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IVO KOBLASA
Naší osobností na léto je sportovec, který jako
mnozí z nás prožije tento čas na kole. Nebude
to ale jako u nás ostatních ježdění rekreační.
Bude to příprava na olympijské hry. Lépe řečeno
na paralympijské hry. Paralympiáda je určená
pro sportovce s trvalým tělesným, mentálním
a senzorickým zdravotním postižením a koná
se od roku 1960 jednou za čtyři roky vždy po
olympijských hrách.Ta letošní letní bude v pořadí již patnáctá. Začne v Rio de Janeiru 7. září
a Českou republiku bude reprezentovat na dráze i na silnici handicapovaný cyklista, brněnský
rodák, člen TJ Favorit Brno, v neděli 10. července třiadvacetiletý Ivo Koblasa. Kolu se začal
intenzivně věnovat v šesti letech po závažné
operaci: „Byla to vlastně taková nutnost ke zvládnutí koordinace celého těla, ale pak už jsem si
bez kola nedovedl představit ani jeden den.“
Pokračování na str. 15
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Na nádvoří radnice městské části Brno-střed bude opět promítat
letní kino. Program startuje 29. června
Blíží se prázdniny a s nimi dlouhé letní
večery, které lákají k návštěvám kulturních
akcí pod širým nebem. Krásným místem
v centru Brna, které je pro takové akce jako
stvořené, je nádvoří radnice městské části
Brno-střed. V loňském roce se na tomto
místě poprvé rozzářilo plátno letního kina
a tato tradice bude pokračovat i o letošních
prázdninách.
Kino na Dominikánské 2 zahájí svůj provoz
29. června ve 20 hodin vystoupením skupiny
Amaro records, na které ve 21.30 hod. naváže
projekce kultovního snímku Stanleyho Kubricka Osvícení s démonickým Jackem Nicholsonem v hlavní roli.
Filmové projekce se budou na nádvoří konat
až do 3. září a připraven je pestrý program
zahrnující jak aktuální filmovou tvorbu, tak
klasické snímky ze zlatého fondu světové kinematografie. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří dávají
přednost českým snímkům a diváci, kteří mají
rádi komedie, se mohou těšit hned na několik

Stejně jako v loňském roce, tak i letos bude
první projekci předcházet koncert.
lahůdek z dílny Woodyho Allena. Díky spolupráci s Goethe-Institutem najdeme v programu
letního kina i několik špičkových snímků
německé kinematografie, které diváci uvidí
v srpnu v rámci projektu Sommerkino. Pro
fanoušky stále populárnější skandinávské
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kinematografie je připraven programový
cyklus Severský filmový klub.
Se značným diváckým ohlasem se v loňském
roce setkaly projekce dokumentárních snímků
a tento úspěšný cyklus bude pokračovat i letos.
Českým i zahraničním dokumentům budou
v programu kina věnovány pondělní večery.
Novinkou letošního roku jsou swingové taneční večery. Klasické němé grotesky doprovodí
swingová hudba a diváci, pro které jsou připraveny i taneční minilekce, si budou moci
přímo na nádvoří radnice zatancovat.
Hudba tentokrát hraná naživo v podání romské jazzové kapely The Harmonic Play bude
znít i u němého filmu Čarovné oči, který je na
programu kina 16. srpna.
Závěrečnou akcí filmového léta na nádvoří
radnice je projekce filmu Čarodějky z Eastwicku, která je součástí akce Otevřená radnice
a diváci na ni budou mít vstup zdarma. Kompletní program kina i doprovodného programu
bude k dispozici na webu www.kinobude.cz.
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Informace z radnice

V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře je třeba se
obrátit na myslivecké sdružení, nebo na magistrát
V poslední době dochází ke
zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které
tato zvěř působí na pozemcích
a zemědělských plodinách.
K zabránění vzniku těchto škod
je především nutné, aby si samotní vlastníci pozemků učinili přiměřená opatření, a to například
instalací pachových ohradníků,
vybudováním dostatečného oplocení, apod. Současně upozorňujeme, že se škody zvěří na nehonebních pozemcích nehradí.

V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na
myslivecké sdružení, které v dané
lokalitě působí a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební
pozemky.
V případě honebních pozemků
se členové mysliveckého sdružení zaměří na daný pozemek
a budou zde provádět zvýšený
odlov zvěře podle platného plánu
lovu.
Jestliže se bude jednat o nehonební pozemky, musí se vlastník

nebo nájemce nehonebního
pozemku obrátit na Magistrát
města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67,
601 67 Brno, jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy
myslivosti.
Žádost se podává u Ing. Tomáše
Pohla, tel.: 542 174 018, e-mail:
pohl.tomas@brno.cz
nebo
u Ing. Vladimíra Votavy, tel.:
542 174 036, e-mail: votava.vladimir@brno.cz.

Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na
území města Brna lze povolit lov
zvěře přímo na předmětném
nehonebním pozemku, např.
zaplocené zahradě. Tento lov se
povoluje za přesně stanovených
podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně.
V povolení se zejména určí denní
doba lovu, zásady vzájemné
koordinace postupu osob nebo
omezení vstupu na nehonební
pozemek.
 (red)

Zneužití vyhrazených parkovacích stání pro držitele průkazů ZTP
nebo ZTP/P můžete ohlásit
Vyhrazená parkovací stání pro
držitele průkazů ZTP nebo
ZTP/P jsou určena výhradně
pro zaparkování vozidla, která
osoby s handicapem potřebují
pro osobní přepravu.

Jestliže na takto vyhrazeném stání parkuje automobil s jinou
poznávací značkou, než je zde
uvedeno, mohou občané tuto skutečnost nahlásit Ing. Petře Štěpánkové z Odboru dopravy a slu-

žeb ÚMČ Brno-střed (kontakt –
e-mail: petra.stepankova@brnostred.cz, tel.: 542 526 176). Ze
strany úřadu bude provedena
kontrola, která situaci prověří.
V podobném případě již městská

část Brno-střed rozhodla o odebrání přiděleného parkovacího
místa právě z důvodu jeho soustavného zneužívání.


(rob)

Městská část Brno-střed má jako první detailní rozklikávací rozpočet
Jedinečnou záležitost má na
svých webových stránkách
www.brno-stred.cz městská
část Brno-střed, která zveřejnila takzvaný Rozklikávací rozpočet. V něm je možné zjistit,
jak vedení radnice nakládá
s penězi přímo za jednotlivé
oblasti, jako je kultura, sport,
oprava silnic nebo bydlení.
„Kam směřují peníze z našeho
městského rozpočtu? Jaký je
aktuální stav jejich čerpání v tomto roce? Na tyto otázky si snadno
může zodpovědět každý občan
s přístupem k internetu a to díky
aplikaci Rozklikávací rozpočet,
umístěné na webových strán-

kách městské části Brno-střed,“
uvedl radní pro legislativu a informatiku Svatopluk Bartík. „Občané mohou sledovat výdaje, rozdělené na bezpečnost a veřejný
pořádek, bydlení, dopravu,
komunální služby, kulturu, sociální služby, školství, tělovýchovu
a zájmovou činnost, veřejnou
správu, zdravotnictví, životní prostředí, a příjmy, rozdělené na
daňové, nedaňové, kapitálové
a přijaté transfery, které jsou ještě
podrobněji rozepsané v hlavní
nabídce,“ dodal radní Svatopluk
Bartík.
Radnice k zavedení této formy kontroly ze strany veřejnosti přistoupila
v zájmu posílení transparentnosti.

Rozklikávací rozpočet je obecně
považován za jeden ze základních
nástrojů veřejné kontroly hospodaření. A vzhledem k tomu, že si
městská část Brno-střed již ve
svém prohlášení stanovila dlouhodobé udržování statutu, zvolila toto
řešení jako další možnost zefektivnění kontroly ze strany občanů.
„Rád bych zdůraznil, že na rozdíl
od většiny online rozpočtů, se kterými se můžete setkat u nás
i v zahraničí, vycházíme vstříc
odborné veřejnosti a dáváme
k dispozici i strojově zpracovatelná zdrojová data. Jsou to ta samá
data, ze kterých se vykreslují
kolegy zmiňované webové prezentace určené širší veřejnosti.

Prozatím jsou k dispozici sumární
data magistrátu a podrobná data
Brna-střed. Další městské části,
které by chtěly svá zdrojová data
zveřejnit, v této aktivitě pochopitelně podpoříme,“ informoval radní města Brna Jiří Ulip.
Městská část Brno-střed konzultovala problematiku rozklikávacího rozpočtu se starostou Nového
Města na Moravě, které tuto
webovou aplikaci spustilo již před
3 roky. „Lidé v Novém Městě na
Moravě mají dokonalý přehled
o tom, co se kde u nás platí z rozpočtu a dozvědí se veškeré plnění
plánovaných příjmů i výdajů,“
doplnil starosta Michal Šmarda.

Mgr. Denisa Kapitančiková

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
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• 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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Volby do zastupitelstev krajů a místní referendum
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.
Voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne
vyhlášení voleb u toho obecního úřadu, u kterého je občan zapsán
v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů.
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.
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 voliče v místním referendu
ZMB 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 voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla
u něj překážka ve výkonu volebního 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 volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
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.
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 volbu v místním referendu.
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.
Konec lhůty pro osobní žádost o voličský 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.

Případné dotazy a informace k volbám do zastupitelstev krajů
a místního referenda je možné získat:
telefonicky: 542 52 6349 – 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“
Pondělí, středa: 8.00–17.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 7.00–15.00 hod
Pátek: 7.00–14.00 hod.

Termín konání voleb
do zastupitelstva 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.
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Příprava rezidentního parkování v městské části Brno-střed

Od dubna 2017 by mělo být
postupně v jednotlivých lokalitách městské části Brna-střed
zaváděno rezidentní parkování.
K tomu jsme uspořádali pilotně
první dvě veřejná projednání,
která se konala 25. května
a 1. června ve společenském
sále radnice a na kterých jsme
představili připravované změny.
První z nich bylo určeno obyvatelům oblasti vymezené ulicemi Údolní, Úvoz, Kounicova
po Komenského a Žerotínovo
náměstí, druhé pak bylo určeno
obyvatelům lokality mezi ulicemi Kounicova, Kotlářská, Lidická po Moravské náměstí. Každého projednání se zúčastnilo
přibližně 120 občanů.
Po přivítání zástupci radnice
vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna Ing.Vladimír Bielko
přítomné seznámil s chystanými
změnami a postupem jejich zavádění. Zbývající čas vyplnily dotazy
a připomínky obyvatel k problémům a anomáliím veřejného prostoru a k parkování v dané lokalitě.
Ty jsou pro nás velmi cenné, protože nám pomůžou při připomínkování projektů a nastavení režimu
v jednotlivých lokalitách. Nejčastější dotazy budou zpracovány
a stanou se spolu s odpověďmi
součástí připravovaných webových stránek www.parkovanivbrne.cz, které by měly být spuštěny
k začátku září. Zde pak najdete
všechny dostupné informace.

Co je rezidentní
parkování?
Systém rezidentního parkování je
jediný možný zákonný způsob, který dává při parkování přednost rezi-

dentům před návštěvníky dané
lokality. Rezidenty jsou v tomto případě ti z vás, kteří máte v dané
lokalitě nahlášeno trvalé bydliště.
Znamená to, že zejména přes noc
budou buď všechna, nebo většina
míst v lokalitě vyhrazena rezidentům. To by mělo vést k tomu, že
návštěvníci nebo obyvatelé, kteří
v oblasti nemají trvalé bydliště, zde
nebudou moci bez zaplacení svoje
auta nechávat delší dobu zaparkovaná. Pro rezidenty se uvažuje
cena mezi 300–600 Kč za rok.
Pravidla návštěvnického režimu se
nyní nastavují tak, aby umožnila
návštěvy příbuzných nebo řemeslníků. Dostupnost bezplatného parkování přitahuje do města další
auta, čímž přispívá k zácpám
a znečištění.

Proč se rezidentní
parkování zavádí?
Situace s parkováním se v Brně
neustále zhoršuje. Nalézt parkovací místo je čím dál tím těžší a trvá
delší dobu. Přestože ani tato úprava nebude znamenat, že by automaticky na každého obyvatele
v lokalitě připadlo parkovací místo,
pravděpodobnost nalezení parkovacího místa se výrazně zvýší
a bude rychlejší.
Dalším důvodem je spravedlivý
přístup k omezenému komunálnímu majetku – veřejnému prostoru
a právo na čistý vzduch. Spousta
aut zajíždějících do centra a hledajících čím dál tím déle parkovací
místo generuje vysoké znečištění
ovzduší a hluk. Udává se, že až
80 % znečištění ovzduší v Brně
generuje právě doprava. Hlavním
problémem jsou zejména jemné
a ultrajemné prachové částice, které putují do plic a do krve a vážou
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na sebe toxické látky. Pravděpodobně každý z nás má v rodině či
v okolí někoho, kdo má astma či
nějakou alergii. Prachové částice
ale přispívají i k zvýšenému výskytu cévních, kardiovaskulárních, ale
i nádorových onemocnění a zkracují život každému z nás. Říká se,
že znečištění z dopravy zabije víc
lidí než auta samotná.
Rezidentní systém parkování by
měl přispět k tomu, že návštěvníci
budou auto nechávat spíše na
okraji Brna a poté se do centra přiblíží MHD, na kole nebo pěšky.
Méně aut přijíždějících do centra
znamená i kratší dobu pro vás –
místní – potřebnou k nalezení parkovacího místa. To obojí by mělo
snížit jak zátěž komunikací v centru, tak snížit znečištění ovzduší
a hladinu hluku. Po zavedení parkovacích pravidel ve Stuttgartu velká část dojíždějících, zejména
studentů, přešla na veřejnou
dopravu a snížil se jak objem emisí,
tak hluk.
Třetím důvodem k řešení problémů
s parkováním je zahlcenost veřejného prostoru auty. Auta dnes parkují úplně všude, i tam, kde to
zákon neumožňuje. Tím, že ubydou nerezidenti a že se lépe uspořádají parkovací místa, se
zpřehlední prostor. Na některých
ulicích zároveň vzniknou zóny 30.
Dojde k celkovému zklidnění
dopravy a pohyb územím se stane
mnohem bezpečnější pro děti,

maminky s kočárky i pro seniory.
Bezpečnější budou i cesty za
volantem, protože křižovatky
budou mít lepší rozhledové podmínky.
Stejným trendem prošla řada dalších velkoměst, ať již u nás, nebo
v zahraničí. Zmiňme srovnatelně
velký Curych nebo Kodaň, z metropolí potom sousední Vídeň nebo
Paříž. Některá z těchto měst problémy s parkováním a zahlceností
veřejného prostoru začala řešit již
před dvaceti lety! V tomto jsme
v Brně trochu zaspali. Jedním
z důsledků tohoto stavu je fakt, že
v Brně máme na tisíc obyvatel více
aut, než má třeba zmíněná Vídeň
nebo Bratislava.
I proto se trendy v řadě západních
měst mění. U kratších vzdáleností
se lidé vracejí k pěší chůzi, roste
podíl cyklistické dopravy. Levnějším způsobem dopravy se pro
občany, kteří auto nepotřebují k jízdě každý den, stává tzv. sdílení,
půjčování aut.Tím dochází k mnohem větší efektivitě jejich využívání. Udává se, že až 95 % času auta
stráví zaparkovaná, tím je efektivita
jejich využívání velmi, velmi nízká.
I to je důvodem toho, že například
v Německu dnes už více jak 1,2
milionu lidí využívá k dopravě právě
carsharing. Podobně až 12 %
všech dopravních cest v Německu
je dnes uskutečněno na kole.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

Další besedy k rezidentnímu parkování se pro další oblasti
sousedící s historickým centrem uskuteční 21. 9., 5. 10., 19. 10.
a 26. 10. vždy v 17 hodin.
Podrobnější informace budou jak ve Zpravodaji, tak na webu
radnice a pozvánky budou distribuovány i v dané lokalitě,
která se bude projednávat.

Informace z radnice

Děti ze škol Brna-středu se
zúčastnily běžeckých závodů

Projekt „Kameny zmizelých“
získal podporu radnice

Osmdesát školáků absolvovalo 20. května 2. ročník běžeckých závodů
v areálu Techniky Brno na Kraví hoře.
Sportovní akci připravily Zdravý střed a Sport pro Brno pro děti ze
základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed.
Závody zahájila a soutěžící povzbuzovala i místostarostka Brna-střed
Michaela Dumbrovská.
Náročnou trať dlouhou 1,5 km s označením „žlutá stezka“ běželi žáci
6.–9. třídy, trasu v délce 400 metrů („modrá stezka“) museli zvládnout
školáci prvního stupně základních škol. Závodníci ze ZŠ Kotlářská,
ZŠ Antonínská a ZŠ náměstí Míru soutěžili v několika kategoriích:
1. a 2. stupeň základních tříd, dále v kategorii dívky a chlapci a také
v kategorii absolutní vítěz (bez rozdílu věku a pohlaví). Ocenění získali
vždy tři nejlepší sportovci (podle dosaženého času).
V prostředí krásného sportovního areálu také všechny děti spatřily
ukázku baseballu od Techniky Brno a některé si tento zajímavý sport
mohly zkusit zahrát.

Radní městské části Brno-střed se rozhodli podpořit uspořádání akce
„Pokládání Kamenů zmizelých“ a schválili proto poskytnutí finančního
příspěvku na tento ojedinělý projekt.
Kameny zmizelých v dlažbě chodníků připomínají tragické osudy lidí
ve druhé světové válce. Kameny s mosaznými deskami tiše uchovávají
jména těch, kteří se stali oběťmi nacistické totality a bývají umístěné
u domů, ve kterém žili lidé tzv. určení k likvidaci. Kameny leží v různých
evropských městech a také v České republice. Cílem projektu je prostřednictvím historie posilovat lokální vazbu k veřejnému prostoru
a k architektonickému dědictví v současné době.
„Kameny budou věnovány Karlu a Hildě Sinkovým, kteří žili ve 30.letech
v Mášově ulici a kteří zahynuli v koncentračním táboře, a také meziválečnému politikovi Františku Wenzlovi, který byl zavražděn v Kounicových kolejích,“ uvedl radní městské části Brno-střed Michal Doležel.
Rada městské části souhlasila poskytnout finanční částku ve výši
15 000 korun pro realizaci akce, která se uskuteční v září letošního
roku v Mášově ulici, jež se nachází na území MČ Brno-střed.

Radnice zpevní plochy ve školní
zahradě ZŠ Bakalovo nábřeží
Rada městské části Brno-střed na svém jednání souhlasila se záměrem
zpevnit plochu ve školní zahradě u Základní školy Bakalovo nábřeží,
která je příspěvkovou organizací městské části.
Z důvodu efektivnějšího a multifunkčního upotřebení prostoru zahrady,
který pravidelně využívá více než 700 žáků školy, je navrhováno vybudování stabilní plochy. Součástí stavebních prací bude i provedení
opravy plotu, který je v současnosti v havarijním stavu. Revitalizací
části areálu školní zahrady by také byl znemožněn vstup nepovolaným
osobám na tento pozemek.

Městská část Brno-střed
zbudovala zastínění pískoviště
na Obilním trhu

Rada schválila finanční
příspěvek pro horolezecký oddíl
Poskytnout finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč se rozhodli radní městské části Brno-střed Tělocvičné jednotě Sokol Brno I na podporu účasti
horolezeckého oddílu na soustředění mládeže.
Sportovní aktivita členů této horolezecké skupiny se uskuteční ve skalních oblastech Slovinska v říjnu letošního roku. Horolezecký oddíl TJ
Sokol Brno I sídlí a trénuje na území městské části Brno-střed v areálu
Sokola na Kounicově ulici.

Nad pískovištěm na Obilním trhu bylo začátkem června zřízeno zastínění z prodyšného materiálu. To částečně nahradí vzrostlý javor, který
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
pískoviště stínil, avšak loni musel být
z bezpečnostních důvodů pokácen. Za pokácený strom byly zároveň
vysázeny nové stromy.
Jedná se o součást dlouhodobě očekávaného rozšíření dětského
hřiště v parku na Obilním trhu, které se právě realizuje. Výsledná podoba, jejíž autorkou je Ing.Eva Wagnerová, vzešla z veřejného projednání
s občany, které se uskutečnilo na jaře loňského roku.
Smyslem celé investice, která dosahuje nákladu jednoho milionu korun,
je zvýšení kapacity velmi oblíbeného dětského hřiště, a to doplněním
solitérního herního prvku ve formě síťového kolotoče, který bude umístěn
mimo prostor stávajícího oploceného hřiště a bude stát na bezpečnostním pryžovém povrchu čtvercového tvaru. Nedílnou součástí investice
bylo i umístění pítka doplněného miskou pro psy a generální oprava
mlatových ploch, které tvoří přístup ke stávajícímu dětskému hřišti.

Rekonstrukce budovy městské
tržnice na Zelném trhu začala

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.

Další stánky u brněnského
nádraží byly odstraněny
Pět prodejních stánků v blízkosti obchodního domu Tesco skončilo
začátkem června svůj provoz, tak jako již předchozích 24 stánků od
začátku tohoto roku.
Městská část Brno-střed donutila k ukončení provozu další prodejce,
jejichž stánky hyzdily okolí brněnského nádraží. Radnice tak systematicky pokračuje v přeměně této nevábné části nádraží.
Pracovníci Stavebního úřadu městské části Brno-střed provádějí kroky
vedoucí k odstranění stánků u opěrné zdi nádraží u podchodu, přičemž
z původních 45 stánků bude odstraněno 44,5 stánku, vyjma části bistra.
Většina stánkařů, s výjimkou části velkého stánku s občerstvením,
měla problémy buď s chybějícím povolením ke zvláštnímu užívání
komunikace anebo s pronájmem místa, na které nebyla uzavřená
platná nájemní smlouva nebo již vypršela. Dále se vyskytovaly potíže
právního charakteru jako například to, že stánek nebyl řádně zkolaudován či vypršela časově kolaudace stavby na dobu dočasnou.

Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže vydal rozhodnutí ve věci
smlouvy s euroAWK
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se ztotožnil s právní
argumentací městské část Brno-střed o pochybení při uzavírání smlouvy s firmou euroAWK, vydal 20. dubna 2016 příkaz o nezákonném
postupu a udělení pokuty. Městská část Brno-střed podala odpor proti
uvedenému příkazu ÚOHS.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní vydal rozhodnutí, kterým
řízení o správním deliktu zastavil. Důvodem pro zastavení řízení bylo
uplynutí lhůty k jeho projednání, neboť k porušení zákona došlo v roce
2010. Na základě nového zákona o zadávání veřejných zakázek
došlo ke zkrácení doby k projednání správního deliktu z doby deseti
na 5 let.
 Mgr. Denisa Kapitančiková

Dobré hospodaření promění Brno-střed k lepšímu
Květen jsme v úřadu naší městské části prožili ve zvýšeném
pracovním ruchu, který vydržel
až do června. To proto, že jsme
se těšili na prázdniny. V samosprávě se totiž všechno musí
řešit nejméně měsíc až dva
dopředu. Abychom si, jak se
říká, „vyčistili stoly“ a mohli na
dovolenou. Některé věci se
totiž postupně projednávají
v komisích, výborech, radě
i zastupitelstvu. Měsíc to trvá
vždycky, i když rada jde svou

aktivitou příkladem a zasedá
nyní každý týden.
Dalším důvodem zvýšené aktivity
úřadu byly dobré výsledky hospodaření. V květnu končí auditor
zprávu za rok 2015, projednává
se Návrh závěrečného účtu
a Účetní uzávěrka roku 2015.
Současně také Zpráva o hospodaření za 1. čtvrtletí 2016. Výsledky za rok 2015 byly lepší, než se
předpokládalo. Měli jsme o 18 621
tis. Kč vyšší daňové výnosy
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a o 3 855 tis.Kč vyšší podíl na zisku, než jsme předpokládali v rozpočtu městské části. Přestože privatizační procesy jsou v revizi
a město prodává méně majetku,
obdrželi jsme podíly z prodejů
majetku magistrátu ve výši 9 610
tis. Kč. Jak z našich zdrojů, tak
z magistrátu jsme tedy získali další prostředky, které nám umožňují
realizovat i záměry vedené dosud
„pod čarou“. Bylo proto potřeba
zpracovat Rozpočtová opatření
podle jednotlivých odborů a kapi-

tol činností, kterými se uvedené
prostředky zapojují do rozpočtu.
I to prochází řadou pracovišť
a samosprávnými orgány radnice.
Po finanční stránce jsou zřejmé
dobré výsledky jak u nás v úřadu
městské části, vidí to tak i magistrát, odkud jsme také dostali
slušnou podporu.
Jak již jsme avizovali v loňském
roce, naše MČ připravovala spoustu projektů. Soustředili jsme se
hlavně na veřejný prostor, školy,
školky. Nejdřív projekt, poté žádost

Informace z radnice
o finance. Dnes můžeme potvrdit,
že úsilí se vyplatilo. Naše snaha se
proměnila v to, že nám ZMB schválilo poměrně slušný objem finančních prostředků navíc. Celkem jde
o cca 50 mil Kč. Tyto finance jdou
převážně do školství - prakticky
všichni se shodujeme, že právě
tam je to třeba.
Řada oprav a investic do školských
objektů byla zahájena již v tomto
roce a mnohé další budou pokračovat i ve školním roce 2016/2017.
Městská část věnuje hodně pozornosti rekonstrukcím tělocvičen
a školních hřišť. Jako příklad můžeme uvést rekonstrukce tělocvičen

základních a mateřských škol na
náměstí 28. října 22, na Husově
17, na Křídlovické, také rekonstrukci hřiště základní školy na
nám. Míru 3, k níž je nyní zpracováván projekt, který se bude realizovat v roce 2017. Z dalších větších oprav a investičních akcí lze
jmenovat rekonstrukci střechy ZŠ
a MŠ na Křenová 21, objekt Mlýnská, rekonstrukci střechy mateřské
školy na Kamenné 21 a repasi
oken MŠ na Údolní 68.
Velmi zásadní je akce plánovaná
na rok 2017, a to komplexní rekonstrukce objektu „školiček“ ZŠ na
Hroznové 1; tento objekt je ve vel-

mi špatném technickém stavu.
V této škole již teď probíhá řada
dalších akcí, například opravy
podlah v učebnách a druhá etapa
výměny oken v objektu Hlinky 146.
Veřejný prostor se nám asi nejvíce promění ve vnitrobloku mezi
ulicemi Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho. Bude investováno celkem 10 mil Kč a prostranství velmi prokoukne. U ulice
Hluboká vznikne další tartanové
sportoviště s brankami a basketbalovými koši.
Celkem tři mil Kč budou investovány do plaveckého areálu Kraví
Hora. Jsou to nezbytné investice,

skoro bychom se nebáli je nazvat
havarijními (oprava střechy, oprava hydroizolací apod).
Všechny tyto investice a opravy by
měly být ukončeny do konce roku
2016, nejpozději do jara 2017.
Děkujeme všem úředníkům za
včasné podklady, kolegům majícím uvedené akce na starosti přejeme hodně štěstí při realizaci
a všem přejeme krásné prázdniny.

Ing. Martin Schwab,
místostarosta
pro rozpočet a finance
Ing. Bohumil Bílek,
předseda
Finančního výboru ZMČ BS

Půlstoletí s květinami na Zelném trhu

Maminka Zdeňka Svobodová (vpravo)

Květiny paní Šplíchalová pěstuje v Bílovicích nad Svitavou
Tradice prodeje na Zelném trhu
se v některých rodinách předává z generace na generaci.
To je také případ paní Zdenky

Šplíchalové, která celou sezónu v dolní části náměstí nabízí
bylinky, skalničky, trvalky, sazenice, letničky a suché vazby.

Zdeňka Šplíchalová
Zákazníci si ke stánku paní Šplíchalové chodí nejen pro květiny,
ale také pro dobré rady, kde a jak
je pěstovat, aby se uchytily, rozrostly a vykvetly.
„Na trhu prodávala už moje
maminka. Byla to pro ni příležitost,
jak si přivydělat, když nemohla
kvůli péči o naši nemocnou babičku chodit do zaměstnání,“ vzpomíná Zdeňka Šplíchalová. Nebyla
však první, kdo se v rodinné historii pěstování věnoval. Rodina
před znárodněním v padesátých
letech minulého století vlastnila
velký statek, kromě rostlinné výroby také chovali dobytek. A při
sestavování rodokmenu se ukázalo, že zahradničení je v jejich
linii velmi rozšířenou profesí.
„Maminka začínala v roce 1965
s prodejem ovoce a zeleniny, teprve později začala více pěstovat

květiny, které se staly základem
nabízeného sortimentu. V té době
jsem jí jako mladá doma na zahradě a s přípravou zboží pomáhala,
později jsme si role vyměnily.
Když jsem přišla o práci v konstrukci, byla to pro mě jasná volba, protože zahradničení mě
vždycky bavilo,“ dodala Z. Šplíchalová. Do roku 2008 ještě prodávala společně s maminkou
a pak už převzala prodej zcela do
své režie.
A jak to bude s rodinnou tradicí
dál? „Dcera sice vystudovala
zahradní inženýrství, ale dřina na
zahradě a prodej na trhu ji moc
nelákají, člověku to zabere celé
dny a na nic ostatního času
nezbývá,“ poznamenala paní
Šplíchalová.


Marta Vojáčková
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Informace z radnice

SENIOR BUS vyrazil do ulic
Od 1. června spustil Dopravní
podnik města Brna ve spolupráci s Odborem sociální péče
Magistrátu města Brna novou
službu SENIOR BUS.Ta je určena pro osoby s tělesným postižením a seniory starší 70 let
s trvalým bydlištěm v městě
Brně. Lidé za tuto službu zaplatí
padesát korun.
„Zkušební provoz ukázal, že
o SENIOR BUS bude zájem.
Jsem rád, že město Brno jde cestou pomoci seniorům v dopravě,
pokud už nezvládají cestu jinými
dopravními prostředky. Máme
zájem, aby se tito lidé dostali
pohodlně k lékaři či za kulturou
a zpříjemnili si tak život,“ popsal
hlavní cíle služby primátor Petr
Vokřál.

Služba bude zajišťována v pracovních dnech, víkendech a státem uznávaných svátcích vždy od
6.00 do 22.00 hodin. SENIOR
BUS zajišťuje:
– jízdu od dveří ke dveřím
– přepravu 1 vozíčkáře s elektrickým vozíkem
– možnost přepravy asistenčního
psa
Službu si mohou zájemci
objednávat na telefonním čísle
731 518 348, a to minimálně
jeden pracovní den dopředu od
7.00 do 15.00. Objednávkový systém běží od 16. května, kdy si jízdu SENIOR BUSEM zamluvilo
25 lidí.
Při objednávání služby zadejte
operátorovi následující informace:
– datum a čas požadované jízdy

–
–
–
–

místo nástupu
místo výstupu
jméno a příjmení
datum narození nebo č. průkazu ZTP či ZTP/P (vozíčkář,
nevidomí apod.)
– jméno a příjmení případného
nezbytného doprovodu
– telefonní číslo, na kterém je
zájemce k zastižení
„Občan Brna může službu SENIOR BUS využít maximálně
6krát za kalendářní měsíc. Jednou jízdou se rozumí přejezd
z místa nástupu do místa výstupu
a zpět, pokud je čekání kratší než
15 minut. Pokud je čekání delší
než 15 minut, je služba považována za další jízdu,“ vysvětlil provozní ředitel DPMB Jiří Valníček.
Služba, která bude provozována
pouze na území města Brna, je

zpoplatněna jednotnou částkou
ve výši 50 Kč. Jedna doprovázející osoba má cestu zdarma. Veškeré další náklady, které budou
ročně přesahovat 4 miliony korun,
bude dotovat Magistrát města
Brna.
K dispozici pro službu SENIOR
BUS jsou vyčleněny dva automobily. Jeden na CNG, druhý na
naftový pohon. Jeden z automobilů je navíc uzpůsoben k přepravě osob na elektrickém vozíčku
a byl představen na tiskové konferenci, která se konala k příležitosti spuštění nové služby.
Dopravní podnik má v současnosti na tuto službu 11 řidičů, kteří
museli složit taxikářské zkoušky.


(red)

Informujeme

Výjimečný Erasmus: Studenti z Kotlářské zvládali veškerou práci
v londýnských firmách bez problémů
programy atd. Studenti zvládali
veškerou práci ve firmách bez
problémů a zaměstnavatelé vysoce hodnotili jejich komunikační
dovednosti, odborné znalosti
i pracovní morálku. Skvěle reprezentovali naši školu v zahraničí
a tímto jim ještě jednou děkujeme.
Děkujeme i všem vyučujícím naší
školy, kteří se zasloužili o výbornou odbornou a jazykovou úroveň
našich studentů. Těšíme se, že
tento projekt bude pokračovat
v příštím roce!


V dubnu se 15 studentů
Obchodní akademie, Střední
odborné školy knihovnické
a Vyšší odborné školy Brno,
Kotlářská 9 zúčastnilo dvoutýdenní stáže v Londýně.
Jednalo se o praxi ve firmách pro
studenty druhých a třetích ročníků
obchodní akademie a ekonomic-

kého lycea. Veškeré náklady na
stáž byly hrazeny Evropskou unií
v rámci projektu Erasmus Plus
2015-1-CZ01-KA102-012883.
První běh stáží proběhl již v prosinci, kdy vyjelo rovněž 15 studentů.
Studenti si zdokonalili dovednosti
v oblasti kontaktu se zákazníky,
administrativy i využívání infor-
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mačních technologií. Naučili se
také svou práci vhodně prezentovat spolupracovníkům nebo zákazníkům firmy, což přispělo
k rozvoji jejich soft-skills. Rozšířili
si svou odbornou terminologii
v anglickém jazyce. Pracovali
např. v realitní kanceláři, na
recepci hotelu, v účetní firmě, ve
firmách organizujících vzdělávací

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

Tento projekt byl realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah publikace (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.

Informujeme

Turistický minibus opět vyjel do ulic

I v letošním roce mají návštěvníci možnost poznat Brno
a jeho památky v rámci vyhlídkových jízd turistickým minibusem. Od začátku června minibus pravidelně odjíždí ze

zastávky uprostřed náměstí
Svobody a jeho trasa trvající
dvě hodiny vede mimo jiné okolo čtyř slavných brněnských
vil – Löw-Beer, Tugendhat, Jurkovičovy a Stiassni.

Minibus vyjíždí v červnu vždy
v sobotu a v neděli, konkrétně pak
v 10.00, 13.00 a v 16.00 hodin.
V červenci, v srpnu a v září lze do
minibusu nastoupit i v pátek, v říjnu pak opět jen o víkendech.
Letos bude minibus jezdit dvaadvacet týdnů až do 31. října.
Hlavní trasa minibusu vede
z náměstí Svobody kolem kostela
sv. Jakuba, Mahenova a Janáčkova divadla, parku Lužánky, vily
Löw-Beer, z jejíž zahrady je
výhled i na vilu Tugendhat, paláce
Tivoli, Jurkovičovy vily, hvězdárny
a planetária, vily Stiassni, brněnského výstaviště, Mendelova
muzea, hradu Špilberk, Moravské
galerie a kostela Jana Amose
Komenského. Při jízdě minibusem
doprovodí turisty průvodce
a zkrátka nepřijdou ani zahraniční
návštěvníci – jsou pro ně připra-

veny audioguidy s nahrávkou
v anglickém a německém jazyce.
„Jízda minibusem má pro turisty
přidanou hodnotu v tom, že se
dostanou k památkám a zajímavostem Brna, které jsou mimo
centrum města a nejsou dostupné
pěšky,“ dodává ředitelka TICmB
Jana Janulíková.
Cena za jízdu pro dospělého je
190 Kč. Jízdenky si zájemci
mohou zakoupit v informačním
centru v Radnické ulici nebo přímo v minibusu u průvodce těsně
před odjezdem. V loňském roce
se turistickým minibusem svezlo
1 860 návštěvníků města. První
jízdu společně s novináři absolvovaly turistky z Jižní Koreje, které
do Brna přijely hlavně kvůli zakladateli genetiky J. G. Mendelovi.


(red)

Lesy města Brna: 550 let – staletí rosteme
Počátek historie Lesů města
Brna se datuje od 13. století,
kdy tehdejší královské město
Brno dostávalo majetek darem,
zástavou nebo odměnou. Koupí začalo získávat lesy až
v 15. století od pánů v okolí
města. Podle historických pramenů byl v roce 1466 poprvé
tímto způsobem získán hrad
Deblín s městečkem a dalších
20 vsí. Současná moderní
městská akciová společnost si
tak letos připomíná 550. výročí
od prvního nákupu.
V první polovině 16. století koupilo
město jeden z nejdůležitějších

majetků – tvrz a ves Kuřim, kde
zřídilo správní středisko statků
města Brna a odtud později
brněnská radnice spravovala jako
vrchnost všechna svá venkovská
panství. Po velkém politickém
nátlaku byla brněnská radnice
v roce 1954 donucena nejvyššími
státními orgány předat veškerý
lesní majetek státu. V jednáních
se však podařilo prosadit, že městu zůstanou ve správě lesy, které
mají charakter lesoparku a leží
v nejbližším okolí města. K obratu
došlo až po roce 1989. Po navrácení majetku obcím byla pro zajištění odborné správy v městských
lesích zřízena v roce 1992 pří-

spěvková organizace Lesy města
Brna. V roce 1994 vzniká společnost s r. o., zakladatelem a jediným vlastníkem je město Brno,
o dva roky později se mění právní
forma na akciovou společnost.
Předmětem činnosti je odborná
správa a rozvoj majetku města
Brna, podnikání s ním, plnění
veřejných služeb s obecně prospěšným posláním.
K oslavě 550. výročí bude společnost Lesy města Brna, a. s. pořádat několik zajímavých událostí
pro širokou veřejnost: především
v sobotu 4. 6. 2016 proběhlo
v rámci Ignis Brunensis slavnostní
vyplutí voru na Brněnskou pře-

hradu, kde společně s hasiči Jihomoravského kraje proběhla světelná, vodní a ohnivá show
s názvem Setkání živlů.
Dále se v termínu 15.–16. 7. 2016
bude konat „Galerie v lese“
v areálu U mravence Lesíka
v Řečkovicích a na tomtéž místě
v termínu 24. 9. 2016 budou moci
návštěvníci obdivovat lesní techniku. Pro bližší informace sledujte
webové stránky společnosti
www.lesymb.cz, kde včas najdete
bližší informace o všech plánovaných akcích.


Ing. Jindra Pazderová,
Lesy města Brna, a. s.

Brněnští jeřábi pomáhají na Dálném východě
Po loňském unikátním transportu dvou vajec brněnských
jeřábů mandžuských na Dálný
východ se Zoo Brno stala koordinátorem převozu dalších
oplodněných vajec jeřábů
v rámci tohoto mezinárodního
záchovného programu. Tentokrát putovalo do státní přírodní
rezervace v Amurské oblasti
celkem šest vajec z českých
zoologických zahrad.
Dvě oplodněná vejce jeřábů daurských a čtyři vejce jeřábů mand-

žuských z Brna, Chomutova
a Olomouce dorazila letecky
v polovině května ve speciálním
inkubátoru do Khinganské rezervace. Populace těchto druhů jeřábů je v evropských zoologických
zahradách dobrá a stabilní,
naopak v místech jejich přirozeného výskytu je vhodné ji posílit.
Proto se tato ruská záchovná stanice zabývá reintrodukcí dlouhodobě a výsledkem je i tento mezinárodní program, který má
v nejbližších letech posílit populaci jeřábů na Dálném východě.

Jeřáb mandžuský je klasifikován
podle norem IUCN jako ohrožený
druh a jeřáb daurský jako druh
zranitelný. Reintrodukční stanice
v Amurské oblasti se vysazování
jeřábů věnuje již více než 20 let.
Do volné přírody bylo vysazeno
ke třicítce jeřábů mandžuských
a daurských a mnozí z nich se
úspěšně reprodukují.


Monika Brindzáková,
Zoo Brno a stanice zájmových
činností,
příspěvková organizace
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Informujeme

Městská policie snižuje náklady a šetří prostředí, na stlačený plyn
už jezdí třetina služebních vozidel
Další tři ekologická vozidla
na stlačený zemní plyn má
brněnská městská policie.
Na nádvoří Nové radnice si je
koncem května od primátora
Petra Vokřála slavnostně převzal ředitel strážníků Bohumil
Šimek.
Jedna Škoda Octavia bude jezdit
ve středu Brna, druhá v městské
části Brno-sever a menší Škodu
Citigo využijí pro přesuny po
celém městě pracovníci správy
budov městské policie.
Kromě čistého provozu je zásadní
výhodou i výrazná úspora finančních prostředků. Na pohonných
hmotách vozidla na CNG ušetří
více než třetinu nákladů. „Jsou to

nezanedbatelné prostředky z veřejných zdrojů, které díky tomu
bude možné vynaložit jinde. Ročně
nám, potažmo městu Brnu a daňovým poplatníkům, auta na stlačený
plyn ušetří přes půl milionu korun,“
vyzdvihl Bohumil Šimek.
Strážníci nyní mohou jezdit v 15
služebních vozidlech na CNG.
Automobilů vybavených výstražnými majáky je mezi nimi 13 z celkového počtu 42 vozů využívaných
hlídkami ve službě. Převážně jde
o Škody Octavia třetí a druhé
modelové řady, doplněné o jeden
Volkswagen Caddy sloužící jednotce psovodů. Dvě Škody Citigo
fungují mimo přímý výkon služby.
V jedné strážníci rozvážejí doklady
nepohyblivým spoluobčanům, dru-

hou disponuje údržba budov. Cena
za ujetý kilometr se u dieselových
a benzínových motorů pohybuje
kolem 3 korun, u CNG je to mezi

1,50 a 1,70 Kč. Dodání šestnáctého automobilu na CNG očekávají
strážníci v těchto dnech.

(jag)

Názory zastupitelů

Billboardů na Brnu-střed viditelně ubývá
Naším společným bohatstvím
je veřejný prostor,
kam třeba patří
jak náměstí, tak
parky nebo okolí
komunikací
(kupř.
silniční
zeleň a trávníky). Procházíme jím
každý den, tedy by nám mělo
záležet na tom, jak vypadá. Od
začátku svého zastupitelování se
více zaměřuji na jeden z negativních aspektů těchto cenných
ploch, a to na přebujelé zaneřádění velkými reklamními zařízeními – billboardy, kvůli nimž jsem
Brno začal nazývat i „Billboardovem“. Soustředil jsem se zejména
na ty nelegální, které stojí bez příslušného povolení ze strany stavebního úřadu nebo dokonce bez
vědomí vlastníka pozemku (často
právě města Brna). Na konci roku
2015 tak byla příležitost na malé
bilancování: v roce 2014, tzn. kdy
jsem ještě nezačal „bombardovat“
příslušné úřady otázkami, kdo
a kdy jaký billboard povolil

(a žádal případně jeho odstranění), tak úřady u silnic, na které
dohlížejí, na území Brno-střed
neodstranily billboard ani jeden.
V roce 2015, tedy když už se po
mých iniciativách úřady více
„zaběhly“, tak jich krajský úřad
odstranil celkem 23 a brněnský
magistrát 9. Zde je však férové
připomenout, že město se muselo
a stále musí vyrovnávat se silným
odporem jejich zřizovatelů, kteří
se neváhali a neváhají ani soudit.
Inu byznys je to lukrativní – uvádí
se, že měsíční příjem z jednoho
billboardu činí mezi 3–5 tisíci Kč,
což u těch odstraněných může
být ztráta celkem i přes milion ročně. Nejtěžší úlohu zde má stavební úřad Brno-střed. Na rozdíl od
svých magistrátních nebo krajských kolegů mu legislativa
postup proti reklamním zařízením
vůbec neulehčuje – spíše
naopak. Dlužno říci, že v dřívějších dobách nelegálním reklamám
bohužel
nevěnoval
náležitou pozornost, ale i to se
nyní mění. Svítáním na lepší časy

Záplava billboardů na křižovatce Heršpická – Jihlavská je díky krajskému úřadu již minulostí
je rovněž jeho zlepšená komunikace s Policií ČR – ať už s krajským metodikem dopravních
inženýrů nebo se Specializovaným pracovištěm dopravního
inženýrství, kde se problému velmi aktivně věnují.
Následováníhodný příklad dobré
práce krajských úředníků vidíte
i na fotografii – na křižovatce ulic
Heršpická–Jihlavská podnikl krajský úřad na začátku tohoto roku
doslova „kobercové“ odstranění
řady billboardů. Podle odborníků
je právě takový postup – vše
naráz – nejlepší: do budoucna je
pak totiž jednodušší si všimnout,
že něco přibylo, a nové zařízení

se tak neschová v lese jiných.
Odstraňování billboardů však
úspěšně pokračuje i v roce
2016, takže celková čísla budou
dále narůstat – pozornost se
aktuálně zaměřuje na ulici Hněvkovského nebo Bítešskou (výpadovka z Pisáreckého tunelu)
a obecně se začíná zájem více
upírat i na megaboardy (na železné noze) a zářící LEDkové panely.
Takže se máme (a zejména provozovatelé nelegálních billboardů) ještě na co těšit…


JUDr. Michal Závodský,
zastupitel (nez. za SZ)

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

Spisovatelka, básnířka a literární teoretička Sylvie Richterová
se vrátila do svého rodného města
ka, lektorka a odborná asistentka pracovala v letech 1974–1981
na Ústavu slovanské filologie
římské Univerzity La Sapienza.
V roce 1987 vyhrála Sylvie konkurz na místo profesorky českého a slovenského jazyka na univerzitě v Padově.
V roce 1991 přestoupila na univerzitu ve Viterbu, od roku 1997
působila zároveň i v Římě, od
roku 2001 pouze v Římě. V roce
2009 odešla z římské univerzity,
aby se mohla věnovat psaní
a aby se znovu sžívala s moravskou i českou zemí. V současné
době žije střídavě v Praze
a v Trevignanu Romanu.

Spisovatelka, básnířka a literární teoretička Sylvie Richterová se na tři měsíce vrací do
svého rodného města. V Brně
bude po celé léto přítomna
prostřednictvím výstavy Proměny cesty v rámci pravidelného cyklu Oči Brna, jejíhož
slavnostního zahájení se spisovatelka osobně zúčastnila.
Výstava bude ve foyer Moravské zemské knihovny ke
zhlédnutí do konce srpna.
Sylvie Richterová vyrůstala
v Králově Poli, kde také navštěvovala dvanáctiletku Jiřího Dimitrova. Velmi inspirující pro ni bylo
její rodinné zázemí. Maminka
Ljuba byla středoškolskou učitelkou, tatínek František působil
jako vědecký pracovník v oboru
fytopatologie. Rodiče se přátelili
s řadou významných osobností,
mezi něž patřili např. Jan Skácel,
Oldřich Mikulášek, Vilém Reichmann nebo ředitel Universitní
knihovny Miloš Papírník.
V roce 1963 složila Sylvie úspěšně zkoušky na filozofickou fakultu v Brně (obor francouzština-

čeština), avšak více ji lákala právě založená Univerzita 17. listopadu v Praze (existující v letech
1961–1974), kde vystudovala
tlumočnictví (francouzština-ruština).
V roce 1971 obhájila na Filozofické fakultě University Karlovy
práci o poezii Jacquesa Préverta
a obdržela doktorát. Svou pozornost následně věnovala dílu českého estetika a literárního teo-

retika Jana Mukařovského. Později, již v Itálii, se její zájem rozšířil i o další autory: Jiřího Koláře,
Milana Kunderu, Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Vladimíra
Holana, J. A. Komenského nebo
Věru Linhartovou.
V Římě se Sylvie Richterová
zapsala na bohemistiku, kterou
tehdy vedl Angelo Maria Ripellino, studium ukončila prací
o Věře Linhartové. Jako badatel-



Romana Macháčková

Foyer Moravské zemské
knihovny v Brně,
Kounicova 65a, Brno
Výstava Proměny cesty
1. června–28. srpna

Zlatou desku za komplet tří CD nazvaný Půlstoletí
předal sourozencům Ulrychovým Bolek Polívka
bami Javorů a také vydání kompletu tří CD, který vyšel v roce
2014 pod příznačným názvem
PŮLSTOLETÍ.

Hana a Petr Ulrychovi dovršili
před dvěma lety půlstoletí společného veřejného zpívání.

Ohlédnutím za uplynulými
padesáti lety byla série úspěšných koncertů s oběma podo-

Komplet obsahuje šest desítek
největších ulrychovských hitů od
bigbeatových začátků až po
skladby nejnovější. A zájem příznivců Petrových písniček, z nichž
mnohé již zlidověly, Hančina zpěvu i nezaměnitelného sourozeneckého dvojhlasu, byl nedávno
oceněn i Zlatou deskou Supraphonu. Předání tohoto významného ocenění se uskutečnilo
v úterý 24. května při tradičním
koncertu Ohlédnutí, který pořádají Ulrychovi společně s Národním divadlem Brno každoročně
v Mahenově divadle a kde předávajícím nebyl nikdo jiný než
Bolek Polívka. Ten v sobě nezapřel pohotového a vtipného Vala-

cha a pozval k předání nejdříve
jen Hanu, o jejímž hlase se vyjádřil jako o hlase nádherném, čistém a přirozeně tryskajícím. Hančin bratr Petr zatím netrpělivě
přešlapoval v portálu, protože
o Bolkově záměru nevěděl. Nakonec se ale i naturalizovaný brněnský Valach narozený v Hradci Králové dočkal a zaplněné hlediště
bouřlivě aplaudovalo i jemu.
Ostatně, co by byla Hana bez svého bratra. A Petr bez sestry, že?
A co bychom byli mnozí z nás bez
písniček Hany a Petra Ulrychových. Bolek Polívka určitě není
sám, kdo v nich čím dál víc objevuje niternost, poetičnost a pokoru.



Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Prevence

Policie radí ženám, jak předejít přepadení a jak se bránit
Venku nastalo po dlouhé zimě
konečně krásné počasí a sluníčko svítí a hřeje. Jsme rádi, že
můžeme odložit přebytečné
svršky a užívat si vytouženého
tepla. Bohužel umírněnost
v oblékání i chování má svůj
význam. Žena vždy byla, je
a bude pro muže předmětem
zájmu, a to platí v letních měsících dvojnásob. V tuto dobu je
dobré mít na zřeteli i svou bezpečnost. Je dobré si z preventivních důvodů dávat pozor na
své chování, a to hlavně ve vztahu k cizím mužům. Oblékat se
a malovat vždy přiměřeně k příslušné příležitosti.Tyto zdánlivé
maličkosti mohou ovlivnit vznik
reálně nebezpečné situace.

Jak předejít přepadení:
• Pozor na své chování, hlavně
ve vztahu k neznámým mužům
• Pozorujte své okolí a všímejte
si podezřelých osob
• Věnovat pozornost svému okolí,
zvláště ve večerních hodinách,
všímat si podezřelých zvuků
a kroků za vlastními zády, být
prostě obezřetné
• Vyhýbat se odlehlým neosvětleným místům a temným průchodům
• Důležitá je sebekontrola. Oznámit členu rodiny, příteli apod.

kam odcházím, kudy a s kým.
Kde se budu zdržovat a především, kdy se vrátím
• Pozor na vtáhnutí do vozidla
• Nosit u sebe na sebeobranu
nějaký předmět, kterým můžeme pachatele zdržet, abychom
měly čas utéct (např. pepřový
spray)
Při volání o pomoc slovo „hoří“
vzbuzuje zvědavost i snahu
pomoci. Volání „pomoc“ vyvolává
v lidech spíše pocity nebezpečí
a podstoupení určitého rizika
a tím spojené bohužel negativní
reakce.

Kde může k útoku dojít?
Pozor bychom si měly dávat na
odlehlých místech, parcích,
v podchodech, domech, na ulicích, ve veřejných prostranstvích.
Pozor také na vstupování do výtahu s neznámými osobami. Ve
večerních a nočních hodinách by
se ženy měly pohybovat co
nejméně samy. Je zde větší riziko
anonymity a možnost spáchat
protiprávní jednání beze svědků.

Co osoba útočníka?
Na vzhled se nelze spoléhat,
poněvadž se nemusí co do zjevu
od ostatních lišit. Ani slušný, umírněný vzhled a chování není zárukou bezpečí. Vždy je dobrá přirozená nedůvěřivost a naslouchat

vnitřnímu hlasu. Při výběru obětí
nám praxe ukazuje, že zločinci si
vybírají oběti, ze kterých vyzařuje
nejistota, nedostatek sebedůvěry
např. chůze je příliš rychlá, či
ustrašená. Postava při chůzi vypadá nejistě, vnější gestika ukazuje
na neautoritativní počínání…
Co se týká směru útoku, tak
dochází k přepadení ze zálohy
(nejčastěji zezadu). Pachatel
nechce být k oběti „tváří v tvář“.
Další možnost napadení je např.
při autostopu, při doprovodu…
nebo za využití lsti. Žena je pod
záminkou vlákána na určité místo.
Netuší záměr. Nejčastější se
uskutečňují přepady ze zálohy.
U útočníků sexuálně motivovaných, násilných trestných činů
pachatelé nechtějí nic o své oběti
vědět. Chtějí ji v podstatě použít
jako věc a odložit. Jednají sobecky
a snaží se co nejrychleji dosáhnout
svého cíle. Záměrem pachatele je
vyvolat úlekovou instinktivní reakci
a tím vytvořit krátkodobou ztrátu
orientace (zejména prostorové).
Pachatel získá oběť pod kontrolu
a zaujme vhodnou polohu ke znehybnění oběti. Přemůže její obrannou pohybovou reakci. Může
k tomu použít i nejrůznější zbraně.
Agresivita má ženu ochromit,
pokořit a psychicky podlomit natolik, aby nebyla schopná se bránit.
Neexistuje stoprocentní a univer-

zální rada, jak se zachovat tak,
aby zvolený postup vedl k úspěchu. Žena by měla sama posoudit, jak na vzniklé reálné nebezpečí reagovat.

Několik rad, jak se útoku
bránit:
1. Zklidnit útočníka, přílišné
nekladení odporu (především
vrátit se z úlekové reakce
k racionálnímu jednání). Nevyhrožovat, že násilníka nahlásí.
2. Vést vlastní účinnou obranu
(účinný a tvrdý obranný
zásah). Využít vhodného
okamžiku tzn. polohy, vzdálenosti s využitím vhodného
pomocného
prostředku
(kabelky, deštník, lak na vlasy,
písek…), nestabilního postoje
útočníka, odkrytí a útok na
bolestivé sféry.
Vždy je nejdůležitější zachovat
klid a rozvahu. Pro splnění účelu je vyprostit se a utéct do bezpečí.
V případě přepadení či pokusu
se obraťte na linku 158 nebo se
dostavte na nejbližší služebnu
policie. Následky v případě
neohlášení mají velký negativní
dopad na oběť a hrozí nebezpečí,
že se obětí stane někdo další.
 nprap. Bc. Alena Peterková,
Policie ČR KŘ Jmk KŘ

Chraňte svůj majetek před odjezdem na dovolenou
Soukromé
vlastnictví
je
nedotknutelné. Základní zásada svobodné společnosti říká,
že do vlastnictví domu nebo
bytu nemůže být zasahováno.
Pro zloděje nastanou vhodné příležitosti zejména v období nepřítomnosti majitele v nemovitosti.
Dovolené a prázdniny jsou časem,
kdy se většina lidí stěhuje do přírody na chaty a chalupy nebo
odjíždí do zahraničí. Jak správně
opustit svůj byt či nemovitost, aby
riziko vloupání bylo minimální?
Doporučení proti vloupání
• Důležité je zkontrolovat
všechny vstupy do domu –
vstupní dveře, balkon, garáž,
sklep. Před odchodem důkladně zajistit všechny dveře, okna
a ventilace
• Základem bezpečnosti je spo-

lehlivý a kvalitní bezpečnostní
zámek, nejlépe ve spojení
s alarmem
• Dobré sousedské vztahy jsou
důležité nejen pro komfortní
bydlení, ale také mají zásadní
význam v době nepřítomnosti
(dovolená, služební cesta) majitele nemovitosti nebo bytu. Soused totiž může vybrat vaši
poštovní schránku a všímat si,
co se děje v okolí vašeho bytu
• Doporučuje se nehovořit o své
nepřítomnosti v dopravních
prostředcích, v obchodě, na
poště nebo nesdílet informace,
fotografie před i v průběhu
dovolené na sociálních sítích
• Neupozorňujte na svoje cennosti, starožitnosti nebo drahé
šperky před cizími lidmi, třeba
v čekárně u lékaře nebo telefonátem blízké osobě
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• Cennosti vložte do trezoru
případně si pořiďte fotodokumentaci
• V případě ztráty klíčů je nezbytné ihned vyměnit zámky
• Před vloupáním si pachatelé
vytipují dům. Znamením
mohou být stále zhasnutá světla
a zatažené závěsy v pokoji,
žádný pohyb kolem domu, plná
schránka letáků a podobně
• Preventivně nechte svítit nízkonákladovou žárovku, nebo
nastavte časový spínač pro
zapínání a vypínaní světla
• Pachatele může odradit informace o kamerovém systému,
kamerový systém nebo nápis
na brance „Pozor, tady hlídám
já“. Nakonec i štěkot psa je
nepříjemná překážka.
V případě, že se stanete obětí
vloupání, okamžitě volejte policii –

linku 156, 158 nebo 112. Do příjezdu policie se doporučuje nedotýkat se žádných věcí, aby trestný
čin mohl být řádně vyšetřen. V případě pravděpodobnosti, že zloděj
je ještě v bytě, nevstupujte dovnitř,
může být ozbrojen a jeho vyrušení
by mohlo způsobit agresi. Jste-li
pojištěni, nezapomeňte nahlásit
pojistnou událost pojišťovně.
Je třeba mít na zřeteli, že pachatelé jsou stále více sofistikovanější. Dostupnost informací na internetu nebo sociálních sítích a naše
nepozornost dávají dostatečné
možnosti nevnímat zdánlivé
detaily a tím je dáván prostor nevítaným návštěvníkům. Zodpovědnost, opatrnost, nepodceňování
maličkostí, všímavost a vzájemná
pomoc, to je nejlepší prevence
proti vloupání do našeho bytu.

(ilz)

Prevence

Jak správně postupovat, aby nedocházelo k požárům v přírodě
Pokud se naplní předpověď
meteorologů, tak nás čekají
opět velmi teplé prázdniny.
Chataři a chalupáři tráví volný
čas v přírodě. Je čas táboráků
a grilování na zahradě. Prázdninové aktivity nehlídaných
dětí, ale i velká vedra ovšem
mohou způsobit vyšší riziko
požárů.

Možné příčiny vzniku
požáru v lese
• přírodní vlivy – blesk při bouřce
• chataři a chalupáři při úklidu
zahrady často spalují odpad
• táborníci rozdělávají oheň při
táboření a grilování
• neukáznění turisté – kuřáci
v lese odhazují neuhašené
cigarety
• děti bez dozoru a jejich hry
s otevřeným ohněm v přírodě
mnohdy mají následky – vypalování trávy, zapálené stohy slámy, apod.
• vandalové neváhají zapálit včelín, nebo úmyslně založit lesní
požár.

Na co pamatovat,
abychom nemuseli volat
linku 150
• v lese je povoleno rozdělávat
oheň jen na vyhrazených místech
• kouření v lese je ze zákona
zakázáno
• pokud se rozhodnete založit
oheň, vhodné místo na ohniště
je nejméně 50 m od lesa
a ohniště musí být řádně odděleno od okolního prostředí
• oheň nenechávejte bez dozoru.
Odcházejte až tehdy, když je
oheň řádně uhašen
• zabezpečte dětem dostatek
programu, zábavy nebo povinností během prázdnin
• nespalujte hořlavé látky ve venkovním prostředí
• neodhazujte nedopalky cigaret
a doutnající předměty na posečených polích a v lesích
• nepoužívejte zábavní pyrotechniku, nebo jiné hořlavé předměty (balony štěstí).

Naopak se doporučuje
• poučit děti o obecných zásadách požární bezpečnosti a mít
přehled o jejich programu

• dodržovat obecný zákaz plošného vypalování porostu
• dodržovat zásady požární bezpečnosti při zacházení s ohněm
(grilování nebo manipulaci
s hořlavými kapalinami).
Opékání špekáčků postupně
nahradilo grilování, což může být
při dodržování zásad pro užívání
grilu bezpečnější.

Zásady pro správné
grilování v přírodě
• důležité je řídit se pokyny podle
přiloženého návodu k použití
grilu
• doporučuje se, aby byl gril postavený na pevném a rovném
podkladu s dostatečným prostorem okolo
• nespouštět z dohledu malé děti
a domácí mazlíčky
• používat palivo určené ke grilování
• nepodceňovat zdánlivé detaily
při grilování, jako je vhodné
oblečení z nehořlavých materiálů, používání grilovacích
rukavic a grilovacího nářadí.
Z iniciativy starosty městské části

Brno-střed Martina Landy byl
vybudován v parku Kraví hora
grillpoint. Nyní je tedy možné bezpečně grilovat také nedaleko
hvězdárny Mikuláše Koperníka
v horní části Kraví hory s krásným
výhledem na biotopické jezírko
a část Masarykovy čtvrti.
V případě, kdy přes veškerou snahu a opatrnost dojde k požáru či
jiné nebezpečné situaci, je nutné
především zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve je důležité chránit život a zdraví své či
jiných osob a teprve potom majetek. Událost je nutné neprodleně
nahlásit hasičům na linku 150
nebo 112.
Nepodceňujme rizika požáru, aby
státu nevznikaly zbytečné náklady. Je třeba mít na zřeteli, že
HZS vyjíždí nejen k požárům, ale
i k dopravním nehodám, k vyprošťování obyvatel z bytů a automobilů, zachraňuje zvířata z rizikových míst nebo likviduje
průmyslové havárie.
Informace jsou zpracovány rovněž z podkladů HZS Jmk.

Ludmila Zrůstová

Naše školy

Poděkování všem účastníkům 8. ročníku festivalu Amari kereka 2016
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
každoročně na konci května
pořádá hudební festival Amari
kereka.Také letos jsme se společně s rodiči, žáky, pedagogy
a přáteli školy 26. května 2016
sešli v KS Omega v Brně na
osmém ročníku této celorepublikové akce.
Festival slavnostně zahájila ředitelka školy Mgr. Ludmila Altmanová a 1. místostarostka MČ
Brno-střed JUDr.Michaela Dumbrovská. Potom jsme se již zaposlouchali do prvních tónů hudby a přenesli jsme se do říše divů.
Dějem celého představení nás
postupně provedla Alenka v podání žákyně deváté třídy. Na jevišti, které se proměnilo v nádherný
svět fantazie, barev a světel, tan-

čili a zpívali žáci několika brněnských základních škol. Publikum
velkým potleskem ocenilo pralesní tanec lidojedů a pavouků,
doprovázený bubenickou skupinou D - boys.

Následovalo muzikálové vystoupení, ve kterém žáci ztvárnili Alenčin sen o kráse a v němž zazářila
jako nadějná herečka žákyně
osmé třídy. Také jsme nahlédli do
podmořského baletního světa,

kde se hlavní hrdinka setkala
s mořskými pannami. Taneční
skupina Merci ve výpravném
představení přivedla na pódium
opravdovou věštkyni a s ní i královnu celé říše divů.
Taneční soubor Cigáni jdou do
nebe z pražské základní školy si
pro diváky připravil nádherné
ohnivé flamenco. Kapely Bongáči
a Čohanas rozezpívaly a roztančily v závěru festivalu zaplněný
sál. Celou akci provázela skvělá
atmosféra, na které se podíleli
všichni účinkující žáci, pedagogové, rodiče, hosté a přátelé naší
školy, všem patří velký dík!
Srdečně vás zveme na 9. ročník
festivalu Amari kereka, který se
bude konat 25. 5. 2017!

Mgr. Jana Šťastná,
hlavní organizátorka
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Naše školy

První místo žáků ZŠ Křídlovická v soutěži Příběhy našich sousedů
Dne 31. března 2016 se uskutečnila ve Společenském sále
MČ Brno-střed slavnostní prezentace výstupů žáků brněnských škol, kteří se zapojili do
projektu a soutěže Příběhy
našich sousedů.
Organizátorem této soutěže je
občanské sdružení Post Bellum,
které se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek
pamětníků významných historických událostí. V tomto školním
roce se zapojilo celkem dvanáct
brněnských škol, jejichž týmy přivítala náměstkyně starosty MČ
Brno-střed JUDr.Michaela Dumbrovská a koordinátorka pro vzdělávání Mgr.Magdalena Benešová
z občanského sdružení Post Bellum.
Základní školu na ulici Křídlovická
zastupovali čtyři žáci – Veronika
Danielová, Milka Latinovič, Ondřej
Zoblivý a Petr Stejskal. Společně

navštívili a nahráli vzpomínky
paní Marie Danielové, která s rodiči prožila druhou světovou válku
v obci Pánov. Žákům poutavě vylíčila své vzpomínky na pomoc
rodiny partyzánům v okolí Velké
Bíteše i následný zásah gestapa
ve vesnici. Paní Danielová barvitě
vyprávěla také o životě jejich rodiny v padesátých letech, kdy byl
otec rodiny uvězněn.
Úkolem žáků bylo příběh zpracovat a připravit výstupy, které budou
posouzeny odbornou porotou.
Veronika Danielová na motivy
vzpomínek své babičky napsala
povídku. Milka Latinovič dramatické okamžiky při zásahu gestapa
zpracovala jako komiksový příběh. Ondřej Zoblivý a Veronika
Danielová využili možnosti natočit
za pomoci profesionálů v brněnském rozhlase reportáž.
Všichni žáci pracovali velmi svědomitě, což ocenila i porota při
slavnostním zakončení projektu.

Tým ZŠ Křídlovická pod vedením
Mgr.Jitky Tiché získal první místo.
Žáci měli ze svého úspěchu velkou radost. Důležitost svého počinu si však uvědomili o to více,
když paní Marie Danielová ve

věku nedožitých 84 let zanedlouho zemřela. Její vzpomínky však
navždy zůstanou mezi námi i v oficiálním archivu projektu Paměť
národa.

Mgr. Lenka Hofírková

Kurz Water and Its Magical Power v Rumunsku

Základní škola na ulici Křídlovická už druhým rokem spolupracuje s pěti evropskými
školami v rámci projektu Erasmus+. Ve čtvrtek 17. března
odjela čtyřčlenná výprava žáků
(Šárka Máčalová, Iva Obrdlíková, Matěj Lešek a Ladislav
Řezáč) spolu se svými pedagogy na pátý kurz projektu
Erasmus+: Water and Its Magical Power do rumunského Iasi.
V tomto hlavním městě regionu Moldavsko se sešlo 40 studentů z Rumunska, Bulharska,
Francie, Španělska, Řecka
a České republiky.

Do Moldávie jsme přiletěli turbovrtulovým letadlem z Vídně
a naši hostitelé nás uvítali na
malém iaském letišti. Čtvrteční
večer jsme věnovali prohlídce
hlavního města této oblasti
a druhý den nás již čekal nabitý
program kurzu. Šárka Máčalová
si do svého deníku poznamenala: V 9.30 h jsme se všichni sešli
v kulturním domě v parku
Copou, kde jsme představili
naše země. Po skončení prezentací jsme se přesunuli do
školy, kterou nás rumunští studenti provedli a seznámili nás
s ní. Po obědě jsme se ve škole
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účastnili workshopu s tématem
To drink water or not to drink
water? That is a question. Ve
workshopu jsme se dozvěděli
zajímavosti o vodě, pozorovali
jsme několik pokusů s vodou
a nakonec jsme vytvářeli plakát
na téma Water and Health. Poté
jsme se odebrali opět do kulturního domu, kde pro nás byla připravená umělecká „Welcome
show“ se zpěvem a tancem.
V 19 h show skončila a my jsme
se vrátili do náhradních rodin.
Další dva dny jsme strávili cestováním po Východních Karpatech, navštívíli jsme Bicazskou
soutěsku, která byla vytvořena
řekou Bicaz a její součástí je
i pozoruhodné jezero Lacul
Roșu. Národní park Cehlău patří
také mezi úchvatná místa. Matěj
Lešek napsal: Po snídani se
vydáváme na dvouhodinový
výlet do národního parku
Cehlău, ve kterém údajně žijí
i medvědi. Celou cestu národním parkem jdeme lesem. Na
konci naší cesty na nás čeká
horská chata, ve které si někteří
z nás kupují občerstvení, protože jsme výstupem do nadmořské výšky 1 224 m. n. m. vysíle-

ni. Po nezbytném fotografování
se vracíme stejnou cestou dolů.
Ovšem tato cesta se neobejde
bez několika pádů a naražených
rukou… Nakonec však všichni
šťastně dorazíme do cíle.
Závěr našeho setkání jsme opět
strávili v Iasi. Navštívili jsme
botanickou zahradu, nejstarší
univerzitu v Rumunsku a vodohospodářský institut. V úterý
22. března jsme společně oslavili i Světový den vody. Návratu
domů ve středu 23. března předcházelo loučení a slzy na tanečním rozlučkovém večeru, kde
nás rumunští přátelé hostili
výbornou domácí kuchyní.
Náš projekt se už pomalu chýlí
ke konci. Čeká nás poslední
setkání žáků a pedagogů ve
španělské Zaragoze.



Mgr. Pavlína Trnková,
Mgr. Jiří Stibor

Rozhovor

Ivo Koblasa: Můj první neúspěšný závod mě pěkně nakopl
Handicap (nebo též hendikep)
je pojem, který se užívá ve více
významech, obvykle však ve
významu nevýhody. Jestliže
ovšem hovoříte s handicapovaným cyklistou Ivo Koblasou,
nemáte pocit, že by byl v něčem
v nevýhodě. Možná proto, že je
vedle něho jeho táta, který plní
funkci řidiče, maséra, trenéra
i mechanika a je mu oporou
a rádcem i při formování některých jeho myšlenek. Protože,
přiznejme, Ivo má při závodech
klasifikaci C2, což v jeho případě znamená i jisté výpovědní
omezení. Jeho slovům ale věříte a za svou proto můžete vzít
i citaci z filmu Rocky, kterou
najdete na Ivových webových
stránkách a která se stala jeho
životním mottem: Svět není jen
slunce a duha, je to hodně zlý
a drsný místo, a i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena
a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak
tvrdý rány jako život, ale nejde
o to, jak inkasuješ.Tady jde o to,
kolik ran dokážeš přijmout,
kolik uneseš a nezastaví tě.
Jenom tak se vítězí. Chce to
znát svojí cenu a jít houževnatě
za svým. Ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi dobrý a tam, kdes chtěl.
A ukazovat na toho a na toho,
že to zavinili. To dělají zbabělci
a to ty nejsi...

V duchu vašeho motta bojujete
nejen na silnici a na dráze, ale
společně s tátou jste se postavil
třeba i neoprávněnému pozastavení vaší reprezentační činnosti.
Jak to bylo?
Nerad se k tomu vracím. Bylo to
po paralympiádě v Londýně, ale
fakt je, že všechno zlé je k něčemu dobré a že mě ta událost
v něčem posílila. Od narození
trpím epilepsií, a proto musím
dodržovat přesný rytmus spánku.
A to hlavně v době, kdy se zúčastňuji vrcholných sportovních akcí.
A proto jsem musel před silničním
závodem v Londýně vyhledat
nocleh u kolegy Jirky Boušky, protože dva vedoucí svazu, ve kterém jsem byl organizován (Česká
federace Spastic Handicap, pozn.
autora) a kteří spali vedle, dělali

v noci velký... binec. Když jsme si
pak stěžovali, obrátilo se to proti
nám. Vedení svazu s námi zavedlo disciplinární řízení pro pomluvu. Byla mně pozastavena reprezentační činnost, což jsem vnímal
jako vyloučení z reprezentace. Ale
v den, kdy o tom měla natáčet
Česká televize pro pořad Reportéři ČT, bylo toto rozhodnutí
zrušeno. Přestoupil jsem pak do
České asociace tělesně handicapovaných sportovců, kde jsem
maximálně spokojený.

V úvodu píšeme o tom, že závodíte
v kategorii C2. Co to znamená?
Mezinárodní cyklistická federace
vydala pro závodění handicapovaných cyklistů pravidla, kterými
se musí řídit každý závodník na
mezinárodní úrovni. Součástí
těch pravidel je i rozdělení do
kategorií podle stupně postižení.
Těch kategorií je pět. Od C5, což
je kategorie pro cyklisty s minimálním postižením, až po C1.

Vy máte postiženou celou levou
část těla a nemáte jemnou motoriku v pravé ruce. Ale v návaznosti
na to, co bylo, je váš současný
stav obrovský úspěch.
Někdo hovoří i o zázraku...
Narodil jsem se s mozkovou
obrnou a pak se přidala i silná epilepsie, která mě až ohrožovala na
životě. V šesti letech mě museli
v Praze operovat. Byla to riskantní
operace, ale podařila se. Byl jsem
sice znovu jako kojenec a znovu
jsem se musel všemu učit, ale
zvládli jsme to. Rodiče říkají, že
to byl můj největší životní výkon.
A taky jsem se začal znovu učit
jezdit na kole. Byla to vlastně taková nutnost ke zvládnutí koordinace celého těla, ale pak už jsem si
bez kola nedovedl představit ani
jeden den. I za to patří poděkování
rodičům, lékařům a taky mým trenérům.

Na fotografii jste s jedním z těch
trenérů Miroslavem Černohlávkem
a Barborou Černoškovou.
Z jaké je to akce?
Byla to cyklistická benefice Milčovo kolečko na památku Miloše
Hrazdíry a dalších cyklistických
osobností. Jel se i intervalový
závod na tři kilometry a hodně lidí
bylo zvědavých, jak si mezi těmi

Profil
zdravými povedu. Nakonec jsem
skončil celkově druhý. Rád se
takových akcí účastním, protože
popularizují fair play sport mezi
dospělými i mládeží.

Co vy sám považujete za svůj největší životní výkon?
Pro mě je důležité, že jsem dodělal školu (obchodní škola
F. D. Roosevelta, pozn. autora),
a taky to, že mi můj největší životní
koníček – cyklistika přinesla sportovní úspěchy a umožnila mi cestovat po celém světě. A taky
věřím, že k těm největším sportovním výkonům přidám ještě
něco v září v Riu (úsměv).

Jak se na paralympiádu chystáte?
Po červnovém mistrovství republiky se zdravými cyklisty pojedu
v červenci na světový pohár handicapovaných do Baskicka
a v srpnu budu už jen ladit formu
v Rakousku. V Riu pojedu dráhu,
silniční závod i časovku. A pojedu
i týmový sprint. Rád bych ho jel
společně s mým největším vzorem Jirkou Ježkem.

Vzpomenete si třeba teď v souvislosti s cestou do Ria na váš první
opravdový cyklistický závod?
Vzpomínám si velmi dobře. Bylo
to v Plzni a skončil jsem úplně
poslední. Ale řekl jsem si, že to
tak nenechám. Můj první
neúspěšný závod mě pěkně
nakopl!



Vladimír Koudelka
Foto: archiv Ivo Koblasy
a Igor Zehl

Ivo Koblasa se narodil 10. července
1993 v Brně. S dětskou mozkovou
obrnou, ke které se záhy přidala silná epilepsie. Na kole jezdil ale už od
tří let. V šesti letech musel absolvovat riskantní operaci, takzvanou
kalosotomii, což je oddělení obou
hemisfér mozku, a kolo a cyklistika
se mu pak staly především rehabilitační pomůckou. Musel se učit znovu chodit, mluvit a zvládat běžné
každodenní činnosti a jízda na kole
se stala životně důležitou součástí
jeho terapie (a zůstává dodnes). Tato
nutnost se postupně přetavila
v posedlost, a tak se malý Ivo dostal
až k závodění. Pět let po operaci
absolvoval svůj první opravdový
závod. Skončil poslední, ale právě
to ho posunulo dopředu. V současné
době patří Ivo Koblasa k absolutní
špičce světového pelotonu kategorie
C2. K jeho největším sportovním
úspěchům patří titul vicemistra světa
z roku 2014, druhá místa ve světovém poháru v roce 2013 a 2014 a 4.
místo v týmovém sprintu při premiérovém startu na paralympijských
hrách v roce 2012 (více viz www.ivokoblasa.cz). I v loňském a letošním
roce byl úspěšný a zcela poprávu
byl vyhlášen Nejlepším handicapovaným cyklistou České republiky.
Ivova nezdolnost, příkladná píle
a výrazné sportovní výsledky byly
několikrát oceněny také tituly nejlepší handicapovaný sportovec Brna
i Jihomoravského kraje. U toho
posledního, který mu byl předán na
jaře letošního roku, „asistoval“ i jeho
dědeček, generál Emil Boček. I on
patří společně s jeho rodiči – maminkou Zuzanou a tátou Ivem, lékaři
i trenéry (v současné době jsou to
Viktor Zapletal a Jaroslav Bláha)
a dalšími přáteli a příznivci k těm,
kteří lemují Ivovu sportovní i životní
cestu. Pomáhají mu a tleskají. A Ivo
jim za to děkuje.
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NÁBOR

NOVÉ BISTRO
CHUTNĚ, KVALITNĚ A BEZ ČEKÁNÍ
www.quickbistro.cz

Nádražní 4, Brno

KOUPÍM BYT

ŽALUZIE HANÁK

blízko centra,
cena do 5 mil. Kč.
RK nevolat.
Tel: 728 945 527

Kdy:
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.GH
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žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu

Tel.: 604 850 396
zaluzie.hanak@seznam.cz

www.pohrby.cz
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www.alafio.cz
doprava.alafio@seznam.cz
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Vítězná sestava Kia
Limitovaná edice
Euro 2016
se zvýhodněním až 100 000 Kč
PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz
Zcela Nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,2-10 l/100 km. Emise CO2 124-177 g/km. Nová Kia cee’d a cee’d SW. Kombinovaná spotřeba 3,9-8,2 l/100 km. Emise CO2 102-141 g/km.
Kia Rio. Kombinovaná spotřeba 3,8-8,5 l/100 km. Emise CO2 99-147 g/km. Kia Soul. Kombinovaná spotřeba 4,2-9,1 l/100 km. Emise CO2 128-165 g/km. Kia Picanto. Kombinovaná spotřeba 3,8-7,3 l/100 km.
Emise CO2 102-130 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV
tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–ČT 10.00–17.00
PÁ
zavřeno

PŘ

tel.: 737 171 367

IJE
a o DEM
dv E ;
ez %"
em 3
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ZL
ZLATO,
STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE,
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

Specialista na prodej a pronájem Vašich nemovitostí
- ocenění nemovitostí
- profesionální servis
3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD

- prodej za nejvyšší cenu na trhu
- prodej VIP klientele

Ing. Tomáš Matras
jednatel společnosti
volejte
777 119 898

.ĢtGOovická 31, Brno
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO
0HQGOovo nám. 8, Brno
3R±3i±KRG
7HO
9tGHěVNi%rno
3R±3i±KRG
7HO

PRAČKA ZWY61205WA
Energetická třída A+
kapacita praní 6 kg
1200 otáček/min.
INSTALACE
A ODVOZ STARÉHO
SPOTŘEBIČE ZDARMA
Platí v rámci Brna

6 990 Kč
SPORTOVNÍ DEN
2%78%(-329:&62Ë>%09ö2/%1;360(8%0)28%'%()1=ZIWTSPYTV¢GMWIZVSTWO¾QREHEÆR®QJSRHIQ
7926-7):¢W^ZSYREZIPOSYSWPEZYWTSVXYVSHMR]EWSYR¢PI÷MXSWXM

DOPRAVA ZDARMA

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

Dne 21. 8. 2016 od 10 hodin
4VSJIWMSR¢PR®XVIRªèMTèIHZIHSYNEOQð÷IXIHSQEMZTè®VSHÌGZMÆMXENEO
WTSPIÆRÌQð÷IXITVS÷®XTè®NIQRªGLZMPO]OXIVªWTSVXREF®^®
%OGIWIOSR¢^ETSHTSV]NMLSQSVEZWOªOVENIE:EìMQWTSVXSR®QZ¾OSRðQ
FYHITèMLP®÷IXR¢QÌWXIOLINXQERE.QO1KV1EVIOëPETEP4IXVëZERGEVE
EHEPì®ZIPOªSWSFRSWXMFVRÌRWOªLSWTSVXY
(ÌXMMVSHMÆIQEP®MZIPG®ZìMGLRMWMY÷MN®QRSLS^¢FEZ]EWTSVXSZR®GLEOXMZMX
:WXYT^HEVQE

NOVÁ ŠKOLKA
PRO VAŠE DĚTI
PROVOZ I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY
URČENO I PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET

WWW.NEJKRASNEJSISVET.CZ
/nejkrasnejsisvet
nejkrasnejsisvet@seznam.cz, tel.: 739 426 007
Nejkrásnější svět, Rybnická 46,
Brno-Nový Lískovec
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Dětské kluby a příměstské tábory v Centru pro rodinu a sociální péči
Čtyři příměstské tábory pro
děti na prvním stupni základních škol nabídne v letních
měsících Centrum pro rodinu
a sociální péči (CRSP). Pobyt
na táborech bude pro děti zdarma, rodiče hradí pouze stravu,
jízdné a vstupné. Na táborech
jsou stále volná místa, je tedy
možné se přihlásit. Veškeré
informace jsou k dispozici na
webu www.crsp.cz.
Od září také CRSP nabídne rodinám novou službu – odpolední
dětské kluby. „Reagujeme tak
na potřebu zaměstnaných rodičů
školních dětí, které z jakéhokoliv
důvodu nemohou navštěvovat
školní družinu,“ vysvětluje vznik
nové služby ředitelka CRSP Marcela Ondrůjová. Bude se jednat
o pravidelné hlídání dětí navštěvujících první stupeň základní
školy, a to vždy v odpoledních
hodinách od 13 do 17 hodin.
Velkým bonusem této služby je
zajištění doprovodu dítěte ze

školy či kroužku do dětského klubu. Dětské kluby jsou, stejně jako
příměstské tábory, financovány
z projektu „Rodina i kariéra – není
žádná bariéra“ z ESF OP Zaměstnanost.
Každý den budou ve zrekonstruovaných a nově vybavených prostorách CRSP na Josefské 1

probíhat dva dětské kluby. „Hyperáček“, který poskytne hlídání
sedmi dětí každý všední den od
pondělí do pátku, se specializuje
na neklidné a hyperaktivní děti.

Ve druhém dětském klubu
„KERáčku“ s denní kapacitou
10 dětí budou v praxi využívány
principy Efektivního rodičovství®,
jehož kurzy CRSP pravidelně
nabízí rodičům. Tento klub bude
probíhat ve všední dny pondělí–čtvrtek.
Mimo letní příměstské tábory
a dětské kluby bude CRSP v průběhu školních roků 2016/2017
a 2017/2018 pořádat také příměstské tábory v době podzimních a jarních prázdnin.
Máte-li zájem o službu dětských
klubů nebo chcete dítě přihlásit
na příměstský tábor, můžete se
obrátit na koordinátorku projektu
Mgr. Ivu Chlebkovou, iva.chlebkova@crsp.cz, tel.: 776 269 019.
Pro bližší informace sledujte, prosím, webové stránky www.crsp.cz
nebo facebook crspbrno.

(red)

Lipka nabízí způsob, jak se děti od počítačů dostanou do přírody

K tomu, aby děti strávily více
času venku, v přírodě, nemusíte organizovat velké výlety do
lesů. Stačí je přihlásit do kroužku na Lipku.
Zkušení pedagogové zde připravují odpolední programy pro děti
v přírodě, a to i když jsou přímo
v centru města. Umožňují jim to
přírodní zahrady zařízené tak,
aby děti nejen vzdělávaly, ale
i bavily. Samotný program krouž-

ků je velmi různorodý – nabízíme
dětem poznávání přírody, tvoření,
sportovní aktivity, péči o zvířata,
vaření, výlety a mnoho dalšího.
Co děti a rodiče nejvíc oceňují,
nám prozradila pedagožka Lenka
Šimková. „Co mám zkušenost, tak
rodiče oceňují naše nasazení při
vedení kroužků, propracovanost
programu, prostředí Lipky a přístup k dětem. A děti? Teď jsme
něco takového řešili s mými píditelskými puberťáky. Táhnou je
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k nám kamarádi, společenství lidí
kolem Lipky, výpravy a také setkávání s lidmi, kteří dělají něco zajímavého – studují a chovají hady,
pečují o netopýry, nevidomý
kamarád povídal o svém běžném
životě… Také rádi v kroužku vaří.“
Již od června je možné vybírat
z celé řady kroužků na rok
2016/2017, najdete je na adrese
www.lipka.cz/krouzky. V nabídce
jsou kroužky pro všechny věkové
skupiny – nejmladším dětem, kte-

ré chodí na Lipku, je 2,5 roku,
nejstarším pak 15 a více. A do
všech se můžete také rovnou přihlásit, tak neváhejte a rezervujte
si místa již nyní. Dospělí mohou
navíc zavítat na adresu www.lipka.cz/tvorive-kurzy a vybrat si
z pestré nabídky řemeslných
a rukodělných činností.



Ing. Veronika Neckařová

Volný čas

Na Kraví hoře se koná 54. ročník Výstavy léčivých rostlin

Zajímavá léčivka angínovník čínský (Belamcanda chinensis).
Centrum léčivých rostlin –
botanická zahrada Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity –
zve všechny zájemce na
54. ročník Výstavy léčivých
rostlin, která se již tradičně
koná v Brně na Kraví hoře a je
určena všem, kteří se aktivně
zajímají o své zdraví a zdravý
životní styl.
Zahrada je otevřena do 3. července 2016 v době od 9 do 18 hodin.
Široké sortimenty rostlin léčivých,
tonizujících, dietetických, kořeninových, aromatických i jedovatých si můžete prohlédnout přímo
na pěstebních záhonech, kde

jsou označeny jménem a základními informacemi o jejich využití.
Zahrada je i v době výstavy otevřena všem zájemcům za dobrovolné vstupné.
Akce probíhající v exteriéru
zahrady bude v tomto roce doprovázena panelovou výstavou
s názvem Botanické zahrady,
jak je neznáte. Na přípravě této
části se podílely naše nejvýznamnější botanické zahrady a Přírodovědná společnost o. s. se svým
odborným internetovým magazínem Botany.cz. Výstava se snaží
ukázat činnosti botanických
zahrad v jejich pro veřejnost méně
známých souvislostech – zachytit

jejich povinnosti vůči ochraně přírody, ukázat jejich expediční
i výzkumnou práci či přínos pro
ochranu genofondu rostlin.
Po dobu výstavy bude možné
zakoupit výrobky z léčivých rostlin
a sazenice od našich partnerů.
Centrum léčivých rostlin pěstuje
a udržuje největší sbírku léčivek
v České republice. Jejich sortiment je doplněn rostlinami s cennými dietetickými vlastnostmi,
aromatickými, kořeninovými, tonizujícími a toxickými druhy, jichž
lze celkově v zahradě spatřit více
než osm set. Zahrada slouží
především výuce studentům
a vědcům z fakulty, kterým poskytuje materiál pro jejich výzkumné
práce. Zároveň slouží pro vzdělávání všech stupňů, poučení
veřejnosti i příjemnou relaxaci
návštěvníků města Brna.
Zahrada slouží i jako inspirace
pro mladé adepty medicíny, kterým ukazuje využití přírody a jedinečných látek, které mohou rostliny poskytnout, v moderní
medicíně a výzkumu. Příkladem
toho je např. objev alkaloidu
makarpinu a jeho využití v diagnostice nádorových onemocnění. Tuto látku se podařilo vědcům
LF MU vyselektovat ze sbírky zde
pěstovaných mákovitých rostlin,

jejichž druhové zastoupení je
u nás zcela ojedinělé.
Mimo termín výstavy je zahrada
pro veřejnost otevřena od května
do září, a to v pracovní dny kromě
středy v čase od 8.00 do 15.00
hodin, ve středu pak od 8.00 do
18.00 hod.

Ing. Gabriela Studenská,
Centrum léčivých rostlin
Lékařská fakulta
Masarykovy univerzity

54. ročník Výstavy
léčivých rostlin
Centrum léčivých rostlin
– botanická zahrada
LF MU, Kraví hora
Otevřeno
do 3. července 2016
9.00–18.00 hod.

Zájemcům o výtvarné umění jsou určeny Letní krátkokurzy
Ateliér pro kočku pořádá
během prázdnin Letní krátkokurzy. Určeny jsou zájemcům
o výtvarné umění od 16 let.
Krátké intenzivní kurzy se konají
vždy od pondělí do středy, vždy
tři hodiny (17.00–20.00 hod.), a to
od poloviny července do poloviny

srpna. Výuka bude probíhat v prostorách na Fakultě stavební VUT
v Brně, na Veveří 95. Program je
připraven následující: Akvarelové
pastelky (11.–13. července),
Perokresba (18.–20. července),
Všehochuť (25.–27. července),
Kresba uhlem (1.–3. srpna), Všehochuť (8.–10. srpna).

Ateliér pro kočku je škola kreslení,
písma a výtvarných technik pro
mládež a dospělé. Ateliér pro kočku pořádá v Brně kurzy kreslení,
které jsou určeny zájemcům z řad
veřejnosti od 16 let. Horní hranice
je neomezená. Zabývá se jak
kresbou – tužkou, uhlem, rudkou,
bílou křídou, perem, tak i barvou

(pastelkami a pastely). Do práce
s barvou se pouštějí účastníci
pokročilých kurzů. A klidně
i odvážní a srdnatí začátečníci.
Více informací je k dispozici na
webu www.atelierprokocku.cz.


(rob)

EkoCentrum se s dětmi vydá po stopách pověstí
EkoCentrum Brno připravilo
v termínu od 11. do 15. července příměstský tábor Po stopách pověstí, který proběhne
v romantickém prostředí zážitkového centra Písečník 94 mezi
Černými Poli a Lesnou v Brně
s výbornou dostupností veřejnou dopravou.
Účastníci tábora pod vedením
zkušených lektorek zažijí pestrý
program, ve kterém nebude chy-

bět objevování tajuplné historie
našeho města, návštěva zajímavých míst v Brně, vlastnoruční
tvoření inspirované zážitky z programu a hravé aktivity v prostorách centra, na zahradě a v okolní
přírodě. Podle počasí bude také
zařazeno koupání a další pohybové aktivity.
Tábor probíhá denně od 8.00 do
16.00 hod. Určen je pro děti
1.–4. třídy ZŠ, případně po domluvě s organizátory i pro jejich mlad-

ší sourozence. Cena tábora je
1 500 Kč a zahrnuje vstupné, teplý oběd a pitný režim, materiál na
tvořivé aktivity a pedagogický
dozor. Jízdenky podle věku dítěte
zajišťují rodiče.
Program tábora vede a na vaše
děti se těší Mgr. Radka Čáslavová, pedagožka a lektorka s dlouholetou praxí v kroužcích, programech a táborech pro děti.
Přihláška je k dispozici na webu
www.ecb.cz/akce/index.php. Kon-

takt pro další informace: tel.:
775 599 536, e-mail: rcaslavova@seznam.cz.

(rob)

Příměstský tábor
Po stopách pověstí
EkoCentrum Brno,
Písečník 94
od 11. do 15. července
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Ve Vesně to žije
aktivizační a sociální, které jsou
koncipovány tak, aby pomohly
pečujícím v jejich nesnadném
úkolu. Je možno navštívit celý
blok přednášek, či si zvolit jednotlivé téma.

Pro seniory

Vesna, o. p. s. zve všechny
zájemce a stávající kurzisty na
zápis do kroužků, kurzů a aktivit na školní rok 2016/2017, který probíhá již od června. Na
Vesně je možno navštěvovat
jazykové, tělovýchovné, taneční, výtvarné, divadelní a vzdělávací kurzy různých zaměření.
Každý věk, od malých dětí počínaje, přes mládež až po seniory,
si zde najde to své.
S novým školním rokem se můžete také těšit na Montessori mezigenerační centrum Duha pro
maminky s dětmi od 1–3 let,
srdečně zveme všechny příznivce
Montessori pedagogiky, ale i ty,
kteří ještě s tímto směrem nemají
žádné zkušenosti.
Pro děti, které mají problém
s poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie aj.), je určen
Duháček, kroužek efektivního
učení. Nabízí pomoc v jejich koncentraci a naučí se spolu s jejich
rodiči techniky aktivního učení.
Dále lze u nás využít poradenství
v oblasti osobnostního rozvoje
napomáhající při řešení poruch
učení, chování, fóbií, stresů a strachů využívající aplikované kineziologie či rodinné konstelace.
Již druhým rokem u nás funguje
dětský divadelní soubor Vesna.
Vítány jsou zde všechny děti, ve
věku od 6–10 let a 11–16 let, které
mají chuť či sen si stoupnout na
„prkna, co znamenají svět“. Divadlo disponuje svým vlastním divadelním sálem a zázemím v centru
města Brna.

V rámci nabídky jazyků rozšiřujeme stávající škálu kurzů o dětskou výuku anglického jazyka
pro děti předškolního věku
a školního věku. Lektorka kurzu
se zaměřuje na práci s dětmi a pro
výuku využívá nejnovější pedagogické přístupy a metody.
Tělovýchovné dovednosti mohou
děti a mládež získávat ve Sportíku či sebeobraně pro dívky
a chlapce. Pohybově nadané děti
již od věku tří do devíti let, ve skupinkách podle věku, mohou získat taneční průpravu v kurzu
Balerínky. Děti budou věnovat
pozornost estetickému cítění
pohybu, jeho koordinaci a rozvoji
vlastní kreativity.
Dětem, dospělým i seniorům
nabízíme individuální i skupinovou výuku na hudební nástroje:
klavír, flétna, housle, kytara
a sólový zpěv.
Nově do naší nabídky přidáváme
kroužek Kreativní svět, který je
určen dětem ve věku 6–10 let. Děti
se seznámí s nejrůznějšími
výtvarnými technikami, mohou si
na vlastní kůži vyzkoušet, že kresba a malba není jedinou výtvarnou
technikou, i když je velmi rozšířena. Pro střední věk máme v nabídce velkou škálu tělovýchovných
kurzů probíhajících v dopoledních, odpoledních a podvečerních
hodinách. Navštěvovat u nás
můžete bodystyling, pilates,
jógu, power jógu, zdravotně
kondiční cvičení, sebeobranu
pro dospělé. Novinkou letošního
školního roku bude dopolední
tanec v kruhu žen, který se bude
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zaměřovat na celkové rozhýbání
těla s citem pro každého, navrácení vitality tělu i duši, bez ohledu
na věk.
Všem zájemcům jazykového
vzdělávání nabízíme výuku jazykových kurzů v anglickém
a německém jazyce v různých
pokročilostech. V případě zájmu
jsme připraveni otevřít také výuku
francouzštiny, španělštiny či
ruštiny.

Akreditované vzdělávání
V rámci akreditovaného vzdělávání otevíráme průběžně nové kurzy
pro pracovníky v sociálních službách se specializací na péči o děti
do 15 let včetně handicapovaných
nebo Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, s akreditací MPSV ČR podle zákona
108/2006 Sb., umožňující práci
v sociální sféře. V návaznosti na
toto vzdělávání nabízíme další
dovzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti kognitivního tréninku, psychomotoriky, první
psychické pomoci a psychohygieny a relaxačních technik. Novinkou
je možnost získání národní kvalifikační zkoušky v oblasti Lektor
dalšího vzdělávání.
Pro pedagogické pracovníky, ale
také pro zájemce z široké veřejnosti nabízíme škálu kreativních
kurzů s akreditací MŠMT ČR
a kurz hlavního vedoucího tábora.
Na základě projeveného zájmu
jsme zahájili projekt „Pečujeme
doma“, kde nabízíme rodinným
příslušníkům přednášky z oblasti
pečovatelské, psychologické,

Senioři mohou i nadále navštěvovat dámský klub a Vesna klub.
Pro zájemce o další vzdělávání
i v seniorském věku poběží 3. ročník projektu Fit v každém věku,
který je alternativou univerzity třetího věku. V rámci tohoto projektu
jsou pořádány přednášky na různá témata, která rozšiřují účastníkům jejich všeobecný přehled.
Velmi oblíbenou aktivitou pro
seniory a střední věk je kognitivní
trénink paměti, který lze navštěvovat ve dvou různých pokročilostech. Rovněž během školního
roku organizujeme jednodenní
výlety a vícedenní pobyty.

Příměstské tábory
a letní aktivity
V rámci prázdnin mohou děti využít příměstské tábory: Cesta
kolem světa v termínu 22. až
26. 8. 2016 a Mimoni ve Vesně
29.–31.8. 2016, či pobytové tábory: Letní táborová akademie
v Zásece v termínu 16.–23. 7.
2016, téma celotáborové hry
bude pro letošní rok na motiv oblíbeného příběhu Harryho Pottera
nebo využít nabídky táboření
v lesích u Olešnice v rámci projektu Soužití s přírodou v termínu
25.–27. 7. 2016. Na táborech zbývá již pouze pár volných míst.
Pro seniory a střední věk jsme na
letní období připravili intenzivní
jazykový kurz s angličtinou, rekreační pobyt na Vysočině v hotelu
Pavla. Léto společně zakončíme
jednodenním výletem – prohlídka
Slovanského hradiště v Mikulčicích, Templářských sklepů
a bylinkového ráje Sonnentor
v Čejkovicích 23. 9. 2016.
Aktuální rozpisy kurzů, programů
jednotlivých klubů a našich aktivit
naleznete na našich webových
stránkách www.vesnaspolek.cz
nebo se můžete přijít rovnou podívat k nám a aktivitu si rovnou
vyzkoušet. Naleznete nás na
Údolní 10 v Brně.
 Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová,
ředitelka Vesna, o. p. s.

Volný čas

O prázdninách se dá také hrát tenis, program může být doplněn
dalšími aktivitami
Tenisová škola Tallent zve
všechny holky a kluky od 4 do
15 let, začátečníky i mírně
pokročilé na sportovně-zábavný týden plný tenisu a zajímavých aktivit.
Pro děti je připraveno celkem
pět týdenních příměstských táborů, které probíhají vždy od
pondělí do pátku, a to v termínech
11.–15. července, 18.–22. července, 25.–29. července, 8. až
12. srpna a 15.–19. srpna. Rodiče
mohou pro své děti u každého tábo-

ra zvolit variantu buď pouze
s výukou tenisu, nebo tenis zkombinovaný s dalšími aktivitami (míčové hry, plavání, návštěva ZOO,
minigolf, bowling a mnoho dalšího).
Programu se mohou zúčastnit
i začátečníci, kteří tak mohou zjistit, zda je tenis bude bavit a mohou
to brát jako přípravu na výběr
mimoškolních sportovních aktivit
pro další školní rok. Další informace jsou k dispozici na webu
www.e-tabory.cz.


(rob)

Kultura

Ceny magazínu Musical-opereta získali Hana Holišová či Daniel Hůlka
Muzikálová herečka Hana Holišová nebo zpěvák a legendární
Dracula Daniel Hůlka jsou
čerstvými držiteli Cen magazínu Musical-opereta, které byly
historicky poprvé uděleny
28. května 2016 na Hudební
scéně Městského divadla
v Brně v rámci mezinárodního
festivalu Divadelní svět Brno.
Hana Holišová, hvězda brněnské
i pražské muzikálové scény, televizních seriálů a show Tvoje tvář
má známý hlas zabodovala v čtenářské anketě jako nejoblíbenější
muzikálová herečka roku 2015,
nejoblíbenějším hercem se stal
Daniel Hůlka. Divácky nejoblíbenějším muzikálem je Dracula
v nastudování Hudebního divadla
Karlín. Cenu odborné kritiky za
mimořádnou inscenaci roku 2015
si odnesl Petr Gazdík za režii
muzikálu Pískání po větru v Městském divadle Brno.
„Cena právě za tenhle muzikál
mne opravdu hodně překvapila
a potěšila zároveň. Jednak se
nejedná o čistě zábavnou show,
ale také v této inscenaci poprvé
hráli v dětských rolích moji synové
Josef a Adam. Kritici říkají, že mi
cenu vyhráli právě oni,“ usmíval
se během vyhlašování výsledků
před vyprodaným hledištěm
Hudební scény Petr Gazdík.
V divácké anketě redakce obdrže-

la celkem 4 491 hlasů, z toho
1 532 v kategorii nejoblíbenější
herec, 1 488 v kategorii nejoblíbenější herečka a 1 471 v kategorii nejoblíbenější muzikálová
nebo operetní inscenace. Pro
zajímavost můžeme uvést, že čtenáři zmínili 158 jmen herců
a hereček a tři desítky titulů premiérovaných od 1. ledna do
31. prosince 2015. Nejkvalitnější
inscenace z pohledu kritiků pak
vybírala desítka divadelních publicistů ve složení Ondřej Doubrava,
Josef Herman, Josef Hrubý,
Luboš Mareček, Michal Novák,
Jolana Nováková, Jana Paterová,
Vítězslav Sladký, Peter Stoličný
a Lenka Šaldová.
Poslední udílenou cenou je Bard
hudebního divadla, Cena redakční rady magazínu Musical-opereta. Tu letos obdržel dirigent
Arnošt Moulík (nar. 5. ledna
1935), který hudebnímu divadlu
zasvětil šedesát let uměleckého
života. Hudebně nastudoval
desítky titulů muzikálové i operetní literatury, dirigoval stovky
a možná tisíce představení
v divadlech po celé republice. Většinu své umělecké tvorby zasvětil
Státnímu divadlu v Brně (dnes
Národní divadlo Brno) a Hudebnímu divadlu Karlín. Byl u toho,
když začátkem 90. let začala
nová éra muzikálu v Čechách –
hudebně nastudoval legendární

první české uvedení Bídníků
v Divadle na Vinohradech i rockovou operu Jesus Christ Superstar
ve Spirále. Na sklonku své bohaté
umělecké kariéry dirigoval také
v Plzni a Ústí nad Labem. V současné době, pokud mu to zdravotní stav dovolí, stále diriguje
Polskou krev v Hudebním divadle
Karlín. Slavnostní předávání Cen
magazínu musical-opereta moderovala populární herečka Jana
Musilová společně s šéfredaktorem magazínu Vítězslavem
Sladkým. Brněnské publikum se
jako vždy postaralo o skvělou
atmosféru.
 (red)

Hana Holišová – Nejoblíbenější
herečka roku 2015. Foto Jef Kratochvil

Výsledky 1. ročníku Cen magazínu
Musical-opereta:
Nejoblíbenější herec roku 2015
(divácká cena):
1. Daniel Hůlka
2. Aleš Slanina
3. Jiří Mach
Nejoblíbenější herečka roku
2015 (divácká cena):
1. Hana Holišová
2. Andrea Zelová
3. Eva Burešová
Nejoblíbenější inscenace roku
2015 (divácká cena):
1. Dracula (HDK Praha)

2. Johnny Blue (MD Brno)
3. Mýdlový princ (Divadlo
Broadway Praha)
Mimořádná inscenace roku
2015 – Cena divadelních kritiků:
1. Pískání po větru (MD Brno)
2. Probuzení jara (DJKT Plzeň)
3. Mýdlový princ (Divadlo
Broadway Praha)
Bard hudebního divadla – Cena
redakční rady magazínu Musical-opereta:
Arnošt Moulík
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Ve Fait Gallery začal druhý výstavní blok
V polovině června byl ve Fait
Gallery, která sídlí na adrese Ve
Vaňkovce 2, zahájen II. výstavní
blok vernisáží tří samostatných
výstav výrazných osobností
současné české výtvarné scény Václava Stratila,Tomáše Bárty a Markéty Magidové. Stratilova bilanční výstava Krajiny
bude navíc prodloužena až do
podzimu 2016 a ve spolupráci
autora s kurátorem Jiřím Ptáčkem a Fait Gallery v některých
částech pozměněna a rozšířena o nová díla.

cího desetiletí definoval své výtvarné postupy do budoucnosti. Východiskem mu byly i pro práci
devadesátých a nultých let, jakkoliv
šrafování inkoustem mnohdy načas
zaměnil za vylepování ploch samolepicími páskami a k návštěvám
komunálního fotografického ateliéru začal příležitostně zvát i další
osoby. Od roku 1998 žije v Brně. Až
do loňského roku zde působil jako
vedoucí jednoho z ateliérů Fakulty
výtvarných umění v Brně. Také svoji
pedagogickou metodu zčásti založil
na různých režimech komunikace
s mladými tvůrčími osobnostmi.

Václav Stratil / Krajiny
Výstava Václava Stratila připravená pro Fait Gallery v Brně je příležitostí nahlédnout podruhé během
jednoho uplynulého roku do rozsáhlé výtvarné činnosti brněnského vizuálního umělce Václava
Stratila. Po loňské průřezové přehlídce Nedělám nic a jiné práce
v souvislosti s udělením Ceny
Michala Ranného, je výstava Krajiny druhou dílčí retrospektivou
tohoto významného představitele
českého malířství, kresby, performance a konceptuálního přístupu
k fotografii. Jejím základním východiskem se proto stal pokus o materiální odpověď na nevyhnutelnou
otázku, jak tento průřez odlišit od
minulé přehlídky.
Olomoucký rodák Václav Stratil
(*1950) na sebe výrazněji upozornil
během druhé poloviny 80.let svými
monumentálními „černými kresbami“. Jejich základním výrazovým
prostředkem bylo náročné šrafování plochy černým inkoustem. Společně s rozsáhlým autoportrétním
fotografickým souborem Řeholní
pacient z první poloviny následují-

Václav Stratil / Krajiny
15. 6.–30. 7. 2016
21. 9.–19. 11. 2016
Kurátor: Jiří Ptáček

Tomáš Bárta / Vnější
nastavení
Tomáš Bárta (*1982) vystudoval
malbu. V současnosti se kromě
malování, věnuje především kresbě a práci s objektem. Klíčovou
zkušeností pro něj byl v roce 2010
pobyt v Berlíně, odkud si přivezl
velkoformátové kresby a zájem
o intuitivní geometrii. Výrazně
barevné kvaše s tenkými černými
liniemi a prázdnými plochami, se
na několik let staly jeho nepřehlédnutelným poznávacím znamením.
V roce 2012 vystavuje v brněnské
Fait Gallery, kde poprvé intenzivně
rozvíjí prostorové řešení instalace.
Dvojrozměrné geometrické kompozice se mění v trojrozměrné
objekty, které jako by vystoupily
z plochy obrazu. Jeho dlouhodobý
zájem o stavební principy se tak
doslova zhmotňuje před divákem.

V následujících letech se opět vrací k malbě. Nejprve vytváří sérii
menších formátů, ve kterých zkouší možnosti kombinace abstraktních a konkrétních motivů
s využitím koláže. Později stejnou
metodu používá na velkoformátová plátna. Každý obraz přináší
zcela odlišné pojetí jak barevným,
tak kompozičním řešením. Přesto
můžeme v celé sérii pozorovat jednotící prvky, které se opakují a vracejí. Kromě stylizovaných listů
a tyčí, je to především autonomní
použití papírové lepicí pásky.
V současnosti se autor opět vrací
ke kresbě. Ovšem zcela opouští
barvu a pracuje pouze s černou
tuší a světlým podkladem papíru.
Tomáš Bárta / Vnější
nastavení
15. 6. – 30. 7. 2016
Kurátor: Jiří Havlíček

Markéta Magidová /
Tertium non datur
Jádrem výstavy Tertium non datur
je neobvyklá sbírka předmětů. Podmínkou pro zařazení do ní je totiž
metaforické označování předmětu
či jevu jako „třetího“ ve smyslu
odchylky od normy. Kabinetní instalaci sbírky doprovází video, v němž
mim Petr Biel zkoumá možnosti
pohybu po třech dolních končetinách.
Markéta Magidová sleduje roli jazyka v utváření myšlenkových struktur
a hodnotových systémů. U výstavy
Tertium non datur, nazvané podle
logického principu, který umožňuje
pouze dva pravdivé výroky, obrací
pozornost k vyloučené „třetí možnosti“. Zaměřuje se na pojmenová-

ní, která naznačují přebytečnost,
nedostatečnost, chybu, jinakost,
apod. Pozornost tak obrací k binárním principům lidského myšlení,
v rámci kterých je párovost brána
jako uspokojivý stav a ucelenost.
Bizarnost a komičnost jejího výstavního souboru ovšem nezakrývají,
že autorčiny intence jsou politické.
Přinejmenším jako polemika z petrifikovanými myšlenkovými schématy, kvůli kterým je odchylka
považována za nevýhodu, aniž by
byl prozkoumáván její potenciální
přínos.
Markéta Magidová (*1984) je intermediální umělkyní a spisovatelkou.
Ve svých uměleckých realizacích
kombinuje text a mluvené slovo,
materiální objekty, instalace, fotografii a pohyblivý obraz. Stále
významnější postavení přisuzuje
záznamům performativních vystoupení na hranici tance a pantomimy.
Vydala tři autorské knihy (Překlepy
a přehmaty, Domácí slovník, Překlad), přičemž právě Domácí slovník prezentovala v Brně i jako
samostatnou výstavu v galerii Kabinet TIC.
Markéta Magidová /
/ Tertium non datur
15. 6. – 30. 7. 2016
Kurátor: Jiří Ptáček
V rámci platformy LES (Laboratory
of Education and Synergy) představené na jaře, je ve Fait Gallery
zároveň připraveno několik workshopů pro děti, navázaných na práci
Václava Stratila:
úterý 12. července – Workshop pro
děti 2–6 let
sobota 23. července – Workshop
pro děti 6–12 let

Letní kino hraje na dvoře Městského divadla Brno již pošesté
Projekt Letní kino je součástí
festivalu Léto na dvoře Městského divadla Brno. Letošní
sezóna začíná v pátek 1. července uvedením kultovního
snímku argentinsko-španělské produkce Divoké historky.
Začátky červencových filmových
projekcí budou ve 21.30 hod.,
v srpnu potom od 21.00 hod.
Poslední projekce Letního kina

proběhne 28. 8. 2016. Jde již
o šestý ročník letního filmového
svátku, který je v Brně unikátní.
Jedná se vlastně o jakousi kinorestauraci pod širým nebem, kdy
se při sledování filmu běžně
obsluhuje a konzumuje. Projekci
technicky zajišťují odborníci
z Městského divadla Brno. Na
Letní kino se chystá více než 60
filmů. Připravena je i mokrá
varianta, kdy lze film sledovat ze
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zastřešené terasy. Vstupné je
pro letošní rok 95 Kč. Pětikoruna
z každé vstupenky bude věnována jako loni na konto Ligy
vozíčkářů a to na konkrétní sbírku, která pomůže zkvalitnit život
někomu, kdo to potřebuje.
Tradičně budou v nabídce
osvědčené i zcela nové tituly,
dramaturgie kina se ubírá směrem ke kvalitním filmům, na které
lze zakoupit práva pro veřejné

projekce. Na své si přijdou milovníci všech filmových žánrů.
Více informací naleznete na
www.letnikinobrno.cz.

(red)

Letní kino
na dvoře
Městského divadla Brno
1. července–28. srpna

Kultura

Měsíc autorského čtení navštíví dvaašedesát spisovatelů
z pěti zemí světa

Čestnými hosty Měsíce autorského čtení (MAČ) letos budou
španělští literáti, v červenci do
Brna přijede hned jednatřicet
spisovatelů a spisovatelek Španělského království.
Festival tak připomíná čtyřsté
výročí od smrti Miguela de Cervantes y Saavedra, s jehož
nesmrtelnou postavou Dona Quijota de la Mancha se podle Milana
Kundery narodilo velké evropské

umění románu. Měsíc autorského
čtení v Brně má svoji tradiční
základnu v Divadle Husa na provázku, zde po celý červenec denně poběží nepřeberná řada autorských čtení, debat a setkávání.
Letní atmosféru podtrhne jižní
temperament čestných hostů, ale
čtenáři se dotknou i autorů z Polska, Slovenska, Ukrajiny, nebo
České republiky. „Celkem se
v Brně letos představí dvaašedesát spisovatelů z pěti zemí světa,

je těžké vybrat jen tak pár jmen,
autoři nejsou rozinky,“ usmívá se
ředitel festivalu Petr Minařík. Přesto později některá prozradí: „Přijede bestsellerista Michal Viewegh, spolu s Milanem Kunderou
nejpřekládanější český autor Ivan
Klíma, pražský Brňan Arnošt
Goldflam, londýnská taxikářka Iva
Pekárková, laureátka letošní
Magnesie Litery Anna Bolavá
a další a další. Doporučuji ale
všem, aby s naprostým klidem při-

šli nadivoko, tedy i na ty autory,
o kterých v životě neslyšeli. To
bývají ta nejkrásnější překvapení,“ dodal. Ke Španělsku produkční zahraniční linie festivalu Renata
Obadálková jedním dechem
poznamenala: „Španělsko je
v evropském kontextu jedinečné
v pestrosti, kterou v sobě snoubí.
Surrealisté, interbrigadisté, Habsburkové, španělská vesnice, český film, je toho mnoho, co nás spojuje. Mač má být dalším dílkem do
mozaiky. Tím spíš, když stále více
mladých lidí ze Španělska přijíždí
do středu Evropy na zkušenou,
tím spíš, jestliže nám tu chybí tolik
ze španělštiny přeložených krásných knih. Španělsko je království, jehož literatura táhne.“
Literární festival Měsíc autorského čtení už sedmnáct let neodmyslitelně patří k Brnu. Tato červencová slavnost literatury
probíhá denně od 1. do 31. července.
Podrobnosti lze vysledovat na
internetových
stránkách
www.autorskecteni.cz.

(red)
Foto: David Konečný

Měsíc autorského čtení
1.–31. července
Divadlo
Husa na provázku

Botanickou zahradou zazní jazz

Loňský ročník se nesl v duchu puntíkované a vznikla fotografie všech
osob, co přišly v puntíkovaných šatech…
Dvanáctý jazzový večer v botanické zahradě je připraven na čtvrtek
4. srpna 2016 od 18.00 hod.

„Dámy i pánové v extravagantních
kloboucích i krásných šatech a se
slunečníky, vycházkovými hůlka-

mi i vějíři jsou vítáni! Letos všude
samí motýli. Klobouková show
Dámského kloboukového klubu
Dantes. Vstupenky nejsou v předprodeji, na každého se dostane,
na sedadlo není nárok, korzuje
se po zahradě,“ těmito poutavými
slovy zvou pořadatelé a dodávají,
že hrát bude skupina Bonbon
Jazz pod vedením Rudolfa Hájka.
Vstupné je 150 a 100 Kč.
Botanická zahrada nabízí v současné době bohatý celoroční program, který se skládá nejen z průvodcovské služby. V roce 2016 se
ještě připravují tyto akce: Prodejní
výstava kaktusů a jiných sukulentů (9.–16. září), Noc vědců –
Večerní prohlídka skleníků v rámci celofakultní akce s doprovod-

ným programem (30. září), Výstava citrusů a jiných subtropických
a tropických užitkových rostlin
(20.–23. října), Výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat – Tradiční prodejní
výstava spojená s prohlídkou
skleníků (11.–20. listopadu).

(rob)

Dvanáctý
jazzový večer
v botanické zahradě
čtvrtek 4. srpna
botanická zahrada
Přírodovědecké fakulty MU
Kotlářská 2
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Letní scénu Divadla Bolka Polívky najdete na nádvoří Staré radnice
Druhý blok potrvá od 25. srpna do
1. září a mimo jiné nabídne představení Like Shakespeare, Commedia dell’arte, Lordi a další.
Těšit se tak můžete na Bolka
Polívku, Milana Lasicu, Ondřeje
Sokola, Chantal Poullain, Annu
Polívkovou, Filipa Blažka, Ivanu
Chýlkovou, Pavla Kříže a další
skvělé herecké osobnosti.

(rob)

Divadlo Bolka Polívky letos připravilo vůbec poprvé Letní
divadelní scénu. A ne ledajakou! Letní scéna se koná ve
spolupráci s TIC města Brna na
nádvoří Staré radnice.
Stala se tak součástí již druhého
ročníku festivalu Léto na Staré
radnici – pestré směsice koncertů
všech žánrů, folkloru a nově také
divadla. Letní scéna nabídne divákům v době od 12. července do
1. září nejen představení Divadla
Bolka Polívky, ale i představení,
která jsou běžně k vidění pouze
na pražských letních scénách.
Prologem Letní scény se stane
představení Caveman, které můžete zhlédnout 12. a 13. července.

První blok poté startuje 3. srpna
domovským představením Divadla
Bolka Polívky – Podivné odpoledne

dr. Zvonka Burkeho a zakončuje
ho 16. srpna Rozmarný večer
Divadelního spolku Kašpar.

Letní scéna
Divadla Bolka Polívky
Nádvoří Staré radnice
12. a 13. července
3.–16. srpna
25. srpna–1. září

Do centra Brna se v srpnu opět sjedou flašinetáři z Evropy
Pouliční hudba konce 19. století i počátku 20. století vrátí
kolemjdoucí v centru Brna
o více než století zpátky.
V pondělí 15. a v úterý 16. srpna
2016 se setkají návštěvníci
Brna i jeho obyvatelé s flašinetáři, a to nejen z Moravy, ale
i z dalších koutů Evropy, např.
z Francie, Maďarska, Švýcarska, Polska či Slovinska.
Nejprve se účastníci VII. Mezinárodního setkání flašinetářů v Brně
sejdou na půdě organizátora akce
Technického muzea v Brně, kde
si budou předávat odborné zkušenosti. V odpoledních hodinách
pak po oba dny vyjdou do histo-

rického centra Brna. „Hra na flašinet byla u nás velmi populární.
Flašinetáři měli své publikum
a svou hrou vytvářeli specifickou
atmosféru ve velkých městech
i malých vesnicích,“ říká organizátor setkání Petr Nekuža z Technického muzea v Brně. „Někteří
hráči byli známými postavami,
mezi takové patřil třeba pražský
flašinetář Hais, který sbíral a skládal písně, v nichž reagoval na
události doma i ve světě.“ Závěr
setkání bude patřit benefičnímu
koncertu v Červeném kostele,
tedy v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského
na Komenského náměstí.

Šárka Motalová

Výstava přibližuje dramatické období stěhování národů
v Čechách a na Moravě
V přízemí Paláce šlechtičen na
Kobližné 1 je až do konce roku
k vidění výstava Poklady barbarů – Svět živých a mrtvých
doby stěhování národů.
Prezentace, jejímž základem je
stejnojmenná výstava Muzea
hlavního města Prahy, přibližuje
dramatické období takzvané
doby stěhování národů v Če chách a na Moravě, a to jak na
základě největšího českého

pohřebiště z 5. století n. l., prozkoumaného v Praze-Zličíně
v letech 2005 až 2008, tak na
základě významných nálezů
moravských, jednak z téhož
časového úseku (Blučina, Smolín), jednak o něco mladších
nálezů z langobardských pohřebišť (Borotice, Holubice). Výstavní projekt si klade za cíl přiblížit
návštěvníkovi období, kdy
z obrovského víru migrací
a posunů vznikají postupně nové

28
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2016

etnické celky, v nichž lze spatřovat základ současné podoby
Evropy. U příležitosti výstavy je
v prodeji kniha „Hroby barbarů.
Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“, jež byla vydána
jako katalog výstavy v Praze.
Mimořádně zdařilá publikace
čerstvě obdržela cenu za nejlepší knihu roku 2015 v soutěži Gloria Musaealis.
Vstupné na výstavu je 80 Kč
(plné), 40 Kč (zvýhodněné) nebo

200 Kč (rodinné). Otevřeno je
v úterý v čase 9.00–15.00 hod.,
od středy do pátku od 9.00 do
17.00 hod., o víkendu pak
13.00–18.00 hod.

(red)

Výstava Poklady barbarů
přízemí Paláce šlechtičen,
Kobližná 1
do 31. 12. 2016

Neziskové organizace

Firemní dobrovolníci pomohli v domově pro seniory
nání vypravili do domova pro
seniory, který provozuje brněnská pobočka neziskové organizace NADĚJE. Tam pomohli
s umýváním oken a sezónními
pracemi na zahradě.

Zaměstnanci firmy Sanmina si
koncem dubna opět vyzkoušeli,

jaké to je být dobrovolníkem. Na
jeden den se místo do zaměst-

Třináct dobrovolníků z jedné firmy
na jednom místě – to je 26 rukou,
které mohly pomáhat tam, kde
bylo třeba. A jejich výpomoc
opravdu přišla vhod!
Vedoucí domova, paní Milana
Novotná, si nasazení a energii
firemních dobrovolníků nemohla
vynachválit: „Jsme moc rádi, že
k nám tak šikovní a nadšení dobrovolníci přišli pomáhat. Bez nich

bychom některé zahradnické práce ještě dlouho neměli hotové.
Jsme za dobrovolnickou pomoc
velice vděční!“
Tato pomoc firemních dobrovolníků se uskutečnila v rámci projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, který realizuje nezisková
organizace Ratolest Brno. Projekt
stále běží a zapojit se do něj
můžete i vy!
Více informací naleznete na
www.ratolest.cz,
www.facebook.com/ratolestbrno
nebo
www.lavinadobrovolnictvi.cz.

Mgr. Radka Kšicová,
koordinátorka firem

Soutěž CO2 liga připravila děti na dopady změn klimatu v roce 2040.
Vyhráli žáci z Vlachovic na Zlínsku
Jak změní klimatická změna
život v roce 2040? Jak se připravit na sucho nebo šetřit
energií? Tyto a podobné úkoly
plnili během školního roku žáci
31 základních a středních škol
z celého Česka v rámci soutěže
CO2 liga. Dnes se v Brně utkalo
pět nejlepších týmů o vítězství.
Hlavní cenu CO2 ligy získal tým
žáků ze Základní školy Vlachovice na Zlínsku. Jedinečnou
soutěž pořádá Ekologický institut Veronica již pošesté, letos
byla poprvé celostátní. Cílem
soutěže je upozornit na to, jak
se do našich životů v budoucnu
promítne klimatická změna a co
můžeme dělat pro zmírnění
jejích dopadů.
Jednotlivé školní týmy plnily od
října 2015 do května 2016 úkoly
zaměřené na dopravu, energii,
bydlení, vodu nebo jídlo. Díky

tomu se dozvěděli o dopadech klimatické změny a přemýšleli, jaký
to bude mít vliv na jejich život
v roce 2040. Děti také měnily své
každodenní zvyky. Omezovaly
dopravu autem, méně plýtvaly jídlem, nakupovaly od místních farmářů nebo se snažily šetřit vodou
a méně topit.
„Na šetření vodou snad v životě
nezapomenu. Zkrátila jsem dobu
sprchování. Přestala jsem se tak
často koupat ve vaně. Studenou
vodu jsem neměla odvahu si na
sebe pustit. To mě trochu i mrzí.
Třeba najdu odvahu až časem.
Celkově se mi spotřeba snížila asi
tak o pětinu. Přestala jsem si čistit
zuby pod puštěnou vodou. Mám
z toho skvělý pocit, dokázala jsem
zase něco nového. A navíc to
nedělám jen pro sebe, ale pro
celou planetu Zemi,“ shrnula své
dojmy soutěžící Aneta ze Základní školy Vlachovice na Zlínsku.

Právě Základní škola Vlachovice
se ve finále umístila na prvním
místě. Druhou příčku obsadili žáci
základní školy z jihočeských Cehnic, na třetím místě skončil tým
Základní školy Benešov u Boskovic. Do finální pětice se probojovaly ještě tři školy, všechny ze
Zlínského kraje – Gymnázium
Lesní čtvrť Zlín, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm a Gymnázium Uherské Hradiště.
Soutěž CO2 liga byla součástí
rozsáhlého projektu, který se
zabýval dopady klimatické změny
na venkově. „Klimatická změna
a její dopady jsou pro soutěžící
děti dnes hrou. V budoucnu to
budou ale právě tyto děti, které
budou rozhodovat o dění ve svých
obcích. To, co v rámci CO2 ligy
poznají, jim pomůže, aby vedly
své obce k odolnosti proti dopadům klimatické změny,“ vysvětluje
Yvonna Gaillyová, ředitelka Eko-

logického institutu Veronica, který
je pořadatelem soutěže.
Ukázky nejlepších splněných
úkolů
najdete
na
http://co2liga.cz/rocnik-20152016, další informace k soutěži
pak na www.CO2liga.cz.
Soutěž proběhla v rámci projektu
„Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“ podpořeného grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Vítězné pořadí škol
1. ZŠ Vlachovice
2. ZŠ Cehnice
3. ZŠ Benešov u Boskovic
4. Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín
5. Gymnázium Rožnov pod
Radhoštěm
6. Gymnázium Uherské Hradiště
www.CO2liga.cz

(red)

Subventio pomáhá poškozeným při dopravních nehodách,
úrazech a obětem trestné činnosti
Skutečně nikdo z nás neví ani
netuší, zda se stane obětí
dopravní nehody, způsobí si
vlastní nešikovností úraz či
poranění nebo si přivodí pracovní úraz.
V roce 2015 šetřila Policie ČR celkem 93 067 nehod, při kterých se

těžce nebo lehce zranilo 24 426
respektive 2 540 lidí. Za rok 2014
je v ČR evidováno 40 358 pracovních úrazů.
Nejen bolest a pracovní neschopnost jsou důsledkem nehod a úrazů. Na každého člověka v této
situaci čeká s pojišťovnou nebo
viníkem nehody jednání o od-

škodnění. Bezplatná pomoc obětem úrazů a nehod s cílem, aby
se jim dostalo spravedlivého
odškodnění, bylo důvodem pro
vznik občanského neziskového
sdružení SUBVENTIO o. s. Našimi klienty jsou lidé, kteří utrpěli
újmu na zdraví při dopravní nehodě nebo pracovním úrazu, trpí

nemocí z povolání, kterým někdo
jiný úmyslně či z nedbalosti ublížil
na zdraví či jsou v blízkém poměru k osobě, která zemřela vinou
někoho jiného. Na www.podanaruka.cz získáte podrobnější informace.


(red)
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Sport

Běžci v brněnské AZ Tower přepisovali rekordy závodu
Schody AŽ nahoru

Vítězka ženské kategorie Lenka
Švábíková
Celkem 312 běžců zdolalo nejvyšší českou budovu, 111
metrů vysokou AZ Tower v Brně
v rámci druhého ročníku závodu Schody AŽ nahoru. A v obou
kategoriích padly 22. května
dosavadní nejlepší časy.
O ten ženský s hodnotou 3:06,36
se postarala Lenka Švábíková,
aktuálně vedoucí žena světového
poháru v Towerrunningu. „Jsem

Nejrychlejším z mužů byl Martin Tomica
moc spokojená, že jsem vyhrála.
Chtěla jsem sice běžet pod tři minuty, což se mi nepodařilo, ale bylo to
asi na úkor nedávného závodu
v Paříži,“ řekla vítězka. Za sebou
nechala loni nejrychlejší Petru
Veselou, která si i tak v rozběhu
vylepšila svůj čas o téměř 20 vteřin.
V mužské kategorii dominoval
rovněž běžec s mezinárodními
zkušenostmi ze závodního běhá-

ní do schodů Martin Tomica, který
zvítězil novým rekordním časem
2:31,83. „Jsem maximálně spokojený, protože jsem překonal traťový rekord. AZ Tower je na
běhání dobrá, schody nejsou
strmé, takže se dá běžet opravdu
rychle,“ hodnotil vítěz. Za sebou
nechal třetího Petra Fojtíka a druhého Lukáše Kučeru, vítěze dubnové Brněnské desítky. „Je vidět,
že i specialisté na dlouhé tratě,

jak Lukáš, tak třeba osmá v celkovém pořadí žen Lenka Kohnová z naší tréninkové skupiny
zvládli porci 631 schodů se ctí,“
uvedl hlavní organizátor Aleš
Čtvrtníček.
Každý závodník získal pamětní
medaili a mohl si na vrcholu AZ
Tower pořídit památeční fotografii.
K připomenutí závodu také bude
v atriu nejvyšší budovy vyvěšena
deska s nejrychlejšími časy, kterou organizátoři předali zástupci
managementu. Atmosféru zážitkového běhu si mohou všichni připomenout i na videozáznamu, na
který naleznou odkaz na webu
www.BehejBrno.com nebo na
facebooku. Na stejném místě jsou
zveřejněny i výsledky a zájemci
o běhání zde najdou i informace
o pravidelných trénincích a dalších akcích, jako je podzimní noční závod 5|10 mil Brnem v sobotu
24. září 2016.


Jana Pokorná

Sezóna 2015–2016 byla pro oddíl stolního tenisu
TTC Moravská Slavia Brno nakonec úspěšná

V červnu a červenci 2015 získala naše hala stolního tenisu
ve Vojtově ulici nový háv, a tak
již při příchodu k hale byl
pohled rozhodně optimističtější než v předchozích letech.
V takto zrekonstruované budově jsme během právě skončené
sezóny 2015 – 2016 opět bojovali na několika frontách. Od
1. ligy mužů, přes 2. ligu žen až
po turnaje dětí všech výkonnostních a věkových skupin.

V soutěžích dospělých jsme měli
celkem 7 týmů mužů a 1 tým žen.
V 1. lize mužů tvořili základ družstva Petr Handl, Petr Žoldoš
a nestárnoucí předseda oddílu
Marek Šmerda. Družstvo se pohybovalo v horším středu tabulky
a nakonec obsadilo 9. místo ve
dvanáctičlenné soutěži.Tahounem
družstva byl Petr Handl, nejlepší
stolní tenista Jihomoravského kraje, který byl celkově osmý nejlepší
hráč ligy a přidal i několik zajímavých výsledků, např. výhry nad
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bývalými čs. reprezentanty Jindřichem Panským a Milanem Orlowskim. Naopak zřejmě největší kaňkou v sezóně je sestup družstva
„C“ ze druhé do třetí ligy.
Družstvo žen se ve druhé lize pohybovalo v první polovině tabulky.
Sestavě – Lenka Bednářová (čtvrtá
nejlepší hráčka soutěže), Míša
Havlíčková, Tereza Hrdličková
a věkem ještě mladší žákyně Linda
Záděrová – se podařilo v závěru
vybojovat čtvrté místo, které díky
plánované reorganizaci 1. ligy žen
zaručilo postup kvalifikace. V kvalifikaci holky nezaváhaly, a tak se
mohou příští sezónu těšit na souboje v 1. lize.
Oddílová mládež se zúčastňovala
republikových, krajských, městských, ale i mezinárodních turnajů.
Za zmínku snad stojí účast Radka
Skály a Lindy Záděrové na mezinárodním mládežnickém turnaji
v Hodoníně, kde Radek dokonce
postoupil mezi nejlepších 32 kadetů. Turnaje se mj. zúčastnili i hráči
a hráčky z Asie.

Na mistrovství České republiky
staršího žactva se Radek Skála
probojoval mezi 8 nejlepších a Linda Záděrová mezi 16 nejlepších,
spolu však obsadili 2. místo ve smíšené čtyřhře, další medaile získali
ještě ve čtyřhrách, a to Radek druhé místo (s Onderkou z Ostravy)
a Linda třetí místo (se Stránskou
z Radimi).
Na mistrovství ČR mladšího žactva
vybojovala Linda Záděrová třetí
místo ve dvouhře, vítězství ve
čtyřhře (se Sommerovou z Prahy)
a druhé místo (s Morávkem ze
Strážnice).
Od konce září 2015 do konce května 2016 probíhal při našem oddílu
první ročník Městského střediska
talentované mládeže. Spokojenost
s tímto projektem vyjádřili jak
zúčastněné děti, tak jejich rodiče
i trenéři. Projekt by měl tedy pokračovat a snad přispěje ke zlepšení
a ještě většímu rozvoji stolního tenisu v Brně.

Libor Svoboda
Foto: Linda Záděrová

Sport

Další sokol letí na olympiádu do Ria!
Devatenáctiletý sportovní gymnasta David Jessen je synem
Hany Říčné, úspěšné brněnské
závodnice, československé
reprezentantky, olympioničky
a medailistky z mistrovství světa. David má amerického otce,
oba rodiče jsou profesionálními trenéry a rodina žije v USA.
V loňském roce maturoval a byl
přijat na Stanfordskou univerzitu
v Kalifornii. Nástup ke studiu si
však odložil o jeden rok, aby se
mohl plně věnovat gymnastice a
současně se k velké radosti svých
brněnských prarodičů rozhodl
reprezentovat Českou republiku.

Jeho prvním závodem v českých
barvách bylo loňské mistrovství
Evropy, po kterém následovalo
mistrovství České republiky, kde
získal první titul mistra republiky
ve víceboji. Nejdůležitějším loňským závodem však bylo říjnové
mistrovství světa v Glasgow ve
Skotsku. Zde se David z našich tří
zástupců umístil nejvýše a získal
i možnost bojovat o účast na olympijských hrách v kvalifikačním
závodě ve městě Rio de Janeiru
letos v dubnu. Tento závod se mu
zdařil a David se na olympijské
hry kvalifikoval. Osobním trenérem Davida je už pět let Vasilij
Vinogradov, kterého však musel

Na lince 55 jezdí autobusy
s cyklonosičem
Městskou hromadnou dopravou do Mariánského údolí
s kolem a pak dál na výlet.
Dopravní podnik města Brna
i letos provozuje autobusy
s cyklonosiči.
Na vybraných spojích linky 55 jezdí vozy SOR NBG 12 se speciálními nosiči, které pojmou až šest
kol. Do budoucna přitom dopravní
podnik uvažuje o nasazení cyklospojů i na jiné linky. „Tuto přepravu
kol jsme poprvé vyzkoušeli v loňském roce. Za čtyři a půl měsíce
jsme převezli víc než tisíc jízdních
kol. Věřím, že i letos budou cyklisté tuto službu hojně využívat,“
popsal generální ředitel DPMB
Miloš Havránek.
Nakládat a vykládat kola je možné
jen na následujících zastávkách:
Židenice, nádraží, Špačkova,
Zetor-smyčka, Novolíšeňská,
Jírova a Mariánské údolí, aby
nedocházelo k velkému zpoždění
spojů a k omezování ostatních
účastníků provozu. Tyto zastávky
jsou v jízdním řádu označeny
symbolem jízdního kola, označen

bude i autobus s nosičem. Vybrané zastávky jsou buď konečné
stanice, nebo zastávky, kde je
nakládání kol bezpečné.
„Kola si cestující nakládají sami,
řidič na ně dohlíží a kontroluje
upevnění. Následně kolo uzamkne. Majitel kola dostane žeton
s číslem, na základě kterého mu
pak bude kolo vydáno,“ doplnil
Zdeněk Jarolín, vedoucí technického odboru DPMB.
Upevněná kola jsou speciálně
pojištěna, navíc na ně může řidič
dohlížet pomocí kamery a monitoru. Ten mohou sledovat i cestující. Pro přepravu kol platí běžné
smluvní přepravní podmínky IDS
JMK. Cestující s předplatným
kupónem nic nedoplácejí. V jiných
případech je nutné pro kolo
zakoupit zlevněnou jízdenku.
Cyklonosiče na pět autobusů byly
nakoupeny s přispěním Evropské
unie v rámci projektu CIVITAS
2MOVE2, do kterého je DPMB
zapojen. Cena jednoho nosiče
byla 31 000 Kč.


Barbora Lukšová

David Jessen. Foto Sokol Brno I
v kvalifikačním závodě zastoupit
brněnský trenér Petr Hedbávný
ze Sokola Brno 1, jehož je David
členem, a kde při svých pobytech
v Brně trénuje. Podle slov trenéra
Hedbávného absolvoval David
závod s doznívajícími střevními
potížemi, ale i díky dobrému losu,
kdy byl ve skupině se dvěma americkými kamarády, se kterými se

vzájemně podporovali, se všechny sestavy dobře vydařily.
V současné době se David připravuje s českým seniorským
družstvem na mistrovství Evropy
v Bernu, které se koná ve dnech
25. až 29. května 2016.
Naše veřejnost ho může vidět ve
dnech 11. a 12. června na mistrovství republiky v třinecké sportovní
hale, kde bude obhajovat v loňském roce získaný titul mistra
České republiky. Poté ho čeká
závěrečná tvrdá příprava na
srpnové olympijské hry, kdy mu
budeme držet palce i pěsti.

Bc. Michal Doležel,
místostarosta Sokola Brno I

Prázdninových volejbalových
kempů pro děti se mohou
zúčastnit i úplní začátečníci
Volley team Tesla Brno ve spolupráci se sportovním klubem
Volejbal Brno o prázdninách
pořádají pro děti dva letní příměstské kempy se zaměřením
na volejbal a míčové hry.
Pobytový kemp v krásném biotopu rybníka v Říčanech u Brna
s ubytováním v přilehlém hotelu
se koná v termínu od 11. do
15. července. Dozor nad dětmi
budou mít trenéři a profesionální
pedagogové se zkušenostmi
s pořádáním školních vícedenních akcí, jako jsou kurzy, kempy
a zahraniční výlety.
Další akcí je „příměstský kemp“
v hale Tesla na Halasově náměstí
na Lesné, který je připraven od
18. do 22. července. „Zkušení trenéři a ligoví hráči vás budou učit
volejbal a beachvolejbal, navštíví
vás různé volejbalové osobnosti.
Rodiče určitě přivítají zařazení
zábavné anglické konverzace
s rodilým mluvčím do programu
přestávek mezi tréninky,“ zvou

pořadatelé. Oba kempy jsou jak
pro úplné začátečníky i pro pokročilé hráče ve věkových kategoriích 6–10 a 11–16 let. Více informací je možné získat
prostřednictvím e-mailu: volleyteambrno@gmail.com nebo na
facebookovém profilu www.facebook.com/volleyteambrno/.

(rob)

Pobytový
volejbalový kemp
od 11. do 15. července
Říčany u Brna

Příměstský
volejbalový kemp
od 18. do 22. července
Hala TJ Tesla Brno
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Inzerce

OSTEOPORÓZA – TICHÝ ZLODĚJ KOSTÍ
Ženám po menopauze nabízíme
bezplatné vyšetření hustoty kostí
Máte-li o toto vyšetření zájem, objednejte se na telefonu: 515 550 902 nebo 734 574 598
nebo pište na e-mail: ccbr.brno@ccbr.com
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