradě školky, kde
mají svůj ráj. Bábovičky mohou
dělat na dvou pískovištích, houpat
a klouzat se, prolézat dřevěnými
a přírodními prolézačkami, jezdit
na odrážedlech, motorkách, vozit
panenky...
Po krátkém představovacím ceremoniálu ve stínu vzrostlých kaštanů přišla sprška dotazů. Všechny zajímalo, co se Elišce (31 let)
přihodilo, že se pohybuje jen
pomocí invalidního vozíku. Došlo
mimo jiné i na vysvětlování, co je
bezbariérové prostředí a výsuvná
plošina u prostředků MHD, že
když šalinka pípá, musíme
počkat, až se plošina pro invalidní
vozík vysune či zasune, aby
nedošlo k úrazu. Poté, co se Eliš-

ka zmínila, že odtud jede do práce
na odpolední směnu, všichni byli
zvědaví, kde pracuje. Řeč přišla
i na její sportovní aktivity, půlmaraton a „běh“ na vozíku, sběr
odpadků v zahraničí atd.
Zajímavá byla otázka na její bydlení, a zda invalidní vozík platila
a kolik stál. Překvapení nebralo
konce. Když před nás nastoupila
skupinka culíkatých holčiček
a zazpívala píseň „Pátá“, nám
oběma vhrkly slzy do očí. Další
písničku česky zazpívaly děti vietnamských a čínských rodičů. Jed-

ná se totiž o školku, kterou navštěvují i naše národnostní menšiny.
Jiní předvedli taneček. Když jsme
se loučily, každá jsme dostaly originální dárkovou taštičku malovanou dětmi s panenkou. Ta nám
bude připomínat tento nezapomenutelný den.
Věříme, že jsme s Eliškou do hlaviček dětí zasely semínko nejen
ohleduplnosti, ale i pochopení pro
zdravotně postižené spoluobčany, a myšlenek, že opatrnosti není
nikdy dost ať při jízdě na kole, při
koupání, přecházení silnice…

V charakteristice atmosféry v MŠ
na webu jsem se dočetla: „Dbáme
o pohodové, klidné, prostředí, kde
jsou děti nadšeny učit se a poznávat svět kolem sebe, kde děti
chtějí s námi hovořit o svých přáních, pocitech a zážitcích. Snažíme se být pro děti partnerem,
kterého děti přijmou mezi sebe
do světa, který budeme společně
vytvářet. Do světa, kde si vážíme
věcí, pečujeme o ně a radujeme
se ze všedních maličkostí. Hledáme inspiraci v přírodě a nestačíme se divit, kolik je tu zajímavých věcí k prozkoumání.“
Vše, co je zde psáno, se nám
dnes potvrdilo do posledního puntíčku! I cílem nás, působících ve
Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., městské organizaci Brno, je maximální snaha,
aby děti byly partnerem zdravotně
postižených, které přijmou mezi
sebe do světa, který budeme společně vytvářet. Přesvědčí nás
o tom, když dají přednost při
nastupování do MHD vozíčkáři či
babičce, dědečkovi o berlích,
podrží mu dveře při vstupu do
budovy atd… pak naše první
beseda v této školce splní svůj
účel!


Dagmar Kotoučková,
pracovnice v sociálních
službách při Svazu tělesně
postižených v ČR z. s.,
městské organizaci Brno

Na malé Zvídálky už čeká škola
Poslední schůzka malých Zvídálků proběhla ve sladké
atmosféře zmrzlinových pohárů, které si děti za pomoci paní
učitelek samy vyrobily.
„Přejete si vanilkovou či jahodovou, ovoce posadíme na kopeček
a piškot namočený v čokoládě vše
jenom krásně dotvoří. A teď
honem na židličky, kino za okamžik začíná ...“ Příběh o tom, jak si
pejsek s kočičkou pekli dort, se
dětem náramně líbil. Jejich bříško
však bylo naprosto v pořádku.
Jsou to přece chytří Zvídálkové,
ti přece vědí, jak si správně připravit jídlo, aby bříško nebolelo.
Bublinky si lehounce poskakovaly

v kelímcích a jahodové osvěžení
chutnalo výtečně. „Tak na zdraví,
naši milí maličcí, čeká vás krásné
léto, plno sluníčka a radovánek.
Ať se vám všem ve škole daří
a vzpomínky na kamarády z Klubu vám připomenou, že nám tu
bylo prima.“
Takto se rozloučili budoucí
prvňáčci s Klubem, ve kterém se
po celý rok setkávali. Klub Zvídálků pracuje na ZŠ Křídlovická Brno
již druhým rokem. Škola se práci
s nadanými dětmi věnuje více než
deset let. Myšlenky péče o šikovné děti nás přivedly k nápadu
začít pracovat již s dětmi předškolního věku. Chtěli jsme nabídnout něco více, než může poskyt-
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nout mateřská škola, a vyjít tak
malým Zvídálkům vstříc. Klub
navštěvují nejenom děti z naší
mateřské školy, ale i z jiných částí
Brna. Náplň Klubu je vskutku
různorodá. Jedná se o činnosti,
které předškoláky nejenom pobaví, zaujmou, ale i mnohé naučí.
Velkou oblibu si získaly zábavné
pokusy, program zaměřený na lidské tělo, angličtina, sportovní
chvilky, lekce matematiky podle
profesora Hejného či Malá technická univerzita, kdy se z dětí stali
stavitelé a architekti. Interaktivní
tabule a školní lavice už pro děti
nejsou neznámou. Z daru rodičů
a přispěním Mensy ČR, se kterou
Klub spolupracuje, byly zakoupe-

ny deskové hry posilující rozvoj
intelektu dětí. O tom, že se dětem
v Klubu líbí, svědčí ohlasy rodičů,
kteří oceňují zejména všestrannost zaměření a odborný přístup
pedagogů.
Řada zajímavých témat čeká na
děti i v příštím školním roce. Zveme všechny zvídavé a šikovné
děti předškolního věku. Schůzky
probíhají přímo v Základní škole
na ulici Křídlovická v Brně ve
čtvrtek jednou za čtrnáct dní
v 15.30 hod. Vážení rodiče, přihlášky svých dětí do Klubu Zvídálek zasílejte na e-mailovou
adresu: jundrov@centrum.cz.

Za Klub Zvídálek
PhDr. Alena Nováková

Informujeme

Staré věci, nové použití, projekt Druhý život v pilotním provozu obstál
Na začátku května byl spuštěn
projekt Druhý život, který umožňuje přenechávat pro někoho
nepotřebné věci jiným. Na čtyři
sběrná střediska odpadu, kde
zatím projekt funguje, lidé přinesli už několik desítek věcí.Ty
jsou dále za symbolickou cenu
nabízeny k prodeji a výtěžek
putuje na rozvoj veřejné zeleně
ve městě.
Lidé nejčastěji přinášejí nádobí
a různé dekorativní předměty, ani
sportovní výbava nebo hudební
nástroje ale nejsou výjimkou.
Sportovci tak na tzv. re-use pointech mohou pořídit například
zachovalý snowboard za symbolických 50 korun a zároveň tím
podpořit dobrou věc. Mladé rodiny
si zase mohou vybrat použitý
kočárek a ušetřit tak svému roz-

počtu. Kromě toho často projekt
využívají kreativní umělci, kteří
v odložených věcech vidí jejich
potenciál a často jim dávají nový
význam.
„Lidé nám projekt chválí a jsou
rádi, že některé jejich staré věci
ještě nemusejí vyhazovat. Většinou iniciativně přicházejí sami
s tím, že si informace našli na
internetu nebo v novinách. Když
vidím, že chtějí vyhodit věc, která
by ještě našla využití, včas je
o projektu informuju,“ uvedla pracovnice sběrného střediska odpadu.
Ředitel společnosti SAKO Ing.Jiří
Kratochvil doplnil, že „je projekt
realizován ve spolupráci společnosti SAKO, statutárního města
Brna a Veřejné zeleně a kromě
ekologického přínosu má i význam společenský. Zpřístupňuje

vybavení domácností i lidem
s nižšími příjmy a stírá tak sociální
rozdíly.“
„Druhý život“ v Brně rozšiřuje
myšlenku re-use managementu.
Navazuje na projekt RE-NAB, který byl spuštěn v dubnu a umožňuje lidem přinášet na vybraná sběrná střediska odpadu starý, ale
stále funkční nábytek. Ten je
potom poskytnut k užívání potřebným spoluobčanům. Do budoucna by se měl podobným způsobem prodlužovat životní cyklus
například i vynošenému oblečení,
staré obuvi či jiným produktům,
které dnes bezmyšlenkovitě končí
v popelnicích.

Základní fakta o projektu
„RE-USE“:

Veveří, Okružní a Jana Svobody.
• Projekt Druhý život: lze přinášet
např. hrnce, talíře, hrníčky nebo
knihy, časopisy, CD, hračky
či sportovní potřeby, výjimkou
jsou elektrospotřebiče. Věci si
může kdokoliv za symbolickou
cenu odkoupit. Utržené peníze
pomohou rozvoji zeleně v Brně.
• Projekt RE-NAB: Veškerý použitelný nábytek, včetně
zahradního, výjimkou je čalouněný nábytek (z hygienických
důvodů). Odbor sociální péče
ho nabízí sociálně potřebným
rodinám.



• Nová sběrná místa na 4 sběrných střediscích: Hapalova,

Bc. Martin Drozd,
vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a. s.

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území
města Brna výhodné zápůjčky
s roční úrokovou sazbou ve
výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných
domů a bytových jednotek. Za
tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru
Magistrátu města Brna dvakrát
ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno
na úředních deskách města
a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna >
Úsek hospodářský > Bytový
odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2017, mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínech
od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2016
a od 1. 12. 2016 do 15. 1. 2017.
Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém
odboru na Malinovského nám. 3
nebo na úřadech městských částí,
na jejímž území se opravovaná
nemovitost nachází. Formuláře
jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše
uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny

zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch
města po dobu splácení. Výběr
žadatelů o zápůjčku provádí
Komise bydlení Rady města
Brna. O výsledku výběrového
řízení jsou všichni žadatelé
písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu
města Brna. Do výběrového řízení
nejsou zařazováni žadatelé, kteří
již k předmětné nemovitosti zřídili
zástavní právo nebo jiný obdobný
závazek.
účel zápůjčky

Za vyřízení smlouvy žadatel
nehradí žádný poplatek.
Smlouvu o zápůjčce vyhotoví
Bytový odbor také zdarma
a poplatky za vedení účtu hradí
město. Finanční prostředky čerpá žadatel podle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až
1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu
zahájí splácení formou měsíčních
splátek.
Po úplném splacení zápůjčky při-

praví město podklady k provedení
výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je
možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách
z Fondu rozvoje bydlení mohou
občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3,
dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245
a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru MMB

lhůta splatnosti

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků
rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného
prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ, vč. klempířských prvků
výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády,
včetně klempířských prvků
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova bytového jádra
oprava ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě
nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)
modernizace staršího výtahu podle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě
obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, vč. podklad. vrstev
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek
s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

horní hranice zápůjčky

5 let

350 tis. Kč / RD • 450 tis. Kč / BD

5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let

350 tis. Kč / RD • 450 tis. Kč / BD
100 tis. Kč / BJ
30 tis. Kč / BJ
150 tis. Kč / dům
400 tis. Kč / dům
150 tis. Kč / BJ

5 let
5 let
5 let

150 tis. Kč / BJ
100 tis. Kč / BJ
100 tis. Kč / BJ

8 let
5 let
5 let
5 let
8 let
5 let

500 tis. Kč / BJ
100 tis. Kč / dům
100 tis. Kč / BJ v BD • 200 tis. Kč / RD
100 tis. Kč / BJ
500 tis. Kč / dům
150 tis. Kč / BJ

5 let

250 tis. Kč / dům

13
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2016

Informujeme

Nepořádek se v Brně bude uklízet i na podzim
V září proběhne podzimní kolo
seriálu Ukliďme svět, ukliďme
Česko, v Brně navíc také populárně vzdělávací akce na téma
„Odpady a jejich recyklace“
určená pro širokou veřejnost.
Zeptali jsme se RNDr. Miroslava
Kubáska, Brňana a zakladatele
akce Ukliďme Česko, jak probíhají přípravy.

Jarní úklidy jsou za námi, jak je
hodnotíte?
Byly velmi úspěšné a s kolegy teď
chystáme podzimní kolo. Na jaře
se zúčastnilo 75 000 dobrovolníků
na téměř 1900 místech, takže
věříme, že po podzimní vlně úklidů se na konci roku dopočítáme
celkem 100 000 dobrovolníků.
Jak si na jaře vedlo město Brno?
V Brně letos na jaře proběhly úklidy na 120 místech (v předchozím
roce to bylo 57 míst). Nejvíce lidí
zapracovalo v okolí Svratky,
v Mariánském údolí, proběhl také
několikadenní úklid letité černé
skládky na Červeném kopci.
V Brně tedy na jaře celkem přes

3 000 dobrovolníků, zhruba 1 600
dětí.
A podzimní termíny?
Hlavní úklidový den je naplánován
na sobotu 17. září 2016, ale stejně
jako na jaře budou některé úklidy
podle potřeby probíhat i v pozdějších termínech. Organizátoři, kteří
by rádi uspořádali úklid ve svém
okolí, se již nyní mohou registrovat na webu akce www.UklidmeCesko.cz.Stejně tak i dobrovolníci
si již nyní mohou na tomto webu
vybírat z nabídky míst, kde se
bude uklízet.
Plánujete ještě nějakou další
akci?
Jako poděkování pro dobrovolníky i pro širokou veřejnost a hlavně
pro děti chystáme Recykliště, a to
ve spolupráci s Městskou policií
Brno, Magistrátem města Brna,
společností SAKO Brno, Hvězdárnou a planetáriem Brno
a řadou dalších institucí. Uskuteční se v neděli 18. září 2016 na
Dětském dopravním hřišti Riviéra
v Pisárkách. Hromadnou dopravou miřte na autobusovou zastáv-

ku Riviéra. Bude to celodenní
populárně vzdělávací a zábavná
akce pro malé i velké děti s řadou
soutěží na téma „Odpady a jejich
recyklace“. Tam také slavnostně
předáme také ceny výhercům
fotosoutěže z jarních úklidů. Více
informací je na webu www.recykliste.cz.
Oslovení dětí je tedy vaší prioritou?
To, že cílíme na výchovu a osvětu
mladé generace, není náhoda.

Osobně věřím, že když si děti
samy uklidí nepořádek ve svém
okolí, tak už nikdy v budoucnu
žádný odpad do přírody nevyhodí.
Letos na jaře se nám podařilo
v celé republice zapojit do úklidů
skoro 50 000 dětí z více jak
340 škol.
Děkuji za rozhovor.


Miroslav Sedláček

Brno bude hostit vyhlášení cen Entente Florale Europe
Ve dnech od 22. do 24. září se
bude v Brně konat vyhlášení
cen soutěže kvetoucích sídel
Entente Florale Europe, které
se účastní osm evropských
zemí. Vůbec poprvé se budou
ceny vyhlašovat v České
republice.
Slavnostní vyhlášení cen Entente
Florale proběhne 23. září
v Besedním domě, kde se sejde
okolo tří set zástupců výboru,
poroty a delegátů z nominovaných zemí. Zahraniční hosté si
v Brně prohlédnou vilu Tugendhat, park Špilberk, centrum města
i hvězdárnu.
O den později, dopoledne
24. září, se budou moci Brňané
s nominovanými státy, z nichž
každý vysílá každoročně po jednom ze svých zástupců za obec
a město, seznámit na malé přehlídce, která proběhne na nádvoří
Nové radnice.
Nominovanými státy jsou v letošním roce mimo Českou republiku
také Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Nizozemí, Německo
a Irsko. Českou republiku letos

reprezentují dvě sídla z jižní Moravy – Hrušky a Slavkov u Brna.
Statutární město Brno, které je
poprvé hostitelem slavnostního
předávání cen, bylo do soutěže
nominováno v roce 2004.
V konkurenci 11 evropských měst
tenkrát získalo druhé místo a speciální cenu za zvlášť profesionální
přístup v péči o historické parky
a koncepční péči o stromořadí.
„Uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „kvetoucích
měst“ je pro město prestižní záležitostí, neboť se tato akce vůbec
poprvé uskuteční v České republice. Zároveň budeme mít možnost
ukázat, jak ve městě dokážeme
pečovat o městské parky a stromořadí, za což jsme byli před více
než desíti lety oceněni,“ uvedl
náměstek primátora Martin Ander.
Organizací účasti města v soutěži
je pověřena Veřejná zeleň města
Brna, která je správcem parků,
vodních prvků a stromořadí ve
městě.
Evropská soutěž Entente Florale
Europe probíhá od roku 1975
a jejím vyhlašovatelem je nevládní nezisková organizace „Asso-
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ciation Européenne pour le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP)
– Evropská asociace pro zahradní krajinářskou tvorbu se sídlem
v Bruselu. Projekt vznikl z iniciativy Francie a Velké Británie.
V současnosti je zapojeno 12
evropských zemí, z nichž každá
vysílá každoročně po jednom ze
svých zástupců za obec a město.
Česká republika se této soutěže
účastní od roku 2002.Garantem
české účasti v této mezinárodní

soutěži je Ministerstvo životního
prostředí ČR a organizátorem
soutěže v České republice je
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT). Cílem soutěže je
motivování a vzájemná inspirace
představitelů obcí, zástupců soukromých firem i jednotlivých občanů ke spolupráci na zlepšování
kvality života v sídlech.

Mgr. Kateřina Gardoňová,
Magistrát města Brna

Rozhovor

Jiří Lysák: Život člověka má takový smysl, jaký mu člověk dá
kolik toho člověk pochopí. Venkov
byl vždy blíž zákonům přírody, lidské pospolitosti a uchovávání
bohatosti mateřského jazyka. Zdá
se mi, že se to ale časem mění
a cestu si razí nejrůznější šidítka
šířená bohužel i masovými sdělovacími prostředky. Važme si proto
venkova, každého metru úrodné
půdy, každého ovocného stromu,
lesa, keře i studánky, která zatím
nevyschla. My jsme jako kluci věděli
o všem, kde co roste, co se kde
děje a měli jsme stále co dělat.
Večer nás těžko sháněli domů.
Dnes jedete přes vesnice a nevidíte
mládež. Mladí sedí doma u počítačů a mobilních telefonů.

Profil
Jiří Lysák se narodil 9. září 1926
v Březníku v učitelské rodině. Mládí
prožil na venkově a v Brně. Studoval
na gymnáziu, učitelském ústavu a je
promovaným pedagogem a doktorem pedagogiky. Po válce vyučoval
na Karvinsku, v Bosonohách a ve
Střelicích. Po skončení vojenské prezenční služby začal učit v Brně. Byl
jmenován ředitelem národní školy
v Kohoutovicích a pak ředitelem školy
ve Vídeňské ulici. Podílel se na stavbě
nynějšího gymnázia ve Vídeňské ulici, kde byl po tři roky zástupcem ředitele. Založil zde a vedl první pedagogickou poradnu, později přešel do
funkce ředitele speciální školy.Výrazně přispěl k rozvoji diagnostických
a zvláštních výchovných zařízení
a rozvoji pedagogicko-psychologického poradenství v Jihomoravském
kraji. Posledních sedmnáct roků
aktivní pedagogické činnosti, kterou
ukončil v roce 1988, působil jako krajský školní inspektor. Pracoval také
jako vedoucí zájezdů, jako horský
vůdce a věnoval se myslivosti s řadou
oceněných trofejí i na světových
výstavách. Jeho sociální cítění a rozvrstvené zájmy se odrážejí i v jeho
četné publikační činnosti. Je autorem
mnoha článků a fotografií a uskutečnil
také řadu přednášek a vlastivědných
akcí. V době okupace se zapojil do
trampského hnutí a protifašistického
odboje.Tato část jeho života se zrcadlí v jeho publikacích Trampská vzpomínání (2006) a Z dějin Partyzánské
družiny Josefa Hybeše (2011), další
publikace věnoval zejména svému
rodnému Pooslaví a Pojihlaví. Jeho
poslední uveřejněnou publikací jsou
Citáty a oslovení k zamyšlení (2014).
Za svoji pedagogickou a veřejnou činnost byl mnohokrát oceněn i na celostátní úrovni. V současné době bydlí
střídavě v Brně v Údolní ulici a na lesní samotě ve svém rodném kraji.

Při rozhovoru s dlouholetým
pedagogem Jiřím Lysákem a při
ohlédnutím se za jeho plodným
životem se nemůžeme ubránit
citovat slova Jana Ámose Komenského, se kterými se devadesátiletý Jiří Lysák jednoznačně ztotožňuje: Opravdový život je život
činný. Zahálka je hrobem člověka
zaživa. Co máš udělat, do toho se
dej s chutí, co sám můžeš udělat,
to nečekej od jiných a bez příčiny
neodkládej s ničím. Když můžeš
někomu pomoci, učiň tak s největší radostí!

Když se ohlížíte za svým životem,
vzal byste něco zpět, udělal jinak?
Je mnoho věcí a situací, které bych
s přibývajícími životními zkušenostmi řešil racionálněji a lépe. Vše je
vždy podmíněno prostorem a časem. Nikdo není neomylný a bezchybný, ale jen blb se nepoučí
z předchozích chyb. Přiznat chybu
je ale někdy odvaha a poučit se z ní
je umění.V životě každého se střídá
úspěch s neúspěchem, radost se
smutkem, zdraví s nemocí, láska
s nenávistí. A té lásky a zdraví potřebuje každý nejvíce. Stejně tak i trochu vděku za práci pro společnost.
A já v tom nejsem jiný.

Bydlíte v centru Brna, ale srdcem
jste pořád kolem řeky Oslavy.
Inspiruje vás toto prostředí?
Brno bylo pro mne místem poznání
i vědění. Vesnice a Oslava s Chvojnicí pak tvůrčím prostorem s nejrůznějšími tradicemi, bolestmi
i nadějemi. Příroda a historie mně
ale také dala příležitost k mnoha
poznáním, ale vždy záleží na tom,

Jak ještě vzpomínáte na svoje
mládí?
Měl jsem ideální rodinné prostředí
s mnoha pozitivními příklady a podněty. Rodiče mne brali do divadla,
kina, na koncerty. Vzpomínám si,
jak jsem s nimi jel do Prahy na
pohřeb prezidenta Masaryka, na
Sokolský slet nebo na návštěvu
Osvobozeného divadla. Osobním
příkladem a nenásilně u mě budovali vztah k vlasti, k republice, k soudržnosti rodiny a sociální cítění.
Dnes se vlastenectví a slovo vlastenec uvádí mnohdy jako slovo
hanlivé, což je hrozné. Vždyť přece
kdo si neváží historie své vlasti
a také přírody, nemůže si vážit ani
sám sebe. Běda národu, který
naplive na své dějiny a paměť. Běda
spisovatelům, umělcům a historikům, kteří zapřou svá díla a pějí dle
kohouta, který právě kokrhá nad
Prahou.

Jaké je ve vašich vzpomínkách
Brno?
V Brně žiji od dob první republiky.
Moje nejstarší vzpomínka patří
stavbě Baťova paláce, (dnešní Centrum, pozn. autora), který byl otevřen na začátku třicátých let.
V paměti mně utkvělo, jak se
v Kobližné ulici zarážely piloty
buchary do země. Pamatuji si na
mnohé: protiválečné demonstrace,
mobilizaci, Mnichov, patnáctý březen 1939, život za protektorátu...
Nedávno jsem byl požádán, abych
při setkání k výročí osvobození
Brna zavzpomínal na popravené
trampské kamarády z chaty Kavčice – Josefa Dřevikovského a Jana
Hlaváče. V té souvislosti mám

i vzpomínku na sběrný tábor Pod
kaštany, který připomíná pomník
přímo v místě setkání v sadech
Národního odboje. Z mládežnické
odbojové organizace, kam Dřevikovský a Hlaváč patřili, bylo na
Brněnsku zatčeno 170 členů a 32
se jich nevrátilo domů. Mnozí z nich
prošli právě tímto táborem, zejména
před transportem k soudu do Breslau nebo do koncentračních táborů.
Pamatuji si na těch několik zděných
baráků obehnaných drátěným plotem a viděl jsem i následky destrukce provedené wehrmachtem dva
dny před osvobozením města Brna.
Zůstaly stát jen části zdí.

Vzpomenul jste osadu Kavčice
a stejně tak se jmenuje i písnička,
kterou na počest popravených
trampů zpívali při setkání
v sadech Národního odboje
Roman Horký a Petr Bende, se
kterými jste na fotografii.
A zazpívají ji zde i příští rok, kdy si
připomeneme sto let od narození
těch dvou trampů. A čtyřiasedmdesát let od jejich tragické smrti.
Jsem rád, že i po několika desítkách let se nezapomíná. A že
i píseň má k té době co říct. Pořadatel mě už nyní k tomu setkání
a koncertu koncem dubna příštího
roku pozval. Rád bych zde připomenul i další jména trampů popravených nebo zahynulých v koncentračních táborech.

Na „svoje roky“ vypadáte výborně! Čemu za to vděčíte?
Nechcete-li zblbnout a sledovat jen
svoje neduhy, musíte masírovat
mozek i tělo. A také mít dobré lékaře. Těm jsem vděčný. A stále něco
tvořím. Nyní vydávám publikaci
Z historie trampingu slunného údolí
řeky Oslavy a Chvojnice do roku
1945. A ještě něco: my jsme měli
úctu k vlasti, přírodě a rodině,
dětem a starým lidem, což byly
a jsou základní hodnoty všech
generací. A tak mám ve stáří dobré
pocity a uspokojení, že rodina,
synové, snachy, vnuk i vnučka drží
při sobě a pomáhají mně unést
poslední roky života a překonat
období, kdy tělo účtuje s časem.
Život člověka musí dávat nějaký
smysl. A život člověka má takový
smysl, jaký mu člověk dá.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Odpolední kroužky pro děti i jejich rodiče v samém centru Brna

Centrum pro rodinu a sociální
péči (CRSP) připravuje pro děti
i jejich rodiče zcela novou
nabídku odpoledních i dopoledních volnočasových programů. Od začátku října se děti
mohou těšit na výtvarné, pohybové i vzdělávací aktivity.
„Kromě naší stálé nabídky chystáme novinky zejména v oblasti

odpoledních aktivit,“ říká vedoucí
sekce služeb pro rodinu Mgr.Jana
Vaňková a dodává: „Chceme rodinám dát možnost navštěvovat
zájmové kroužky přímo v centru
Brna.“
Jako první odstartuje hned
v pondělí 3. 10. MUZIKÁLOVÝ
TANEC pro děti od 11 do 16 let.
Kroužek je určený pro děti, které
se rády vyjadřují pohybem. V tom-
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to kroužku nebude kladen důraz
na výkon, jeho hlavním smyslem
je radost z pohybu, objevování
nových tanečních stylů i hudebních žánrů. Muzikálový tanec
bude rozdělen do dvou skupin –
pro děti ve věku 6.–7. třídy a pro
starší ve věku 8.–9. třídy.
Dalším novým odpoledním kroužkem je PESTŘENKA – KLUB
NEJEN VÝTVARNÉHO TVOŘENÍ. Tento kroužek je určený dětem
mladšího školního věku 4–7 let
a bude probíhat každý čtvrtek od
15.30 hod. Bude se zaměřovat na
smysluplné a zábavné trávení
času, kdy si děti vždy odnesou
nějaký pěkný výrobek. V Pestřence si děti osvojí nejrůznější výtvarné techniky, rozvinou představivost a kreativitu.
Na své si v CRSP přijdou i děti se
specifickými poruchami učení
a jejich rodiče. V odpoledním klubu KOLEČKO se společně „naučí
se učit“. Ve dvou malých skupinkách si tak každé pondělní odpoledne počínaje 17. 10. budou moci
děti od 2. do 4. třídy ZŠ a jejich

rodiče osvojovat specifické metody učení, získají dovednosti, jak
se efektivně a především zábavně
připravit na školní výuku. Kromě
praktického nácviku bude každá
hodina obsahovat i individuální
konzultace.
Kromě odpoledních aktivit rozšiřuje CRSP svou pestrou nabídku
programů i o jeden dopolední, a to
pro předškolní děti 2–5 let a jejich
rodiče či prarodiče. V PÍSŇOHRÁTKÁCH spolu stráví příjemné
dopoledne plné písniček, pohybu
a her. Písňohrátky budou probíhat
od 4. 10. 2016 každé úterý v 10.30
hod.
Kroužky budou probíhat v nových
útulných prostorách CRSP na
Biskupské 7, přímo u Petrova.
Kompletní nabídku programů
Centra pro rodinu a sociální péči
včetně podrobných informací
a možností přihlášení naleznete
na
webových
stránkách
www.crsp.cz.


Bc. Lenka Havrlantová

Volný čas

Odborníci představí houby
a poradí návštěvníkům
V Brně na Vinohradech, ve společenském sále na Pálavském
náměstí 15, se od 24. do 26. září
koná tradiční již VIII. výstava
hub.
V sobotu je přístupná v čase
13.00–18.00 hod., od 15.00 hod.
se také koná přednáška
Mgr. Hany Ševčíkové na téma
Houby Vysočiny. V neděli je možné přijít od 9.00 do 18.00 hod.,
v pondělí pak mezi 9. a 14. hodinou.

Výstavu pořádá Mykologický klub
Brno a má čistě osvětový účel –
seznámit občany z celého města
Brna s jedlými i jedovatými houbami, a tak předcházet otravám,
které jsou bohužel stále časté.
Členové Mykologického klubu
Brno jsou i pracovníci Moravského zemského muzea RNDr.Antonín CSc a Mgr. Ševčíková, kteří
na výstavě určují donesené houby. Na organizaci akce se podílí
také KVIC Brno-Vinohrady.

(rob)

Běháním ke zdraví a dobrému
životnímu stylu
V programovém prohlášení
má nynější koalice podporu
sportu. Proto se vedení MČ
Brno-střed rozhodlo podpořit
běhání v naší městské části.
Od podzimu 2016 je naplánován
seriál běžeckých závodů pro
všechny nadšené amatérské
běžce. Velmi bychom rádi, aby
se tento seriál ujal a stal se pravidelnou zábavou pro ty, co chtějí

poznat zajímavé tratě. Jen
namátkou nastíním plánované
lokality, například BVV, Špilberk,
atd. Tratě budou do 10 km, pořadí bude bodované a na konci
sezóny budou vítězové oceněni.
Detailní informace budou zveřejněny na našem webu
www.brno-stred.cz.


Ing. Martin Schwab,
místostarosta MČ Brno-střed

Výstava sukulentů v Brně se blíží

Skleníky Botanické zahrady
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (roh ulic Kotlářské a Veveří) v září přivítají
tradiční výstavu kaktusů, su-

kulentů, tilandsií a dalších
exotických rostlin. Jubilejní
25. ročník výstavy potrvá od
9. do 16. září 2016 vždy od 9 do
17.30 hodin.

Větší prostor letos vystavovatelé
věnují sukulentům pocházejícím
z Mexika a jižní Afriky. Také letos
si návštěvníci mohou prohlédnout
kolekce ze sbírek našich známých pěstitelů z Moravy, Čech
i SR. Výstavu doprovází 50 fotografií z přírodních stanovišť kaktusů a dalších sukulentů
v různých zemích od Mexika po
Madagaskar či Keňu.
Výstava je ojedinělou příležitostí
vidět na jednom místě množství
rodů a druhů sukulentů z nejrůznějších čeledí a světadílů v kulturním prostředí botanické zahrady. Vstupenky umožňují prohlídku
všech jejích expozic. Akce je
vhodná i pro školní třídy, zájmové
kroužky nebo rodiče s dětmi. Děti

a senioři mají slevu na vstupném.
Přítomní pořadatelé poskytnou
zájemcům pěstitelské rady, pro
skupiny bude zajištěn průvodce
výstavou. Fotografie z minulých
výstav jsou umístěny na webových
stránkách www.sukulentar.cz.

PhDr. Adolf Tomandl

Výstava sukulentů,
kaktusů, tilandsií a jiných
exotických rostlin
od 9. do 16. září
Skleníky Botanické
zahrady Přírodovědecké
fakulty MU
(roh ulic Kotlářské
a Veveří)

Jde vaše dítě poprvé do školy? Vezměte ho také poprvé do knihovny!
Poprvé do školy, poprvé do
knihovny – to je 14. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena
v Brně na podporu čtenářství
u dětí prvních tříd.
Pro malé školáky to znamená, že
v termínu 1. 9.–31. 10. probíhá
registrace prvňáčků zdarma na
všech provozech knihovny. Dále
jsou na 6. října připraveny doprovodné akce v ústřední knihovně
na Kobližné 4: Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny (16.00–18.00
hod.), Princ a drak – divadelní
představení (16.00, 16.30, 17.00
a 17.30 hod.), Originální záložka
do prvňáčkovy knížky – výtvarné
tvoření (16.00–18.00 hod.). Další

informace jsou k dispozici na
webu knihovny www.kjm.cz.
Projekt vznikl v roce 2003 v Dětské knihovně Knihovny Jiřího
Mahena v Brně s myšlenkou pod-

pory čtenářství u dětí, které vstupují do 1. tříd základních škol.
Snahou je spojit nezapomenutelné zážitky ze začátku školní
docházky s první návštěvou

knihovny a pomoci dětem i jejich
rodičům na nové cestě ke čtenářství, která s nástupem do školy
začíná. Naší snahou je ukázat, že
knihovna může být dobrým přítelem na této cestě. V rámci projektu pořádáme aktivity pro děti,
ale i přednášky pro rodiče, ve kterých jim chceme pomoci zvládat
tuto někdy nelehkou pouť a doporučit dětem i jejich rodičům zajímavé knižní tipy pro společné čtení. Knihovna Jiřího Mahena
v Brně získala za projekt prestižní
ocenění udělované Ministerstvem
kultury ČR Knihovna roku 2004
v kategorii významný počin
v oblasti poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb.
 (rob)
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Lipka připravuje seznámení s kroužky a poznávání netopýrů
„Nevím jak ty, mami, ale já budu
chodit na Lipku až do konce
života!“, říká Ráďa, který chodí
do Píďalek, kroužku určeného
nejmladším dětem (od 2 let). Až
bude starší, může přejít třeba
do Kuklíků, Píditelů, Divochů,…
a pak vybírat z nabídky pro věk
18+.
Lipka nabízí na padesát různě
zaměřených kroužků, které spojuje láska a respekt k přírodě
a dobrodružství prožitá společně
s kamarády. Jejich přehled
najdete na www.lipka.cz/krouzky
a do všech je možné se přihlásit.
Kroužky můžete vybírat podle
věku dětí, zaměření a místa, kde
probíhají. V Brně nabízejí kroužky
3 pracoviště: Lipová v Pisárkách,
Rozmarýnek v Jundrově a Jezírko v Soběšicích. V prvních týdnech můžete přijít vybraný krou-

žek vyzkoušet a k seznámení
s kroužky jsou určeny také dvě
akce pro veřejnost. V pondělí
5. září proběhne od 15 do 18
hodin Kroužkové odpoledne na

Jezírku, ve středu 7. září od 15
do 16.30 hodin Kroužkování na
Rozmarýnku. Na obou čeká program pro děti připravený přímo
vedoucími, můžete se seznámit

s prostředím, kde kroužky probíhají, a zeptat na všechno, co vás
o kroužcích zajímá.
Hned v dalším týdnu můžete
poznat také prostředí pracoviště
Lipová a především netopýry
zblízka na akci Noc pro netopýry
aneb Lipka vzhůru nohama. Ve
spolupráci s Českou společností
pro ochranu netopýrů můžete
netopýry
zblízka
sledovat
a dozvědět se o nich mnoho zajímavostí. Uvidíte, jak fungují ultrazvukové detektory a jak se dál
netopýři zkoumají. Děti se mohou
těšit na tvoření s netopýří tematikou. Kdo má zájem, ať neváhá,
sbalí v pátek 16. září baterku
a dobrou náladu a přijde na Lipovou 20.



Ing. Veronika Neckařová

Ateliér pro kočku načíná 7. sezónu
Ateliér pro kočku je škola kreslení, písma a výtvarných technik pro dospělé. Aktuální věkové rozpětí je 16–79 let. Letos
vstupujeme do 7. sezóny. Po
pětiletém působení na Mendelově univezitě jsme zakotvili na
stavební fakultě VUT, na Veveří
95, v rozlehlé místnosti s vysokým stropem. Jeden kurz probíhá i v Brně-Žebětíně.
Máme kurzy různých pokročilostí.
Někteří kurzisté chodí kreslit už
6 let. Ve středu večer se rozběhne
kurz pro začátečníky. A novinkou
je čtvrteční kurz figurální kresby.
Určitě si vybere každý.
V létě chodíváme kreslit do plenéru, tedy ven. Je to zcela jiná
zkušenost oproti kreslení v klidu
a bezpečí uzavřené místnosti.

Také pořádáme intenzívní krátkokurzy. Letos to byly například krátkokurzy specializované na akvarelové pastelky, perokresbu,
kresbu uhlem a všehochuť. Všehochuť? Zkoušeli jsme různé zajímavé a hlavně zábavné výtvarné
techniky a bavili jsme se jak malé
děti. Velký ohlas měly i arteterapeutické workshopy nazvané
Vykreslete se na to.
Na podzim plánujeme kratší
workshopy na téma voskování
papíru, enkaustika, péefka, výroba zajímavých barevných papírů,
květinové vazby a adventní věnce
apod. A koneckonců pletení ponožek na pěti jehlicích je také umění,
tak ho chceme pod vedením skutečné babičky ovládnout.
Vyvrcholením naší každoroční
práce je začátkem května výroční

výstava na FAST VUT, kde se prezentují svými díly všichni kurzisté.
Vernisáž je velká akce se skvělým
kulturním programem, spoustou
jídla a pití a množstvím zajímavých lidí. Letos jsme pořádali
dražbu našich děl na podporu dětí
z SOS vesničky. Paní ředitelce
Marcele Troubilové jsme předali
14 280 Kč.
Když se řekne, že je něco pro kočku, tak to znamená, že to k ničemu není. A pravda, pokud nejste
zrovna Leonardo, tak kreslením
se neuživíte. Kreslení ale nesmírně ozařuje život. Přináší tolik
radosti! Přijďte se přesvědčit, jestli
to je pravda. Nový školní rok zahajujeme koncem září 2016. Další
informace najdete na webu
atelierprokocku.cz.
 Ing. arch. Helena Hermanová

Chystá se další díl festivalu Ochutnej svět, tentokrát zaměřeno
na Dálný Východ
V Denisových Sadech pod dominantou nejznámějšího kostela
Petrov ve dnech 17.–18. 9. vyrostou food čtvrtě, kde si budete moci
dát to nejlepší z japonské, čínské,
vietnamské, thajské nebo třeba
malajské kuchyně.

Součástí bude i asijská tržnice,
kde nakoupíte od japonské keramiky až po exotické ovoce.
Workshopy, přednášky, vystoupení a nekonečný sushimaraton.
Součástí festivalu bude i partnerský projekt Welcome student, kte-
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rý se bude konat na nádvoří Staré
radnice. V páteční večer přivítáme
studenty party v rytmech elektroswingu&balkanu, v sobotu se
návštěvníci mohou ve venkovních
prostorách nádvoří těšit na afterparty festivalu. Součástí afterpar-

ty bude i asijský bar, módní přehlídka a DJ. Vstupenky na
www.smsticket.cz.Další informace najdete na: facebook.cz/ochutnejasii a facebook.cz/welcomestudent.

Dana Drásalová

Volný čas

Meditace pohybem, papírové modelářství, jóga a další.
To je letošní nabídka pro dospělé a seniory v Lužánkách.
SVČ Lužánky nabízí mnoho
aktivit pro širokou veřejnost
a snaží se mít otevřené dveře
pro všechny věkové kategorie.
V letošním školním roce čekají
na dospělé i seniory v Lužánkách kroužky nejrůznějšího
zaměření – od výtvarných,
pohybových a divadelních, po
kurzy pro rodiče s dětmi.
Kromě klasických pravidelných
kroužků, jako jsou například keramické a výtvarné dílny, kurzy šití
či malby na hedvábí, šachový
kroužek, jóga, anebo nejrůznější
cvičení a kurzy pro nastávající
maminky, nabízí SVČ Lužánky
také jednorázové víkendové kurzy, otevřené víkendové ateliéry
a dílny, tábory pro rodiče s dětmi
či aktivity pro celou rodinu.
V nabídce se najdou i opravdové
zajímavosti, jako je například

Papírové modelářství pro seniory,
praktický mezigenerační kroužek
Včelaření nebo Divadlo Padesát
Plus pro zralé divadelníky.
Od září 2016 se však dospělí
mohou těšit i na úplné novinky.
Jednou z nich je kurz Meditace
pohybem aneb Tancem ke svému
nitru, který vede Hana Josefína
Hledíková. „Nebudeme se učit
žádné kroky, či choreografii. Pohybovat se budeme volně, spontánně. Nutno zdůraznit, že estetická
složka pohybu ustupuje úplně do
pozadí. Nejde totiž o to, vytvářet
pohyb „krásný“, ale pohyb vycházející z vnitřního prožívání. Každý
podle svého naladění, temperamentu, možnosti. Pohyb je neverbální projev člověka a vytváří
jeho vlastní, osobitou „choreografii“, ve které je obsažena jeho
minulost, přítomný okamžik
i záměr, odkazující k budoucnos-

ti,“ komentuje Meditaci pohybem
lektorka.
Středisko volného času Lužánky
se nachází na deseti pracovištích
v Brně a okolí, dospělí zájemci si
tak mohou kroužek vybrat nejen

podle zaměření, ale také podle
dostupnosti od svého bydliště.
Podívejte se na naši nabídku na
www.luzanky.cz.

i pro méně zdatné zájemce či
seniory. Kurz kalanetiky probíhá
v hlavním sále klubu, s sebou tedy
už jen podložku, pohodlné volnější oblečení a dobrou náladu.
Klub Leitnerova organizuje kalanetiku ve dvou cyklech:
• září až prosinec (přihlášky

v červnu a začátkem září) cena
700 Kč
• leden až květen (přihlášky
v prosinci a začátkem ledna)
cena 850 Kč
Do kurzů je možné se přihlásit
i v průběhu jejich konání, pokud
jsou volná místa.
 (rob)



Milena Bogdálková

Kalanetika na Leitnerce
Od 5. září 2016, vždy každé
pondělí od 17.00–18.30 pořádá
Klub Leitnerova kurzy cvičení
kalanetiky. Kalanetika patří mezi
druhy cvičení na zformování
a zpevnění celé postavy. Devadesát minut věnovaných lekci,
kterou již několik let vede naše

lektorka Jana Kosiková, se skládá
z úvodního uvolnění a strečinku.
Následuje samotné formování
a posilování celého těla a na závěr
se provádí relaxace a také rehabilitační cviky. Kalanetika také
neobsahuje poskoky ani náročnou choreografii, je proto vhodná

Několik desítek značek – to je Pivní festival Brno
Pivní festival Brno se v letošním roce uskuteční v termínu
8.–11. září na Malé Americe
v Brně na ulici Hybešova.
Návštěvníky čeká ochutnávka
piva z 22 pivovarů, k tomu spousta občerstvení a samozřejmě
hudební program. Akce odstartuje ve čtvrtek 8. září v 15 hodin.
Společně se otevřou i dveře do
velké haly Malé Ameriky, kde se
uskuteční první ročník Homebrewery a Setkání sběratelů pivních

Pivní festival Brno
8.–11. září
Malá Amerika
(ul. Hybešova)

suvenýrů. Akce ve velké hale
proběhne pouze ve čtvrtek od 15
do 18 hodin, podle zájmu
návštěvníků bude otevírací doba
prodloužena. Vstup je zdarma.
Vstup na Pivní festival Brno je
zpoplatněn částkou 90 Kč na
každý den akce, kromě neděle,
kdy vstupné činí 50 Kč. Mož nost zakoupit si zvýhodněnou
vstupenku na všechny 4 dny
za 230 Kč je na portálech
smsticket.cz a goout.cz.
Každý den kromě neděle proběhne hudební program, který
startuje vždy v 16.20 hod.
Vystoupí např. The Firearms,
Red Hot Chilli Peppers REVIVAL, Morčata na útěku, Lidopop,
ŇuŇu, Ghost of You, a další.
V pátek a v sobotu čeká návštěv-

níky afterparty ve velké hale
Malé Ameriky s DJ Danem
Keschenem. Nedělní program
bude zaměřen především na
rodiče s dětmi.
Další novinkou na letošním ročníku Pivního festivalu jsou kelímky s logem akce. Pivo se bude
čepovat pouze do nich
a návštěvník si kelímek může
nechat na památku nebo jej vrátit. Cena za kelímek Pivního festivalu Brno bude 50 Kč.
Více informací najdete na webu
www.pivnifestivalbrno.cz
a na facebooku
www.facebook.com/pivnifestivalbrno.


(rob)

FoodPark
každou
sobotu
Od soboty 10. září se můžete těšit na FoodPark – pravidelný potravinový trh již
každou sobotu a to vždy od
10.00 na Malé Americe.
Ucelený sortiment těch nejlepších surovin, potravin
a delikates, doplňuje čerstvá
pražená káva, něco dobrého
k snídaní i obědu. Připravujeme pro vás i pravidelné
tematické speciály.
Více na: www.foodpark.cz.

(red)
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Volný čas

Skautské Středisko Lesní Moudrost Brno oslaví padesátiny akcí
Skautské Středisko Lesní
Moudrost Brno se blíží k padesáti letům své činnosti. Protože
50. výročí se opravdu nekoná
každý den, rozhodli se činovníci střediska připravit akci pro
veřejnost, kde by zájemcům
alespoň trochu přiblížili, co se
vlastně ve skautském oddíle
děje a co takový skaut či skautka umějí.
Akce nese název: Skaut má
šikovné ručičky! Pokud vás zajímá, jestli máte i vy, nebo vaše
děti také „šikovné ručičky“, tak

neváhejte a přijďte si to vyzkoušet na vlastní oči (nebo spíš na
vlastní ruce).
Čtvrtou sobotu v září (24. 9. od
14.00 do 16.00 hod.) bude na vás
čekat na dětském hřišti pod Špilberkem několik stanovišť, kde si
budete moci například prohlédnout a vyzkoušet různé druhy
nástrojů a nářadí a to včetně přesně takové pily, jakou kácel stromy dřevorubec Drnec v pohádce
„Lotrando a Zubejda“. Také se třeba i dozvíte, co se dá s takovým
kusem dřeva dál vymyslet…
A pokud jsou vaše prsty spíše na

jemnější činnosti, tak nezoufejte,
na své si přijdete taky, protože si
budete například moci vyzkoušet,
jak uvázat spoustu různých uzlů,
aniž byste se proměnili ve vánočku. Nebo si třeba zkusíte navlékat
korálky jako Indiáni.
Akce je vhodná pro kluky i holky
už od předškolního věku, nejlépe
v doprovodu rodičů. Horní věková
hranice je stanovena na sto let
a doprovod rodičů v takovém případě nutný není. Čas akce
14.00–16.00 hod.
Informaci o akci naleznete i na
stránkách oddílů Stopaři

http://stopari.webzdarma.cz/
a oddílu Slunečnice
http://www.slunecnice.estranky.cz/.

Tomáš Reichl,
vůdce střediska
Lesní Moudrost Brno

Skaut
má šikovné ručičky!
24. 9. / 14.00–16.00 hod.
Dětské hřiště
pod Špilberkem

Na začátku září proběhnou na Kraví hoře Slavnosti moře
Městská část Brno-střed souhlasila s konáním gastroakce
Slavnosti moře ve dnech
3.–4. září v prostorách areálu
parku na Kraví hoře.

Festival bude přístupný široké
veřejnosti, bez nutnosti platit
vstupné. Milovníci ryb se mohou
těšit na pestrou nabídku, kterou

Nejen obyvatelé městské části,
ale všichni návštěvníci zažijí největší grilování rybích specialit
v rámci jedné víkendové akce.

Slavnosti moře
3.–4. září
Park na Kraví hoře

bude například losos, krevety,
mečoun, kalamáry, treska, tuňák,
mořský ďas anebo parmice. Kromě posádky Bistra Ocean48 svou
interpretaci pokrmů z mořských
ryb předvede řada brněnských
restaurací. Všechna jídla bude
možné si nechat také zabalit
s sebou. Kulturní a vzdělávací
středisko městské části Brno-

střed připraví pro tuto mimořádnou akci program pro děti. Zatímco rodiče si budou vychutnávat
mořské speciality, jejich ratolesti
mohou využít množství zábavných aktivit a tvořivých dílen.



(red)

Kultura

Evropský den židovské kultury v Brně
S myšlenkou Evropského dne
židovské kultury přišla v roce
1996 organizace B'nai Brith ve
Štrasburku společně s místní
agenturou pro rozvoj cestovního ruchu.
Její původní cíl oživit synagogy
v okolí byl časem rozšířen na prezentaci židovské kultury, historie
a dědictví v různých místech
Evropy. V letošním roce se do této
akce zapojilo již 35 států, které
pomáhají zviditelnit židovský
odkaz evropské kultuře a představují život židovských komunit
v současnosti.
Stalo se zvykem, že každý rok je
věnován určitému tématu –
judaismus a umění, judaismus
a vzdělávání, židovská kuchyně,
duch židovského humoru, židovští hrdinové apod.
Letošní již 17. Evropský den

židovské kultury, který připadá na
4. září, si za své motto zvolil JAZYKY. Tento zdánlivě obecný pojem
lze uchopit nejrůznějším způsobem. Může představovat touhu po
vzájemném poznávání, možnost
komunikace, setkávání a spolupráce.
Židovská obec Brno a brněnská
pobočka Oddělení pro vzdělávání
a kulturu Židovského muzea
v Praze při této příležitosti připravily řadu programů, při kterých se
můžeme setkat a společně se
něco dovědět či se poučit a pobavit.
Přehled akcí:
úterý 6. 9. v 18 hod.: Lamram
a Šuhájek: Hudba a poezie.
Večer autorské tvorby se čtením
z tvorby Paula Celana, pokládaného za jednoho z nejvýznamnějších židovských básníků pováleč-
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né Evropy. Akce se koná v sále
OVK ŽMP, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno.
Vstupné 30 Kč.
Úterý 20. 9. v 17 hod.: Brno
židovské – promítnutí filmu
s úvodním slovem. V roce 2009
vznikl projekt Brno židovské, podpořený Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj. V jeho rámci došlo k opravám
budov na židovském hřbitově,
bylo založeno Turistické a informační centrum Židovské obce
Brno na židovském hřbitově
a také vznikl film, který přítomné
seznámí s historií i současností
brněnské židovské komunity
a jejími svátky a zvyky. Program
se uskuteční ve společenském
sále na Dominikánské 2 v rámci
cyklu programů nazvaného Žili
a žijí tu s námi, který je pořádán
ve spolupráci s Kulturním zařízením ÚMČ Brno-střed.

Neděle 25. 9. od 10 hod.: Sukot
ve vile. V prostorách vily LöwBeer na ulici Drobného a její přilehlé zahradě je připraven celodenní program pro celou rodinu.
Na zahradě vily bude postavena
improvizovaná suka, která bude
přístupná po celý den, a budou
v ní probíhat některé z připravovaných aktivit na téma svátku
Sukot nazývaného též Svátek
stánků:
od 10 hod. výtvarná dílna vedená
lektorkami brněnského OVK ŽMP
od 14 hod. přednáška Mgr. Kristýny Kuboňové
od 15 hod. autorské čtení Arnošta
Goldflama
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska na cyklu tematických programů. Vstup volný.


Zuzana Prudilová
a Jitka Králová

Kultura

Letohrádek Mitrovských zve na Svět stavebnic a kostek
Stavebnice obohacuje dětský
svět a jsou pro vývoj dítěte velmi důležité. Napomáhají rozvíjet jemnou motoriku, poznávají
s nimi tvary, velikosti a barvy.
Děti se nemusejí držet nabízených předloh a návodů, mohou
si vymýšlet vlastní stavby
a podpořit tak své tvůrčí myšlení a činnost. Hrou se stavebnicí se děti neustále něco nového učí…
Výstava Svět stavebnic a kostek v Letohrádku Mitrovských
na Starém Brně v termínu od
10. 9. do 27. 11. 2016 představí
návštěvníkům převážně české
(potažmo 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
ukázky stavebnice Merkur i jejich

jednoduchých předchůdců jako
papírových skládaček nebo dřevěných mechanismů.
Hlavní částí výstavy je veleúspěšný putovní projekt
Ing. Arch. Petra Šimra nazvaný
Svět kostiček složený z mnoha
exponátů čítajících téměř 500 000
dílků ze stavebnice Lego.
Stěžejní náplní výstavy bude
tematická expozice dioramat:
Lego město a periferie města,
pohyblivé kolotoče v zábavním
parku, kolejiště s pojízdnými vlakovými soupravami, dále exkluzivní řada nejmodernějších vlakových souprav, kolejových jeřábů
a speciálních technických kolejových vozidel, skulptury, vozový
park edice Model Team, modelová řada Technic a další exkluzivní
exponáty z řad továrních setů,
i „MOC“ tvorby (My own Creation
– má vlastní tvorba). Velkým
lákadlem může být i filmová tvorba z kostiček, která představí
témata The Simpsons, Back of
the Future, Ghostbusters – Krotitelé duchů, Wall-E, Star Wars
a Mimoni. Tovární sety z různých
časových období budou v jednot-

livých tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat na první pohled patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly
na časové ose podle roku vydání
exponátů a dostupných kostek
někdejší produkce společnosti
LEGO.
Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek
s vláčkodráhou, ke stavění pak
kostky Duplo i Classic – Basic.
Pro tvorbu kreativních návštěvníků výstavy bude v prostorách dětského koutku umístěn originální

pátek 9. září 2016 / 18.00 hod.
Veronica pro útulek Tibet
Benefiční koncert na pomoc čtyřnohým
kamarádům. Celý večer se můžete těšit na
pěvecká vystoupení a známé hvězdy.
středa 14. září 206, 19.30 hod.
SARAH & The ADAMS
Výjimečná zpěvačka a pianistka Šárka Adámková, označována za českou Norah Jones,
v doprovodu své kapely.
úterý 20. září 2016, 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího Černého
Joe Cocker – horká vůně soulového chrapláku.
středa 21. září 2016, 19.30 hod.
T4
Roman DRAGOUN, Vladimír KULHÁNEK,
Stanislav KUBEŠ, Martin KOPŘIVA na Leitnerce! V T4 se spojili jedni z nejlepších muzikantů v Česku.

Svět stavebnic a kostek
Letohrádek Mitrovských
10. 9.–27. 11. 2016

září 2016

září 2016
úterý 6. září 2016, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory
nejen ze světa literatury.

Lego hrací stolek. Návštěvníci si
mohou také v pokladně výstavy
zakoupit vybrané druhy nových
stavebnic Lego za skvělé ceny.
Příprava výstavy je značně časově náročná, ale nabídne návštěvníkům velmi zajímavou podívanou na část rozsáhlé sbírky
továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO za posledních
téměř 40 let její produkce), vlastní
„MOC“ tvorby člena československého fóra „kostky.org“, který se
představuje pod přezdívkou
„Peesko“ a dále exponáty dalších
pozvaných tvůrců. Pro návštěvníky výstavy připravujeme také
několik překvapení. Zajisté je na
co se těšit!
Otevírací doba výstavy je denně
kromě pondělí, 10.00–16.00 hod.
Další informace najdete na
www.letohradekbrno.cz.

(red)

čtvrtek 22. září 2016, 18.00 hod.
Vernisáž fotografií „Tanec a handicap
2016“
Autor: David Surovec
Vystoupí integrovaná taneční skupina Proty
boty

15. září / 18.00
Polaris na Svoboďáku
(koncert kapely Divadla Polárka)

pátek 30. září 2016, 19.30 hod.
Rocky Eagles
Legendární brněnská kapela a s ní svižný
rock and roll a rhythm and blues (Rolling
Stones, Chuck Berry, Little Richard, …)

26. září / 9.30
Český středověk aneb Co Kosmas nevěděl
a Dalimil si vymyslel

19.30 Český středověk aneb Co Kosmas
nevěděl a Dalimil si vymyslel (velká scéna)

29. září / 9.30
Spalovač mrtvol

2. října
10.30 Dobrodružství Toma Sawyera
(velká scéna)

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

19. září / 9.30
Čaroděj ze země Oz
21. září / 9.30
Dobrodružství Toma Sawyera

Festival POLÁRKOVÝ DORT
– Velká a malá scéna divadla,
zahrada za divadlem
30. září
9.30 Čaroděj ze země Oz (velká scéna)

Od 12.00 Workshopy a hry pro všechny
věkové kategorie (zahrada za divadlem)
15.30 Bratři Lví srdce (velká scéna)
17.10 Odpoledníček z Polárky: Příběhy skřítka
Můjtysvěta, díl druhý (malá scéna)
18.00 Tyjátrio (koncert kapely,
zahrada za divadlem)

Od 12.00 Workshopy a hry pro všechny
věkové kategorie (zahrada za divadlem)
15.30 Kamarádi nacvičených scének
(divadelní improshow, velká scéna)

Od 14.00 Workshopy a hry pro všechny
věkové kategorie (zahrada za divadlem)

17.10 Odpoledníček z Polárky: Příběhy skřítka
Můjtysvěta, díl třetí (malá scéna)

16.00 Robinson Crusoe (velká scéna)

18.00 Polaris (koncert kapely,
zahrada za divadlem)

18.00 Bongo Bombarďák (koncert kapely,
zahrada za divadlem)
19.10 Večerníček z Polárky:
Příběhy skřítka Můjtysvěta, díl první
(malá scéna)
19.30 Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! (velká scéna)
1. října
10.30 Děvčátko Momo a ukradený čas
(velká scéna)

20.00 Spalovač mrtvol (velká scéna)
Změna programu vyhrazena!
Kontakt
Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz
www.facebook.com/divadlopolarka
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Kultura

Skotské rodinné odpoledne na Kraví hoře
Všichni příznivci skotské kultury a ti, co hledají příležitost
aktivně strávit sobotní rodinné
odpoledne v samotném centru
Brna, se mohou těšit na jedinečnou akci svého druhu na
jižní Moravě. Přátelské sdružení Skotský pes ve spolupráci
s městem Brnem a Sportovním
a rekreačním areálem Kraví
hora si vás dovoluje srdečně

pozvat na pravé skotské Monte
Boo Highland Games.
Dočkáte se originálních skotských
siláckých disciplín, jako je vrh kládou či kamenem, hod balíkem slámy do výšky, závažím do dálky
nebo přenášení kamenů, takzvaný
„farmářský běh“. Pro děti máme
přichystanou odlehčenou variantu
horalských disciplín a k tomu boha-

tý doprovodný program. Těšit se
můžete i na výuku skotských tanců
tzv. ceilidh. O další zábavu se postarají kapely hrající tradičnější
i rockovou hudbu se skotským vlivem. Během akce si budete moci
ochutnat i pravé skotské pochutiny
a nápoje – nebude chybět široký
výběr jednosladových skotských
whisky. Skotské dudy se rozeznějí
v sobotu 24. září 2016 od 10 hod.

ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora. Bližší informace
dostupné na webových stránkách
www.skotskypes.cz.

Kateřina Bartáková
Monte Boo
Highland Games
sobota 24. září od 10.00 hod.
Koupaliště na Kraví hoře

Od října bude na Leitnerce nové útočiště
Hudba je mou životní souputnicí od základní školy. Byla
vždy též mým útočištěm před
turbulencemi světa a vyvažovala moje původní profesní
zaměření: studoval jsem totiž
biochemii a několik let pracoval
jako výzkumník.
První kapelu folko-countryového
ražení jsem se spolužáky založil
na devítiletce a postupně jsem se
přes několik dalších skupin dopracoval až k profesionálnímu angažmá u brněnských Poutníků koncem osmdesátých let – tedy ještě
v „klasické“ sestavě s Robertem
Křesťanem jako hlavním písňovým autorem a zpěvákem.
Počátkem devadesátých let jsem
s banjistou Lubošem Malinou,
kontrabasistou Petrem Surým
a slovenskou zpěvačkou Katkou
Pořízkovou založil skupinu Teagrass, která v různých sestavách

působila až do roku 2003. Tehdy
jsme excelentní muzikantskou
sestavu rozpustili pro vytíženost
mou i jednotlivých hráčů: například houslista Stano Palúch vrůstal rychle mezi slovenskou jazzovou elitu a začal být na roztrhání.
Já sám jsem na Teagrass navázal
občasným vystupováním v duu

s Jitkou Šuranskou. Spolu jsme
natočili album Písňobraní a dostali za ně žánrovou cenu Anděl za
rok 2005. Hudební vydavatelství
Gnosis Brno, které jsem založil
roku 1993 pro mne znamenalo
vedle vydavatelské činnosti i pořádání mezinárodního festivalu
Hudba v pohybu v Rožnově pod

Radhoštěm a cesty do zahraničí
na hudební veletrh WOMEX, nejširší možnou paletu world music.
Moje vydavatelské angažmá mne
také přivedlo k unikátním fonografickým nahrávkám Leoše
Janáčka a vtáhlo doslova do
ohniska moravské lidové hudby.
Na vydávání folklorních CD pak
navázalo stálé angažmá v hudební redakci Českého rozhlasu
v Brně. Na této dlouhé cestě
s hudbou a za hudbou jsem potkal
v tuzemsku i v zahraničí ohromné
množství krásné muziky všech
možných žánrů a spoustu zajímavých lidí. Byla to setkání s hudbou – okénkem do světa i do duše,
zdrojem energie i léčivým prostředkem. Rád bych se je pokusil
znovu oživit jednou za měsíc v klubu Leitnerova pod názvem
Hudební útočiště Jiřího Plocka.
První pořad se bude konat ve
čtvrtek 13. října.  Jiří Plocek

Univerzitní kino Scala zahájí novou sezónu
přenosů z Londýna Brechtovou Třígrošovou operou
nu přímých přenosů z anglických
divadelních scén.
V roli Macheathe se představí
Roy Kinnear, držitel ceny Olivier,
jehož diváci znají například z přímých přenosů inscenací Hamleta
a Othella nebo ze současných
bondovek.
Dalším podzimním přenosem
sezóny bude představení divadel-

Londýn se hodil do gala a očekává královskou korunovaci.
Do ulic vyrazili i kapsáři a prostitutky, kteří po „domluvě“
s muži zákona smějí provádět
svou činnost tak, aby nebyla na
očích. Pan a paní Peachumovi
očekávají závratné výnosy
z žebráckého řemesla, ale jsou
nervózní, že se jejich dcera včera večer nevrátila domů. Každou chvilku to má celé vypuknout...
Novou hořce komediální inscenací Brechtova a Weillova muzikálu Třígrošová opera z drsného
prostředí polosvěta, v nové adap-

taci Simona Stephense zahájí
Univerzitní kino Scala další sezó-

26
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2016

ní společnosti Kenneth Branagh
Company , která ještě v Brně uvedena nebyla. 27. října se mohou
diváci těšit na principála společnosti Kennetha Branagha v hlavní
roli moderní klasiky Johna Osborna Komik.


(red)
Foto: Richard Hubert Smith

Přímé přenosy v Univerzitním kině Scala
22. 9. 19.45 Třígrošová opera, přenos z Národního divadla
v Londýně.
27. 10. 20.00 Komik, představení Kenneth Branagh Company,
přenos z Garrick Theatre.

Stalo se v městské části

Brňané a Brňanky se společně vykoupali v řece Svratce
Přes 30 Brňanek a Brňanů se
v neděli 10. července společně
ponořilo do řeky Svratky. Připojili se tak k Evropskému dni
koupání v řekách, který se
koná po celé Evropě již od roku
2002. Již tradiční akci v Brně
pořádal Ekologický institut
Veronica.
Koupání se tradičně koná na území městské části Brno-střed, asi
500 metrů od Anthroposu, před
lávkou ke koupališti. Cílem akce
bylo upozornit prožitkem na ekologický význam řek nejen ve městě a poukázat na nutnost jejich
maximální ochrany. Dalším cílem
bylo poukázat na to, že koupání
v řece by mělo být běžnou a roz-

šířenou letní činností. Upravit břehy obou hlavních brněnských řek
tak, aby se v nich dalo koupat, by
nemuselo být příliš náročné

a nákladné. Například místo, kde
se pravidelně koná společné koupání a které je jinak na břehu velmi pěkně udržované, by šlo upra-

vit velmi jednoduše. Stačilo by přidat pár schodů do vody a popřípadě doplnit prostor o lavičky na
posezení. Podobných přístupů do
vody může být i několik vedle
sebe. Poněkud náročnější, ale
skvělé, by bylo vybudování říční
pláže podobné té, jakou mají
v Jundrově.
Společného koupání ve Svratce
se zúčastnila i místostarostka
městské části Jasna Flamiková,
o které je známo, že se v řece
Svratce koupá pravidelně i v zimě.
Po celé Evropě se letos v tento
den konalo přes 150 společných
koupacích akcí.

Petr Ledvina,
Ekologický institut Veronica
Foto: Petr Ledvina

Adoptuj truhlík – jednání s úřady skončila, úsměvy
Koncem července, konkrétně
21. 7., proběhla na zastávce
Antonínská kulturní akce
s názvem Adoptuj truhlík.
Sešli se tu dobrovolníci s cílem
osázet truhlíky květinami a udělat
místo, kde převládá betonová šeď,
o něco hezčí.Tyto truhlíky chceme
dále poskytnout „k adopci“ lidem,
kteří tu žijí, pracují nebo procházejí.
Jejich investicí bude pouze chvilka
času denně, kdy se postarají
o adoptovaný truhlík, to znamená,
že ho zalijí, případně odstřihnou
odkvetlé květy a podobně. Začalo
to myšlenkou, že je lepší přistupovat aktivně k prostředí, ve kterém

žijeme, namísto pouhého přihlížení
a stěžování si „u piva“. Dostala jsem
nápad, jak ho udělat zelenější –
zavěsit do prostoru květiny. Inspirací mi byl také projekt Ostravští
truhlíci. První nádoby s květinami
jsme s dalšími dobrovolníky, kteří
se pro věc nadchli, zavěsili na
zábradlí při akci „Týden města
U Křížku“ 18. května. Celou věc
jsme nejdříve řešili levnou „guerrilla
gardeningovou“ aktivitou. Osázeli
jsme staré hrnce, kbelíky, prádelní
koše a květináče, které jsme
sehnali zadarmo, nakoupili jsme
pouze květiny, nářadí a substráty.
Podařilo se osázet asi 20 různých
nádob, které vytvořily dadaistickou

instalaci. Po této akci se ale objevil
požadavek ze strany Brněnských
komunikací na úřední povolení
„zvláštního užívání komunikace“
a tak nás čekala nechtěná jednání
s úřady. Nejen krásné pozitivní
reakce a úsměvy kolemjdoucích
nám byly při zdlouhavém úřadování podporou, a také díky nim jsme
povolení pro truhlíky nakonec získali. Truhlíky a další květiny jsme
nakoupili díky finančnímu příspěvku nadace Veronica (v rámci grantového programu Společně pro
Brno).

Markéta Houserová,
za organizátory akce
„Adoptuj truhlík“

Úřad městské části Brno-střed nabízí volné pracovní místo
Uklízeč/uklízečka
Úřad městské části Brno-střed nabízí volné pracovní místo Uklízeč/uklízečka. Jedná se o zástup po dobu
čerpání řádné dovolené v rámci roku 2016 na dohodu o pracovní činnosti, poloviční úvazek.
• Dohoda o pracovní činnosti je vhodná pro studenty nebo starobní důchodce
• Úklidové práce se vykonávají podle harmonogramu prací v jednotlivých budovách ÚMČ BS Dominikánská 2
(denní činnost – vynášení odpadků, umývání umyvadel a podlah, mytí a dezinfekce toalet, utírání prachu)
• Předpokládaný nástup: ihned
Bližší informace podá: Jana Zemanová, tel. 542 526 322.

 (rob)
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Neziskové organizace

Ochutnej dobrovolnictví všemi smysly

Zahájení nové sezóny Dobrovolnického centra 67 a oslava
10 let projektu Evropské dobrovolné služby ve Středisku
volného času Lužánky připadne na 20. září.
Program, který proběhne na terase SVČ Lužánky od 15.30 do
22.00 hod., nabídne úvodní prezentaci o historii Evropské dobrovolné služby spojenou s vernisáží fotografií z ročního pobytu
zahraničních dobrovolníků v Brně

a ochutnávkou národních jídel.
Evropská dobrovolná služba je
unikátní příležitost pro mladé lidi
ve věku 18 až 30 let. Mohou strávit
až rok v zahraničí, získat nové
zkušenosti, naučit se cizí jazyky
a poznat nové přátele. Vyrazit
mohou do všech zemí Evropské
unie a okolních států a to s finanční podporou programu Erasmus+,
tedy s nulovými náklady.
Vedle hudebních vystoupení tří
kapel se můžete těšit také na jazykové workshopy, kde se v duchu

„kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem“ seznámíte s cizinci – dobrovolníky. V průběhu dne si budete
moci vyrobit vlastní hudební
nástroj z recyklovaných materiálů
a v rámci večerní jam session
předvést svůj um.
Zářijový program Dobrovolnického centra 67 nabídne v rámci letního kina projekci dokumentu Syrská love story, odhalení kdo stojí
za realizací skvělých projektů jako
je Týden kávy či příležitost získat
informace, jak se zapojit jako dob-

rovolník/dobrovolnice v organizaci IQ Roma servis.
Dobrovolnické centrum 67 má za
cíl seznamovat mladé lidi s možnostmi dobrovolnictví v České
republice a v zahraničí a propojovat je s organizacemi, které dobrovolníky vítají. Zajímají vás netradiční způsoby cestování nebo
alternativy konzumního života?
Chcete se dozvědět o dobrovolnických projektech co nejvíce,
anebo se rovnou zapojit? DC 67
vám v rámci svých večerních programů nabízí možnost získat
informace z první ruky. Setkáte
se s realizátory projektů, jimiž jsou
většinou zástupci neziskových
organizací, nebo se samotnými
dobrovolníky, kteří nadšeně sdílejí
své zkušenosti s každým, kdo má
zájem naslouchat. Pořádáme
přednášky, besedy, workshopy,
filmové projekce i vernisáže
výstav fotografií z dobrovolnických projektů. https://www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67.


Kateřina Petrášová,
www.dc67.cz,
www.evs.luzanky.cz

Nebojte se mluvit
Komunikace nás ovlivňuje každý den, samozřejmá dovednost, která se vyžaduje jak
u malých dětí, dospívajících
a dospělých, tak i u starších
osob. Naše nezisková organizace Logo se již od roku 2002
zabývá pomocí lidem, kteří se
potýkají se závažnými poruchami komunikace a hybnosti, jež
jim komplikují život v každém
okamžiku.
Díky službě raná péče jsme oporou rodinám, kterým se narodilo
dítě s poruchou či postižením, která negativně ovlivňuje rozvoj
komunikačních dovedností. Terénní pracovníci rané péče, logopedi, podporují celkový vývoj dítěte, pomáhají vzdělávat rodiče
a zorientovat se v této těžké situaci. Cílovou skupinou jsou děti do
7 let věku nebo do nástupu do
základní školy a jejich rodiny,
kterým napomáháme rovněž
sociálním a psychologickým poradenstvím, organizováním tera-

peutických pobytů, vzdělávacích
přednášek a dalších aktivit.
V rámci sociální rehabilitace
pomáháme osobám s postižením
či omezením nabýt znovuztracené sebevědomí, v rámci rozšiřování znalostí a dovedností
v počítačové gramotnosti a komu-
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nikačních dovednostech nebo si
sestavit správně životopis. Porozumět nebo se jen orientovat
v sociálním systému (např. možnosti příspěvků, pracovních příležitostí apod.), v právním a ekonomickém poradenství má na
starosti odborná sociálně pora-

denská činnost. Psychologickou
pomoc mohou využít lidé, kteří se
každodenně potýkají s nejrůznějšími úskalími života.
Pro starší osoby se závažnými
poruchami řeči a hybnosti nabízíme pravidelné skupinové terapie v rámci centra denních služeb.
Pod vedením zkušených logopedů si klienti rozvíjejí nejen řeč jako
takovou, ale i posilují paměť, jemnou motoriku a rozvíjejí samostatnost a soběstačnost v běžných
denních aktivitách.
Pro klienty, kteří nejsou schopni
docházet do sídla našeho spolku,
poskytujeme rovněž logopedické
a fyzioterapeutické služby přímo
v jejich domácnostech.
V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat, rádi vám pomůžeme.
Občanské sdružení LOGO z. s.,
Vsetínská 20, 639 00 Brno,
e-mail: jelinkova@oslogo.cz, tel.:
543 420 677.

Bc. Lucie Ryšavá,
speciální pedagog
Občanské sdružení LOGO

Neziskové organizace

Agapo o. p. s. rozšiřuje Tranzitní program – praxe pro studenty
středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami
Obecně prospěšná organizace
Agapo, o. p. s. již 11 let podporuje pracovní uplatnění lidí se
zdravotním či jiným znevýhodněním v Brně a okolí. V současnosti rozšiřuje Tranzitní program „Ze školy do práce“.
Program je určen žákům středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se často
po ukončení studia potýkají
s problémy při hledání pracovního
uplatnění. Cílem Tranzitního programu je zprostředkovat těmto
studentům na základě jejích individuálních potřeb a preferencí
praxi u reálného zaměstnavatele
na otevřeném trhu práce.
„Tranzitní program je velmi účinným nástrojem pro uplatnění uži-

vatelů našich služeb z řad studentů na pracovním trhu. Studentům
umožníme získat dovednosti
a schopnosti potřebné pro uplatnění na otevřeném trhu práce již
v průběhu studia. V rámci Tranzitního programu mají možnost být
v kontaktu s běžným pracovním
prostředím a zvykat si tak na provoz a případné budoucí uplatnění.
Program je rovněž šancí pro školy
ke spolupráci při budoucím uplatnění jejich studentů, ale také pro
zaměstnavatele, kteří uvažují
o vytvoření pracovního místa pro
osoby se znevýhodněním,“ uvedl
Daniel Jakeš, metodický vedoucí
Agapo, o. p. s.
Bližší informace můžete získat
osobně v sídle Agapo, o. p. s. na
Zelném trhu 1 v Brně, na tele-

fonních číslech: 736 131 414,
541 210 549, na e-mailové adrese
j.zilova@agapo.cz nebo na webových stránkách www.agapo.cz.



Mgr. Jarmila Žílová
sociální pracovnice
AGAPO, o. p. s.

Podle Úmluvy o právech dítěte mají všechny děti
právo žít v milující rodině
Podle Úmluvy o právech dítěte, by mělo být všem dětem
zabezpečeno právo na rodinný život. Stále je však mnoho
dětí, které nemohou z různých
důvodů vyrůstat u svých rodičů. Nepoznají srdečné rodinné
zázemí, bezpečí domova, lásku a naději proto, že není
dostatek obětavých lidí, kteří
by otevřeli svou náruč „cizímu“ dítěti. Mnoho těchto dětí
bude dále vyrůstat v ústavních
zařízeních.
Zatím co o pěstounství na přechodnou dobu je poměrně velký
zájem, dlouhodobých pěstounů,
kteří by na tento institut navázali,
nebo byli ochotni přijmout dítě
z dětského domova, je zoufalý
nedostatek.
Smyslem umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou
dobu je poskytnout okamžitou
pomoc a popř. urychlit jejich cestu do náhradní rodiny. Zároveň
se tím poskytne biologickým
rodičům čas, aby mohli upravit
své poměry tak, aby byli schopni
znovu převzít dítě do své péče.
Situace takového dítěte by měla
být vyřešena co nejdříve, maximálně během jednoho roku.

Ne všechny děti se ale mohou
vrátit k biologickým rodičům
a není je ani možno umístit do
péče osvojitelů. Pro tyto děti se
hledá vhodná, stabilní rodina,
kde by dítě našlo svůj nový
domov, lásku a přijetí. Dlouhodobí pěstouni mají velký závazek
v plnění rodičovských úkolů.
Poskytují dětem nejen bezpečné
zázemí, rodičovskou oporu, ale
hlavně zmírňují následky prožité
psychické deprivace a traumat.
Touha pomoci dítěti nezmůže ale

vše. Je třeba, aby žadatelé zvážili, zda mají dostatek fyzických
i duševních sil, zda jsou empatičtí, velkorysí a schopni přijmout
dítě s jeho limity, povahovými
vlastnostmi, ale i s jeho příbuznými. Je třeba být připraven i na
případné nepochopení ze strany
přátel, širší rodiny, školy nebo
sousedů.
V naší poradně se snažíme již
více než dvacet let hledat opuštěným, znevýhodněným a týraným dětem nové rodiče. Budou-

cím pěstounům chceme podat
všechny informace a otevřeně
mluvíme i o úskalích, které se
mohou v průběhu pěstounské
péče vyskytnout. Všichni pěstouni si zaslouží naši úctu a obdiv.
S velkým respektem jsme účastni procesu sžívání a vývoje dětí
v nových rodinách. Je velmi
potěšitelné vidět, jak děti rozkvétají a postupně si vytvářejí v nové
rodině pevná citová pouta a ukotvení. Máme velkou radost, když
pěstouni úspěšně s dětmi projdou nástrahami dospívání, či
hledání jejich identity a děti
doprovázejí až do jejich osa mostatnění.
Pěstounství je náročné poslání
s velkým potenciálem vlivu na
vývoj dítěte. Možná, že také vy
se cítíte být osloveni k rozhodnutí dát svoji lásku, porozumění,
péči a bezpečný domov dětem,
které stále hledají svoji milující
rodinu. Přijďte se poradit, rádi
zodpovíme vaše případné dotazy. Jsme tu pro vás a těšíme se
na spolupráci s vámi.

Sylva Dvořáčková,
vedoucí poradny
náhradní rodinné péče
Sdružení pěstounských rodin Brno
www.pestouni.cz
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Neziskové organizace

Senioři se dělí o své životní příběhy s mladými

Hudební skladatel a pedagog Miloš Štědroň

Legendární olympionička Věra Růžičková

Spolek Mezigenerace si jako
hlavní cíl vytyčil zlepšovat
mezigenerační vztahy. Svým
novým projektem „Senioři do
škol“ chce ukázat žákům
brněnských škol seniorské
vzory, které jim často chybí.
V interaktivních besedách tak
vystupují zajímaví a činorodí
senioři, kteří se dělí o své poutavé životní příběhy. Mladé lidi
mohou inspirovat také k volbě
budoucího povolání. Pozvání
besedovat se studenty přijaly
i veřejně známé osobnosti.

tivní, že mladé posluchače velmi
zaujal.
Se žáky na ZŠ Náměstí Míru
besedoval čtyřiasedmdesátiletý
brněnský hudební skladatel
a pedagog, profesor Miloš Štědroň. Komponuje rozmanitá díla
– hudbu k filmům, divadelním
představením a muzikálům, hudbu komorní, orchestrální, vokální
i elektroakustickou.
Asi nejznámějším jeho dílem je
hudba k muzikálu Balada
pro banditu, za níž obdržel roku
1980 cenu v Santanderu. Milovníci divadla se s jeho tvorbou
setkávají také v Divadle na provázku, s nímž dlouhodobě spolupracuje.
V minulosti proběhly na brněnských školách také besedy s třiadevadesátiletým veteránem druhé světové války plukovníkem ve
výslužbě Emilem Bočkem a také
s emeritním profesorem Lubo-

„Propast mezi generací dětí
a seniorů je často velmi hluboká,
přesto si obě tyto skupiny mají co
nabídnout. Chceme teenagerům
ukazovat cestu, jak přijmout princip solidarity a uznat fakt, že
i starší lidé přinášejí do života
společnosti své nezastupitelné
hodnoty,“ uvedla ředitelka spolku

Zdeňka Dubová. Žáci brněnských základních škol se setkali
s osmaosmdesátiletou bývalou
olympioničkou Věrou Růžičkovou. Legendární příběh o vítězství z roku 1948 provázený smrtí
jedné ze závodnic, Elišky Misákové, se stal součástí jejího života. Vzpomínka na londýnskou
olympiádu, z níž kromě zlatých
medailí dovezly naše gymnastky
domů také urnu, má hořkosladkou příchuť.
Růžičková, která od šedesátých
let pracovala jako profesionální
trenérka doma i v zahraničí, je
i dnes nesmírně aktivní. Neustále cvičí, angažuje se v předsednictvu Českého olympijského
výboru, v Českém klubu olympioniků pro jižní Moravu, v sokolském hnutí a ve spolku Mezigenerace.
Život
úspěšné
sportovkyně a činorodé ženy
zralého věku je natolik inspira-

mírem Popelínským, osmaosmdesátiletým vitálním pedagogem
a publicistou o jeho knížce Vzpomínky z protektorátu.
„Snažíme se bourat nelichotivé
mýty o seniorech. I starší lidé jsou
přece součástí našeho života a ve
svém pokročilém věku často pracují a žijí aktivním životem,“
vysvětluje Dubová a dodává:
„Když se skloubí radost a energie
mladých se zkušenostmi starších, může vzniknout vztah, který
je obohacující pro všechny.“
A právě tento princip budou zakladatelé spolku Mezigenerace
postupně naplňovat prostřednictvím projektu Senioři do škol na
dalších brněnských školách od
září do konce roku.
Kontakt: Mgr. Zdeňka Dubová,
ředitelka spolku Mezigenerace,
e-mail: info@mezigenerace.cz,
mobil: 602 848 688, www.mezigenerace.cz.  Věra Soukalová

Sport

Mladé beachvolejbalistky z Kotlářské slaví úspěchy
Městská soutěž: 4. místo. Krajské finále: 1. místo. Celorepublikové finále: 4. místo.
Taková je bilance úspěchů
beachvolejbalistek Obchodní
akademie, Střední odborné školy
knihovnické a Vyšší odborné
školy Brno z Kotlářské 9.
V červnu koncem školního roku
beachvolejbalistky dokázaly porazit výběr středních škol celého
kraje a po čtvrtém místě v městské soutěži získaly 1. místo v kraj-
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ském finále. Veronika Lésková
aVeronika Černíková porazily velmi silná mužstva jako Gymnázium
Matyáše Lercha, G. Jarošova, G.
Slovanské nám., G. L. Daňka
Botanická i G. Znojmo. Postoupily
tak do republikového finále, kde
si hráčky vybojovaly 4. místo
v konkurenci nejlepších dvojic
z celé republiky. Umístění 4.místo
(vítězství nad Gymnáziem Č. Budějovice, G. Mělník, G. Plzeň. Prohra s G. Jarošova Brno o postup
do finále. V boji o 3. místo jsme

těsně podlehli G. Český Těšín).
Konečné pořadí v republice:
1. Gymnázium Mělník, 2. G. Jarošova, Brno, 3. G. Český Těšín,
4. OA, SOŠK a VOŠ Kotlářská
Brno. Vedoucí družstva: Mgr. Petr
Hromek.



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

Sport

Noční závod centrem Brna zavede běžce i do Kasemat

Až v sobotu 24. září večer uvidíte tisícovku běžců zdolávat
v rychlém tempu historické
centrum Brna, vězte, že nespěchají na rozjezd. Jedná se
o účastníky třetího ročníku
závodu 5|10 mil Brnem, který
startuje ve 20 hodin z ulice

Husova směrem na Špilberk,
Petrov nebo Zelný trh.
„Závod nabízí jedinečnou možnost proběhnout se na příklad
Kasematy nebo Starou i Novou
radnicí. Všechny také čekají krásné výhledy na dominanty města

v zajímavé atmosféře nočního
Brna,“ zve na závod jeho ředitel
Aleš Čtvrtníček. Zájemci se
mohou stále registrovat na webu
www.behejbrno.com nebo přímo
na místě v den závodu.
Vybrat si můžete ze dvou distancí,
ta kratší měří 5 mil (cca 8 km),

v hlavním závodě pak urazí běžci
10 mil (cca 16 km). V předchozích
dvou ročnících je zvládl nejrychleji
brněnský atlet Martin Kučera za
51 minut. Závod je ale otevřený
všem výkonnostním i věkovým
kategoriím. V 19 hodin startují na
kratší trati také děti.
Na začátku září se uskuteční cvičný výběh po trase závodu, který
nabízí možnost vyzkoušet si
městský kros nanečisto v doprovodu trenérů a zkušených
běžců z tréninkové skupiny
BehejBrno.com. Na stejnojmenném webu naleznete všechny
potřebné informace.
Závod 5|10 mil Brnem pořádá
spolek Maraton Brno. Do jeho
portfolia zážitkových běhů patří
také dubnová silniční klasika
Brněnský půlmaraton a květnový
běh v AZ Tower – Schody AŽ
nahoru.


(red)

Děti si mohou celé září vyzkoušet softball
Druhý největší softballový
oddíl na Moravě, SK Sever
Brno, hledá další hráčky a hráče (před)školního věku.
Nábor chlapců a dívek probíhá
celé září ve Sportovním areálu
Pod plachtami v Novém Lískovci.
Děti ve věku 5–8 let mohou přijít
každé úterý a pátek od 16.00 do
17.00 hod., zájemcům ve věku
9–13 let jsou určeny stejné dny,
ale čas od 17.00 do 18.30 hod.
Sportovní klub Sever Brno byl
založen v polovině roku 1993
původně se softballovým zaměřením. V současné době ve svých
řadách klub sdružuje zájemce
o lyžování, softball, stolní tenis
a triatlon. Hlavním cílem klubu je
práce s dětmi a mládeží. Přes
60% všech členů klubu tvoří děti
a mládež. Klub se snaží o rozší-

ření výše jmenovaných sportů
mezi širokou veřejnost. Dokladem
toho jsou softballové turnaje, kte-

ré pořádá pro neregistrované
i registrované kluby.
Další informace je možné získat

na webových stránkách www.sksever-brno.org.

(rob)
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