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ALEXANDER CHOUPENITCH
Alexander Choupenitch je šermíř – fleretista,
brněnský rodák běloruského původu, člen
klubu Sokol Brno I. Jako kadet a junior posbíral několik evropských i světových úspěchů,
letos v březnu se, po Grand Prix v Havaně,
kvalifikoval na olympijské hry v Rio de Janeiru. Jde o mimořádný úspěch – český šermíř
bude soutěžit pod pěti kruhy po dvaceti
letech. Alexander Choupenitch v současné
době žije převážně v Itálii a v Anglii. K jeho
zálibám patří hokej, hudba a hra na klavír.
K šermu ho, jak přiznává v rozhovoru, přivedla v dětství náhoda. „První dva roky se
mi vůbec nedařilo, končil jsem mezi posledními,“ říká brněnský olympionik a dodává:
„Dodnes si pamatuji, jak mě plačícího v šatně
maminka s trenérem přemlouvají, abych
u šermu zůstal.“
Pokračování na str. 15 a 30

Zelňáku
Trhy na estřeny
p
budou z strana 4
–
i
akcem

Z diskuse o areálu v Lerchově ulici vzešla spousta nápadů
Veřejná diskuse o budoucím
využití pozemku bývalých
kasáren v Lerchově ulici přinesla spousty netradičních
podnětů.
Značné množství nápadů, jak
využít bývalý armádní areál v Lerchově ulici, zaznělo ve čtvrtek 17.
března během veřejného setkání
vedení radnice městské části
Brno-střed s obyvateli žijícími
v sousedství této lokality. Diskusi,
která se odehrála na půdě Cyrilometodějské základní školy, si
nenechala ujít takřka stovka
občanů.
Návrhy ze strany obyvatel, jak s rozsáhlým
prostorem naložit, byly v poměrně širokém
Zveme občany na
14. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

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

rozmezí. Někteří diskutující zmínili, že by se
areál mohl využívat jako například klubovna
pro seniory, multifunkční hala, chráněné dílny,
centrum pro rodiny s dětmi anebo knihovna.
Další úvahy zahrnovaly drobné provozovny
jako třeba prodejnu květin, papírnictví, galanterii, opravnu obuvi, kadeřnictví a saunu.
Mnozí účastníci vcelku poklidné diskuse však
nepřijali za zcela adekvátní myšlenku využití
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prostoru pro byty, což vyvolalo
u dalších přítomných při veřejné
debatě spoustu emocí. Již dříve
totiž vznikla v Masarykově čtvrti
petice, kterou podepsali občané,
kteří si přáli nekomerční využití
areálu a požadovali volnočasové
centrum pro místní bez rozdílu
věku.
„V těchto dnech probíhá vyhodnocení hlasování o využití prostor
areálu a s výsledky budeme dále
pracovat. Půjde o jeden z podkladů, z nichž budeme vycházet při
rozhodování, co v areálu bude,“
uvedl starosta městské části
Brno-střed Martin Landa. Diskutující také upozornili na některé podněty, které by se daly
propojit anebo se duplují, jako třeba komunitní
centrum, spojení pedagogické školy, atd.
Ještě před diskuzí se do jindy uzavřeného
areálu v Lerchově ulici mohli všichni zájemci
přijít podívat a posoudit tak reálné možnosti,
jak by prostory mohlo jít využít.

Denisa Kapitančiková
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Komentovaná
Lipka o prázdninách
prohlídka ústředního zabaví řemesly
hřbitova
i dospělé

Děti budou točit
filmy o veřejném
prostoru
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Aktuality z radnice městské části Brno-střed

Nové hřiště na MŠ Úvoz 57

Děti z MŠ Úvoz 57 mohou
od dubna využívat novou
zahradu
Rekonstrukce zahrady byla zrealizována městskou částí Brno-střed na podzim roku 2015 tak,
aby odpovídala požadavkům na
environmentální výchovu. Po
zimě měly děti poprvé možnost
vyzkoušet všechny nové herní
prvky, schovat se v hobitím
domečku anebo si zadovádět na
nové skluzavce.
Finanční prostředky pro realizaci
byly získány z Operačního programu Životní prostředí. Projekt
byl nazván „Příroda na dosah –
přírodní zahrada“. Z uvedeného
operačního programu zrealizovala MČ také další dva projekty
rekonstrukce zahrad, a to: Projekt
„Zahrada splněných přání“ při
Mateřské škole „Na kopečku
u zvonečku“ Brno, Horní 17, p. o.
a projekt „Zahrada v podhradí“ při
MŠ Zdislava Brno, Pellicova 4,
p. o.

Na radnici proběhla
konference o problematice
domácího násilí
Odbornou konferenci o problematice ochrany dětí před domácím
násilím, která ve čtvrtek 7. dubna
proběhla ve společenském sále
radnice Brna-střed, uspořádalo
Oddělení rovnosti žen a mužů
spadající pod úřad ministra pro
lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jiřího Dienstbiera.
Do akce se zapojilo také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
a Úřad městské části Brno-střed.
Jednání se účastnili především
specialisté z orgánů sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD)
a dalších organizací, které působí

v oblasti ochrany dětí před domácím násilím. Cílem celodenní konference bylo hlavně sdílet příklady
z praxe, zejména pak z pozitivního řešení závažných případů, tzn.
jak efektivně pomáhat v případech, kdy děti jsou přímými oběťmi domácího násilí nebo vyrůstají
v rodině, kde k tomuto násilí
dochází.
Vzhledem k tomu, že podle sociologických průzkumů zažilo některou z forem domácího násilí až
32 % žen a Policie ČR každoročně eviduje přes 500 trestných činů
týrání osoby žijící ve společném
obydlí, přičemž ve většině těchto
případů dochází k násilí za přítomnosti dětí, jedná se o velmi
závažný celospolečenský problém.
V rámci konference vystoupila
řada odborníků ze spolupracujících institucí v uvedené problematice, tzn. zástupci z řad justice
a policie a nestátních neziskových
organizací. Součástí odborné konference byly také tematické workshopy zaměřené například na intervenční centra či práci s rodiči
v případech domácího násilí.

Rada schválila finanční
příspěvky pro pořádání
školní sportovní akce i pro
mezinárodní soutěž
mladých klavíristů
Poskytnout finanční příspěvek ve
výši 10 000 Kč se rozhodla rada
městské části Brno-střed na podporu uspořádání akce s názvem
Olympijský den. Sportovní událost organizuje 2. června tohoto
roku Základní škola a mateřská
škola náměstí 28. října v prostorách sportovního areálu Pod
Palackého vrchem. Celá akce
začne zahajovacím ceremoniá-

2
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

lem s vlajkami jednotlivých tříd,
nechybět bude ani symbolický
olympijský oheň. Sportovce prvního a druhého stupně budou v jednotlivých disciplínách hodnotit
v pozici rozhodčích přímo pedagogové školy. Následující den
budou na slavnostním vyhlášení
odevzdány ceny nejlepším sportovcům ze všech věkových kategorií a nejlepším třídním kolektivům.
Ráda také schválila poskytnutí
finančního daru vítězi mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let – AMADEUS 2016. Klavírní soutěž
s dlouholetou tradicí patří
k významným kulturním událostem a letos se bude konat ve
dnech 13.–14.října. Stejně jako
v loňském roce převzal starosta
městské části Brno-střed záštitu
nad touto soutěží, stejně jako
věnování finanční ceny vítězi ve
výši 5 000 Kč.

Radnice si vyslechla
Příběhy našich sousedů
Vyhlášení výsledků projektu Příběhy našich sousedů pro žáky
osmých a devátých tříd proběhlo
ve čtvrtek 31.března 2016 v odpoledních hodinách ve společenském sále radnice Brno-střed.
Do projektu, který již probíhá třetím rokem, se letos zapojila také
městská část Brno-střed, jejíž
místostarostka Michaela Dumbrovská na slavnostním vyhlášení
pozdravila všechny školáky
a poděkovala jim za jejich skutečný zájem o účast v ojedinělém
projektu.
Projekt „Příběhy našich sousedů“
je vzdělávací projekt neziskové
organizace Post Bellum pro žáky
osmých a devátých tříd. Ti se za

Příběhy našich sousedů

doprovodu svých učitelů a lidí
s Post Bellum na několik měsíců
stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za
úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy
a nakonec vytvořit rozhlasovou,
televizní nebo psanou reportáž či
dokument. Někteří podle příběhu
kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci
pro spolužáky, další se vydají do
Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku
do rozhlasové reportáže.
Nakonec musí vystoupit před
publikem a výsledky své práce
představit veřejnosti a odborné
porotě. Výsledky jejich práce jsou
k zhlédnutí na webových stránkách projektu.

Učitelem roku se stal
i pedagog z naší městské
části
U příležitosti Dne učitelů, který se
slaví 28. března, na výročí narození „učitele národů“ Jana Amose
Komenského, uspořádal včera
brněnský magistrát slavnostní
předávání cen Učitel roku pedagogům z brněnských škol.
Jedním z oceněných byl i Jiří Stibor ze základní a mateřské školy
na Křídlovické ulici, příspěvkové
organizace naší městské části.
Dlouhodobě pracuje ve formě
výchovného a vzdělávacího procesu, kde je nutné uplatnit především tzv. Daltonský plán vzdělávání. Ve své konkrétní sféře
vyučování se významně podílí
vlastní praxí na péči o žáky mimořádně nadané i o ty studenty, kteří
potřebují vlastní specifický vzdělávací proces.
Ocenění mu předala 1. náměstkyně primátora Klára Liptáková,
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Jiřímu Stiborovi (vlevo) popřál k ocenění Učitel roku i starosta Martin
Landa
gratulaci obdržel i od starosty
městské části Martina Landy
a 1. místostarostky Michaely
Dumbrovské.

Zřízení přístřešku
u obřadní síně na
ústředním hřbitově
Rada městské části souhlasila
s investičním záměrem zřídit
přístřešek u hlavního vstupu do
Obřadní síně na ústředním hřbi-

tově města Brna ve Vídeňské ulici.
Tato síň, která je chráněnou budovou, je dílem architekta Bohuslava Fuchse. V současné době se
před vstupem do Obřadní síně
nachází pouze menší nadedveřní
stříška, která slouží jako zavětří.
Nedostatečné zázemí před vstupem, respektive neexistence
zastřešení chránící před nepřízní
počasí, je dlouhodobě kritizováno
pozůstalými, kteří čekají na

Zpevněná cesta na koupaliště Kraví hora
poslední rozloučení se svými blízkými. Realizace přístřešku by tak
výrazně zvýšila komfort pozůstalých při obřadu.

Místo vyšlapané pěšiny
vede k bazénu zpevněná
cesta
Příznivci plavání donedávna využívali jako nejkratší možnou trasu
z náměstí Míru na bazén či koupaliště ve Sportovním a rekreačním

areálu na Kraví hoře vyšlapanou
pěšinu, která navazovala na cestní
síť v parku. Nyní městská část Brnostřed pěšinu zpevnila. Tato drobná
úprava umožní chodcům větší
komfort, a to především v deštivých
dnech a zimním období. Souběžně
vedená pěšina bude zatravněna,
aby se celkový kladný dojem z této
části parku umocnil a současně
bylo zřejmé, kudy chodit a kudy ne.

Denisa Kapitančiková

Vedení radnice městské části Brno-střed se dohodlo s provozovateli
na poplatcích za restaurační zahrádky
V úterý 22. března proběhlo ve
velmi pozitivním a konstruktivním duchu další společné jednání vedení radnice městské
části Brno-střed se zástupci
provozovatelů restauračních
zahrádek v centru města.

„Na základě vzájemných podnětů
se tato pracovní skupina dohodla
na úpravě výši poplatků za restaurační zahrádku, přičemž cena
za zahrádku v městské památkové rezervaci bez podesty bude
činit 4 Kč za metr čtvereční a za
zahrádku s podestou 6 Kč za
1 m2. Co se týče výše poplatků
za restaurační zahrádku bez
podesty mimo historické jádro
centra, bude částka 3 Kč za 1 m2
a s podestou 4 Kč za 1 m2, přičemž v místech, kde bez podesty
zahrádku nelze provozovat, bude
sazba stejná jako za zahrádku
bez podesty,“ informoval starosta
městské části Brno-střed Martin
Landa.
Podstatné bylo srovnání podmínek pro všechny provozovatele
tak, aby byl výsledek pro všechny
skutečně spravedlivý. Nově bude

každý provozovatel zahrádky platit jednotnou sazbu za den
a metr čtvereční.
„Za zásadní výstup z našeho jednání považuji to, že u zahrádek,
kde sklon terénu, výrazné
povrchové nerovnosti, rozdíl mezi
silnicí a chodníkem, případně
požadavek z hlediska bezpečnosti vyžaduje vybudování
podesty, bude aplikována základní sazba ceny, tzn. 4, resp.
3 Kč/m2. Vyšší tarif bude uplatňován tam, kde provozovatel podestu mít jednoznačně nemusí,
ale bude ji chtít. Platební podmínky budou upravené tak, aby provozovatelé nemuseli platit celý
zábor dopředu, ale ve třech splátkách,což znamená platbu na dva
měsíce, a to v těch případech, že
měl z historického hlediska provozovatel dobrou platební morálku. Dále jsme se shodli na tom,
že tam kde to je možné, nebudeme preferovat podesty jako trend,
ale je na straně města připravit
povrchy a např. zápustě tak, aby
zahrádky byli komfortní,“ doplnil
za provozovatele restauračních
zahrádek Zdeněk Sklenář.

Další shodou na úterním jednání
bylo schválení dalšího postupu
pro vytvoření definitivní podoby
metodiky ve spolupráci všech
zúčastněných, která však bude
pro letošní rok pouze přechodnou
tak, aby se jednak vyšlo vstříc stávající podobě zahrádek a pak
také, aby se na základě konkrétních připomínek mohly v následujících letech zapracovat zkušenosti a odpovídající náležitosti.
Restaurační zahrádky je nově
možno provozovat v průběhu
celého roku, což předchozí vyhláška neumožňovala.
Kromě vedení radnice a zástupců
provozovatelů zahrádek ale stále
probíhají jednání i s dalšími dotčenými subjekty, které do procesu
povolování vstupují, jako například Brněnské komunikace, policie, zástupci nevidomých a jinak
handicapovaných občanů. Výsledná podoba metodiky by tak
měla mít v budoucnu delší dobu
platnosti.
„Při našich dalších jednáních této
pracovní skupiny budeme stále
dolaďovat další nezbytné detaily,
tak, aby sice vyhovovaly všem

provozovatelům restauračních
zahrádek, nutné však skutečně
bude, aby byl respektován příjemný a adekvátní vzhled městské
památkové rezervace,“ sdělil radní pro výstavbu a územní rozvoj
Petr Bořecký.
„Za opravdu nejdůležitější považuji, že se ujednotil postup srovnání podmínek pro všechny tak,
aby to bylo férové a spravedlivé
ke všem provozovatelům. Městská část pracuje na tom, aby zjednodušila administrativu, kterou
každoroční povolování zahrádek
provází. Právě z těchto důvodů
jsme se podíleli na workshopu
Kabinetu informačních studií
a knihovnictví Masarykovy univerzity, který se tématu restauračních zahrádek a zjednodušení
administrativy věnoval. Předpokládáme, že již od příští sezóny
by restauratéři nemuseli obíhat
několik institucí, ale vše by mnohem jednodušeji vyřídili pouze
z jednoho místa, případně přes
internet,“ uvedla místostarostka
Jasna Flamiková.


Denisa Kapitančiková
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Trhy na Zelňáku budou v květnu patřit chřestu i rodině

Chutnalo i dětem…

První z letošních akcí byla věnována medvědímu česneku
V polovině dubna proběhla na
Zelném trhu první z akcí, které
mají v letošním roce obohatit
provoz Trhů na Zelňáku. Malý
food festival byl věnován populární surovině – medvědímu
česneku. V květnu program pokračuje: ve dnech 13.–14. května zde bude další část seriálu
Vivat Zelňák, tentokrát s příchutí chřestu, a o týden později,
tedy v sobotu 21. května „Family Fest“.

Vivat Zelňák – Chřest
Chřest zažívá už několik let návrat
ke své dávné slávě, kdy ho lidé
nazývali králem zeleniny. Letos
bude mít svůj dvoudenní svátek
v Brně na Zelném trhu. V pátek
13. a v sobotu 14. května se bude
konat druhý díl ze seriálu Vivat
Zelňák, který spolupořádá MČ
Brno-střed a který je oslavou
sezónního ovoce a zeleniny.
„Přijďte se podívat a hlavně ochutnat, co všechno se s chřestem
a z chřestu dá udělat. Stejně jako

v případě slavnosti medvědího
česneku, která se konala v dubnu,
budou i tentokrát na místě stánky
restaurací s chřestovým menu,
prostor dostanou i amatérští nadšení kuchaři a prodejci výrobků
z chřestu,“ zve Raed Kahwaji,
spolupořadatel festivalu Vivat Zelňák.
Návštěvníci festivalu se také
mohou přiučit, jak chřest připravit.
To se dozví od Věry „Věrušky“
Strnadové na kuchařské show,
která se bude konat v pátek od
čtyř hodin odpoledne.
Festival zpestří vystoupení pouličních muzikantů i reprodukovaná hudba v podání DJ Cliché,
v sobotu se opět bude hrát představení pro děti.
„Provoz stálého tržiště nebude nijak
omezen – tyto doprovodné akce se
budou konat většinou v horní části
náměstí, jejich smyslem je dění na
Zelňáku obohatit,“ vysvětlila záměr
městské části Brno-střed její místostarostka Jasna Flamiková. Festival
Vivat Zelňák věnovaný chřestu
začne po oba dny v 9.00 hodin,
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v pátek se předpokládá provoz do
21.00 hodin, v sobotu pak do 15.00
hodin. Jeho doprovodný program
je plánován 13. května od 15.00
hodin, o den později od 11.00
hodin.

Family Fest
V sobotu 21. května se na Zelném
trhu od 9.00 do 16.00 hod. uskuteční rodinný festival Family Fest.
Akce je pořádána k příležitosti
Mezinárodního dne rodiny, který
každoročně připadá na 15. květ-

na. Akce tohoto typu je určena pro
celou rodinu, srdečně jsou zváni
rodiče, děti a také prarodiče.
V rámci zábavného programu se
návštěvníci mohou těšit nejen na
kulturní program, ale také na
rodinné doprovodné aktivity. Na
stáncích, které budou celou akci
doplňovat, najdete nejen občerstvení, ale také řadu dalších
výrobků či služeb.


(rob)

Plánované akce na Trzích na Zelňáku v r. 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•

13.–14. května: Vivat Zelňák – chřest
21. května: Family Fest
17.–18. června: Vivat Zelňák – jahody a třešně
13. srpna: Festival RAW a zdravé stravy
19.–20. srpna: Vivat Zelňák – ovocné a netradiční zmrzliny
9.–10. září: Vivat Zelňák – rajčata, jablka a hrušky
30. září–1. října: Brněnský biojarmark
7.–8. října 2016: Vivat Zelňák – brambory

Více informací najdete na www.trhynazelnaku.cz
Změna programu vyhrazena!

Informace z radnice

V Brně se začaly objevovat dopravní značky K+R
Dopravní informativní provozní
značka „K + R“ je na základě
vyhlášky ministerstva dopravy
v platnosti již od roku 2010.
V Brně se však začala objevovat až v poslední době.
Dopravní značka „K + R“ označuje parkoviště nebo parkovací místa, na kterých lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení
osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob.
K+R znamená v angličtině „Kiss
and ride“, v českém překladu tedy
„Polib a jeď“.
Tato dopravní značka umožňuje
řidičům motorových vozidel
zastavit na určeném místě
a umožnit spolucestujícím nerušené vystoupení z vozidla.
Dopravní značka však neumožňuje stálé a souvislé parkování.
Po vystoupení osob z vozidla

musí řidič parkovací prostor opustit a své vozidlo umístit na parkoviště k tomu určené. V případě
centra Brna je značka nově umístěna například u hlavního nádraží,
kde jsou k dispozici dvě takto
označená parkovací místa. Dále
se počítá s postupným osazováním u základních škol, poprvé
byla na Brně-střed využita
u základní školy na Bakalově
nábřeží.
Kromě parkování v režimu K + R
mohou řidiči také narazit na značky „P + R“ (park and ride – zaparkuj a jeď). Symbol „P + R“ označuje parkoviště, ze kterého lze
pokračovat v jízdě prostředkem
hromadné dopravy osob, jde tedy
především o tzv. záchytná parkoviště.


(rob)

Městská část Brno-střed zahájila opravy bytů
Do první etapy rekonstrukcí je
zařazeno 60 bytových jednotek.
V letošním roce byla zahájena
nová etapa oprav a přidělování
bytových jednotek v městské části
Brno-střed. První opravy byly
zahájeny již v lednu tohoto roku,
kdy do série oprav byly vybrány
bytové jednotky v ulicích Tučkova,
Zahradníkova, Botanická a Bayerova.
Vlastní realizaci obnov bytů předcházela projektová příprava, která
byla zpracována do standardů

odpovídajících současným požadavkům na pohodlné a ekonomické nájemní bydlení. Do konce
března se takto podařilo opravit
čtyři bytové jednotky, které tvoří
první úspěšné výsledky nově
nastaveného trendu oprav z úrovně MČ Brno-střed.
„Do této první etapy je zařazeno
celkem 60 bytových jednotek, přičemž realizované opravy prvních
bytových jednotek v sobě zahrnuly jak byty 2 +1, 3 + 1, tak i byty
typu svobodáren. Při rekonstrukci
bytů byl kladen důraz na standardy vybavení odpovídající 21. sto-

letí. Všechny byty, kromě účelně
vybavených koupelen, jsou rovněž vybaveny kuchyňskou linkou
a to proto, abychom potenciálním
nájemcům co nejvíce usnadnili
zahájení užívání těchto nájemních bytů a eliminovali tak požadavek na další stavební práce
spojené s osazením a zprovozněním kuchyňských linek,“ uvedl
místostarosta Jiří Švachula.
Finanční náročnost oprav těchto
bytů odpovídala současným trendům a oproti rekonstrukcím prováděným na vlastní náklady
nájemců proběhla naprosto trans-

parentně. Drobnou komplikací při
provádění bytových oprav je
neúčelně zdlouhavý proces realizace zadávání stavebních prací
prostřednictvím otevřeného formátu zadávání zakázek v tzv. Ezak systému (elektronický nástroj
pro zadávání veřejných zakázek).
Mezi tyto první realizované byty
patří: Tučkova 38 (byt č. 7),
Zahradníkova 13 (byt č. 7), Botanická 23 (byt č. 12), Bayerova 5
(byt č. 31).


Denisa Kapitančiková

Rada razantně zpřísnila přístup k těm, kteří neoprávněně
užívají nebytové prostory po skončení nájmu
Městská část Brno-střed bude
vymáhat po podnikateli Kamilovi Pochylém 10 milionů
korun.
Již více než dva roky po ukončení
smlouvy využívá brněnský podnikatel Kamil Pochylý pronajaté
obchodní prostory v centru města
na rohu ulic Zámečnická a Veselá.
Na zaslanou výpověď a následnou výzvu k vyklizení a předání
prostor nereflektoval. Za prodejní
prostory o výměře zhruba 850

metrů čtverečních platí radnici
pouhých cca 105 525 korun ročně. Tržní nájem těchto prostor je
však podle posudku soudního
znalce pětadvacetinásobný, konkrétně 3,8 milionu ročně. Radnice
městské části Brno-střed proto
zaslala bývalému nájemníkovi
předžalobní výzvu, ve které požaduje zaplacení rozdílu mezi
tržním a skutečně placeným nájmem, a to za celou dobu, kdy podnikatel prostory využívá bez
nájemní smlouvy.

Bývalý nájemce užívá nebytový
prostor od 1. července 2013 bez
právního důvodu a za jeho užívání
platí pouze částky odpovídající
měsíčnímu nájemnému sjednanému dřívější, nyní však již
neplatnou, smlouvou o nájmu.
Z toho důvodu již čelí také žalobě
Městské části Brno-střed na vyklizení obchodních prostor.
Vzhledem k tomu, že cena obvyklého nájemného v dané lokalitě
mnohonásobně převyšuje uživatelem zaplacenou částku za uží-

vání prostor, jedná se v případě
podnikatele o bezdůvodné obohacení vůči městské části Brno-střed. „Pokud dotyčný nezaplatí
v krátké době svůj dluh, tak ho
samozřejmě zažalujeme o dlužnou částku, která činí již více než
10 milionů korun. Stejný postup
zvážíme i u dalších podobných
nájemníků v městské části Brno-střed,“ uvedl radní Svatopluk
Bartík.


Denisa Kapitančiková
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Stromy do města patří. Chloubou městské části
je letitá alej jerlínů na Baštách
ní, zasolení půdy a sucho, jiné
jsou odolnější k napadení škůdci
či chorobami. Jako poměrně odolné dřeviny do zastavěného městského prostředí lze označit např.
javor babyku, akát v různých tvarově odlišných kultivarech, habr
ve sloupovité formě, z okrasných
třešní se v průběhu času osvědčil
tradiční kultivar Kanzan.

Délka dožití stromů se
zkracuje

Alej jerlínů na ulici Bašty
Na veřejných projednáních,
která jsme připravili v souvislosti s chystanými úpravami
a revitalizacemi vnitrobloků,
parků, parčíků a dalších prostranství, opakovaně od obyvatel zaznívá, jak moc je pro ně
důležitá zeleň v okolí jejich bydlišť, a vzrostlé stromy především.
O zeleň v naší městské části se
stará Odbor životního prostředí
ÚMČ Brno-střed (část parků
a ostatní zeleň) a příspěvková
organizace města Brna - Veřejná
zeleň, která pečuje o větší parky
a uliční stromořadí. Právě těm
věnujeme dnešní text.

Proč v některých ulicích
stromy chybějí?
Často od obyvatel Brna-střed
zaznívají dotazy, proč se na některých místech stromy nevysazují, i když tam v minulosti bývaly.
Častou příčinou jsou pod
povrchem umístěné inženýrské
sítě, kde je třeba podle norem
dodržovat ochranná pásma, nebo
plánovaný stavební zásah do ulice v horizontu zhruba pěti let.
U rekonstrukcí ulic se snažíme
prosazovat, aby zde stromy byly
a aby zároveň měly pro svůj růst
dostatek prostoru. V některých
lokalitách pak Veřejná zeleň
nemůže stromy v ulicích vysazovat proto, že se nejedná o pozemek města. Nejčastěji tyto
pozemky spadají do správy státu
(Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových). To se týká

např. části ulic Botanické, Bayerovy, Tučkovy, Mendlova náměstí,
ulice Tvrdého, Lidické, Kotlářské
a dalších. V těchto případech je
snaha ze strany města pozemky
získat do svého majetku a správy.

Nově vysazené stromy
Pro výsadbu je vhodným termínem jaro a podzim, ze zkušeností
z minulých let je však preferovaný
podzimní termín. Jaro bývá kratší,
mívá extrémně rychlý nástup
a ujmutí sazenic je problematičtější. Na jaře jsou tedy prováděny
pouze nezbytné výsadby – předepsané náhrady za pokácené stromy, výsadby navazující na opravy
ulic nebo doplnění uhynulých či
vandaly zničených stromů v centru města (např. náhrada za zlomený platan v přednádražním
prostoru). Na podzim 2015 bylo
Veřejnou zelení města Brna, p. o.
v uličních stromořadích na Brně-střed vysázeno celkem 54 stromů.

Historie, prostor a odolnost
Při volbě druhu stromů určených
k vysazení je zohledňovaná historická stopa – snahou je navázat
na v dané ulici již vysázený druh.
Významnou roli hrají prostorové
možnosti ulic – šířka, vzdálenost
místa výsadby od domů, přítomnost sloupů veřejného osvětlení,
trakčního vedení i podzemní podmínky nutné pro kvalitní zakořenění.
Neméně důležitým faktorem jsou
vlastnosti prostředí a schopnosti
dřevin se na ně adaptovat. Některé stromy lépe snášejí zadláždě-
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S ohledem na měnící se prostředí
ve městech se zcela viditelně
zkrátil i věk dožití stromů, a to
v důsledku úbytku volné plochy
na úkor zadláždění. Následkem
je menší kořenový prostor pro
stromy se všemi negativními
dopady – méně prostoru pro kořeny a tedy růst, výživu, zásobu
vody.
Zpevnění ploch a zástavba má za
následek změnu místního klimatu
– menší vzdušná vlhkost, větší
výkyvy teplot, prašnost, menší
odolnost vůči chorobám a škůdcům. Na to stromy logicky reagují
zkrácením svého životního cyklu,
odhadovaná délka života stromu
vysazeného v zadlážděném
městském prostředí je 50 let, tvarové kultivary stromů se dožijí třeba jen 20–30 let.
Proto je snahou chránit stávající
dospělé stromy, protože na jejich
místě už pravděpodobně nikdy
nevyroste podobně vzrostlý a letitý exemplář.

Pozoruhodné stromy v MČ
Brno-střed
Kombinací věku a dobré vitality
se může pochlubit třeba alej jerlínů na ulici Bašty (odhadovaný
věk 150 let), výraznou dominantou jsou tři mohutné javory na ulici
Arne Nováka, památný platan
v ostrůvku uprostřed vozovky ulice Benešovy. Velmi významná
a hodnotná je dvojřadá alej lip na
třídě Kpt. Jaroše a jírovce na ulici
Hlinky. Stromy v obou alejích sice
postupně odumírají, ale je snahou
pravidelnými dosadbami udržet
obě aleje v kompletním počtu.
Raritou je také např. jeřáb oskeruše na ulici Vídeňská.
V parcích se najde více podobných stromů, ty však mají nesrov-

natelně lepší podmínky pro život.
K parkům se vrátíme v některém
z dalších čísel zpravodaje.

Města stromy potřebují
V letním období, kdy se teploty
dokázaly v posledních extrémně
horkých létech vyšplhat až na
42 °C ve stínu, se v ulicích bez
vegetace dalo naměřit nad chodníky 60–70 °C. Přitom středně velký listnatý strom (lípa, buk, dub,
javor, kaštan a další) dokážou
v létě odpařit až 400 litrů vody za
den. To znamená, že takový strom
funguje jako geniální klimatizační zařízení. Nejenom že strom ve
svém okolí zvlhčí vzduch, ale
odparem vody dochází také
k razantnímu snížení okolní
teploty. Stromy zároveň snižují
prašnost (některé studie udávají
zachycení až 80% polétavého
prachu v jejich okolí), zabraňují
tvorbě nebezpečného přízemního
ozónu. Pokud bychom místo stromu instalovali klimatizační zařízení stejného výkonu a měli jeho
provoz (energie, voda) uhradit,
dostali bychom se na částku
v řádech desítek, možná i stovek
tisíc Kč ročně a to nepočítáme vliv
na zlepšení zdraví obyvatel.
Důležité je i optické oddělení silnic
od obytných částí či chodníků
a zvýšení estetického vnímání
intravilánu měst. Studie britských
výzkumníků vedou navíc k závěrům, že nejen větší zelené plochy,
ale i stromy na ulicích mohou
zlepšovat duševní zdraví obyvatel
v jejich okolí.

Tipy na výsadbu stromů
Pokud víte o místě, na kterém by
podle vašeho mínění bylo vhodné
vysadit nový strom, dejte nám
vědět na adresu: Městská část
Brno-střed, Útvar 3. místostarostky, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
nebo telefonicky na čísle 542 526
341. Prověříme, zda majetkové
a technické podmínky výsadbu
v této lokalitě umožní a pokud
ano, učiníme potřebné kroky
k vysazení stromu.

Mgr. Jasna Flamiková,
3. místostarostka MČ BS
za přispění
Ing. Alexandry Koutné,
VZmB, p.o.
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Rekonstrukce vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická,
Ypsilantiho na Starém Brně vychází vstříc požadavkům obyvatel

Stávající stav

Návrh

Stávající stav

Návrh

Městská část Brno-střed vyslyšela požadavky obyvatel a rozhodla se připravit zásadní úpravu obytného vnitrobloku mezi
ulicemi Poříčí, Zahradnická,

Křídlovická,Ypsilantiho na Starém Brně. Jedná se o veřejně
přístupný prostor za staršími
bytovými domy využívaný
k pobytu i hrám dětí.

V říjnu loňského roku proběhlo
veřejné setkání s občany, které
pomohlo formulovat zadání pro
prvotní studii úpravy. Celkově je
vnitroblok v nevyhovujícím stavu. Je nutná celková úprava
a studie je prvním krokem
k rehabilitaci tohoto cenného
místa.
Cílem studie bylo navrhnout řešení, které by zvýšilo bezpečnost
a atraktivitu pobytu ve vnitrobloku.
Mezi hlavní řešené problémy
patří:
– technický stav herních ploch
s okolím, cest a mobiliáře
– nevyhovující stav vegetace
– nedostačující psí výběh
– nedostatečné veřejné osvětlení
– zcela nevhodný vstupní prostor, nelegální parkování
Na základě zadání byl vypracován koncept úpravy ve dvou variantách a studie byla dokončena
podle vybrané varianty odsouhlasené na veřejném setkání občanů v listopadu loňského roku.
Podle přání místních obyvatel bude
nově upraven vstupní prostor, z uli-

ce Křídlovická, bude obnovena
uzavíratelná brána. Branka bude
zřízena také pro vstup od objektu
Pedagogické fakulty MU na Poříčí.
Prostor bude v pravidelném režimu
na noc uzavírán a bude mít svého
správce, který se postará o dohled,
základní údržbu a provoz.
Opraví a rozšíří se základní pěší
trasa, zřídí se pěšiny od branek
jednotlivých domů. Provede se
probírka, úprava a dosadba stromů a keřů. Stávající tůjové přerostlé linie se nahradí kvalitními
habrovými ploty po obvodu. Vysadí se ovocné stromy a keře drobného ovoce, založí se záhony
nenáročných trvalek a hortenzií.
Herní plochy dostanou nové
povrchy, přibude okruh jízdní dráhy pro malá kola a koloběžky,
doplněn bude kvalitní mobiliář.
Kromě lavic a stolů bude doplněno ještě dřevěné pobytové plato,
podchodná pergola, grilové posezení, plocha na pétanque a kondiční stroje pro dospělé.
Základní úpravou projde i psí
výběh. Upraví se povrch, doplní
malá pergola s lavicí, dosadí stromy a upraví keře. Rozšířeno bude
i veřejné osvětlení podél pěší
obvodové trasy. Po opravě drenážního systému bude regenerována
travnatá plocha. Je pamatováno
i na zimoviště pro drobná zvířata
a budky pro drobné ptáky.
Dosadbou stromů, keřů a trvalek
s atraktivním květem se pobytový
prostor výrazně barevně promění.
Kvalitní cesty, mobiliářové prvky
a herní povrchy posunou lokalitu
mezi nejcennější pobytová místa
Starého Brna. Dohled, pečlivá
údržba a atraktivita přilákají určitě
více návštěvníků, kteří budou
moci ocenit hlavní cennou devizu
tohoto místa – intimitu a domácké
prostředí, které zvolený charakter
úpravy zachová a ještě zdůrazní.
Autorem návrhu revitalizace parku
je Ing.Eva Wagnerová. Předpokládané náklady na realizaci jsou 10
milionů Kč vč. DPH. MČ Brno-střed
předpokládá, že rekonstrukce
bude hotová do konce tohoto roku.

Anna Jarošová,
ved. oddělení
péče o veřejnou zeleň
Úřad městské části města Brna,
Brno-střed
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Brněnský ústřední hřbitov jak ho neznáte!

Hrobka rodiny Rabas. Foto Michal Doležel

Hrobka rodiny Herring. Foto Michal Doležel
Komentovaná prohlídka poodhalí důležité historické události
a zajímavosti spjaté s největším
hřbitovem v České republice.
Brněnský ústřední hřbitov, německy BrünnerZentralfriedhof je
největší hřbitov v České republice,
rozkládá se na ploše 56 hektarů
a je zde pochováno více jak 400
tisíc osob. Vznik ústředního hřbitova se datuje do roku 1883, kdy
přestal z kapacitních důvodů
a z důvodů rozšiřujícího se města
sloužit původní městský hřbitov
na dnešní Kounicově ulici,
v oblasti kolem Tyršova sadu.
Autorem projektu brněnského
ústředního hřbitova se stal vídeňský architekt Alois Prastorfer.
První pohřeb se zde konal 3. listopadu 1883, přičemž řada
náhrobků, převážně významných
osobností nebo podnikatelských
rodin sem byla druhotně přemístěna ze zrušeného hřbitova na
Kounicově ulici.
Od svého vzniku se brněnský
ústřední hřbitov postupně rozšiřoval do současné rozlohy a jeho

areál byl v meziválečné době obohacen o dvě vynikající architektonická díla, a to jednak obřadní
síň z let 1924–1926 od Bohuslava
Fuchse a Josefa Poláška a od
roku 1930 také krematorium od
Ernsta Wiesnera, který celý objekt
pojal jako sakrální prostor nového
způsobu pohřebního ritu. Pro
Wiesnera bylo důležité dosažení
expresivního účinku vnějšího
a vnitřního, který by nový pohřební ritus reflektoval. Celý objekt je
tak postaven na nejvyšším místě
hřbitova a představuje symbolickou pohřební hranici, dominující
celému areálu, která je viditelná
i z města především díky svým
hrotitým travertinovým pilířům,
představující plameny.
Při procházení hřbitova je možné
vidět i tragické události, které
postihly české země během
posledních 130 let, proto jsou
součástí hřbitova také areály
vojenských hřbitovů padlých
během první a druhé světové války, popravených odbojářů z Kounicových kolejí nebo pomník
popraveným protikomunistickým
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odbojářům z 50 let, jejichž popel
zde byl rozsypáván na neznámá
místa v rámci areálu hřbitova. Je
zde také možné vidět, jak se
v průběhu času proměňuje funerální architektura a najdeme zde
náhrobky pozdně klasicistní,
secesní, modernistické nebo
i funkcionalistické, z nichž mnohé
jsou pro svoji vynikající práci na
základě autorství známých architektů památkově chráněné.
Brněnský ústřední hřbitov lze také
s trochou nadsázky označit za
poslední místo, kde jsou stále
vedle sebe brněnští Češi i Němci.
Najdeme zde totiž celou řadu
vynikajících osobností jak z českého prostředí, tak i německého,
paradoxně na jednom místě jsou
pochovány osoby, které spolu
během svého života mnohdy vedly národnostní pře, nicméně kterým vděčíme za to, jak naše město vypadá. V Čestném kruhu
najdeme tak známé osobnosti
jakými jsou Leoš Janáček, Jiří
Mahen, Karel Absolon, Bohuslav
Fuchs. Jinde v rámci areálu ale
najdeme také hrob třeba Jana
Máši, někdejšího náměstka starosty Brna, který se zasloužil
o vybudování brněnského výsta-

viště a letiště, redaktora Rudolfa
Těsnohlídka nebo skladatelky
Vítězslavy Kaprálové. K výrazným
osobnostem německé národnosti, jejichž hrob lze na ústředním
hřbitově nalézt patří samozřejmě
známý opat augustiniánského
kláštera Johann Gregor Mendel,
průmyslníci Eduard Till, Heinrich
Storek, Adolf Anton Löw nebo
rodina Lindenthalova. Svého času
bychom zde našli i hrob jedné
z nejznámějších brněnských průmyslnických rodin Offermannů,
jejichž podnik na výrobu jemných
suken stával v místech dnešního
obchodního domu Tesco. Bohužel
však jejich hroby byly zrušeny
v 70. letech 20. století.

Michal Doležel,
člen Rady MČ Brno-střed

Komentovaná prohlídka
po ústředním hřbitově
pátek 27. května,
16.00 hod.
(sraz účastníků
před vchodem
na Vídeňské ulici)

Informace z radnice

V okolí domů Hluboká 3 a 5
vznikne víceúčelové sportoviště
Veřejný prostor v bezprostředním okolí bytových domů Hluboká 3 a 5 se změní. V souladu
se zájmy v místě bydlících obyvatel dojde k vytvoření prostoru
pro krátkodobou rekreaci obyvatel všech věkových kategorií
– od maminek s dětmi přes
dospívající mládež až k seniorům.
Úprava výše zmíněného prostoru
spočívá zejména v následujícím:
změna stávajících prošlapů do
formy regulérních pěších tras,
místní obnova travnatých ploch,
vybudování sítí oploceného spor-

toviště s mantinely a s povrchem
z umělé trávy určeného na míčové hry v místě stávající travnaté
plochy, vybavení novým mobiliářem (lavičky, koše), vybudování
odpočinkových zón pro seniory
(atypické lavice s područkami).
Úprava veřejného prostoru byla
projednána s občany na veřejném
setkání, konaném dne 1. 10.
2015. Celkové náklady na uvedené úpravy, jejichž realizace se
předpokládá ještě v letošním
kalendářním roce, dosáhnou cca
2,5 milionu korun.

Socha Alegorie Evropy na kašně
Parnas se bude restaurovat letos
Barokní kašna Parnas na Zelném trhu je významnou architektonicko-sochařskou prací
postavenou v druhé polovině
17. století podle projektu
Johanna Bernharda Fischera
z Erlachu.

(rob)

Protože stav památky vyžaduje –
v důsledku vystavení expozice klimatickým jevům a tím způsobované degradaci – pravidelné ošetření
odborníky, byly z úrovně městské
části Brno-střed, která má kulturní
památku ve správě, v loňském
roce provedeny rekonzervační
práce na architektuře a sochařské

„ANO PREVENCE – NE KRIMINALITA“, upozorní na hrozící rizika a poskytne informace o možnostech ochrany před trestnou
činností. Příspěvky se rovněž
budou týkat prevence patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří různé formy závislosti.
V měsíci květnu radnice městské
části Brno-střed v rámci Prevence
kriminality ve spolupráci s Městskou policií Brno, realizuje projekt
„MOBIDIK“. Jedná se o mobilní
poradenské centrum městské
policie Brno – speciálně upravený
autobus. V interiéru autobusu jsou
zabudované interaktivní prvky,
které všem věkovým kategoriím

od dětí až po nejstarší generaci
přinesou zábavnou formou důležité informace týkající se prevence kriminality.
Zájemci se seznámí mimo jiné
s ukázkami nejefektivnějšího
mechanického a elektronického
zabezpečení domácností. Pro
prezentaci a vzdělávání je
k dispozici padesátipalcová LCD
obrazovka a dva tablety. Po celou
dobu budou strážníci z městské
části Brno-střed odpovídat na
dotazy, týkající se nejen prevence
kriminality, ale i na další dotazy
týkající se bezpečnosti, jako je
například problematika návykových látek, jak se zachovat při



výzdobě kašny. Přitom bylo zjištěno, že ve vztahu k samotné soše
Alegorie Evropy umístěné na
vrcholu skaliska kašny je nutné
zvolit co do formy a obsahu odlišný
restaurátorský zásah, než ten, co
byl uplatněn na architektuře kašny
a její kamenosochařské výzdobě.
Realizace tohoto odlišného zásahu bude proto provedena samostatně a v letošním kalendářním
roce, a to opět na podkladě závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu města Brna,
který na její realizaci poskytne
městské části i finanční příspěvek.

(rob)

Prevence

Ano prevence – Ne kriminalita
Cílem prevence kriminality je
snižování rizika trestných činů.
Jedná se zejména o omezení
příležitosti nebo působení na
pachatele a oběti protiprávního
jednání. Prevence kriminality
u lidí vytváří pocit bezpečnosti
a zlepšuje kvalitu života.
V neposlední řadě přináší dlouhodobé výhody ve smyslu snižování nákladů spojených
s trestnou činností. Výstižně to
řekl: Cesare Beccaria, italský
filosof a ekonom „Je lépe zločinu předcházet než jej trestat“.
Série článků ve zpravodaji, jejichž
společným tématem je heslo

dopravní nehodě nebo když se
někdo stane obětí kyberšikany.


Ludmila Zrůstová

Radnice městské části
Brno-střed
vás zve k návštěvě
mobilního poradenského
centra Městské policie Brno
MOBIDIKU – autobusu
s interaktivními prvky
ve středu 11. května 2016
od 9.00 hod. do 18.00 hod.
na náměstí Svobody v Brně
Vstup volný.

Odhozených injekčních stříkaček v ulicích přibývá
a Zábrdovic. Na Svitavském
nábřeží strážníci bezpečně sesbírali 106 injekčních stříkaček. Větší
množství aplikačních pomůcek
odstranily hlídky městské policie
i z centra města. Mimo jiné 19 kusů
z Vlhké ulice, 18 z parku u ulice
Za Divadlem, 16 z Tkalcovské ulice a 13 z Mendlova náměstí.
Strážníci z jižní části Brna objevili
4 použité jehly v Charbulově ulici,
ještě o jednu stříkačku více našli
v ulici Hradlové.

Brněnští strážníci koncem
března při opatření Jehla nalezli v ulicích 290 odhozených
injekčních stříkaček.
Bohužel akce znovu potvrdila
negativní trend, na který Městská
policie Brno v posledních dvou
letech upozorňuje. Aplikačních
pomůcek na ulicích přibývá.
Dokládá to nejen meziroční srovnání (rok 2013: 585; rok 2014:
1 259; rok 2015: 2 190), ale
i porovnání s listopadovou akcí
Jehla, kdy strážníci odstranili 197

injekčních stříkaček. I tentokrát
zaznamenala nejvíce nálezů slu-

žebna revíru Sever, která se stará
mimo jiné o oblast Husovic



Jakub Ghanem
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Prevence

Jak nepropadnout drogám
Tolerance vůči některým drogám je často tak vysoká, že za
drogy ani považovány nejsou
– nebo jsou jejich rizika různými způsoby snižována či
zamlčována. Experimentování
s různými psychotropními látkami není dnes zkrátka nic výjimečného. Stane se ale, že
experiment po určité době přeroste v problém, a zde je pak
již jen krok ke vzniku skutečné
drogové závislosti se všemi
příslušnými důsledky.
Jak zjistit skutečnost, že naše dítě
experimentuje nebo již bere drogy, ale hlavně – jak této skutečnosti předejít? Je třeba říci rovnou, že neexistuje žádný
stoprocentně zaručený postup
v jakémkoliv směru.
Je třeba si všímat všeho. Nelze
hned zpočátku očekávat nález
drog. Experimentující jedinci
dávají dobrý pozor a obratně se
vyhýbají prozrazení. Pokud se
podobné propriety objeví, nejde
již o počáteční stadium problému,
ale celá věc se táhne delší dobu,
i řadu měsíců.
Často nacházíme změnu původních zájmů, lhostejnost či obecný,
dříve nepřítomný negativismus,
náhlé změny nálad. Nápadné je
opakované náhlé a neodůvodněné veselí, stejně jako déletrvající
stavy skleslosti a únavy. Podezřelá bývá také náhlá denní spavost a nápadné hubnutí. Obdobné příznaky mohou také
doprovázet dospívání či být projevem některého somatického
onemocnění, na to je také dobré
nezapomínat. První problémy
s drogami se v rodině projevují
ztrátou peněz či dobře prodejných drobností, zmizením všech
osobních cenných věcí včetně
oblečení.
Pokud drogový problém nastal,
tak jak takovou situaci řešit?
Důležité je nespěchat, neukvapovat se, nepropadat panice.
Sehnat si nejprve co nejvíce informací, a teprve potom jednat.
Doporučuji vyhledat zařízení, které v dané oblasti profesionálně
pracuje a poskytuje konzultace,
třeba i po telefonu či internetu.
Zde je možné získat hodnocení
konkrétních situací a postupů,
které mohou pozitivně zapůsobit.

Tak i zjistit, co nefunguje. Jestliže
zvolíme nějaký způsob řešení, je
nutná důslednost a pevnost určeného postupu. Vždy existuje
cesta.
Důležitá je protidrogová prevence. Je to metoda, která může
zafungovat překvapivě dobře, a to
ve všech svých podobách. Hlavním bodem této prevence je, aby
mladý člověk prostě drogu nezkusil! Shrneme si základní
postupy, jak toto riziko potlačit:
1. Droga je látka, která ovlivňuje psychiku. Látky, které ovlivňují psychiku, slouží v každé
nemocnici a medicína by se bez
nich těžko obešla. Není tady
sama o sobě zlá či nebezpečná.
Nebezpečný může být způsob
a okolnosti jejího zneužívání.
Přístup a zacházení s návykovými látkami obecně. Ať už jde
o léky, alkohol, cigarety může být
dobrým preventivním faktorem.
Právě správné postupy při řešení
zátěžových situací v běžném
životě mohou být velmi účinnou
protidrogovou prevencí. Stejně
důležitý je i postoj rodičů vůči
obdobným situacím v okolním
světě. Děti jsou velmi vnímavé již
od nejútlejšího věku. Nehledejme
optimální věk, kdy s prevencí
u dítěte začít. Nikdy není brzy.
Jen najít vhodnou formu a obsah
přiměřený věku dítěte.
2. Mluvme.
Drogy
jsou
a budou všude kolem nás
a našich dětí. Drogy působí spíše jako lákadlo. Setkávají se
s nimi jak u svých spolužáků,
kamarádů, ve svém okolí tak
i v médiích. O drogách se musí
s dětmi mluvit, je třeba vyjádřit
zájem. Důležité jsou spíše obecné postoje než konkrétní přesná
znalost účinku, té které drogy.
Marihuana a alkohol. Konfrontace
rizik těchto dvou nejrozšířenějších drog bývá v rodinách častým
tématem. Je více než užitečné
právě o těchto skutečnostech
vědět co možná nejvíce.
3. Zájem. Je užitečné vědět, co
dělají naše děti ve volném
čase. Kde jsou, ale také s kým
a co se tam asi děje. Stejně tak
je důležité si všímat, jak děti
nakládají a hospodaří s penězi.
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Drogy stojí peníze. Neodůvodněné utrácení, půjčky nebo dokonce
prodávání vlastních věcí jsou jedním z velmi nápadných varovných signálů. Je nutno dětem
naslouchat a to kdykoliv. Na druhé straně bychom měli být také
dostatečně tolerantní. Ne vše, co
se nám nelíbí, nemusí být nutně
rizikové či nebezpečné. Extravagantní vzhled ještě nemusí nic
znamenat. Naopak se stává, že
ti, kteří již berou drogy déle, se
snaží být spíše nenápadní
a nepřitahovat pozornost okolí.
4. Důležitá je podpora rodičů.
Pevně vytvořený systém hodnot
navázaný na ten či jiný způsob
trávení volného času je bariérou
proti drogovým problémům. Není
samozřejmě zárukou stoprocentní.
5. Výchova k zodpovědnosti.
Obranou proti budoucím problémům jsou jasně stanovené hranice zodpovědnosti, vždy přiměřené věku. Je velmi obtížné
udržet správnou míru. Nezatěžovat málo ani příliš. Stanovit jasné
limity v chování a na dodržování
stanovených podmínek trvat. Jde
ale o postoje, které se vyplatí.
6. Vzdělávejme se. Znalost
základních dělení drog podle
účinků a rizik. Jak jednotlivé drogy vypadají, jakým způsobem se
berou a co je k tomu potřeba.
Výhodou je i znalost často zneužívaných léků. Možností získání
informací je celá řada – seriózní
publikace, internet. Internet obsahuje informace všeho druhu. Zde
je nejvhodnější orientovat se na
stránky renomovaných státních
či nestátních institucí, jak našich,
tak i zahraničních. On-line poradny. Je užitečné si zjistit místně příslušného protidrogového koordinátora. Zodpovědnost je na nás
samotných. Je dobré vědět, kdo
takto pracuje právě na naší škole
a jak. Poučná komunikace mezi
učitelem a žáky může být také
fungujícím prvkem protidrogové
prevence.
7. Dávání správného rodičovského příkladu je neobyčejně
významné. Postup rodičů vůči
legálním drogám, tedy k alkoholu,

cigaretám, ke kávě, dále pak
k nejrůznějším lékům ovlivňujícím psychiku. Dalším rizikovým
faktorem je i dědičnost. Např.
pokud je jeden z rodičů závislý
na alkoholu, tak se v potomstvu
toto onemocnění vyskytuje častěji. Dělejme prostě jen to, co
chceme, aby dělaly naše děti.
A naopak.
8. Nebát se zasáhnout v okolí
dítěte. Zjistit, jaká je situace
ohledně drogových problémů ve
škole našeho dítěte. Zeptejme se
učitelů, navažme kontakt s rodiči
ostatních dětí. Pokud se objevují
varovné příznaky, nebojme se na
škole vyžadovat aktivní přístup.
To, že se v okolí objevily drogy,
ještě nemusí nic znamenat. Právě
v tomto okamžiku je čas získat
všechny dostupné informace
a pak jednat.
9. Buďme realisté, drogy jsou
součástí našeho života. Je třeba navázat kontakt s terapeutickým zařízením, a to co nejdříve.
Moralizování, panikaření či vyčítání k ničemu nevede.
10. Pokud se rozhodneme preventivně působit, musíme
vědět, že půjde o dlouhodobý
proces. Nečekejme okamžité
výsledky. Pokud tomu nezabráníme, můžeme aspoň následky
zmírnit. Neexistuje žádný nejlepší
postup, ale pouze kombinace
různých přístupů, na kterých by
se měla hlavně podílet rodina, ale
stejně tak škola a společnost jako
taková. Pokud jsou preventivní
aktivity prováděny důsledně
a vytrvale, vyplatí se.
A na závěr řada užitečných odkazů:
www.drogy-info.cz
www.podaneruce.cz
www.akluby.cz
www.lotos-brno.cz
www.ratolest.cz
www.fnbrno.cz
www.pnbrno.cz.



nprap. Bc. Alena Peterková,
Policie ČR – KŘP Jmk
Oddělení tisku a prevence

Prevence

Jak postupovat, když je vyhlášen signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
Všeobecná výstraha je vyhlášená kolísavým tónem sirény
nebo jiného zařízení po dobu
140 vteřin. Vyhlašována může
být třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Vhodná
reakce po zaznění sirény je
důležitá nejen pro vlastní bezpečnost, ale může snížit i materiální škody.
Po zaznění varovného signálu
„Všeobecná výstraha“ bude následovat u mluvících sirén informace
o povaze nebezpečí, například:
„Únik nebezpečné látky“ nebo
„Hrozba vzniku zvláštní povodně“.
Následně zazní informace o opatřeních, která budou realizována.
Dodržovat pokyny záchranných
složek je za dané situace nutné.

Okamžitě vyhledejte úkryt
v jakémkoliv objektu. Mohou to
být obytné domy, nákupní centra
nebo provozní budovy. Při cestě
automobilem auto zaparkujte
a potom vyhledejte vhodný objekt
pro ukrytí, pokud nejde o zemětřesení nebo povodeň.
Nejvhodnější je místnost uprostřed budovy na odvrácené straně
od místa úniku nebezpečných
chemických látek nebo radioaktivních látek.
Doporučuje se místnost, kterou
použijete k ukrytí utěsnit tak,
aby se dovnitř nedostaly nebezpečné kontaminované látky. Zavřít
dveře a utěsnit prostor, který je
mezi dveřmi a podlahou, případně po obvodě dveří. Okna zavřít
a utěsnit samolepicími těsnicími

pásky. Nezapomenout na vypnutí
veškeré větrací techniky jako je
klimatizace, ventilace a digestoře
v bytě.
Důležité je aktivně získávat informace z oficiálních zdrojů jako je
místní rozhlas nebo televize, ČT1
nebo ČRO1 Radiožurnál. Informace je možné dohledat i na počítači nebo v mobilním telefonu přes
internet.
Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy a zbytečně netelefonujte na čísla tísňového volání.
Linka Integrovaného záchranného systému by tak byla zbytečně
zahlcena.
V případě povodně, lesního
požáru, sesuvu půdy nebo zemětřesení (například na dovolené
v zahraničí) vyhledejte vhodné

volné prostranství mimo dosah
přírodní katastrofy.
Měli bychom být solidární a nabídnout pomoc ostatním a na druhé
straně nemít zábrany o pomoc
požádat. Při mimořádných událostech je důležité pomáhat zejména dětem, starým a nemocným lidem.
Řešení krizových situací se účastní nejen složky IZS, ale svůj díl
na něm mají i orgány kraje, obce,
právnické a podnikající osoby, ale
i jednotliví občané. Právě občané
velmi často zapomínají, že ochrana obyvatelstva dnes není pouze
věcí státu, ale spoluodpovědnost
za ochranu svého života a zdraví
má každý z nás.


Ludmila Zrůstová

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Jsme tu pro vás – SOS – Asociace
Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace z. s. (SOS – Asociace) je nestátní nezisková organizace založená za účelem
pomáhat spotřebitelům a prosazovat jejich práva. Od roku
2003 bezplatně pomáháme
spotřebitelům – začínali jsme
v Jihomoravském kraji, odkud
jsme však velmi záhy rozšířili
svoji působnost i do dalších
krajů a v současné době pomáháme spotřebitelům z celé České republiky.
Bezplatné právní poradny máme
v 9 krajích, celkem 18 osobních

bezplatných poraden. Jsme tu pro
vás a vždy vám rádi pomůžeme
zorientovat se ve vašich právech.
Aby však naše pomoc byla efektivní, je nutné, abyste se na nás
obrátili co nejrychleji!
Vedle naší hlavní činnosti, kterou
je osobní, telefonické a internetové
právní poradenství pro spotřebitele, se věnujeme také dalším aktivitám. V rámci našeho sdružení
fungují pracovní skupiny poradců,
specializované na různé oblasti
spotřebitelského práva (obuv
a oblečení, potraviny a zdraví, bydlení, telekomunikace, exekuce
a insolvence, cestovní ruch, dětské

zboží, finance), připravujeme pro
vás brožury a letáky, které jsou
k dispozici zdarma v našich osobních poradnách, podílíme se na
připomínkování zákonů, spolupracujeme s dozorovými orgány i dalšími organizacemi, pořádáme také
školení pro podnikatele. Poradenství spotřebitelům poskytují naši
odborní právní poradci, kteří jsou
pravidelně proškolováni a jejichž
znalosti jsou opakovaně ověřovány
zkouškami odborných právních
poradců, po jejichž složení obdrží
Certifikát odborného právního
poradce. Jsou vybíráni z řad studentů VŠ Právnické fakulty MU

i jiných vysokých škol v Brně se
kterými spolupracujeme.
Naše poradenství jsme rozšířili
i o další obory, např. spotřebitel –
pacient, spotřebitel – nájemce.
Najdete nás na adrese: Koordinační centrum v Brně, SOS –
Asociace, Mečová 5, 602 00 Brno
na Staré radnici denně i v pátek
od 9.00–18.00 hodin. Zde vám
naši odborní poradci poradí s každým vaším problémem.
E-mail: info@asociace-sos.cz,
web: www.asociace-sos.cz, poradenská linka: 542 210 549.

Gerta Mazalová,
předsedkyně SOS-Asociace

Informujeme

Základní škola Sirotkova hledá žáky do tříd se zaměřením
na matematiku a informatiku
ZŠ Sirotkova 36 v příštím školním roce opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na
výuku matematiky a informatiky.

„Nabízíme vysokou úroveň výuky,
dvě hodiny informatiky od páté
do deváté třídy, posílenou dotaci

matematiky, třídy s 24 žáky, na
jazyk a informatiku je navíc třída
rozdělena na poloviny. Učíme
podle učebnic pro víceletá gymnázia, úzce spolupracujeme
s gymnáziem Kpt. Jaroše, vedeme Klub Mensy ČR, do výuky
angličtiny jsou zapojeni rodilí
mluvčí, jsme autorizovaným

zkouškovým centrem Cambridge
Exams, pořádáme zahraniční
výměnné pobyty pro žáky,“ představuje školu zástupkyně ředitele
Mgr. Marcela Cvrkalová.
Žáci mají vysokou úspěšnost
u přijímacích zkoušek na gymnázia – osmiletá 63%, šestiletá 71%,
čtyřletá 100%.

Výběrové řízení se koná 24.
a 26. května v 8.00 hod. Přijďte
se podívat do školy v Den otevřených dveří pro tyto žáky 10. května
od 14.00 do 18.00 hod. Přihlášky
a další informace na webové
stránce www.zssirotkova.cz.


(rob)
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Stavbu koncertního sálu podporují světoznámí brněnští rodáci
Magdalena Kožená a Milan Kundera. Přidávají se další osobnosti
Stavba nového koncertního
sálu pro Brno a jeho filharmonii, o které se uvažuje několik
desetiletí, výrazně přerostla
hranice města. Potvrzuje to
nejen jednání s premiérem
Sobotkou, které se uskutečnilo
8. března, ale také deklarace
Koncertní sál pro Brno. Listinu,
která vyzývá ke stavbě sálu,
totiž podepsaly kulturní osobnosti z celé republiky. Například
Iva Bittová, violoncellista Jiří
Bárta, dirigenti Jakub Hrůša
a Tomáš Netopil.
Příznivců stále přibývá – a nejen
v hudebním světě. Nově se na
stranu projektu postavila například
oděvní designerka Liběna Rochová, spisovatelka Kateřina Tučková
nebo designer Maxim Velčovský.
„Na listině je datum 8.srpna 2014.
Vznikla před komunálními volbami
jako výraz snah nenechat myšlenku sálu usnout a podepsali ji
tehdejší leadeři napříč politickým
spektrem. Chtěla jsem je takto
povzbudit, aby stavbě sálu
pomohli i po volbách, nejen při
svých předvolebních slibech,“
vysvětlila důvod vzniku deklarace
ředitelka Filharmonie Brno Marie
Kučerová. Spolu s podpisy politiků
přibývaly na listině i autogramy
umělců. „Bez nich by to nemělo
patřičnou váhu. Musím vyzdvihnout především dvě jména, jejichž
podpory si mimořádně vážíme.
Shodou okolností se obě osobnosti narodily v Brně a proslavily
se po celém světě. Jedná se
o operní pěvkyni Magdalenou
Koženou a spisovatele Milana
Kunderu,“ upozornila Kučerová.
Mezzosopranistka Kožená žije
v Berlíně, přesto se o dění ve svém
rodném městě intenzivně zajímá.
„Magdalena miluje Brno a Brňané

milují ji. Jen pro zajímavost, když
zde naposledy vystupovala, prodaly se vstupenky na její koncert
v Besedním domě za čtyři minuty.
Bohužel jeho kapacita je pouze
430 míst. Proto když Magdaleně
filharmonie nabídla, aby se stala
patronkou nového koncertního
sálu, přijala nabídku bez váhání.
Věnovala finanční částku spojenou
s cenou města Brna, kterou
obdržela v roce 2014, a nevynechá
jedinou příležitost, jak zmínit tuto
pro Brno zcela zásadní problematiku,“ uvedl David Dittrich, hudební
producent a manažer Magdaleny
Kožené.Také on se rozhodl projekt
podpořit a připojit svůj podpis na
deklaraci. „Dlouhodobě v Brně
organizujeme koncerty významných umělců, ale ty opravdu největší světové osobnosti se nám pro
Brno nedaří získávat; v Janáčkově
divadle vystupovat nechtějí z akustických důvodů a Besední dům je
nevyhovující kapacitně.Výstavbou
nového sálu by se tento problém
vyřešil a Brno by se definitivně
zařadilo mezi evropské hudební
metropole,“ konstatoval Dittrich.

Dalším významným
příznivcem, kterým se
může projekt pochlubit, je
spisovatel Milan Kundera.
Jeho účast je o to vzácnější, že
v Brně, potažmo v České republice
je koncertní sál jediným projektem,
který světoznámý spisovatel podporuje. Jedním z důvodů je i to, že
Kunderův otec Ludvík, významný
klavírista, byl žákem Leoše Janáčka a prvním rektorem Janáčkovy
akademie. „Milan Kundera se stal
po svém etablování v novém kulturním prostředí jedním z nejvýznamnějších propagátorů díla
Leoše Janáčka nejen ve Francii,
ale i v celém světě. Proto byla pod-

Stavbu koncertního sálu podpořil i Milan Uhde
pora této myšlenky pro něho od
počátku samozřejmá. Jediným
jeho přáním bylo, aby mohl připojit
podpis na společnou listinu k dalším osobnostem, především
z brněnské kulturní scény. Když
mu tedy byla předložena deklarace již s mnoha podpisy, včetně
jeho
brněnských
přátel,
neváhal ani minutu a s chutí
podepsal. Stalo se tak v jeho pařížském bytě. Pro mne to ovšem znamenalo střežit originál deklarace
po celou dobu jako oko v hlavě!“
uvedl Mojmír Jeřábek, vedoucí
Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna. Právě on podporu Milana Kundery zprostředkoval a nechal od něj listinu
podepsat.

Mezi těmi, kdo deklaraci
podepsali, nemohl chybět
ani významný brněnský
rodák Milan Uhde.
Spisovatel, dramatik a porevoluční
ministr kultury se významně podílí
na kulturním životě ve městě.
„Vzpomínám si, že mi v roce 1946
říkal tatínek, že teď po válce dostane Brno koncertní sál už brzy. Za
uplynulých sedmdesát let se ta
představa změnila v sen. Je nej-

vyšší čas jej splnit,“ uvedl Uhde.
Galerii osobností, které projekt
podporují, se rozhodla brněnská
filharmonie představit i lidem. A to
na netypickém místě – na plotu
kolem stavby ve Veselé a Besední
ulici. Právě tam dělníci pracují na
první etapě stavby, podzemních
garážích pro dvě stovky aut.
„Pomocí galerie chceme Brňanům
ukázat, že se jedná o opravdu
významný projekt, který překračuje
hranice města. Zároveň jsme si
vědomi, že některým lidem vadí
hluk ze stavby a také fakt, že dočasně přišli o parkoviště. Proto s nimi
komunikujeme alespoň takto, prostřednictvím plachet na plotě. Připravili jsme pro ně také novinku,
která se v Brně ještě nikdy neobjevila. Kukátka v plotě, kterými
mohou pozorovat, co se děje na
staveništi a jak jsme tedy s prací
daleko. Je to drobnost, ale z hlediska komunikace velmi důležitá,“
podotkla Kučerová.
Podzemní garáže mají být hotové
na podzim roku 2017.Vedení města intenzivně pracuje na tom, aby
na ně mohla plynule navázat nadzemní část stavby – tedy koncertní
sál.

(red)

Na Masné se plánuje rekonstrukce vedení vysokého napětí
Společnost E.ON bude v městské části Brno-střed v období
květen – září 2016 realizovat
rozsáhlou investiční akci v hodnotě 2,76 mil. Kč. Jedná se
o obnovu kabelového vedení
vysokého napětí v trase na ulici
Masná.

Vzhledem k tomu, že s touto
investiční akcí může být spojeno
i přerušení dodávky elektrické
energie na nezbytně nutnou
dobu, žádá investor o pochopení
tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení
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dodávky bude veřejnost informována podle platné legislativy způsobem v místě obvyklým.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného
přerušení dodávky el. energie
kontaktujte prosím bezplatnou
zákaznickou linku společnosti

800 773 322. Informace o plánovaném vypnutí je možné získat
i na webových stránkách
www.eon-distribuce.cz.



(red)
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Děkanem Divadelní fakulty JAMU byl zvolen Petr Francán

Divadelní fakulta Janáčkovy
akademie múzických umění
v Brně (DIFA JAMU) začátkem
dubna zvolila nového děkana
pro období 2016–2020. Bude
jím stávající pedagog školy
doc. Mgr. Petr Francán.
Akademický senát fakulty po bezmála pětihodinovém veřejném
zasedání, na němž se představili

tři kandidáti, oznámil jméno vítěze. „Nový děkan byl zvolen jednomyslně počtem devíti hlasů,“
dodal předseda akademického
senátu DIFA JAMU doc. MgA.
Lukáš Rieger, Ph.D.
Fotograf, scenárista, kameraman
a režisér Petr Francán (ročník 1973)
působí na brněnské Divadelní
fakultě jako vedoucí Ateliéru audiovizuální tvorby a divadla. „Děkan je
strážcem fakultního dialogu. Preferuji artistnost před komercí,
a když už o ní musíme mluvit, povyšujme ji nad mainstreamovou úroveň,“ prohlásil ve svém volebním
vystoupení. Francán chce kupříkladu zvýšit prestiž senátu jako jediného přímo voleného orgánu fakulty. Senát začne mít i vyšší
pravomoci, co se týče kvality studia.
Sám už tři roky předsedá celoškolnímu Akademickému senátu
JAMU. Na umělecké akademii
začal pracovat v roce 2002.

Svoji kandidaturu Francán obhajoval před zcela zaplněným auditoriem a hovořil kupříkladu o tom,
že bude třeba snížit počet studentů
a zlepšit vztahy absolventů JAMU
k jejich alma mater. „Je nutné, aby
na školu vzpomínali v dobrém a byli
vděční, že tady studovali.“ Na otázky z pléna poznamenal, že obdivuje práci divadelníků jako jsou
režiséři J. A. Pitínský, Jiří Havelka
či tvůrčí duo SKUTR. Vystudovaného muzikologa Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dále přitahuje tvorba J. S.Bacha, Gabriela
Faurého či Antonína Dvořáka, ve
výtvarném umění mu konvenuje
dílo malíře Mikuláše Medka či
Michelangela Buonarottiho.
Francán má za sebou přes šedesát
samostatných a třicet společných
fotografických výstav v českých
i zahraničních galeriích. Spolupracuje s Českou televizí, podílel se
na více než třiceti dokumentárních

filmech. Jako kurátor zajišťoval
výstavy například pro občanské
sdružení Vaňkovka, Jihomoravský
kraj, Biskupství brněnské či Nadaci
Partnerství.Vydal fotografické publikace: Prameny země (1997); Příběhy soch (1998); Brněnské podzemí I a II (2001 a 2005);
Proměněné sny (2006), Brněnské
podzemí III (2013), Svatojakubská
kostnice (2014).
Mezi jeho hlavní fotografické
výstavy za poslední roky patří:
– únor 2010, samostatná výstava
v Galerii Českého centra Brusel, Belgie
– říjen 2010, samostatná výstava
v Galerii Husa na provázku
– duben 2011, stálá expozice
brněnského podzemí, lokalita
Zelný trh, Brno
– 2014–2015, společná výstava
Velká Morava a počátky křesťanství (Brno–Praha–Bratislava)
 (rob)

tašky s čistým prádlem, a pak by
odjeli na záchytné parkoviště.
Dojíždějící by vám ráno nebloudili
pod okny, ale jeli by rovnou na placené parkoviště. Nebo by přijeli
tramvají ze záchytného parkoviště. Už to rezidenční parkování
začíná dávat větší smysl?
Ale možná se pořád ptáte, proč
má zmizet i část parkovacích
míst? Část musí, část by měla.
Rezidenční parkování vyžaduje,
aby všechna parkovací místa byla
vyznačena. Proto zmizí část parkovacích míst, která dnes vlastně
ani skutečnými parkovacími místy
nejsou. Zavedením zón 30, pro
které platí trochu jiné dopravně
stavební předpisy, se snažíme
část těchto míst nově legalizovat.
Ale jiná parkovací místa je vhodné
zrušit jednoduše proto, aby naše
ulice byly příjemnější pro lidi.
Toho, že jsou brněnské ulice přeplněny auty, si naposledy všimla
i Tina Saaby, hlavní architektka
Kodaně. Nepotřebujete však oko

architekta, abyste si mohli na místě parkovacího stání představit
strom, lavičku, zahrádku restaurace nebo jen volný kus chodníku,
kde se pohodlně vyhnou i dvě
maminky s kočárkem.
Jenže když večer zoufale kroužíte
autem, může být těžké představit
si, že by vybrané ulice mohly
vypadat trochu jinak. Že by vám
některá parkovací místa nemusela až tolik chybět. Tak až příště
půjdete pěšky přes Moravské
náměstí, stoupněte si pod Jošta.
Zkuste se nedívat nahoru, ale
kolem sebe. A pak si místo příjemného náměstí plného života
zkuste vybavit to parkoviště, co
tam dřív bývalo. Stýská se vám
po něm? Mně ne. A to se přiznávám, že po Brně jezdím autem
častěji, než bych chtěl.
Jošta do každé ulice vám neslíbím. Ale věřím, že i vaše ulice má
na víc, než být jen parkovištěm.

Zdeněk Ručka,
zastupitel za Stranu zelených

Názory

Parkovací místo, nebo život
Už hezkých pár
minut kroužíte
ulicemi a hledáte
parkovací místo.
Ve
zpětném
zrcátku
jste
zahlédli, že za
vámi někdo odjel.
Spěcháte, kličkujete jednosměrkami, chcete to stihnout. Ale zase
vás někdo předběhl. To je hrozný
pocit. A pak si doma přečtete, že
radnice chce snížit počet parkovacích míst. To už se vám zatmí
před očima.
Veřejné besedy s občany i diskuse na internetu jasně ukazují, že
otázka parkování vzbuzuje silné
emoce. Řidiči dobře vědí, jak těžké je tady najít parkovací místo.
A bojí se, že to bude ještě horší.
A když jim pak někdo tvrdí, že
méně parkovacích míst může
znamenat pohodlnější dopravu
autem, jen nevěřícně kroutí hlavou. Ale i toto je záměrem chystaných změn.

Brno-střed pod náporem aut skutečně strádá. Zeptejte se kamaráda astmatika, ten ví o emisích
z dopravy své. Možná vás to taky
potká. A pokud občas telefonujete
na ulici, víte své o hladině hluku.
A k tomu ten stres nejen na chodníku, ale i za volantem. Jezdit
autem po naší městské části zkrátka není žádný med. Tak co s tím?
Zkuste si položit několik otázek.
Kdopak to stojí na „vašem“ parkovacím místě? Je to váš soused? Dost možná ne. Asi jste si
všimli, jak o prázdninách zázračně přibude parkovacích míst. Stačí, když odjedou studenti. A co
když ráno vyjdete před dům?
Míjejí vás auta vašich sousedů?
Nebo vás spíše dusí kouřem lidé,
co do centra dojíždějí za prací.
A ti klidně budou po vaší čtvrti jezdit i přes deset minut jen proto,
aby zadarmo zaparkovali.
A teď si zkuste představit, že by
ta auta jednoduše zmizela. Studenti by si v neděli večer složili

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

Pozvánka na ročník hudebního festivalu Amari kereka

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
srdečně zve všechny rodiče,
přátele a širokou veřejnost na
8. ročník hudebního festivalu
Amari kereka, který se koná ve
čtvrtek 26. května od 14.00 hod.
v kulturním sále Omega, Musilova 2a v Brně.
Jde o celorepublikový festival
s účastí několika brněnských
a pražských škol, které se celoročně věnují rozvoji hudebního,
výtvarného a dramatického talentu svých žáků. Mezi pravidelné
hosty patří ředitelé partnerských
škol, představitelé Magistrátu
města Brna, kolegové z neziskových organizací a z Mahenovy
knihovny, rodiče žáků a další pří-

znivci kultury. Festival se koná pod
záštitou 1. náměstkyně primátora
města Brna – Ing. Kláry Liptákové.

Amari kereka
čtvrtek 26. května
14.00 hod.
Omega, Musilova 2a

Každý rok tuto kulturní akci připravuje pedagogický tým pod
vedením paní ředitelky Mgr. Ludmily Altmanové. Název „Amari
kereka“ v překladu z romštiny
znamená „Naše kolo“ a propojuje
tak symboliku kola na romské vlajce s pohybem a vzájemnou

pospolitostí. Letos jsme se inspirovali příběhem Alenky v říši divů.
V pestrém programu vystoupí
taneční soubor Merci s pásmem
romských tanců v choreografii
umělecké vedoucí Moniky Balogové. Žáci hostujících škol si připravili moderní tance, sólové
i sborové písně.
Pro milovníky rytmické hudby děti
z hudebního kroužku ZŠ a MŠ
Brno, nám. 28. října 22 nacvičily
originální bubenické vystoupení.
Rodiče a přátelé školy se mohou
zaposlouchat do klavírních a houslových variací malých i větších
žáků. Kapely Osmection, Bongáči
a Čohanas, které ve svých řadách
vychovávají nové talenty, zahrají
vlastní písně. A opět nebude chy-

bět sólo na klávesy a na bicí nástroje! Dále hosté uvidí veselé
taneční vystoupení dětí z prvního
stupně, etudy žáků dramatického
kroužku a nápaditou stínohru.
Celým programem budou provázet žáci devátého ročníku spolu
s pedagogy.
Součástí festivalu Amari kereka
je výstava výtvarných a literárních
prací žáků, kteří se zúčastnili soutěže Země kouzel a obrazová prezentace ze života naší školy.
Videa z předchozích ročníků uvidíte na webových stránkách školy
www.osmec.cz!
Přijďte s námi strávit příjemné
odpoledne, budete vítáni!

Mgr. Jana Šťastná,
organizátorka festivalu

Není školka jako školka. Ta naše je prima
Zimy jsme si letos moc neužili,
o to víc se těšíme na jaro. Brzy
se pro nás otevře zbrusu nové
školní hřiště ve vnitrobloku
základní školy, jejíž jsme součástí.
Celé s umělým povrchem, rozdělené na části pro různé míčové
hry a atletické sporty. Naše školka
má svůj prostor oddělený dřevěným plotem a v něm pískoviště,
houpadla a velký herní prvek
s horolezeckou stěnou, sítěmi
a dalšími atrakcemi. Vedle je dřevěný domek na spoustu našich
hraček. V celém areálu je nově
vysázeno dvanáct stromů, abychom měli uprostřed města více
zeleně. Budeme je zalévat a pozorovat, jak se mění v různých ročních obdobích. Hřiště se využije
nejen na sportovní akce, ale i jarmarky, tvořivá odpoledne s rodiči,

zahájení školního roku, rozloučení s předškoláky, slavnosti slunovratu a nejrůznější soutěže.
A protože je v naší školce dětí
opravdu hodně, můžeme využívat
i přilehlý lesopark, který je pro nás
vybaven už několik let. Stromy
jsou tam již vzrostlé a poskytují
příjemný stín v horkých dnech.
I tady máme svoje pískoviště,
houpačky, prolézačky, dřevěný
hrad a altánek, ve kterém můžeme posedět nebo řešit zajímavé
úkoly. Lesopark má přírodní
zvlněný travnatý terén, spirálovou
bylinkovou zahrádku, záhonky
jednotlivých tříd s květinami, ptačí
budky a krmítka, dřevěný rozcestník, mapu rostlin a popisy stromů.
V lesoparku si každoročně připomínáme Den Země. Předchází
tomu společný úklid – hrabání,
pletí a zalévání. Divili byste se,
s jakou chutí pomáháme i my
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malí. Lesopark potom vyzdobí
školáci výkresy a výrobky s přírodními motivy. Je to přece kus
naší malé přírody, kterou se učíme chránit. To je potom radosti,
když objevujeme rašící stromy,
rostliny, první jarní květy, nespočet ploštic, berušek a posloucháme zpěv ptáků.
Jarní období máme rádi. Zveme
rodiče na tvořivé dílničky, ze kterých si každý odnese několik
vlastnoručně zhotovených výrobků. Chodíme na delší vycházky,
pravidelně navštěvujeme program v planetáriu, pozorujeme
kvetoucí koniklece v Novém Lískovci, získáváme nové poznatky
v ekologickém centru Hlídka na
Špilberku. Blízkou Botanickou
zahradu známe skoro nazpaměť.
Rádi máme i projekty v Mahenově
knihovně, seznamujeme se s brněnskými památkami i novými

parky a sochami. Zajímavý byl
i projekt se záchranářem. Už
víme, jak důležité je zdraví naše
i našich blízkých. A moc rádi
navštěvujeme hasiče na Lidické
ulici. Komu se také podaří sednout
si za volant jejich úžasných aut
nebo si zkusit obléknout těžkou
hasičskou výstroj.
To jsou některé z našich nejbližších akcí. Stejnou samozřejmostí
jsou každodenní dopolední programy, které nás učí být dobrými
kamarády a šikovnými budoucími
školáky.
V naší školce je to prostě prima.
A jestli nevěříte, přijďte se k nám
podívat.



Eva Piňosová,
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4

Rozhovor

Alexander Choupenitch: Mým životním snem je stát se olympijským vítězem
Alexander Choupenitch je mladý, pohledný, inteligentní a venkoncem velmi sympatický mladý muž, který se upsal sportu,
jehož kořeny sahají až do starověku. V novější době ho ztělesňují například takoví borci,
jakými byli Athos, Porthos, Aramis a d’Artagnan. A z každého
jakoby měl náš Alexander či
Alex či Saša či Chupe – Čupe,
jak mu říkají v cizině, něco.
Udatnost, sílu, rytířské chování,
věrnost cti a morálce, ale také
mladický optimismus, nadšení
a životní energii. To po tom
čtvrtém ze tří mušketýrů.
Sport, o kterém je řeč, je samozřejmě šerm, přičemž v tom
současném sportovním šermu
se bojuje fleretem, kordem
a šavlí. Zásahy registruje elektrický přístroj, platná zásahová
plocha je u fleretu trup, u kordu
celé tělo a u šavle část těla od
pasu nahoru. Alexander Choupenitch je fleretista a kromě
popsaných vlastností nezbytných nejen pro špičkový sportovní výkon má také úctu k tradicím.

Jak jste se cítil jako
vlajkonoš při galavečeru
Sportovec
Jihomoravského kraje?
Byla to pro mě čest přinést historický prapor Sokola Brno I, který
je uznán kulturní památkou České
republiky a který byl slavnostně
předán u příležitosti otevření
sokolského Stadionu v dnešní
Kounicově ulici v roce 1929. A postavit se s ním na pódiu před ministryní školství a dalšími významnými osobnostmi vedle olympijské
vítězky z Londýna roku 1948 paní
Věry Růžičkové, která je stejně
jako já členem Sokola Brno I. To
byl opravdu zážitek.

Funkci praporečníka jste
si tedy už vyzkoušel. Tak
co přinést jako vlajkonoš
českou státní vlajku při
nástupu na úvod letošní
olympiády v Riu?
Tak toho nejsem zatím hoden.
Možná svou výškou (úsměv). Ale
snad k té výšce časem něco přidám...

Co vás jako malého
školáčka přivedlo právě
k šermu?
Náhoda. V hale Sokola Brno I, kde
jsem začínal s košíkovou, byla
nástěnka, která zvala do šermířského oddílu. A maminka řekla –
co kdybys to zkusil? Určitě ji
k tomu vedlo i to, že moje nevlastní babička Tatiana Samusenková
byla trojnásobnou olympijskou
vítězkou v šermu.

Jaké byly ty vaše začátky?
Velmi nevalné. Šermovat jsem
začal v osmi letech a první dva
roky se mi vůbec nedařilo, končil
jsem mezi posledními. Dodnes si
pamatuji, jak mě plačícího v šatně
maminka s trenérem přemlouvají,
abych u šermu zůstal. Pak ale přišlo třetí místo v republikové soutěži mladších žáků. Ale hlavně:
první pohár a první medaile. To
byla pro mě ta největší motivace!
S tím pohárem jsem dokonce
nějaký čas i spával...

Kdo vám na vaší sportovní
cestě nejvíc pomohl
a pomáhá?
Nechci, aby to vyznělo jako fráze,
ale těch lidí byla a je celé řada.
Samozřejmě rodiče. Začínal jsem
v tělocvičně Sokola Brno I
a dodnes si na ty tréninky vzpomínám (úsměv). Teď žiji a trénuji
v Itálii a i když je šerm individuální
sport, stojím na konci dlouhé řady
lidí, kteří se na mém výkonu podílejí. Pokud chcete slyšet nějaká
jména, tak za všechny zmiňuji
mého současného trenéra. Jmenuje se Paolo Paoletii a je to špičkový světový kouč. A nemohu
nezmínit ikonu světového šermu
Alexandra Romankova, se kterým
mě domluvil před léty tréninky můj
dědeček. Pro mě to bylo něco
neskutečného: desetinásobný
mistr světa a k tomu vítěz olympiády. Jeho lekce mi ohromně
pomohly, zlepšil jsem se a navíc
to bylo zábavné.

Zábavné?
Říkal mě věci, které si pamatuji
dodnes. Třeba, že fleret musím
držet jako ptáčka. Pevně, aby
neuletěl, a zároveň tak, abych ho
neudusil. A čas při tom neskutečně rychle utíkal. Hodiny byly hned

Profil
pryč. Byl – a je – charismatický
člověk. Jeden z mých prvních trenérů, který se časem stal mým...
druhým taťkou.

Žijete a trénujete v Itálii,
na soustředění jezdíte do
Anglie, cestujete po celém
světě. Jste pořád Brňan?
Jsem. A jsem na to hrdý. Ale mám
rád i Pražáky a nemluvím hantecem, tak nevím, co na to Brňáci
řeknou (úsměv).

Naším posledním
šermířem na olympiádě
byl v roce 1996 kordista
Roman Ječmínek. Máte
radost, že budeme mít po
dvaceti letech na
olympiádě opět v šermu
zastoupení?
Já jsem fleretista. A našimi
posledními fleretisty na olympiádě byli František Koukal a Jaroslav Jurka už v roce 1980
(úsměv). Ale vážně: jestli mám
radost? Velikou, samozřejmě.
I z té radosti, kterou sdílejí moji
fanoušci a všichni kolem mě. Moc
jim za to děkuji!

Říkáte, že chcete vyhrát
olympiádu. Co vám říká
slovo „pokora“?
Je to jedna z nejdůležitějších lidských vlastností! Bez té to nejde.
A nejen ve sportu. Oči se dívají
nahoru, a nohy stojí na zemi. Ale
dívat se musíte. Bez toho se sny
nevyplní.

Vladimír Koudelka
Foto: archiv Alexandra
Choupenitche a Igor Zehl
Pokračování tématu na str. 30

Alexander Choupenitch (čti Šupenič) se narodil 2. května 1994
v Brně. Jeho rodiče pocházejí
z Běloruska, táta Ivan je sólistou
opery Národního divadla v Brně,
maminka Irina zpívala ve sboru
divadla. Po absolvování základní
školy odmaturoval na Gymnáziu
Matyáše Lercha a stal se studentem Fakulty sportovních studií
Masarykovy university v Brně.
Studium však z časových důvodů
přerušil. V dětství se věnoval také
košíkové, ale i tenisu, fotbalu
a karate. K jeho největším dosavadním úspěchům patří titul mistra Evropy kadetů v roce 2011, dvě
druhé místa na juniorském
mistrovství Evropy v roce 2012
a 2013 a juniorský titul mistra
Evropy z roku 2014. Na juniorském mistrovství světa získal
v roce 2013 bronzovou a v roce
2014 stříbrnou medaili, stal se
také dvojnásobným vítězem celkové klasifikace juniorského Světového poháru. Na turnaji Světového poháru dospělých v roce
2014 obsadil druhé místo, když
porazil i olympijského vítěze
Andreu Baldiniho a na seniorském mistrovství Evropy v červnu
2014 skončil pátý. Na mistrovství
světa v Kazani v červenci 2014
obsadil sedmé místo. Od dubna
2015 bojoval při nejrůznějších
soutěžích o účast na olympiádě
v Rio de Janeiru (mj. byl druhý na
Světovém poháru v Šanghaji).
V březnu 2016 se definitivně kvalifikoval. Jako člen Sokola Brno I.
K jeho zálibám patří hokej, hudba,
hra na klavír (je absolvent umělecké školy). Olympionik Choupenitch je 196 cm vysoký a váhu si
udržuje kolem 90 kg sportem
a životosprávou. Jeho přítelkyně
se jmenuje Pavlína.

15
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

60 RO
54 2 2 ZV
7 29 OZ
22 0 :
9 00
00
0

Inzerce

NOVÉ BISTRO
CHUTNĚ, KVALITNĚ
A BEZ ČEKÁNÍ

Nádražní 4, Brno
www.quickbistro.cz

Specialista na prodej a pronájem Vašich nemovitostí
- ocenění nemovitostí
- profesionální servis

- prodej za nejvyšší cenu na trhu
- prodej VIP klientele

Ing. Tomáš Matras
jednatel společnosti
volejte
777 119 898

MALBY

Křenová 52
Brno

14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,

REKONSTRUKCE

TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,

BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN
NA KLÍČ

tel: 606 469 316, 547 225 340
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

www.maliribrno-horak.cz
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dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.

BRNO a okolí

Akutně hledám ke
koupi byt, peníze
mám. Spěchá.
Děkuji moc za
nabídku.
728 945 527

To nejlepší
z pánské
módy v
Brně
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Tel.: 605 556 909
e-mail: cafe@humptydumpty.cz

www.anglictina-zuzu.cz

'ę76.e',9$'/27+($75(
SRŐiGiSŐtPĚVWVNëWiERU
22. 8.–26. 8. 2016 pro děti 7–13 let.
Tel. p. Tesařová 723 305 074 nebo
monikatesarova@email.cz
ZZZGHGLWKHDWUHHVWUDQN\F]
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Velký
Špalíček
Mečová 2
602 00, Brno

Inzerce

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
619 00 Brno, Bohunická 81

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu
zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování.
Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.:
ùĖėv|lË{~tjÖ
ùÎt~yj½nqxx~Ö
ùÎqxmws½yxsr½}wx~Ö
ù}ºun}{~tjU ȗȗÖxmy{wqx~nmnwmxy{xx~Õ
Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.czwnkxw|vËÑn}n
{xwx~wj½}r}Õx{jmvnv|Îk{nvÕ
skodaplus.cz

přijme
pro provoz kartonáže
zaměstnance pro ruční zpracování
potahované kartonáže a práce na
řezacích strojích.
Jedná se o práci v jednosměnném provozu s možností
zkrácené pracovní doby.
Vyučení v oboru knihař nebo zpracovatel papíru
výhodou. Možnost zaučení.
Upřednostňujeme osoby se zdravotním postižením
(ID I. a II. stupně nebo osoby zdravotně znevýhodněné).
Nabízíme zázemí stabilní ﬁrmy s dlouholetou tradicí,
příjemné pracovní prostředí, týden dovolené navíc,
příspěvek na obědy.

www.druteva.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
Autosalon HORA CZ, a.s
Štouračova 1a
635 00 Brno Bystrc
www.facebook.com/autosalonhora
www.autosalonhora.cz

Nástup možný ihned.

Informace na personálním útvaru osobně nebo
na tel. č. 511 129 320 pí. Pavlíková.
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Inzerce

STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

založeno 1991

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

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

PŘ

tel.: 737 171 367

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

HODINKY: kapesní, náramkové, zlaté, stříbrné, obyčejné
(např. Prim, Omega, Zenith, Longines, Glashütte, IWC Schafhausen, Heuer,
Eterna, Lemania, Universal Geneve, Breitling, Poljot Chronograph a další i poškozené)
ZLATO: šperky, mince, hodinky, zlomky (všechny ryzosti)
STŘÍBRO: tabatěrky, pudřenky, příbory (i po kusech), šperky, mince v jakékoliv kvalitě
HODINY: nástěnné, stolní, podlahové (i značně poškozené)
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, BANKOVKY, MEDAILE, VYZNAMENÁNÍ, SKLO, PORCELÁN,
KNIHY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

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
DOPRAVA ZDARMA

www.pohrby.cz

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!

PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

11.–15. 7. 2016
15.–19. 8. 2016
18.–22. 7. 2016
22.–26. 8. 2016
25.–29. 7. 2016
CELODENNÍ PROGRAM 8.30–15.30 hodin

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim
cena: 2750 Kč, přihláška na webu:

www.kravi-hora.cz

ŽALUZIE HANÁK
žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu

Tel.: 604 850 396
zaluzie.hanak@seznam.cz
18
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

Volný čas

19
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

Volný čas

20
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

Volný čas

Lipka chystá na léto řemeslný program pro dospělé
Všude kolem sebe vidíte širokou nabídku akcí pro děti a cítíte, že přestože vám už není „náct“, také byste si chtěli
dopřát týden odpočinku, relaxace a programu připraveného
jen a jen pro vás? Pokud rádi
tvoříte, můžete využít hned
dvou akcí, které chystá na léto
Lipka.
V prvním srpnovém týdnu (od
1. srpna) se mohou začátečníci
i pokročilí pustit na pracovišti
Kamenná do pletení košíků. Košíkářské léto povede zkušená
Dana Křivánková a naučí vás
například krajku šitou pedikem,
tipy pro tvorbu velkoobjemových
košů či pojízdných tašek nebo
ornamenty a vzory pletení. Hned
v dalším týdnu (od 8. srpna) při-

pravuje barvité Řemeslné léto
pracoviště Lipová. „Účastníci se
mohou těšit na několik různě
zaměřených dní, například hliněný, textilní, dřevěný či rostlinný,
kde se budeme věnovat tematickým rukodělným technikám,
a také na sdílení nápadů a inspirací směřující k soběstačnosti.
V zahradě si vyzkoušíme vařit na
hliněných kamínkách a péct v jednoduché chlebové pícce. Pro
zájemce bude připraven i večerní
ekobiograf,“ prozrazuje za organizátory Alena Uhříčková.
Zkušení lektoři umějí předat
řemeslné dovednosti začátečníkům i pokročilým. „Všichni na nás
byli moc hodní, oceňujeme nezměrnou trpělivost všech lektorů
s naším rukodělným tvořením.
Především skutečnost, že se jim

pořádá také v průběhu roku,
najdete na webu www.lipka.cz
v sekci Kalendář akcí. Na všechny
akce je nutné se dostatečně
dopředu přihlásit.
Hledáte-li ještě program pro děti,
můžete nahlédnout do přehledu
táborů Lipky na adrese www.lipka.cz/tabory, kde najdete turnusy,
na které je ještě možné se přihlašovat.

Veronika Neckařová

podařilo nás metodicky dovést
vždy ke kýženému cílovému
výrobku, považuji (zejména ve
svém případě) bez nadsázky za
malý zázrak,“ pochválila kurzy
jedna z účastnic Alena Jankovská.
Informace o těchto i dalších
řemeslných kurzech, které Lipka

Košíkářské léto
1.–5. srpna 2016
Kamenná 20
Řemeslné léto
8.–12. srpna 2016
Lipová 20

První červnová sobota patří na hradě Veveří řecké kultuře,
historii a gastronomii
ty, které tyto významné osobnosti
v 19.století a na počátku 20.století
rozvinuly ještě v tehdejší monarchii. Zajímavou kapitolou a novinkou výstavy na závěr je i v souvislosti se současným vývojem
v Evropě nezanedbatelný příspěvek Čecho-Rakušana japonskořeckého původu k myšlence dnešní Evropské unie.

První červnovou sobotu, tedy
4. června, se uskuteční tradiční
Řecká sobota na hradě Veveří.
Se svým bohatým kulturním,
historickým a gastronomickým
programem se již zařadila mezi
tradiční akce konané v této
lokalitě. Program probíhá od
9.00 do 22.00 hod., návštěvníci
platí vstupné jako při běžné
prohlídce.
Projekt je jedinečný tím, že se zde
prezentují současně organizace
a instituce, které se v Brně a v České republice zabývají Řeckem
a řeckou kulturou. Organizátoři
chtějí touto akcí zprostředkovat
veřejnosti zejména kulturní tradice
a historické vazby Moravy na Řecko.
Nejen milovníci Řecka se mohou
těšit například na krojované
vystoupení tanečníků Lycea
Řekyň v ČR, souboru Prometheus
a souboru Antigoni z Krnova.
Všichni zájemci budou mít během
dne možnost si tance sami vyzkoušet a to i za doprovodu zkušených
lektorů. Pro rodiny s dětmi budou
připraveny tematické atrakce
a speciálně upravený program
s lektory tanců.
Novinkou bude propojení řecké
hudby s klasickými řeckými bájemi

a pověstmi v podání hudebního
souboru flétny a dramatického
oddělení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Letošním ročníkem bude
návštěvníky hudebně provázet
skupina Prometheus, s koncertním
vystoupením se připojí také Jannnis Moras & band(a).
Návštěvníci budou mít také možnost si prohlédnout inovovanou
výstavu „Řekové ve Vídni, v Brně
a na Moravě a jejich příspěvek
k budování Evropy“, jejímž autorem je Mgr. Aristid Franc.
Výstava se věnuje pozoruhodné
historii významných řeckých
a levantských rodů na konci
18. a v průběhu 19. století ve výše
uvedených oblastech. Příslušníci
těchto rodů pocházeli často

z významných konstantinopolských nebo epirských rodin
postupně se stěhujících za lepším
živobytím do oblasti Niše, Bělehradu, podunajských měst, Komárna,
Nitry, Budapešti a Vídně. Zhruba
za 1000 let po cyrilometodějské
misi pronikli i k nám na Moravu a do
Brna. Velmi brzy vstoupili do okruhu rakouského císařského dvora.
Díky svému intelektuálnímu
a obchodnímu nadání se stali velmi
váženými obchodníky, bankéři, ale
i politiky, finančníky a mecenáši.
Zanechali svoji neopomenutelnou
stopu v rozvoji dopravní infrastruktury v Evropě a i v rozvoji Moravy
i Čech. Současné hospodářské
styky mezi Českou republikou
a Řeckem jsou pokračováním ces-

Řeckou sobotu na hradě Veveří
pořádá občanské sdružení Hrad
bez výhrad. To bylo založeno jako
platforma zastřešující jednotlivce
a jejich aktivity ve snaze obnovit
Státní hrad Veveří a jeho okolí jako
kulturní a vzdělávací centrum
regionu. Základní cíle sdružení
jsou obnova kulturní krajiny okolí
Státního hradu Veveří, maximalizace využití potenciálu SH Veveří;
rozvoj interaktivního vzdělávání
a kulturního vyžití v prostorách SH
Veveří a jeho okolí; zvýšení atraktivity SH Veveří a jeho okolí pro
návštěvníky.
 (rob)

Řecká sobota
na hradě Veveří
sobota 4. června
9.00–22.00 hod.
Hrad Veveří
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Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům
Seniorské vzdělávání má své
pevné místo na řadě veřejných
vysokých škol. V současné
době studuje na univerzitách
třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace
České republiky (cca 40 000
osob) a jejich počet stále roste.
Přijďte i vy rozšířit jejich řady!
Vzdělávání v seniorském věku
napomáhá k udržení kvality života
přívětivým a důstojným způsobem.
Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory
a technologie. Posláním kurzů
U3V je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na
Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá
osm semestrů a je zaměřen na
otázky zdravého a smysluplného
životního stylu ve vyšším věku.
Na obsahu přednášek se podílí
všech 9 fakult MU. V akademickém roce 2016/2017 bude také
otvírán tříletý běh zcela nového

kurzu Umění, objednavatelé
a umělecký styl v dějinách. Dále
pořádáme ve spolupráci s našimi
partnery tři jednoleté kurzy
nazvané Univerzita třetího věku
v Moravském zemském muzeu,
Kulturní dědictví a památková
péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem), G. J. Mendel: Člověk,
opat a vědec (ve spolupráci
s Mendelovým muzeem). Pro
účastníky U3V jsou nad tento
rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky
(angličtina, němčina, francouzština), pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti
humanitních i přírodních věd.
V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se
k obsahu přednášek či tematických kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí,
účastníci mohou využívat studov-

ny a knihovny. Přednášky trvají 2
vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů v období od
října do května. Účastníkem programu U3V může být osoba, která
dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má
úplné středoškolské vzdělání
s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí
pouze zápisné, které bylo pro
akademický rok 2016/2017 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V

MU obdrží osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno)
nebo elektronicky od 2. května
2016 do 30. června 2016. Další
podrobnosti o Univerzitě třetího
věku Masarykovy univerzity
včetně fotografií a videoukázek
našich aktivit najdete na
www.u3v.muni.cz.


Mgr. Veronika Ocásková

Děti mohou během workshopu natáčet pod vedením
zkušených lektorů filmy o brněnském veřejném prostoru
Dům umění města Brna pořádá
letní filmový workshop pro děti
Poď ven. Koná se od 15. do
19. srpna vždy od 9.00 do 17.00
hod. Přihlášky je možné podávat do 31. 5. 2016.
„Pojď s námi ven do ulic a zkus přemýšlet o tom, co venku potkáváš.
Zkus to zachytit kamerou a udělat
z toho film – dokument o prostoru,
ve kterém žiješ, společně s dalšími
lidmi. Sestavíme společně filmové
štáby a vyzkoušíme si různé filmové profese – práci kameramana,

zvukaře i střihače, a především
spolupráci s ostatními členy štábu.
Že jsi to nikdy předtím nedělal/a?
Nevadí. Vysvětlíme si, co je záběr,
jak se pracuje s kamerou a jak se
film stříhá. Možná dojde i na základy jednoduché animace. Společně
vybereme témata vztahující se
k problémům brněnského veřejného prostoru, z nichž si každý štáb
zvolí jedno, které ho bude nejvíc
bavit a zajímat. O něm pak natočí
svůj kousek společného filmu.
Hotový film promítneme veřejně
poslední den workshopu,“ těmito

slovy zvou organizátoři k účasti.
Filmový workshop je určen pro
děti ve věku 10–14 let. Pod vedením dokumentaristy Honzy Šípka
a střihačky Ilony Malé natočí tři
filmové štáby společný dokument
o brněnském veřejném prostoru.
Maximální počet je 12 dětí, cena
workshopu je 2 000 Kč. Přihlášky
je možné zasílat na e-mail:
sedlackova@dum-umeni.cz do
31. května 2016. Cena zahrnuje
náklady na lektory a technické
vybavení, pomůcky a zázemí
v Domě umění. Nezahrnuje jídlo.

Profily lektorů:
Honza Šípek točí vlastní filmové
dokumenty a zároveň se živí jako
kameraman. Natočil 10 autorských filmů, na dalších se podílel
zejména jako kameraman.
Ilona Malá vystudovala multimediální design a střihovou skladbu.
V létě 2013 byla lektorkou filmové
letní školy v projektu Face2Face –
Program migrace ve společnosti
Člověk v tísni, v roce 2015 vyučovala děti v letní škole Ambroziáda.

(rob)

Konkurz do dětského divadla Vesna
V rámci rozšíření aktivit pro děti
a mládež (6–18 let) nabízí Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno,
zájmovou činnost v oblasti dramatického umění.
Přijďte si vyzkoušet své herecké
nadání a uplatnit se v divadelním
souboru Vesna. Nabízíme profesionální přístup pedagoga z oboru Divadlo a výchova, zkvalitnění

pohybových, rytmických a hereckých dovedností, práci s dechem
a hlasem, vnímáním prostoru,
emocemi, koncentrací, nepravidelně nabídneme víkendové
workshopy a dílny, příměstský
divadelní tábor, výstupy na divadelních přehlídkách, seznámení
s hraničními žánry divadla, individuálně možnost přípravy
k talentovým zkouškám. Konkurz
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se koná v divadelním sále v sídle
Vesny v pátek 13. 5. 2016 v čase
16.00–18.00 hod. a v sobotu
14. 5. 2016 od 13.30 do 15.00
hod. Těšíme se na všechny nové
herecké talenty, nebojte se přijít
vyzkoušet si pohled z jeviště.
Informace: Pavla Filipová, mob.
733 506 684, e-mail: info@vesnaspolek.cz.

(rob)

Konkurz do dětského
divadla Vesna
13. května 2016,
16.00–18.00 hod.
14. května 2016,
13.30–15.00 hod.
divadelní sál Vesny
Údolní 10, Brno

Volný čas

Lužánky přivítaly jaro novým včelařským kroužkem
Každý druhý pátek pobýt se
včelami v přírodě, naučit se
pracovat se dřevem a voskem
a na závěr si dokonce sklidit
vlastní med.To a ještě mnohem
více zažijí návštěvníci na
novém mezigeneračním kroužku včelaření ve Středisku volného času Lužánky.
Od začátku roku se mohli malí
i velcí návštěvníci SVČ Lužánky
těšit na nový včelařský kroužek,
který se veřejnosti otevřel v únoru
2016. Náplní kroužku je především získání teoretických i praktických zkušeností souvisejících
se včelařením, dozvědět se něco
nového o přírodě, včelách, práci
s medem, voskem a se dřevem.
„Kroužek je specifický přímým
chovem včely medonosné
a využíváním jejích produktů, jako
je například med, pyl, nebo propolis. Odměnou pro všechny bude
závěrečné medobraní,“ popisuje
kroužek jeho organizátorka
Andrea Chalupníková.
Lužánecké úly se veřejnosti slavnostně odhalily 24. března na akci
s názvem Velikonoční domeček.
Účastníci si medovinou na včeličky
připili, možná byla také jejich symbolická adopce. Každý, kdo včeličku adoptoval, obdržel certifikát

a ochutnávku budoucího lužáneckého medu. Lužánecký med bude
jednodruhový a velmi speciální,
díky stromu s názvem Jerlín japonský, který roste v přilehlém parku
a který je specifický tím, že kvete
v srpnu, když už jsou všechny stromy v okolí dávno odkvetlé.
Duší a učitelem kroužku včelaření
je profesionální včelař Jan Strouhal. „Včela je v přírodě fenomén

a zaslouží si velkou pozornost.
Práce u včel mne plně naplňuje,
dává mi uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, pocit sounáležitosti s přírodou, lásku ke včelám. Tak jak jsem byl ke včelkám
přiveden a učen, chtěl bych něco
málo předat dál. Přál bych si, aby
tím krásným pocitem uspokojení
byli obdarováni všichni příchozí
co mají vztah buď k přírodě, nebo

ke včelám,“ popisuje svoji vášeň
pro včelaření Strouhal.
Zájemci o včely a med mohou
kroužek navštěvovat každý druhý
pátek od 15 do 17 hodin. Kroužek
je mezigenerační, s dětmi mohou
přijít i rodiče a prarodiče.
Více informací o kroužku včelaření najdete na stránkách
http://lidicka.luzanky.cz/vcelareni/.
 (rob)

Botanická zahrada zve na výstavu masožravých rostlin

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zve od 26. května do
3. června na další výstavu ve
svém areálu na Kotlářské 2.
Jmenuje se „Výstava masožravých rostlin a výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Veveří“.

Otevřeno je denně od 9.00 do
18.00 hod. Prohlédnout si lze
všechny skleníky, výstava je spojena s prodejem rostlin. Expozice
je velmi vhodná pro školní exkurze, pro které je k dispozici výklad
o masožravých rostlinách. Vstupné je 80 a 40 Kč.
Botanická zahrada byla založe-

na provizorně v roce 1922
v zahradě u bývalého městského
chudobince, jehož budovy byly
dány k dispozici nově vznikající
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Zakladatelem byl
tehdejší ředitel botanického
ústavu, prof. dr. Josef Podpěra.
V současné době má zahrada
1 100 m2 skleníků se sbírkami
tropických a subtropických druhů. Venkovní část je na ploše cca
1,5 ha. Botanická zahrada nabízí
v současné době bohatý celoroční program, který se skládá
nejen z průvodcovské služby.
V roce 2016 se ještě připravují
tyto akce: Dvanáctý jazzový
večer aneb Možná vykvete i viktorie královská (4. srpna), Prodejní výstava kaktusů a jiných
sukulentů (9. až 16. září), Noc
vědců – Večerní prohlídka skleníků v rámci celofakultní akce

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


(rob)

Výstava masožravých
rostlin a výstava výtvarných prací žáků
ZUŠ Veveří
26. května – 3. června
Denně od 9.00
do 18.00 hod.
Botanická zahrada
Přírodovědecké fakulty MU
Kotlářská 2
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Sportovní příměstské tábory na Riviéře
Pro zájem rodičů i dětí je zde možné zvolit si i vegetariánská jídla.
Touží se vaše děti proměnit v kouzelníka či čarodějku a naučit se
kouzla, přípravu lektvarů nebo
dokonce famfrpál tak jako Harry
Potter? Láká je honba za pokladem, stavba pirátského voru
a potápění za perlami? Pak
využijte možnost přihlášek na
www.plavani-bazenky.cz.
Termíny: 4.–8. 7., 11.–15. 7.,
18.–22. 7., 25.–29. 7. 2016.

Letní sportovní příměstské
tábory na Riviéře nabízejí
spoustu sportovních zážitků.
Pro vaše děti (od 7 do 15 let) jsme
připravili sportovní příměstské
tábory na Riviéře, které spojují
většinu výhod klasického a příměstského tábora – téma, od kterého se odvíjí táborové hry na čerstvém vzduchu v přírodě,
profesionální výuka plavání pod
dohledem vyškolených trenérů
SKP Kometa a spousta sportovních aktivit, jejichž cílem je dostat
děti od počítače do přírody a ukázat jim, že sport, příroda a přátelství jsou důležitou součástí našeho života.



Petr Hašek,
vedoucí tábora,
SKP Kometa Brno

Kultura

Setkání u varhan v proměnách času
Brněnský varhanní festival se
řadí v kulturním kalendáři města Brna mezi oblíbené akce, které přinášejí obohacení červnových večerů. Dlouhá doba
existence – letos 36. ročník –
dokazuje, že varhanní hudba se
neustále těší zájmu publika
a přitahuje posluchače všech
věkových kategorií. Podtitul
celého festivalu Setkání u varhan v proměnách času napovídá, že každý koncert má své
dramaturgické specifikum.
Letošní ročník, který proběhne ve
dnech od 1. června do 7. července, připraví v Brně sedm koncertů
ve třech chrámových prostorách.
Představí se na něm umělci
z Německa, Dánska, USA, Polska, Chorvatska i České republiky.
Na zahajovacím koncertě 1. června v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie oslaví své
významné životní jubileum brněnský skladatel Milan Slimáček.
Mimo jiné zazní i druhé provedení
jeho Zpěvů o Pánu v podání
brněnských umělkyň Hany Bartošové a Lenky Cafourkové Ďuricové. Jejich vystoupení obohatí
americká hobojistka Kristen Cooper. Na Hudebních nešporách
v Červeném kostele 5. června se

představí dánský varhaník Torben
Krebs a opět v prostorách jezuitského kostela 8. června usedne
za nový koncertní nástroj německý varhaník Michael Utz. Během
jeho hry se zaposloucháme do
uměleckého přednesu nestárnoucí herečky Gabriely Vránové.
Královský nástroj v kostele
sv. Augustina dne 15. června
rozezní americká umělkyně Gail
Archer, kterou doplní zpěvy amerických spirituálů Vokálně-experimentální soubor Affetto. O týden
později 22. června v jezuitském
kostele je možné se zaposlouchat
do tónů „Od Bacha k dnešku“
v interpretaci Markéty Schley
Reindlové spolu s pěveckým sborem Gloria Brunensis. V den výročí posvěcení nových koncertních
varhan v jezuitském kostele
29.června vystoupí polský virtuóz
Witold Zalewski za spoluúčinkování brněnského Dua Lyriko Magdaleny a Štěpána Graffových. Na
úplný závěr celého festivalového
klání usedne 7. července za varhany v den svých 93. narozenin
významná osobnost a patronka
Brněnského varhanního festivalu
prof.Alena Veselá, která se svými
hosty takto oslaví své neuvěřitelné výročí. Další informace na:
www.varhany.nomi.cz.  (rob)
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PROGRAM FESTIVALU
středa 1. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Beethovenova ul., Brno
• Hana Bartošová (Brno)
• Kristen Cooper (USA) hoboj
• Lenka Cafourková Ďuricová (Brno), zpěv
neděle 5. června, 19.30, Červený kostel, Komenského nám.,
Brno
• Hudební nešpory – Torben Krebs (Dánsko)
středa 8. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Beethovenova ul., Brno
• Michael Utz (Německo)
• Gabriela Vránová (Praha), umělecký přednes
středa 15. června, 19.30, kostel sv. Augustina, nám. Míru,
Masarykova čtvrť, Brno
• Gail Archer (USA)
• Vokálně-experimentální soubor Affetto
středa 22. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Beethovenova ul., Brno
• Markéta Schley Reindlová (Německo)
• Komorní pěvecký sbor Gloria Brunensis, sbormistr Natalia
Chirilenco
středa 29. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Beethovenova ul., Brno
• Witold Zalewski (Polsko)
• Duo Lyriko – Magdalena a Štěpán Graffovi (Brno), housle
čtvrtek 7. července, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Beethovenova ul., Brno
• Narozeninový koncert – Prof. Alena Veselá a její hosté

Kultura

Výtvarně taneční putování Lužánkami aneb Pierot hledá svou Kolombínu

Pierot hledá svou Kolombínu,
aby jí vyznal lásku. Spolu
s diváky projde pěti zastaveními, kde je jeho vztah ke Kolombíně vyjádřen krátkými metaforickými obrazy buď formou
výtvarného, nebo tanečního
umění. Setká se Pierot s Kolom-

bínou, aby jí sdělil své city? To
se návštěvníci dozvědí v pátek
20. května v parku Lužánky
v rámci výtvarně tanečního
poetického putování s názvem
ART PARK.
Projekt ART PARK je jednodenní

květen 2016
úterý 3. května 2016, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen
ze světa literatury
středa 4. května 2016, 19.30 hod.
Black Uganda Choir
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu
úterý 10. května 2016, 19.30 hod.
Ondřej Pavlíček „In dreams“
Recitál klasické kytary, od starých mistrů k soudobé filmové hudbě
středa 11. května 2016, 19.30 hod.
Kupodivu & Hana Fatamorgana
Brněnská originální formace s jazz-folk-indie tváří
plus nadějná looperka
čtvrtek 12. května 2016, 19.30 hod.
AGADIR
Ty vogo, ofsajd!
Divadlo hudby a poezie Agadir
pátek 13. května 2016, 19.00 hod.
Cailleach, Dálach a Irish rose
Večer irské hudby
Sobota 14. května 2016, 10.00 hod.
Semifinále a finále Brněnské SOUTĚŽE VE ZPĚVU
Pod záštitou Soukromé školy populárního zpěvu
Začátek soutěže v 10.00 a finále 19.00 hod.
Více informací o soutěži najdete na stránkách
Soukromé školy populárního zpěvu
středa 17. května 2016, 19.30 hod.
Luboš Pospíšil a 5P
Matador české hudební scény se svojí kapelou

akce, která spojuje uměleckou
výstavu s pohybovým představením. Diváci i náhodní kolemjdoucí
budou mít možnost stát se na
chvíli součástí poetického putování Pierota za Kolombínou.
„Spolu s diváky prochází Pierot
v parku Lužánky pěti zastaveními,
kde je jeho vztah ke Kolombíně
vyjádřen krátkými metaforickými
obrazy buď formou výtvarného,
nebo tanečního umění. Diváci
jsou v roli pozorovatelů, případně,
pokud chtějí, mohou se do akce
zapojit. Na konci cesty v posledním zastavení se postavy Pierota
a Kolombíny setkají, aby došlo
k závěrečnému rozuzlení,“ popisuje program výtvarně tanečního
poetického putování garantka
projektu Věra Bělehrádková
Diváci budou procházet s průvod-

cem v masce Pierota snovou
a poeticky ztvárněnou trasou
v parku, protkanou výtvarnými
artefakty, umístěnými na zemi,
lavičkách, nebo mezi stromy. Cestou navštíví pět různých zastavení
s tancem, pohybem a živou muzikou. Trasa bude trvat zhruba 45
minut a bude se opakovat celkem
třikrát: v 16.00, 17.30 a v 19.00.
ART PARK pořádá SVČ Lužánky – Centrum divadelních a tanečních aktivit ve spolupráci s výtvarným oddělením.

Milena Bogdálková

ART PARK
pátek 20. května
16.00, 17.30, 19.00 hod.
park Lužánky

květen 2016
pondělí 2. května, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)

úterý 17. května, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

úterý 3. května, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)

středa 18. května, 8.45, 10.30 a 14.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas

středa 4. května, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)

čtvrtek 19. května, 8.45 a 10.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
pátek 20. května, 8.45 a 10.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas

pátek 20. května 2016, 18.00 hod.
BÍLÁ VRÁNA & ČERNÝ PETR
Společná výstava poetických fotoobrazů s texty
Pavi TAire & Petr Dubjak
Hrají Bohemian Highlanders

pátek 6. května, 8.45 a 10.30 hod.
Český středověk
(po druhém představení následuje Divácký seminář)

sobota 21. května, 10.30 hod.
Kocour v botách

sobota 7. května, 10.30 hod.
Čaroděj ze země Oz

úterý 24. května 2016, 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího Černého
Zuzana Navarová – altový Anděl českého písničkářství

sobota 21. května, 15.30 hod.
Kocour v botách
(po představení následuje Dětská dílna)

sobota 7. května, 15.30 hod.
Čaroděj ze země Oz
(po představení následuje Dětská dílna)

pondělí 23. května, 8.45 a 10.15 hod.
Kocour v botách

pondělí 9. května, 8.45 a 10.30 hod.
Čaroděj ze země Oz

úterý 24. května, 8.45 a 10.30 hod.
Robinson Crusoe
(po druhém představení následuje Divácký seminář)

středa 25. května 2016, 19.30 hod.
Lucie Dobrovodská & Paka
Vlastní písně i převzaté hity v osobité aranži
čtvrtek 26. května 2016, 19.30 hod.
The Sideshows a Sim a Saguan
Garážový rock a vlastní písně ze života
pátek 27. května 2016, 19.30 hod.
RaPeLa – benefiční koncert pro opuštěná zvířata
Benefiční koncert ve spolupráci s RaPeLou, která
svůj výtěžek z koncertu věnuje Moravskoslezskému spolku na ochranu zvířat.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka

úterý 10. května, 8.45 a 10.30 hod.
Čaroděj ze země Oz
středa 11. května, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)

středa 25. května, 8.45 a 10.30 hod.
Robinson Crusoe
(po druhém představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 26. května, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka

čtvrtek 12. května, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)

pátek 27. května, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka

čtvrtek 12. května, 19.00 hod.
Drákula

pondělí 30. května, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion!
(po představení následuje Divácký seminář)

pátek 13. května, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)
sobota 14. května, 10.30 hod.
Kašpárek detektivem
sobota 14. května, 15.30 hod.
Kašpárek detektivem
(po představení následuje Dětská dílna)
pondělí 16. května, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

úterý 31. května, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion!
(po představení následuje Divácký seminář)
Změna programu vyhrazena!
Kontakt
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz
www.facebook.com/divadlopolarka
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Kultura

Třicet let Divadla Klauniky
Tato malá brněnská divadelní
scéna, sídlící v naší městské
části, byla založena roku 1986.
V roce 1990 se stala prvním
českým soukromým divadlem.
Je známá především díky legendární inscenaci Don Quijote de la
Mancha, která má v současné
době na svém kontě přes 4 500
repríz. Dílo s podtitulem Didaktická klaunikyáda uchopená dle
vzoru velkého českého emigranta
Jana Amose Komenského bylo
odehráno v šesti jazycích (čeština, francouzština, španělština,
němčina, ruština a chorvatština)
ve 14 zemích Evropy a Asie. Na
území České republiky se Don
Quijote hrál ve více než 1 000
měst a obcí. Představitel bludného rytíře, Lennoire Montaine, který se v průběhu hry pohybuje na
chůdách, byl v roce 2013 zapsán
do České Guinnessovy knihy
rekordů, neboť v součtu strávil na
chůdách neuvěřitelných devět
měsíců, tedy téměř celou jednu
divadelní sezónu.

Divadlo Klauniky je autorská scéna, jejímiž charakteristickými tvůrčími principy jsou absurdita, mystifikace, legrace, improvizace,
provokace, recese, komunikativnost a především otevřenost
a hravost. Právě tyto principy otevřely divadlu možnosti k intenzivní
spolupráci s brněnskou pobočkou
Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením, která
trvá již více než deset let. Za tu
dobu vznikly dvě divadelně-integrační inscenace. Ve Voličské
kampani Strany mírného pokroku
v mezích zákona tedy přírodního
(na motivy Jaroslava Haška) se
postižení herci objevují v rolích
poslanců strany. Jeviště se tak pro
ně stává volnou tribunou, kde
mohou zcela spontánně a otevřeně vyjádřit své osobité a často
svérázné názory na svět. Druhým
integračním projektem je pak
hudebně laděné pásmo s názvem
Andělský kabaret.
Od roku 2013 také funguje Divadelní penzion Lipůvka v Jeseníkách (www.penzionlipuvka.eu).

Sázavou. Letošní třetí ročník se
uskuteční poslední víkend
v srpnu. Hrát se bude v amfiteátru
i na hradě. Slavnostní zahajovací
průvod oživí obřími loutkami ulice
obce, nebude chybět ani obvyklý
půlnoční happening na starém
hřbitově. Hosty festivalu jsou soubory pracující nejen s handicapovanými lidmi a dalšími sociálně
vyloučenými skupinami, ale rovněž
profesionální
divadla
a hudebníci.


Byla v něm zřízena čtyři chráněná
pracovní místa pro handicapované členy divadla. V penzionu se
pravidelně konají divadelní a teatroterapeutické workshopy, do
nichž jsou zapojeny další instituce
pracující s mentálně postiženými.
Divadlo Klauniky v létě rovněž
pořádá Integrační divadelní festival Quijotova šedesátka
v Haškem proslavené Lipnici nad

Zuzana Perůtková
www.klaunika.eu
Foto: Veronika Puklicová

Přihlášky
do dramatického
kroužku Malá Klaunika
(10–16 let)
e-mail:
comenius.zu@seznam.cz

Výstava, která vás vysaje, je určena pro všechny, kteří se rádi bojí!
Letohrádek Mitrovských na
Starém Brně připravil od
23. dubna do 19. června 2016
výstavu Dracula a ti druzí. Je
o krvavé historii, která představí smyšlené bytosti, ale
i reálné postavy z dávné minulosti toužící po lidských šťávách.
„Temnota a smrt byly vždy základem největších lidských obav.
Z nejtemnějších zákoutí vystupují představy, které nás pronásledují a děsí a přesně odtud přichází upír – nesmrtelná bytost,
která loví nevinné oběti a přežívá
tak, že vysává jejich krev. Legendy o upírech vycházejí často ze
skutečných událostí a hrůzostrašných střetů s neznámem
a se smrtí. Není proto divu, že
se upíři stali jedním z nejoblíbenějších romantických námětů,
který je živý i dnes,“ představují
projekt v pozvánce pořadatelé.
O tom, že nejznámější upír je
hrabě Dracula nebude určitě nikdo pochybovat. Jeho příběh byl
několikrát zfilmován a šlechticův

hrad v rumunské Transylvánii
dodnes patří k nejnavštěvovanějším památkám celého Balkánu. Ovšem málokdo tuší, že jako
literární předloha posloužila tvůrci Draculy – Bramu Stokerovi –
jihočeská kněžna Eleonora
Amálie ze Schwarzenbergu,
s jejímž tajemným osudem vás
výstava také seznámí.
Střední Evropa byla všeobecně
bohatá na upírství – už gotické
kroniky zmiňují několik zásadních případů! Renesanční monstrum Alžběta Báthory známá
jako Čachtická paní se ráda koupala v krvi svých obětí, Karlštejnská paní Kateřina Bechyňová
z Lažan v polovině 16. století
umučila nejméně 14 poddaných.
Pozdější upírské šílenství
v dobách baroka, během kterého
se překopal kdejaký obecní hřbitov i lesní hřbitůvek, musela rázně zastavit až samotná císařovna Marie Terezie!
Na výstavě se dozvíte jak upíra
rozpoznat a hlavně jak se proti
němu chránit. Kdy použít cibuli
a kdy česnek, co provádět

26
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

s kuchyňskou solí, z jakého dřeva bude nejlepší vyrobit naostřený kůl, kterým upírovi probodnete srdce a jestli chodí upíři sát
i za bílého dne…? A co teprve
vlkodlak – bestie z Gévaudanu!
Pokud si budete chtít rozšířit své
znalosti ještě více, připojte se
k věhlasnému upírobijci van Helsingovi, který mnoho let zkoumal
prostředky, jakými se lze upírů
zbavit navždy. Společně s ním
probádáte typy upířích zubů
a dozvíte se, v kolika podobách
je možné upíra potkat! Kromě
samotných vampýřích legend,
vystavěných na základě dobových kronik a jiných dokumentů,
se na výstavě seznámíte také
s mimoevropskými upířími
nestvůrami, jako je brazilská
Jaracaca nebo indické Rakšas.
„Kromě poutavých textů budou
na výstavě prezentováni upíři ve
stylizovaných scénách. Od běžného domácího sání až po upírskou hostinu, které se bude
účastnit i samotný Dracula. Figury vypadají velice věrohodně.
Nechtěli jsme ponechat náhodě

žádný detail, takže postavy
budou mít skleněné oči, ostré
zuby a dobové šatstvo včetně
účesů. Speciálně pro tuto výstavu také vznikly multimediální
,pohyblivé‘ obrazy, které vystraší
úplně každého návštěvníka –
před očima se totiž promění
zprvu idylický portrét ve strach
nahánějící bestii,“ upřesnil kurátor výstavy Mgr. Petr Lukas.
Výstava, která je určena pro
všechny zvídavé a rády se bojící
návštěvníky, se z Letohrádku
Mitrovských v Brně přestěhuje
do tajemného podzemí slavkovského zámku.
Více informací najdete na
www.letohradekbrno.cz.

(rob)

Dracula a ti druzí
23. 4.–19. 6. 2016
ÚT–NE: 10.00–16.00
Letohrádek Mitrovských
Veletržní 19, Brno

Kultura

Mozartovy děti letos s Hradišťanem
Festival Mozartovy děti pořádá
letos již posedmé Filharmonie
Brno ve spolupráci se ZUŠ
Smetanova 8 s podporou Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Smyslem
a cílem projektu je podpora rozvoje hudebního talentu a muzikantských dovedností dětí
a snaha rozvinout jejich vztah
nejen ke klasické hudbě. Chce
přivést k hudbě děti všech
věkových kategorií.
Projekt dává nadaným žákům
základních uměleckých škol možnost vystoupit na velkých koncertních pódiích a pomocí odborně
vedených workshopů zprostředkovat zkušenosti orchestrální hry,
jež mají podpořit hudební schopnosti a cit pro skupinovou souhru.
Program zahrnuje vzdělávací
akce zaměřené na hudební vnímání malých posluchačů (hudební dílny pod vedením zkušených
lektorů), veřejná vystoupení mladých hudebníků z jihomoravských
ZUŠ (cimbálové muziky, taneční
soubory, bigbandy, dechové soubory atd.) na náměstích a dalších
brněnských prostranstvích, prestižní koncerty v Besedním domě,
na nichž se prezentují dětští sólisté za doprovodu Filharmonie
Brno, a také řadu doprovodných
akcí. Vyvrcholením bývá slavnost-

ní koncert v Janáčkově divadle,
na němž „mladí Mozarti“ usedají
do řad brněnských filharmoniků
a spolu s nimi se pod taktovkou
významného dirigenta podílejí na
interpretaci symfonické hudby.
Nezapomenutelným se stalo
např. provedení Dvořákovy Novosvětské v roce 2014. Na záznam
slavnostního koncertu žáků
moravských základních uměleckých škol s Filharmonií Brno
z roku 2015 se můžete podívat na
internetovém vysílání České televize (do vyhledávače zadejte
„Mozartovy děti 2015“). V letošním roce takto unikátně složené
orchestrální studio spojí své síly
s populárním souborem Hradišťan.
V době konání Mozartových dětí
tak centrum Brna každoročně žije
vskutku čilým hudebním životem
a neodolatelně vtahuje do svého
dění širokou veřejnost všech
věkových kategorií. Co nás čeká
letos?
Májový koncert v Besedním
domě se odehraje 25. května
v 19.30 hod. Vystoupí mladí
brněnští symfonikové a sólisté filharmonie s dirigentkou Gabrielou
Tardonovou.
Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno, rovněž v Besedním domě, začne 7. června
v 18.00 hod. Účinkovat budou

žáci brněnských ZUŠ Martin
Marhold, cimbál (učitelka M. Sanitárová); Benjamin Levíček, zobcová flétna (M. Škárková); Marián
Lerche, violoncello (M. Zicha), ze
ZUŠ Smetanova 8, dále žáci
ZUŠ V. Kaprálové – Ondřej Špaček, klavír (M. Fišl); Rimma
Kochetko, housle (O. Učňová).
Ze ZUŠ J. Kvapila zahraje Radek
Bagar na klavír (J. Kapitula)
a ZUŠ Fr. Jílka bude reprezentovat Tomáš Strmiska, basklarinet
(E. Drápela).
Slavnostní závěrečný koncert
proběhne 19. června od 17 hod.
v Janáčkově divadle. Pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka

vystoupí Filharmonie Brno s Hradišťanem (umělecký vedoucí Jiří
Pavlica) a „mladí Mozarti“ ze
základních uměleckých škol celého Jihomoravského kraje.
 Marie Škárková, pedagožka
ZUŠ Smetanova 8

FESTIVAL
MOZARTOVY DĚTI
25. května, 19.30 hod.
– Besední dům
7. června, 18.00 hod.
– Besední dům
19. června, 17.00 hod.
– Janáčkovo divadlo

Devátý ročník open air festivalu Čarodějáles
se na Riviéře rozmáchne do tří dnů
Tradiční místo konání – přírodní areál říčního koupaliště
Riviéra, tradiční termín „čarovného“ přelomu dubna a května,
ale poprvé ve třech dnech. To
je devátý ročník Open Air Festivalu ČARODĚJÁLES.
Akci zahajuje 29. dubna páteční
večírek, který by mohl nést podtitul „Best of Brno“. Tři momentálně nejpopulárnější brněnské klubové
kapely
ČANKIŠOU,
POLETÍME? a MUCHA podpoří
v Brně stále nesmírně oblíbená
MŇÁGA A ŽĎORP a „balkánská
dechovka z Prahy“ CIRCUS
PROBLEM.
Stěžejní druhý den festivalu,
sobota 30. 4. 2016 přinese přede-

vším celosvětově proslulou legendu crossover rocku, německé
GUANO APES s charismatickou
čarodějkou Sandrou Nasic za
mikrofonem. Jejich megahity jako
„Open Your Eyes“ nebo „Lords Of
The Boards“ stále znějí z rádií
i hudebních televizí a skupina po
pauze opět v posledních letech
čile koncertuje a tvoří v původní
sestavě. Vysoce aktuální směs
drum’n’bass a tvrdých rockových
kytar přivezou z britského Brightonu THE QEMISTS proslulí divokou show. Na třech pódiích se
dále vystřídají neotřesitelní vládci
tuzemského funku MONKEY
BUSINESS, americko-tuzemští
punk-rockeři PIPES & PINTS, balkánská turbodechovka FANFARA

TRANSYLVANIA, zpěvák slovenských HORKÝŽE SLÍŽE Kuko se
svým vedlejším projektem
BIJOUTERRIER nebo skarockové stálice POLEMIC. Příležitost
jako vždy dostanou zasloužilé
i nejčerstvější kapely z Brna, kolorit dotvoří stylové dekorace, vatra
a ocenění nejúžasnějších příchozích čarodějnic.
ČARODĚJÁLES JUNIOR –
FESTIVÁLEK PRO DĚTI I RODIČE v prvomájovém odpoledni slibuje čarodějnice, draky, skákací
hrady a spoustu dalších atrakcí
a k tomu LUKÁŠE PAVLÁSKA –
hvězdu Stand Up Comedy
a šokujícího tanečníka ze Stardance s tvorbou pro děti, ZDEŇKA & TÝNU s HÝBÁNÍM známým

z ČT Déčko, turbošanson POLETÍME?, vodáckou kulturní úderku
ZADÁCI či PŘÍBĚHY KLUKA
BOMBARĎÁKA v podání kapelky
BOMBARĎÁK.
Veškeré info najdete na
www.carodejales.cz.

(red)
ČARODĚJÁLES 2016
pátek 29. 4. 2016
17.00–24.00 hod.
sobota 30. 4. 2016
15.00–24.00 hod.
neděle 1. 5. 2016
14.00–19.00 hod.
www.carodejales.cz
Koupaliště Riviéra
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Neziskovky

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou pomoc obětem a svědkům
trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden
Bílý kruh bezpečí je nestátní
nezisková organizace, která od
roku 1991 poskytuje odbornou
pomoc obětem a svědkům
trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých
pracují bez nároku na odměnu
zejména právníci, psychologové a sociální pracovníci.
Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické
rady, jakož i psychologickou
a emocionální podporu. Bílý kruh
bezpečí se věnuje dále zejména
těmto formám přímé pomoci
a zlepšování postavení obětí kriminality:
• podpora konkrétních oprávněných zájmů oběti trestné činnosti
• iniciativy a návrhy vedoucí ke
zlepšení právního postavení
poškozených v trestním řízení
a ve společnosti (zpracování
a předkládání podnětů k zákonodárným iniciativám, spolupráce při tvorbě zákonů)
• zvýšení informovanosti občanů
i veřejné správy o problémech
obětí trestné činnosti
• podpora při získávání peněžité
pomoci od státu
• zprostředkování finanční pomoci z Nadačního fondu Filipa
Venclíka
• přednášky, semináře, kongresy
a jiné akce pro odbornou i laickou veřejnost
• publikační činnost a vystupování v médiích zaměřené na
zvýšení právní výchovy a informovanosti
• zvýšení informovanosti o možnostech a prostředcích prevence
kriminality,
zejména
o zásadách chování, které snižují riziko stát se obětí trestného
činu
• spolupráce s národními institucemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se pomocí
obětem trestné činnosti a prevencí kriminality (BKB je např.
členem Evropského fóra pro
služby obětem či zakladatelem
Aliance proti domácímu násilí).
V poradnách Bílého kruhu bezpečí zaznamenávají poradci velmi
rozdílné reakce obětí na trestný
čin, shodují se však v tom, že nej-

závažnější traumata prožívají
oběti po útoku pachatele na jejich
tělesnou integritu (loupež, znásilnění, ublížení na zdraví, domácí
násilí), pozůstalí po obětech
vražd, oběti a pozůstalí po obětech dopravních nehod. U majetkové trestné činnosti prožívají
oběti dlouhodobě negativně pocit
narušení soukromí v případě krádeže vloupáním do jejich bytu.
Principy poradenské činnosti
Bezplatnost
• Klienti za poradenskou službu
neplatí
Diskrétnost
• Poradna zachovává důvěrnost
sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmějí být
poskytnuty jakékoli informace
mimo poradnu. Klient má právo
vystupovat v poradně anonymně. Poradci a asistenti jsou
vázáni mlčenlivostí s výjimkou
případů oznamovací povinnosti. Klient je na tuto skutečnost
včas upozorněn
• Klient má právo zůstat v anonymitě. Nemusí tedy sdělovat
své jméno či další údaje ke své
osobě
• Klient má právo, aby rozhovor
s ním probíhal mimo doslech
a dohled jiných klientů.
Nestrannost
• Poradna je otevřena všem obětem trestných činů. Žádná oběťklient BKB nesmí být přímo ani
nepřímo diskriminována podle
rodu, pohlaví, etnického či rasového původu, sociálního postavení,
náboženského
vyznání, politického názoru,
věku či invalidity
• Rada je nestranná a neutrální
(tj. bez hodnocení), je podána
s přihlédnutím ke klientově
situaci. Poradci, jejich asistenti
a personál nevyjadřují názory
politických stran a nekomentují
vynášené rozsudky, pokud to
nemá přímý význam pro oběť
• Poradci BKB vždy respektují
klienta a jeho rozhodnutí o tom,
jak dál jednat. Oběti a jejich
příbuzní jsou podporováni
v samostatném jednání, aby se
nestali závislými na službě BKB.
Každé jednání k věci je vedeno
pouze se souhlasem klienta.

28
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

Nezávislost
• Poskytovaná služba je nezávislá
na politických, ekonomických či
náboženských vlivech
• Je nezávislá na státní správě
a místní samosprávě.
NON-STOP linka pro oběti kriminality
Vedle pomoci poskytované tváří
v tvář v síti poraden poskytuje Bílý
kruh bezpečí též nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné lince
pro oběti kriminality a domácího
násilí. Linka je provozována na
evropském telefonním čísle
116 006.
Nadstandardní služby BKB
Kromě bezplatných konzultací
s odborníky nabízí Bílý kruh bezpečí ve zvlášť závažných případech spojených s násilným
trestným činem nadstandardní
služby, kterými jsou zejména:
I. Podpora případového manažera
Od roku 2013 nabízí všechny
pobočky Bílého kruhu bezpečí
možnost podporovat zvlášť zranitelné oběti trestných činů při zvládání dopadů trestného činu. Tato
služba zahrnuje možnost provážení obětí zejména v podobě opakovaných telefonických či osobních
konzultací, ale v případě potřeby
též doprovod na jednání související
s řešením TČ a činnost důvěrníka
v trestním řízení. To zahrnuje
i doprovody k soudům s cílem minimalizovat sekundární viktimizaci
obětí a poskytnout praktickou
pomoc, psychickou a morální podporu. Doprovodu k soudu zpravidla
předchází příprava na soudní jednání v poradně BKB.
II. Terapeutický program
Jednotlivé pobočky poskytují zvlášť
traumatizovaným klientům též podporu formou krátkodobé terapie,
jejímž cílem je stabilizovat psychiku
klienta a podpořit jej v obtížné životní situaci. Terapeutická práce je
založena na principu opakovaných
setkání klienta s terapeutem, což
nevylučuje možnost paralelně čerpat poradenské služby.
III. Víkendové pobyty pro klienty
Bílého kruhu bezpečí
Od roku 1995 pořádá Bílý kruh
bezpečí víkendové psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné kriminality, případně pro

pozůstalé po obětech. Víkendové
pobyty mohou být nabídnuty klientům, kteří již využili poradenských
služeb Bílého kruhu bezpečí. Jejich
obsah je založen na dobrovolnosti.
Program spočívá zejména v relaxaci, zdravotní rehabilitaci, rozhovorech s psychologem, art-terapií
a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili
trauma vyvolané trestným činem.
Naše i zahraniční zkušenosti
potvrzují, že krátkodobý pobyt
v jiném prostředí a v blízkosti
odborníků, spojený s možností
relaxačních cvičení a příjemných
procházek, je léčivým balzámem
pro každou duši. Účastníci víkendových pobytů se vracejí spokojení
a s odstupem času kladně hodnotí
čas prožitý společně s dobrovolníky z Bílého kruhu bezpečí.
IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka
S Nadačním fondem Filipa Venclíka začal Bílý kruh bezpečí spolupracovat v roce 1999. Impulsem
ke vzniku Nadačního fondu byla
tragická smrt studenta Filipa Venclíka, který byl v září roku 1993 bezdůvodně napaden v pražském
metru a na následky způsobeného
zranění zemřel.
Posláním Nadačního fondu Filipa
Venclíka je podpora obětí a pozůstalých po obětech násilných trestných činů. Při této činnosti Nadační
fond úzce spolupracuje s Bílým
kruhem bezpečí, který je v přímém
kontaktu s oběťmi a doporučuje
fondu konkrétní osoby, jež podle
jeho názoru pomoc nejvíce potřebují. V letech 1999–2010 byla
z tohoto fondu vyplacena rychlá
a formalitami nezatížená pomoc
v celkové výši přes 1 000 000 korun
obětem a pozůstalým po obětech,
kteří se ocitli ve složité životní situaci a nebyli podpořeni z jiných zdrojů.
Bílý kruh bezpečí provozuje
svá pracoviště v těchto regionálních pobočkách: Plzeň, Liberec, Praha, Pardubice, Jihlava,
České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Brno.
Další informace včetně kontaktu
na jednotlivá pracoviště Bílého kruhu bezpečí naleznete na našich
webových stránkách www.bkb.cz.


(red)

Sport

Milčovo kolečko i letos s cyklistickými osobnostmi a medailemi

Milčovo kolečko je jediná
brněnská cyklistická benefice,
při níž si v intervalovém tříkilometrovém závodě mohou
poměřit svoje síly mladí i staří,
amatéři i profesionálové a kde
si kolečkáři z celé republiky
připomínají v doprovodném
programu nejrůznější výročí
spojená s jedním z našich nejoblíbenějších sportů.

V úvodu každého ročníku připomínáme legendárního cyklistického furianta Miloše Hrazdíru,
jehož dvacáté výročí úmrtí v roce
2010 bylo impulsem k pořádání
akce a kolem jehož domu, kde
před šestadvaceti lety v roce 1990
v pětačtyřiceti lety zemřel, se jede
první skupinové kolečko (odtud
název akce). Letos si při zahájení
jedním dechem připomeneme
i třicáté výročí tragické smrti jeho

souputníka Vlastimila Moravce,
rovněž našeho olympionika a také
vítěze Závodu míru z roku 1972.
Z dalších letošních výročí a jubileí
vzpomeneme společně s legendami Frantou Jursou, Jiřím Dalerem, Pavlem Doleželem a dalšími
borci devadesátiny Luboše
Puklického, trenéra olympijského
vítěze Dalera, sedmdesátiny
předsedy TJ Favorit Brno Pavla
Havránka, druhého ze Závodu
míru 1968 Karla Vávru a trojnásobného mistra světa v tandemech (společně s Pavlem Martínkem) Ivana Kučírka. Šedesát
měl před pár dny nejlepší amatérský cyklista světa roku 1984
a bronzový z olympiády v Moskvě
Jiří Škoda a ve stejném roce se
narodil i Josef Zimovčák, mistr
vysokého kola a také strůjce nadačního fondu Na kole dětem.
Nejmladším z řady letošních připomínaných jubilantů je mistr světa z roku 1986 a v současné době
vedoucí trenér sprinterů cyklistické Dukly Brno Svatopluk Buchta,
který slíbil, že přiveze i některého

ze svých současných svěřenců –
olympioniků.
Milčovo kolečko 2016 se koná
v neděli 8. května v Bosonohách,
prezence je od 13 hodin u startu
a cíle ve sportovním areálu v Hoštické ulici, začátek je ve 14 hodin
a jubilantům i všem ostatním
zahraje a zazpívá Jirka Helán se
svou kapelou. Každý z prvních
sto padesáti prvních účastníků
dostane startovní číslo a pamětní
list a na vítěze čekají ceny
a medaile. Ty čokoládové rozdává
tradičně dětem do patnácti let
olympijský vítěz Jiří Daler. Moderuje Barbora Černošková a startovné a vstup je zdarma.

Vladimír Koudelka
Foto: Sportmedia

Milčovo kolečko 2016
neděle 8. května
od 13.00 hod.
sportovní areál
v Hoštické ulici,
Brno-Bosonohy

Nejlepším sportovcem kraje za rok 2015
je cyklistický sprinter Pavel Kelemen
Vyhlášení nejlepších jihomoravských sportovců, kolektivů
a sportovních akcí za uplynulý
rok se konalo poslední březnový den v Rotundě pavilonu A na
brněnském výstavišti. Součástí
galavečera Sportovec JMK
2015 bylo i ocenění vítězů olympiády dětí a mládeže, ale i největších legend našeho sportu.
Do Sportovní síně slávy Jihomoravského sportu byli v úvodu uvedeni olympijská vítězka z Londýna 1948 Věra Růžičková, jediný
žijící mistr Evropy v košíkové
z roku 1946 Ivo Mrázek, stříbrný
z olympiády 1960, krasobruslař
Karol Divín, a in memoriam Josef
Masopust, nejlepší fotbalista
Evropy roku 1962 a trenér mistrů
republiky Zbrojovky Brno z roku
1978, za jehož rodinu převzal
ocenění Karel Jarůšek, a vítěz
ankety Nejlepší hráč Komety
všech dob Vlastimil Bubník, jehož
ocenění převzala manželka Hana
Bubníková.

Nejlepší sportovec s hendikepem Ivo Koblasa (vpravo) se svým
dědečkem, generálem Emilem Bočkem
Jako největší talent roku byla oceněna výškařka Michaela Hrubá
z JAC Brno, nejlepším mládežnickým týmem byli vyhlášeni brokoví střelci SKP Kometa Brno,
nejlepším seniorským týmem je
HC Kometa Brno a nejlepší sportovní akcí mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky. V anketě čtenářů
Deníku Rovnost Sportovní sym-

paťák Jihomoravského kraje zvítězila moderní gymnastka Monika
Míčková a ve společenství svého
dědečka, generála Emila Bočka,
byl vyhlášen nejlepším sportovcem s hendikepem Ivo Koblasa.
Nejlepším sportovcem Jihomoravského kraje pak byl vyhlášen
cyklista Dukly Brno Pavel Kelemen, mistr Evropy v keirinu, který
pro Českou republiku získal dvě

místa pro olympiádu v Riu. V době
akce se připravoval v cizině a ocenění za něho převzal hlavní trenér
Dukly Svatopluk Buchta. V průběhu večera, který moderovali
Michal Chylík a Barbora Černošková, se představil také čtyřnásobný mistr světa ve stepu Brňan
Tobiáš Košir a závěr patřil slavkovským Glitter Stars s efektním
vystoupením, které, jak jinak, připomnělo už největší sportovní
událost tohoto roku. Ostatně, do
Rio de Janeira se i několik účastníků galavečera určitě podívá.
A doufejme, že nejen podívá...


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Sport

Sokolové z Brna na Olympijských hrách v Rio de Janeiru!
Sokol Brno I má opět nadějné
želízko v ohni na letní olympiádě. Dalo by se říci, že účast na
tomto nejprestižnějším sportovním klání je pro Sokoly
z Brna dlouholetou tradicí.
První sokolská reprezentace proběhla již v době první republiky,
kdy zde cvičil vůbec první československý olympijský vítěz Bedřich
Šupčík, několikanásobný olympionik Ladislav Vácha a legendární
Alois Hudec, který vyhrál olympiádu v roce 1936 v Berlíně, před zraky zuřícího Hitlera. Posledními
úspěšnými olympioniky byli Zdeněk a Věra Růžičkovi, kteří se her
účastnili v roce 1946 v Londýně.
V současné době se Sokol
Brno I snaží dále vychovávat skvělé sportovce účastnící se pravidelně těch nejdůležitějších sportov-

ních utkání. Letošní nadějí je mladý šermíř Alexander Choupenitch.
Ten zvítězil na kadetském mistrovství Evropy v rakouském Klagenfurtu a korunoval tak senzační
sezónu ve své šermířské kariéře.
Šéftrenér české reprezentace
o Choupenitchovi nešetří chválou.
Na mistrovství Evropy se i přes
počáteční těžkou pozici dokázal
dostat až k vítězství. Nezbývá mu
popřát, aby stejný úspěch zopakoval i na olympiádě. V době uzávěrky tohoto čísla přišla zpráva, že
se na LOH v Riu kvalifikoval další
sportovec ze Sokola Brno I – gymnasta David Jessen. Budeme doufat, že v budoucnu budou brněnští
Sokolové vysílat na olympijské hry
další kvalitní sportovce, jako tomu
bylo doposud.
 Michal Doležel, Sokol Brno I
Foto: Roman Franc

Alexander Choupenitch

V okolí Anthroposu se bude bojovat o olympijskou nominaci
v závodě horských kol
Brněnský závod Českého
poháru horských kol se tentokrát pojede 11. a 12. června, a to
jako kvalifikační závod na OH
v Riu pro českou reprezentaci.
Trať v okolí parku Anthropos
dozná oproti loňskému ročníku
některých změn – bude kompletně přepracován sjezd nazvaný Twins a kamenná sekce.
V posledních letech prodělal Český pohár horských kol, který letos
vstoupil již do svého 26. ročníku,
řadu změn, které z něj učinily
atraktivní soutěž mezinárodního
formátu, což se projevilo velkým
zájmem startujících, zahraničních
jezdců. „Jednotlivé závody disciplíny cross-country jsou již tradičně zapsány v mezinárodním
závodu UCI v kategorii C1, která
zaručuje závodníkům vysoký zisk
bodů a také zajímavé finanční
ceny,“ uvedl Petr Marek, zakladatel a šéf Českého poháru horských kol, pro oficiální web českého svazu cyklistiky.
Letošní pohár má celkem 6 zastávek. Nedělní závody v olympijském
cross country v Praze, Brně, Peci
pod Sněžkou a v Bedřichově navíc
doplní sobotní program, dopoledním Českým pohárem MINIME
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horských kol pro všechny dětské
kategorie a odpoledním atraktivním sprintem XC Eliminator.
Český pohár MINIME je směrem,
který chtějí pořadatelé Českého
poháru stále více podporovat
a zdokonalovat, nejenom pro
vytvoření kvalitních závodů pro
širokou členskou základnu začínajících bikerů, ale také pro aktivní
vyhledávání případných talentů
s cílem pomoci jim na cestě
k výkonnostní cyklistice. „Do pohárového programu jsme zařadili
kategorie dětí, které jsou mezi dětmi velmi populární,“ doplňuje Petr
Marek.
Cyklistický svaz také připomíná, že
atraktivitu letošního poháru horských kol ještě navýší olympijská
nominace, která rozhodne o tom,
kdo z našich jezdců případně
doplní již nominované závodníky,
olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého a třetího muže loňského
mistrovství světa Ondřeje Cinka,
v českém týmu pro olympijské hry
v Rio de Janeiru 2016.  (rob)
Český pohár horských kol
11.–12. června 2016
sportovní areál
za Anthroposem

Sport

Běžecký závod kolem Riviéry láká celou rodinu
www.rivierabeh.cz mohou hlásit
až do 13. května. Dospělí zaplatí
100 korun, junioři a děti polovinu.
Startovné na místě činí 150
korun.
Pohodovou atmosféru Riviéra
Běhu 2016 dokreslí také další program: Jumping Kids, mažoretky
Lili, lakros, soutěž zručnosti v jízdě na kole, skákací hrady, lanová
dráha, kolo štěstí, fotokoutek, na,
bungee running, foukačky, bubble
sumo, chůdy a další.
Tak neváhejte a registrujte celou
rodinu!

Michaela Radimská

Malebné okolí řeky Svratky
nabízí ideální zákoutí k závodu
pro celou rodinu, který v Brně
představuje už 4. rokem akce
Riviéra Běh 2016. Pořádající
městská společnost STAREZ –
SPORT, a. s. nachystala tratě
i doprovodný program pro rodiče i děti.
Areál koupaliště Riviéra se
v sobotu 21. května otevře už
v deset hodin dopoledne, o půl
hodiny později zahájí program
krátkým běžeckým prologem nejmladších dětí s rodiči, po nich
následují žákovské kategorie.
V poledne vyběhnou na trať o délce 2100 metrů junioři a o hodinu
později odstartuje hlavní závod
mužů a žen na 7 800 metrů.
Běžet může úplně každý bez rozdílu věku, pohlaví či výkonnosti.

„Riviéra Běh je opravdu závod pro
celou rodinu, kde si každý najde
svou trať. Pro ostatní, kteří jen přijdou podpořit členy rodiny nebo
své kamarády, připravujeme bohatý doprovodný program. Věřím,
že si všichni společně užijeme

krásný den,“ uvedl ředitel pořádající společnosti STAREZ –
SPORT, a. s. Martin Mikš.
Registrace mužů a žen odstartovala 19. března a zájemci
se prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách

Riviéra Běh 2016
sobota 21. května
10.00 hod.
Koupaliště Riviéra

Krajská soutěž pohybových skladeb se těšila mimořádné účasti

Chytlavý rytmus, nápadité taneční kreace i zajímavé kostýmy. To vše si mohli vychutnat
návštěvníci krajského kola
soutěže v pohybových skladbách žáků základních a středních škol ve čtvrtek 31. března
v Brně, v hale TJ Tesla Brno.
Jubilejní čtyřicátý ročník soutěže
uspořádala Obchodní akademie,

Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola v Brně,
která zajišťuje organizaci akce
posledních dvacet let.
Účast na tomto ročníku byla úžasná. Viděli jsme dvacet skladeb ze
základních škol a osm skladeb
středoškoláků z Jihomoravského
kraje. Už několik let se soutěže
účastní i střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené,

jejíž žáci akci vždy obohatí o velmi
zajímavé představení s poutavou
hudbou.
Soutěž je rozdělená do tří kategorií, a to pro žáky prvního stupně
základních škol, druhého stupně
základních škol a pro středoškoláky. Choreografii si vytvářejí učitelé a žáci sami. Všem je dána
volnost ve tvorbě, mohou používat
jakékoliv náčiní, nářadí či jiné
pomůcky. Jedinými požadavky
jsou dodržení prostoru 12 ҂ 12 m,
čtyři různé choreografické útvary
a délka skladby do tří minut.
Nelehké práce hodnotitelů se chopilo pět rozhodčích. Mezi nimi byly
lektorky aerobiku, street dance či
fitness. V každé kategorii byla
vyhlášena první tři místa, ostatní
družstva skončila na 4. místě.
Výsledky 40. ročníku
I. kategorie – ZŠ 1. stupeň
1. místo ZŠ a MŠ Kotlářská,
Brno se skladbou: Černobílá latina

2. místo ZŠ Slavkov, Komenského nám. se skladbou: Tanec nás
baví
3. místo ZŠ a MŠ Kotlářská,
Brno se skladbou:Večerníčkova
dobrodružství
II. kategorie – ZŠ 2. stupeň
1. místo ZŠ Kunštát se skladbou:
Rychlé a zběsilé
2. místo ZŠ Řehořova, Brno se
skladbou: JOURNEY DANCE
3. místo ZŠ Kunštát se skladbou:
HEY GIRL SHAKE IT
III. kategorie – SŠ
1. místo Gymn. tř. Kpt. Jaroše,
Brno se skladbou: Jaroštěnky
2. místo SŠ F. D. Roosevelta,
Brno pro TPM se skladbou:
Vzpomínka na kamaráda
3. místo OA, SOŠK a VOŠ Brno
se skladbou: Naposledy


Mgr. Eva Svitavská,
ředitelka soutěže
Foto: Eva Svitavská
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