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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

Jiří Duchoň
Duben je, ostatně jako každý měsíc, měsícem mnoha významných výročí spojených
s Brnem a jeho jednotlivými obyvateli. Svoje
životní jubilea mají umělci, sportovci, politici,
významní občané. V tomto měsíci jsou ale
také dny, které si můžeme připomínat všichni.
Pomineme-li kupříkladu první dubnový den,
kdy jsme se mnozí nechali opět po roce napálit
Aprílem (a někteří vzpomenuli výročí narození
brněnského rodáka Milana Kundery), je tu
také šestadvacátý den měsíce dubna. Den
osvobození Brna. Připomínáme si ho různě
(pokud si ho připomínáme vůbec). V sadech
Národního odboje každoročně i hudbou mnoha žánrů, kterou prezentují jubilující osobnosti
toho kterého roku. Letos si s Orchestrem Gustava Broma (narodil se před pětadevadesáti
lety) zazpívá také Jiří Duchoň (letos pětasedmdesátiletý).
Pokračování na str. 15
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Zájezd do Prahy nabídl občanům Brna-střed neopakovatelný zážitek
V úterý 8. března mělo skoro
60 občanů naší městské části
ojedinělou možnost navštívit
reprezentační prostory Pražského hradu, do kterých má obvykle
veřejnost vstup zakázán.
„Inspirovala mě reportáž České televize, v níž měli tuto možnost lidé
z Osvětiman. Napsal jsem proto
kancléři prezidenta Vladimíru Mynářovi, zda by mohli na podobnou prohlídku i obyvatelé Brna-střed,“
podotkl iniciátor zájezdu radní Svatopluk Bartík.
O nevšední zážitek projevili lidé velký
zájem a kapacita autobusu tak byla naplněna
během prvních pár hodin, kdy bylo možné
odevzdávat přihlášky. Celkově se přihlásilo takřZveme 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.

ka 130 lidí. Ti šťastnější, kteří se přihlásili včas,
tak mohli v úterý ráno vyrazit speciálním autobusem do Prahy. Po příjezdu na Pražský hrad
absolvovali přísnou bezpečnostní prohlídku,
včetně bezpečnostních rámů a kontroly občanských průkazů. Opatření byla natolik přísná, že
se několik lidí, kteří odmítli uvést požadované
údaje, nakonec na prohlídku nedostali.
Účastníci zájezdu byli následně rozděleni do
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dvou skupin a měli možnost na vlastní oči zhlédnout Španělský sál,
Rudolfovu galerii či Sloupovou síň
s Rothmayerovým sálem a samozřejmě i Španělský sál, kde se každoročně udílí státní vyznamenání.
Naprostou většinu těchto míst
mohou spatřit pouze státní návštěvy
nebo ministři. Lidé měli možnost se
pokochat starobylým vybavením
z dob císařovny Marie Terezie, tak
i novodobým uměním Bořka Šípka.
Po prohlídce Hradu následovala
procházka Starým městem za doprovodu odborného průvodce a individuální program.
Jelikož zájezd připadl na Mezinárodní den žen,
čekalo na účastnice zájezdu po návratu z Prahy
překvapení v podobě červeného karafiátu, který
jim předal starosta Martin Landa. „Spokojenost
lidí s touto akcí přesáhla všechna naše očekávání. Pro velký úspěch nyní jednáme s Hradem o dalším termínu, aby se dostalo i na
zbytek přihlášených,“ uvedl starosta Landa.

Daniel Zeman
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Radnice má nový
urbanistický
projekt

8–9
Zájemci mohou
získat volná místa
na Zelném trhu

Na Veselé proběhl
unikátní archeologický
výzkum

Informace z radnice

Brno, hlavní město evropského funkcionalismu?! Brno-střed
představuje nový urbanistický projekt

Pohled na nájemní dům Falkensteinerovy nadace na Moravském
náměstí ve třicátých letech 20. století. Foto: Muzeum města Brna

Pohled na nájemní dům Falkensteinerovy nadace na Moravském
náměstí ve třicátých letech 20. století. Foto: Muzeum města Brna

Pohled na nájemní dům Falkensteinerovy nadace na Moravském náměstí ve třicátých letech
20. století. Foto: Muzeum města
Brna
Jednou z priorit Městské části
Brno-střed je oživování dějin
této největší a nejstarší městské části formou přednášek,
procházek nebo i akcí ve veřejném prostoru.
V letošním roce bude chtít městská část uskutečnit například
přednášku s archeology o výzku-

mu na Veselé ulici, procházku po
středověkém židovském Brně,
kostelních věžích nebo ústředním hřbitově, kde se nachází
náhrobky významných českých
a německých obyvatel Brna
z 19. a 20. století. Přímo ve veřejném prostoru pak hodláme historii městské části oživit například
prostřednictvím Kamenů zmizelých/Stolpersteine, které připomínají oběti holocaustu, rybím
trhem, který na Dominikánském
náměstí, kde se rybí pokrmy
nabízely už od středověku, a také
informačními panely o dějinách
vybraných nájemních domů.
Městská část Brno-střed má na
svém území celou řadu architektonicky významných domů,
pocházejících zejména z počátku 20. století a z meziválečné
éry. Právě tato architektura je
pro Brno charakteristická. Ve třicátých letech 20. století se vzhledem k velmi dynamickému rozvoji
města a výrazným stavebním
aktivitám přezdívalo hlavní město
evropského
funkcionalismu.
V Brně v té době působila řada
špičkových architektů jak českých, tak i německých nebo
židovských, kteří navrhovali
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objekty různé funkce pro investory pocházející z etnicky odlišného prostředí. Význam Brna
v této době pak vyvrcholil i tím,
že do podoby města byl ochoten
zapsat se i jeden z nejvýznamnějších architektů své doby Ludwig Mies van der Rohe stavbou
vily Tugendhat.
Městská část si je této své hodnoty velmi dobře vědoma, a tak
chce k vybraným objektům z této
doby přistupovat v rámci jejich
rekonstrukcí s citlivým přístupem
a nejen obyvatelům těchto domů
dějiny objektů přibližovat. Na
vybraných domech, které bude

městská část rekonstruovat tak
budou dočasně umístěny informační panely, obsahující text
o dějinách dané lokality a domu,
doplněný o historické fotografie
z Archivu a Muzea města Brna.
Můžu jen doufat, ze právě skrze
dějiny těchto domů a příběhy lidí,
kteří je stavěli nebo v nich bydleli
před námi, je možné získávat
pozitivní vztah k našemu městu,
ulici nebo i domu, ve kterém
bydlíme dnes.


Michal Doležel,
radní městské části
a autor projektu

Výřez z plánu města Brna z roku 1909 s oblastí kolem Moravského
náměstí. Archiv města Brna

Informace z radnice

Aktuality z radnice městské části Brno-střed
Rada vzala na vědomí projekt
Bruslení na Moraváku
Záměr projektu veřejného bruslení na Moravském náměstí vzali
na vědomí radní městské části
Brno-střed na svém jednání. Myšlenka zabruslit si ve veřejném prostoru by zahrnovala hned několik
faktorů, jednak by obyvatelé
moravské metropole a návštěvníci města mohli využít této nabízené sportovní aktivity, dále by se
tak doplnila nabídka zimních stadionů v Brně a v neposlední řadě
by se oživil prostor před Místodržitelským palácem. Projekt je
nyní v přípravné fázi s dalšími
institucemi.

Rada městské části souhlasí se
zřízením zastávky MHD před
Moravskou zemskou knihovnou
S investičním záměrem realizace
zastávky MHD pro autobusy
a tramvaje v prostoru před Moravskou zemskou knihovnou souhlasila na svém jednání Rada městské části Brno-střed. V návrhu
samotné realizace se počítá
s plnohodnotnou obousměrnou
zastávkou, přičemž ve směru do
centra je před knihovnou navržen
nástupní ostrůvek pro tramvajovou i busovou dopravu o délce
65 metrů, šířky 2,5 metru a výšky
0,2 metru. Ve směru z centra by
byl ostrůvek stejných rozměrů

a bezkolizní průjezd automobilové
dopravy by byl řešen realizací zálivu s předjízdným pruhem. Toto
řešení je vyvoláno vysokým počtem projíždějících vozidel směrem do centra ke křižovatce s ulicí
Šumavskou a je situováno tak,
aby se vyhnulo křížení dálkových
kabelových tras v křižovatce Kounicova–Hrnčířská. Zastávky by
měly být označeny tzv. na znamení mimo otevírací dobu knihovny.

Rada schválila zavedení
platebních terminálů
Zavedení platebních terminálů
pro přijímání platebních karet na
hlavní pokladně úřadu schválili

radní městské části Brno-střed.
Zavedení platebních terminálů
pro přijímání platebních karet na
hlavní pokladně úřadu schválili
radní městské části Brno-střed.
V průměru měsíčně městská část
Brno-střed přijme v hotovosti na
hlavní pokladně 1 270 plateb za
3 500 000 Kč. Podle zkušeností
banky je předpokládaný měsíční
obrat přes karty 35% stávajícího
hotovostního obratu. Platební terminály budou fungovat od 1. dubna 2016.



(red)

Nízkoprahové kontaktní místo má nabízet služby úřadu
i ve večerních hodinách a v sobotu
Služby Úřadu městské části
Brno-střed by měly být nabízeny také ve večerních hodinách.
Záměr zřídit nízkoprahové kontaktní místo (NKM) Úřadu městské části Brno-střed schválila na
svém jednání 8. února Rada
městské části Brno-střed. Na
návrh radního Svatopluka Bartíka
se rozhodlo vedení radnice hledat
optimální místo, kde se budou
bezplatně nabízet služby úřadu
bez administrativních a dalších
překážek.
Hlavní náplní kontaktního místa

by měly být například tyto služby:
Czech point, ověřování: vidimace
a legalizace, potvrzování bezdlužnosti, podatelna a pokladna, příjem stížností a petic, příjem přihlášek do MŠ a ZŠ, sociální
poradenství.
Radní doporučili také delší otevírací dobu, která bude vstřícnější
zaneprázdněným lidem. Předběžně se počítá s otevírací dobou
NKM v těchto časech: pracovní
dny 9.00–19.00 hod., sobota
9.00–16.00 hod.
Jako speciální službu chtějí radní
v rámci NKM nabízet „noční okén-

ko“, které by obsahovalo služby
základních agend, například podatelnu, Czech point, možnost
získání formulářů a pokud to bude
z bezpečnostního hlediska možné, tak i fungování pokladny.
Z hlediska možného umístění
tohoto nízkoprahového kontaktního místa se zatím jeví jako možné tyto adresy: náměstí Svobody
(nyní McDonald’s), Nádražní 4
(vedle bistra Quick) nebo roh ulice
Česká a Solniční 8.
O záměru nyní bude jednat starosta městské části Brno-střed
Martin Landa spolu s radním Sva-

toplukem Bartíkem také s primátorem Petrem Vokřálem a vedením Turistického informačního
centra s cílem zjistit jejich zájem
o společný provoz takového kontaktního místa pro všechny tři
veřejné instituce.
„Naším cílem je oživovat centrum
města a také, aby lidé věděli, že
se nemusejí přizpůsobovat úředníkům, ale že se úřad přizpůsobuje jejich potřebám,“ říká radní
Svatopluk Bartík, který je autorem
popsaného záměru.


Denisa Kapitančiková

Doba projednání spáchaných přestupků se zkrátila na 9 měsíců,
v budoucnosti by to mělo být pouze 30 dnů
Na Úřadu městské části Brno-střed byla před rokem průměrná doba přestupkového řízení
11 měsíců od doby spáchání
přestupku (porušování platných obecně závazných vyhlášek a nařízení), což bylo těsně
před uplynutím 12měsíční lhůty, po jejímž uplynutí zanikla
odpovědnost za přestupek.
Na základě novely přestupkového
zákona, kdy přerušením běhu
roční prekluzivní lhůty začíná běh
nové lhůty, musí přestupek být
projednán maximálně do 2 let od
jeho spáchání. Důvodem této
změny je skutečnost, že jedno-

roční prekluzivní lhůta byla příliš
krátká a často docházelo k tomu,
že po jejím uplynutí zůstal spáchaný přestupek nepotrestán.
Nové vedení radnice městské
části Brno-střed provedlo opatření, v jejichž důsledku se lhůta
zkrátila během roku 2015 z 11
měsíců od spáchání přestupku
na 9 měsíců. V plánu radnice je,
aby nynější lhůta projednávání
klesla do června roku 2018
postupně na pouhý jeden měsíc.
Fungování zavedeného opatření
bude vedení radnice průběžně
monitorovat a následně vyhodnocovat. Podstatou myšlenky nového řešení přestupkového řízení je

to, aby občané vnímali, že páchání přestupků nebude promíjeno
a to na základě novely Zákona
o přestupcích a také z důvodu
zkrácení doby projednání přestupku úřadem.
Například již nyní nelze spoléhat
na promlčení přestupků za
nesprávné parkování v městské
části Brno-střed, neboť budou
řádně projednány s majitelem
vozidla.
Od 1. října loňského roku se novela přestupkového zákona týká
také zvýšených sazeb pokut.
V blokovém řízení lze nově uložit
pokutu až do výše 5 000 Kč
a v příkazním řízení do výše

10 000 Kč. Horní hranice pokuty
se zvyšuje i u mladistvých, přičemž však nesmí být vyšší než
5 000 Kč a v blokovém řízení
nesmí být vyšší než 2 500 Kč.
Uvedené změny sankcí se týkají
přestupků proti veřejnému pořádku – porušení vyhlášek a nařízení
města, proti občanskému soužití
a proti majetku. Jedná se zejména
o rušení nočního klidu, neoprávněný zábor veřejného prostranství, znečištění veřejného prostranství, narušování občanského
soužití, neoprávněné odkládání
odpadu mimo vyhrazená místa
atd.

Denisa Kapitančiková
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Restaurační zahrádky v historickém centru v nové podobě
a s novou metodikou. Fungovat budou i v zimních měsících

Také ve Vídni upravuje vzhled zahrádek metodika.
Městská část Brno-střed připravila novou metodiku, která
upravuje vzhled restauračních
zahrádek. Nově by zahrádky
měly lépe odpovídat charakteru městské památkové
rezervace. Srovnána byla
i cena poplatků.
Díky ne příliš koordinovanému
rozvoji restauračních zahrádek
v minulých letech se zejména
v historickém centru Brna začal
zvyšovat počet zahrádek, které
začaly poněkud kazit vzhled
městské památkové rezervace.
Vzrůstal i počet lidí, kteří si stěžovali na jejich nevhodné umístění, které vedlo k omezení
průchodnosti na některých místech (např. ulice Česká/Veselá).
Z toho důvodu byla po vzoru
jiných měst zpracována metodika, která stanoví pravidla pro
umísťování zahrádek ve veřejném prostoru a definuje, jak by
měly zahrádky, zejména v historickém centru, vypadat. Největší
změnou je snaha preferovat
zahrádky bez podesty, zcela
běžné a dobře fungující v jiných
městech, a také zmenšení prostoru pro velkoplošnou reklamu
na slunečnících a to z důvodu,
aby vynikla skutečná podoba
historické krásy centra města.
Metodika je především návodem

pro provozovatele, aby věděli,
jak mohou restaurační zahrádku
připravit, a to včetně zimního
provozu, což je oproti předešlým
letům novinka.
V letošním přechodném roce má
metodika pouze doporučující
charakter právě proto, aby do ní
na základě zkušeností bylo možné ještě zapracovat konkrétní
podněty či zkušenosti. Metodiku
projednáváme již skoro rok kromě zástupců provozovatelů
zahrádek i s dalšími dotčenými
subjekty, kteří do procesu povolování vstupují (Brněnské
komunikace, policie, památkáři,
zástupci nevidomých a jinak
handicapovaných
občanů,
apod.). To by mělo vést k tomu,
že metodika bude mít dlouhodobou platnost.
Zároveň městská část pracuje
na tom, aby zjednodušila administrativu okolo každoročního
povolování zahrádek, která je
pro restauratéry velkou bolestí.
Z toho důvodu jsme se i podíleli
na dvoudenním workshopu
Kabinetu informačních studií
a knihovnictví Masarykovy univerzity, který se tématu restauračních zahrádek a zjednodu šení administrativy věnoval.
Předpokládáme, že již od příští
sezóny by restauratéři nemuseli
obíhat několik úřadů, ale vše by

vyřídili z jednoho místa, případně přes internet.
Při schvalování vyhlášky o místních poplatcích se pak vedení
městské části Brno-střed rozhodlo nastavit pro všechny provozovatele zahrádek spravedlivější a srovnatelné podmínky.
Nově bude každý provozovatel
zahrádky platit jednotnou sazbu
za den a metr čtvereční.
V minulých letech za zahrádky
o velikosti 1–14 m2 provozovatelé platili cenu 6 Kč/metr/den,
za velikost zahrádky v rozměrech 15–19 metrů čtverečních
byl paušál 2 500 korun/měsíc,
přičemž u zahrádky o velikosti
20–36 m2 se platilo opět 6 Kč/
/metr a den. U zahrádky v rozměrech od 36 m2 a více platili
všichni provozovatelé částku
6 500 korun měsíčně bez ohledu
na celkovou velikost zahrádky.
Stejnou částku 6 500 Kč/měsíc
tak zaplatil provozovatel zahrádky o velikosti 37 m2, nebo 100 m2
nebo 145 m 2 . To znamená, že
zatímco v minulých letech cca
1/3 provozovatelů platila cenu
6 Kč/m2 /den, tak provozovatel
největší zahrádky o velikosti
145 m 2 platil pouze 1,50 Kč/
/m2/den. Největší zahrádky jsou
přitom v místech s největším
pohybem lidí a například hlavní
město Praha má tato místa zpo-

platněná nejvyššími poplatky.
Ve středu 16. března proběhlo ve
velmi vstřícné a konstruktivní
atmosféře jednání se zástupci
provozovatelů
restauračních
zahrádek a myslím si, že došlo
k vzájemnému pochopení. Především se ujednotil postup srovnání
podmínek pro všechny tak, aby to
bylo férové a spravedlivé ke všem
provozovatelům. Co se týče metodiky, ta má rok 2016 nastavený
jako přechodné období právě proto, aby bylo možné případně
zohlednit připomínky či zkušenosti
z praxe. Domluvili jsme se i na
uspořádání společných workshopů a dalších setkání.
Problematika vyřešení stanovení
výše poplatků za restaurační
zahrádky bude s provozovateli
projednána na další naplánované schůzce. Nicméně už stávající návrh 6 Kč/m 2 /den počítá
s tím, že v porovnání s jinými
městy jsou brněnské ceny stále
mírné – například v Praze 1 stojí
1 m2 za den 60, 50 nebo 20 Kč,
v historickém centru Plzně
20 Kč, v Českých Budějovicích
10 Kč. Úměrné by brněnské
ceny měly být i vůči městům
s menšími poplatky, ale mnohem
menším pohybem návštěvníků.

Mgr. Jasna Flamiková,
3. místostarostka MČ Brno-střed

Odbornice poradí seniorům, jak se bezpečně chovat na internetu
Radnice městské části Brno-střed zve na kurz pro seniorky
a seniory, který se zabývá
nebezpečím číhajícím na
sociálních sítích a celkově
v online prostředí.

Akce se koná v úterý 19. dubna
od 15.30 hod. ve Společenském
centru na Dominikánské 2, vstup
je zdarma. Téma bylo zvoleno
z toho důvodu, že se šmejdi přemisťují na internet. A zatímco na
děti a na teenagery se spousta
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takových bezpečnostních kampaní zaměřuje, na seniorskou
skupinu se často nemyslí. Přitom
starší lidé jsou nejrychleji rostoucí
skupinou na sociálních sítích, tráví tam dost času a začínají i nakupovat. Plánovaná délka kurzu je

přibližně dvě a půl hodiny. Kurz
vede Jana Leitnerová, odbornice
na komunikaci na sociální sítích
a online marketing.


(rob)
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Zájemci o prodej na Zelném trhu mají možnost obsadit volná místa
Radní městské části Brno-střed schválili výzvu k využití
prodejních míst na tržišti, hlásit
se mohou i neziskové organizace.
Rada městské části Brno-střed
schválila na svém jednání výzvu
k obsazení volných prodejních
míst na tržišti na Zelném trhu.
„Jedná se zejména o prodejní
místa, která jsou volná pouze
některé dny v týdnu. Zájemci se
o ně můžou přihlásit i jednorázově
a prodej svých produktů či výrobků na Zelném trhu vyzkoušet.
Všichni zájemci mohou nabízet
k prodeji vlastní zemědělskou
produkci, ovoce a zeleninu, sazenice a květiny, farmářské produkty
– tedy uzeniny, zákusky, pečivo
a mléčné výrobky, řemeslné
výrobky –, nealkoholické nápoje,

jako jsou například mošty, domácí
limonády, kávy i nápoje alkoholické, třeba burčák, víno, pivní
speciály apod., regionální gastronomii, ale též přebytky z úrody na
vlastní zahrádce,“ uvedla místostarostka Jasna Flamiková.

Výzva má platnost po celou dobu
provozu tržiště na Zelném trhu,
tedy do 12. listopadu, a zároveň
zájemcům o prodej definuje pravidla, za kterých je možné místa
získat. Podmínky a povinnosti pro
prodejce zájemci najdou na

www.trhynazelnaku.cz.Jsou téměř
shodné s těmi, které byly zveřejněny při jednorázovém výběrovém
řízení na začátku letošního roku.
Nově se o prodej na Zelném trhu
mohou hlásit také neziskové
organizace. Těm vychází městská
část vstříc a jejich prodej zvýhodňuje – jsou osvobozeny od poplatku za služby. Na Zelném trhu již
nyní například nabízí svoje produkty sociální podnik HLÍVENKA,
s.r.o. (www.hlivenka.cz), který se
věnuje vytváření chráněných pracovních míst pro osoby s postižením a podpoře osob s omezenými pracovními schopnostmi.
Prodávat bude po celou sezónu
každý pátek a sobotu a první dny
prodeje ukázaly, že o hlívu
a žampiony z jejich produkce je
mezi zákazníky velký zájem.

(rob)

Radní prosadili zlepšení parkování na Údolní
Radou městské části Brno-střed bylo schváleno zřízení
maximálního počtu legálních
parkovacích stání v Údolní
ulici.
Vyřešit dlouhodobý rozsáhlý
problém s parkováním v této
městské části bylo aktivitou hnutí
ANO radnice Brno-střed, které slíbilo svým voličům zlepšení této
situace.
„Intenzivně jsme komunikovali jak
s občany, tak s pracovníky Brněnských komunikací, jak by se optimálně dala komplikovaná situace
s parkováním vyřešit,“ uvedl

místostarosta městské části
Brno-střed Jiří Švachula.
Na základě každodenní hlídkové
činnosti strážníků v ulici Údolní,
navrhl vedoucí revíru střed městské policie Radek Hála se členy
vedení ANO diskusi k možnému
řešení problematické situace.
„Denně jsme se setkávali s nespokojenými občany, kteří po nás
požadovali okamžité řešení stavu
se zaparkovanými vozidly v rozporu se zákonem o silničním provozu a dopravním značením,“
vysvětlil Radek Hála.
„Urychlit vypracovaný postup
řešení a vyřízení úředních nále-

žitostí v rámci městské části
Brno-střed jsem usilovně projednával společně s vedoucí Odboru
dopravy a služeb MČ Brno-střed
Alenou Hejmalíčkovou,“ sdělil
radní Pavel Dvořák.
„Chtěli bychom poděkovat za
vstřícnost a snahu společně vyřešit svízelnou situaci s parkováním
v Údolní ulici a přilehlém okolí
panu náměstkovi brněnského primátora panu Richardu Mrázkovi,
stejně jako panu Vladimíru Bielkovi z Odboru dopravy Magistrátu
města Brna a rovněž zástupcům
Policie ČR panu Mariánu Karasovi
a Městské policie Brno panu Rad-

ku Hálovi,“ dodal místostarosta Jiří
Švachula a radní Pavel Dvořák.
V Údolní ulici proběhne v souvislosti se změnou organizace
dopravy umožnění celodenního
parkování s maximálním počtem
legálních parkovacích míst.
Z důvodu instalace příslušného
dopravního značení tak bude přípustné stání v Údolní ulici směrem od křižovatky s ulicí Obilní trh
po křižovatku s ulicí Marešovou.
Řidiči tak budou mít možnost
celodenně parkovat svá vozidla
v předjízdném pruhu této jednopruhové komunikace.

Denisa Kapitančiková

Stará svítidla opět začnou plnit svoji funkci a rozzáří tak brněnské domy
Michal Doležel, radní městské
části Brno-střed, se již nějakou
dobu snaží obnovovat architektonicky významné domy
v Brně – s citlivým přístupem
chce zachovávat a obnovovat
původní mobiliář v nich.
Doležel před několika lety zakoupil v rámci internetové aukce dvě
svítidla, která nyní věnuje městu.
V současné době se repasují
a budou se instalovat do chodby
jednoho z městských nájemních
domů, odkud byla před lety odcizena a kde budou opět sloužit

svému účelu. Jedná se o dvojici
svítidel z období kolem roku 1910,
která byla vyrobena pro interiéry
nájemních domů. Obě jsou poměrně dobře zachovalá a obsahují jednoduchý dekor, vycházející ze stylu vídeňské secese.
Podle Doležela je Brno městem
moderní architektury a je velkou
škodou, že mizí čím dál tím více
autentických prvků nejen z veřejného prostranství, ale i z nájemních a soukromých domů, což
považuje za obrovskou škodu.
Právě původní prvky a materiály,
které už mají něco za sebou, mají

v sobě nějaký příběh, jsou tím, co
dodávají nějakému objektu specifické kouzlo a genius loci a koneckonců jsou to právě tyto hodnoty,
které mnohdy oceňujeme v zahraničí, ale kterých si u sebe doma
téměř vůbec nevážíme. V současné době podobné prvky, které se
nám dochovaly z minulosti se buď
rozkrádají nebo vyměňují za materiálově i esteticky nekvalitní předměty. Taková secesní nebo funkcionalistická svítidla, ale bohužel
to neplatí jen pro ně, se nahrazují
za plast a to je velká degradace.
Proto se Michal Doležel rozhodl

tomuto trendu čelit a dostávat
naopak do veřejného prostranství
kvalitu a dbát zároveň na původnost. A právě proto svítidla věnuje
městu, aby se stala součástí jednoho z městských nájemních
domů. Jejich umístění bude
v domě na Beethovenově ulici.
Jedná se secesní palácovou budovu z počátku 20. století od vídeňského architekta Edmunda Schutta, kde se v interiéru dochovaly
ještě další fragmenty z období, kdy
dům vznikl a odkud byla před pár
lety původní svítidla zcizena.

(rob)
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Prostory Společenského centra na Dominikánské 2
je možné si pronajmout na vzdělávací a kulturní akce,
pro potřeby spolků nebo vzdělávání
Krátkodobé pronájmy prostor občanských klubů, které se nacházejí na Starobrněnské, Hybešově a Kounicově je možné využít pro
vzdělávací a menší kulturní akce, jednání nebo pro pravidelná setkávání spolků.

Občanský klub Úřadu městské části
Brno-střed, Hybešova 65a

Občanský klub Úřadu městské části
Brno-střed, Kounicova 43

Občanský klub Úřadu městské části
Brno-střed, Starobrněnská 15

ROZLOHA:

54 m2

ROZLOHA:

55 m2

ROZLOHA:

55 m2

VYBAVENÍ:

– stoly a židle
– WC
– kuchyňka

VYBAVENÍ:

– stoly a židle
– WC
– kuchyňka

VYBAVENÍ:

– stoly a židle
– WC

KAPACITA:

25 osob

KAPACITA:

30 osob

KAPACITA:

60 osob

MOŽNÉ VYUŽITÍ: vzdělávací a menší kulturní akce, jednání, pravidelná setkávání spolků

MOŽNÉ VYUŽITÍ: vzdělávací a menší kulturní akce, jednání, pravidelná setkávání spolků

CENY ZA PRONÁJEM:
Pravidelný pronájem: 45 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový pronájem: 90 Kč / 1 hod. vč. DPH

CENY ZA PRONÁJEM:
Pravidelný pronájem: 40 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový pronájem: 80 Kč / 1 hod. vč. DPH

MOŽNÉ VYUŽITÍ: vzdělávací a malé kulturní akce, jednání, pravidelná setkávání spolků
CENY ZA PRONÁJEM:
Pravidelný pronájem: 40 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový pronájem: 80 Kč / 1 hod. vč. DPH

Doplňující informace k pronájmům
Pravidelný pronájem platí pro nájemce, kteří si pronajímají prostory občanských klubů pravidelně
(minimálně 2x měsíčně).
Ceny jsou uvedeny včetně energií a služeb.
U celodenních pronájmů se hradí nájemné ve výši pětinásobku hodinové sazby.
Prostory klubů je možné poskytnout v pracovní dny mezi 8.00 až 23.00, o víkendech a svátcích po domluvě.

POSTUP PŘI VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI:
1. Telefonicky si rezervovat termín pronájmu – tel. 542 526 322 – Zemanová Jana.
2. Žádost o výpůjčku zaslat e-mailem na adresu jana.zemanova@brno-stred.cz, případně zaslat na adresu ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční
a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem pronájmu.
Případné bezplatné zapůjčení prostor (výpůjčku) občanských klubů pro jednorázové akce schvaluje Rada městské části Brno-střed na základě
písemné žádosti.
Pronájmy prostor občanských klubů ÚMČ Brno-střed se řídí Metodikou pro užívání prostor občanských klubů ÚMČ Brno-střed, Kounicova 43,
Starobrněnská 15 a Hybešova 65a, Brno, která byla schválena na 62. zasedání RMČ Brno-střed dne 15. 2. 2016 usnesením č. 162.36.
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Prostory Společenského centra na Dominikánské 2
je možné si pronajmout na vzdělávací a kulturní akce,
pro potřeby spolků nebo vzdělávání
Úřad městské části Brno-střed nabízí krátkodobé pronájmy prostor Společenského centra na Dominikánské 2 (v prostorách úřadu).
Ty je možné využít pro vzdělávací a menší kulturní akce, jednání nebo pro pravidelná setkávání spolků.

Sál Společenského centra
Úřadu městské části Brno-střed,
Dominikánská 2

Salonek Společenského centra
Úřadu městské části Brno-střed,
Dominikánská 2

Klub Společenského centra
Úřadu městské části Brno-střed,
Dominikánská 2

VYBAVENÍ:

VYBAVENÍ:

VYBAVENÍ:

– mírně vyvýšené pódium
– stoly a židle s možností
variabilního uspořádání
K DISPOZICI JE: – šatna
– foyer
– WC a barový pult
KAPACITA:
96 osob
MOŽNÉ VYUŽITÍ: vzdělávací a kulturní
akce, zkušebny hudebních uskupení, jednání,
pravidelná
setkávání
spolků
CENY ZA PRONÁJEM:
Pravidelný pronájem: 400 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový pronájem: 800 Kč / 1 hod. vč. DPH
Dále je možné si pronajmout nádobí
a elektrospotřebiče:
– nádobí, ubrusy: 10 Kč / ks vč. DPH
– elektrospotřebiče: 30 Kč / ks vč. DPH

– stoly a židle s možností
variabilního uspořádání
K DISPOZICI JE: – šatna
– foyer
– WC a barový pult
KAPACITA:
25 osob
MOŽNÉ VYUŽITÍ:vzdělávací akce, zkušebny
hudebních uskupení, jednání, pravidelná setkávání
spolků
CENY ZA PRONÁJEM:
Pravidelný pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový pronájem: 200 Kč / 1 hod. vč. DPH
Dále je možné si pronajmout nádobí
a elektrospotřebiče:
– nádobí, ubrusy: 10 Kč / ks vč. DPH
– elektrospotřebiče: 30 Kč / ks vč. DPH

– stoly a židle (s možností
variabilního uspořádání)
K DISPOZICI JE: – šatna
– WC
– kuchyňka
KAPACITA:
25 osob
MOŽNÉ VYUŽITÍ: vzdělávací akce, zkušebny
hudebních uskupení, jednání, pravidelná setkávání
spolků
CENY ZA PRONÁJEM:
Pravidelný pronájem: 40 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový pronájem: 80 Kč / 1 hod. vč. DPH
Dále je možné si pronajmout nádobí
a elektrospotřebiče:
– nádobí, ubrusy: 10 Kč / ks vč. DPH
– elektrospotřebiče: 30 Kč / ks vč. DPH

Doplňující informace k pronájmům
Pravidelný pronájem platí pro nájemce, kteří si pronajímají prostory občanských klubů pravidelně (minimálně 2x měsíčně).
Ceny jsou uvedeny včetně energií a služeb.
U celodenních pronájmů se hradí nájemné ve výši pětinásobku hodinové sazby.
Prostory klubů je možné poskytnout v pracovní dny mezi 8.00 až 23.00, o víkendech a svátcích po domluvě.

POSTUP PŘI VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI:
1. Telefonicky si rezervovat termín pronájmu – tel. 542 526 322 – Zemanová Jana.
2. Žádost o výpůjčku zaslat e-mailem na adresu jana.zemanova@brno-stred.cz, případně zaslat na adresu ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční
a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem pronájmu.
Případné bezplatné zapůjčení prostor (výpůjčku) občanských klubů pro jednorázové akce schvaluje Rada městské části Brno-střed na základě
písemné žádosti.
Pronájmy prostor občanských klubů ÚMČ Brno-střed se řídí Metodikou pro užívání prostor občanských klubů ÚMČ Brno-střed, Kounicova 43,
Starobrněnská 15 a Hybešova 65a, Brno, která byla schválena na 62. zasedání RMČ Brno-střed dne 15. 2. 2016 usnesením č. 162.36.
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Archeology na Veselé překvapila kvalita a rozsah nálezů. Taková
ny, převrstveny. A tak vzhledem
k rozsahu zkoumané plochy,
musíme si uvědomit, že se jedná
o největší výzkum tohoto typu
v Brně, a objemu archeologických
terénů, lze říci, že dnes by nám
vyhovovala doba dvou let. Troufnu
si však tvrdit, že i kdybychom
výzkum prováděli dva roky, tak by
se nám to zdálo zase málo. Ono
je pořád co zkoumat, dokumentovat. Metodika a možnosti výzkumu i naše poznání se neustále
vyvíjejí. A to nemluvím o možnostech přírodních věd, které jsou
kapitolou samy pro sebe
a archeologie je nedokáže využívat tak, jak by si to zasloužily a jak
by byla potřeba. Takže z mnoha
důvodů je potřeba najít rozumný
kompromis, který je akceptovatelný jak pro archeologii, tak pro
stavebníka.

Archaia Brno o. p. s. je nestátní
nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Jejím posláním
je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných
historických památek, a také
výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie
a památkové péče. S jejím ředitelem Davidem Mertou jsme
vedli rozhovor o archeologickém výzkumu, který prováděli
na Veselé ulici, kde vzniká
Janáčkovo kulturní centrum.
Výsledky práce přiblíží také
výstava a dvě přednášky, které
v dubnu spolupořádá radnice
městské části Brno-střed
(pozvánku najdete v tomto čísle zpravodaje).

Aktuální projekt na Veselé
je co do objemu největším
výzkumem, který byl
v historickém jádru Brna
kdy realizován. Můžete se
prosím pokusit vysvětlit,
v čem je nález na Veselé
unikátní?

Foto Archaia, o.p.s.

Vaše obecně prospěšná
společnost právě provádí
na ulici Veselá záchranný
archeologický výzkum.
A co si jako laik mám pod
tím pojmem záchranný
archeologický výzkum
představit?
Záchranný archeologický výzkum
je výzkum, který se odehrává
v místě budoucí stavby. Jeho
posláním je zdokumentovat
archeologické situace, historické
konstrukce, které zemní práce
prováděné v souvislosti s výstavbou zničí. A také vyzvednout nálezy, artefakty. Vyplývá to z platného
znění památkového zákona, že
stavebník je povinen umožnit
archeologický výzkum a uhradit
náklady na něj.

Kolik času na takovou
práci máte?
Na výzkum bylo domluveno šest
měsíců, a to před tím, než začnou

jakékoliv zemní práce v souvislosti
s vlastní stavbou. Tedy relativně
dost času. Alespoň podle našich
dosavadních zkušeností získaných z jiných výzkumů, které jsme
v historickém jádru Brna v minulosti
prováděli. Čas byl naplánován
i podle poznatků získaných ze
sond, které byly v tomto místě
vykopány před deseti lety, jimiž byl
mimo jiné ověřen stav archeologického terénu, tedy jeho rozsah
a zachovalost. Jednalo se zatím
o nejlépe připravený výzkum s dobrými podmínkami. Jen se to zkomplikovalo posunutím termínu zahájení prací a předání staveniště.
Původně se mělo začít s výzkumem v předjaří s tím, že hlavní práce proběhnou v létě a na podzim.
Tímto posunutím jsme se s hlavní
částí výzkumu dostali do období
podzimu a zimy. A počasí v archeologii, o našem podnebním pásu
nemluvě, hraje dosti zásadní roli…
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Takže jste stejně nakonec
museli najít nějaký
kompromisní přístup?
Ano, problém archeologie, zvlášť
ve složitých stratigrafiích městského organismu existujícího déle
než osm set let, představuje opakující se skutečnost, že vždy je
vlastně výsledkem toho kterého
výzkumu určitý kompromis. Nelze
vykopat vše, tak jak bychom si
představovali, nebo jak se vyvine
ze situací, o nichž jsme sice věděli, ale reálně se třeba jevily jinak.
Tento kompromis je potřebný také
vzhledem k veřejnému zájmu
a mínění. A samozřejmě ve vztahu ke stavebníkovi, ať je jím soukromý investor nebo obec či stát.
Určitý problém také představuje
skutečnost, že zkušenosti z minulosti se takřka vždy ukazují ne
zcela přenositelné, naše představy bývají mnohdy něčím naruše-

Výzkum je z našeho pohledu unikátní hned z několika hledisek.
Především se jedná o rozsah
a stav archeologických situací.
Ač jsme byli připraveni na to, co
se zde objeví, přece jen nás na
brněnské poměry velmi dobře
zakonzervované situace z období takřka celého středověku překvapily. Vlastně poprvé, a také
naposledy v historickém jádru
města probíhá výzkum, který
zachytil v celém rozsahu tři
původní středověké parcely
a zázemí čtvrté. Na větší části
dotčené plochy dosahují archeologické terény mocnosti dva až
tři metry. Takovouto situaci jsme
v minulosti v rámci Brna zaznamenali jen v severní části náměstí Svobody a v horní části ulice
Kobližné.
Poprvé jsme v takovémto rozsahu
mohli zkoumat vlastní zástavbu,
to znamená měšťanské domy,
respektive jejich základy a sklepy
od poloviny 13. století až do baroka, kdy byly zbourány a na jejich
místě byla vystavěna kasárna
(v roce 1750). Je to významné
z hlediska pochopení nejstarší

Informace z radnice

situace se už v Brně nebude opakovat

Foto Archaia, o.p.s.

Foto Archaia, o.p.s.
dřevohliněné architektury, která
je dodnes někdy překvapivě
pokládána za provizorní stavby,
a to až do doby, než byly vystavěny domy kamenné. My víme,
že se jedná o plnohodnotné domy
poskytující svým obyvatelům relativní komfort, a to kvalitněji než
studené domy kamenné.
Většina historické zástavby, která
obsahovala i středověkou složku,
byla v Brně zbourána na sklonku
19. století. Do této doby se domy
v podstatě jen přestavovaly, takže
je v nich možné sledovat jejich
stavební vývoj. Až novostavby
z konce předminulého století byly
stavěny do stavební jámy, která
zabrala většinou celou parcelu
a došlo tak ke zničení veškeré
archeologie i historických stavebních konstrukcí. Toto se v případě
našich parcel na Veselé nestalo.
Dochází k tomu až nyní, v souvislosti s výstavbou podzemních
garáží.
Doposud neznámé informace
přinesl výzkum zázemí těchto
domů, jejich dvorů. Poprvé se
podařilo identifikovat pozůstatky
nezděných staveb v poměrně
velkém rozsahu, o nichž jsme
doposud jen spekulovali na
základě písemných pramenů.
Tyto stavby vznikaly již ve druhé
polovině 13. století, byly obytné
i hospodářské.
Významný je také výzkum městského opevnění, kdy jsme mohli
dokumentovat hlavní městskou
hradbu, prostor přilehlého parkánu a městského příkopu. Výzkumů takto směřovaných bylo
v minulosti pouze několik, žádný
z nich v takovémto rozsahu.

Takže se taková příležitost
už v Brně nenaskytne?
Jak již bylo řečeno, jedná se o největší takto zkoumanou souvislou
plochu. A to díky nezastavěné
proluce po oněch tereziánských
kasárnách, která na své využití
čekala více než osmdesát let. Další taková plocha v Brně už není.
Je to tak jediná a zároveň poslední možnost realizace takovéhoto
výzkumu, který přináší nebo
může přinést zmíněný druh
archeologických pramenů pro
středověké a renesanční Brno.

Myslím si správně, že
nálezy jsou
zdokumentovány, co je
možné z naleziště fyzicky
odnést, to se odnese
a podrobí dalšímu
zkoumání. A pak se s těmi
nálezy stane co? Jsou
někde trvale vystaveny?
Nebo jsou někde
v depozitáři a běžný
zájemce, jako třeba
milovník historie, turista,
školák, už si je
prohlédnout nemůže?
Nálezové situace jsou zdokumentovány fotograficky, písemně, kresebně, v některých případech i 3D
laserscannerem. Z dokumentace
jsou vytvořeny plány, řezy a podobně. Výsledkem je většinou nějaký
článek v odborném tisku. Vlastní
movité nálezy – keramické nádoby,
kamnové kachle, jejich fragmenty,
kovové i organické artefakty nebo
mince – jsou očištěny a inventarizovány. Pak jsou uloženy v depozitáři. Některé z nich jsou pak pre-

zentovány veřejnosti při různých
výstavách. Výzkum na Veselé by
si rozhodně zasloužil nějakou
výstavu s doprovodným vydáním
katalogu. A nějakou publikaci pro
veřejnost. O obou variantách uvažujeme a jednáme. Vzhledem
k tomu, že se podle mých informací
chystá realizace nové historické
expozice v Muzeu města Brna, lze
předpokládat, že zde budou některé výsledky výzkumu a nálezy
vystaveny.

A to, co vynést z naleziště
nejde, to se v rámci
následujících prací prostě
zastaví?
Jedná se především o nemovité
památky, historické konstrukce
středověkých, renesančních a barokních domů a tereziánských
kasáren. Ty jsou po patřičné dokumentaci odtěženy. V případech,
kdy nějaký takovýto významný
prvek není v zásadní kolizi se
stavbou, se uvažuje o jeho prezentaci. V našem případě tomu
tak z nejrůznějších objektivních
důvodů není.

Obecně k vaší práci – ne
asi úplně každý chápe,
a možná někdy ani nechce
chápat, proč jsou
archeologické výzkumy
důležité. Dá se to nějak
popsat?
Archeologické výzkumy přinášejí
určité spektrum pramenů k naší
historii, které nelze jinou cestou
získat. Zvlášť důležité to je pro
období počátků města, pro které
chybějí prameny písemné.
Archeologie tak je pro tuto dobu,
nemluvě o obdobích starších,
jediným oborem, který nám dokáže něco říci, přinést. Odpovídá tak
alespoň částečně na základní

otázky, kdo jsme a odkud přicházíme. V současné ne zcela ukotvené době je to myslím dost důležité, i když si to zřejmě většina
z nás nepřipouští. Historická
archeologie přináší prostě informace o naší více než tisícileté
existenci, o naší státnosti, ukazuje
nám prostředí, které nás v této
době formovalo. Důležité jsou
i informace, poznatky ke každodennímu životu našich předků. Ty
také pro období středověku
a renesance přináší výhradně
archeologie.

Pokud bych si chtěl
rozšířit obzory a něco si
o archeologických
nálezech v Brně – nejen
na Veselé – přečíst,
podívat se na nějaké
fotografie, nálezy, něco
nového se dozvědět, kam
a na koho se mohu
obrátit? Vydáváte nějaký
časopis, pořádáte nějaké
pravidelné přednášky, je
někde instalována nějaká
stálá výstava
archeologických nálezů?
Toto je asi nejpalčivější problém
nejen brněnské archeologie. Její
prezentace navenek je leccos
dlužná. Naše společnost pořádá
s Muzejním a vlastivědným spolkem nejméně dvě přednášky ročně, ve kterých zájemce z řad
veřejnosti informujeme o archeologickém dění v Brně. V rámci
možností děláme přednášky i pro
jiné brněnské kulturně zaměřené
organizace. O výzkumech informujeme na našich webových
stránkách, to je v současnosti asi
nejdostupnější možnost, jak se
něco aktuálně dozvědět.
Asi nejvýznamnějším počinem
z poslední doby je pak vydání
prvních dvou dílů monumentálních
Dějin Brna, kdy ten první je vlastně
celý postaven na výsledcích
archeologického bádání. Zde se
lze o brněnské archeologii dočíst
nejkomplexněji, včetně jejích dějin.
Čas od času je i nějaká výstava,
která je postavena na výsledcích
konkrétních výzkumů. Jak již bylo
řečeno, chtěli bychom v tomto
podniknout něco víc. Snad se to
ve spolupráci s Muzeem města
Brna podaří.

Roman Burián
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Projednání revitalizace prostoru mezi ulicemi Preslova a Neumannova:
Z celé diskuse byl cítit vztah k území a zejména ke zdejší zeleni

Více jak padesát místních obyvatel přišlo 25. února diskutovat do sálu Metodického centra
moderní architektury o stavu
veřejného prostoru v blízkosti
svých domovů.
Na setkání nechyběly emoce,
část pozemků, které si kdysi místní obyvatelé jako členové bytových družstev řádně zakoupili,
byla pod politickými tlaky v sedmdesátých letech převedena do
faktického vlastnictví státu.
Pozemky v této oblasti spravuje
Úřad státu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, což komplikuje nápravu současného stavu. Městská část usiluje o převedení pozemků do své správy, aby
mohla dlouhodobě zanedbané
plochy postupně upravovat.

Přítomní podle očekávání kritizovali zejména stezky a cesty ve
špatném technickém stavu, které
si někdy i na vlastní náklady vyspravují. Dále upozorňovali na
nefunkční dešťové vpusti, které
neplní svůj účel v zachytávání
dešťové vody. Jako další velký
problém uvedli neuklízené psí
exkrementy.
Z celé diskuse byl cítit vztah k území a zejména ke zdejší zeleni. Tu
část místních kdysi vysazovala
a doposud o část ploch či stromů
obyvatelé pečují. Z diskuse
a následného bodování pak
vyplynula zejména potřeba úpravy a ponechání dvou zatravněných plácků pro hry menších dětí,
opravy chodníků a průchozího
schodiště. Celé území by si většina přítomných přála zachovat

jako polyfunkční prostor sloužící
všem věkovým kategoriím.
Studii revitalizace zeleně s přihlédnutím k námětům a připomínkám, které na setkání zazněly,
zpracuje tým studentů pod vedením doc.Ing.Petra Kučery, vedoucího ústavu plánování krajiny
zahradní fakulty MENDELU. Tento návrh pak bude v květnu před-

staven a opět diskutován s občany. Finální projekt pak bude realizovaný postupně, v návaznosti
na finanční možnosti městské
části a současně citlivě ke vzrostlé
zeleni. Základní podmínkou je ale
již výše zmiňované převedení
pozemků.

Mgr. Jasna Flamiková,
3. místostarosta MČ Brno-střed

Zelný trh oživí festival pro milovníky jídla
Na Zelný trh se po zdařilé
rekonstrukci vracejí prodejci
a s nimi i nakupující. Tradiční
tržiště, na kterém jsou Brňané
odedávna zvyklí nakupovat
ovoce a zeleninu, letos oživí
i jednorázové či pravidelné farmářské, gastronomické či kulturní akce.Ty bude organizovat
městská část Brno-střed ve
spolupráci s různými partnery.
Jedním z takových projektů je festival jídla a pohody, kde se setkají
a propojí kuchaři, lidé s láskou
k jídlu a pěstitelé ovoce a zeleniny.

Festival se bude konat celkem
pětkrát, pokaždé bude tematicky
zaměřený na některou sezónní
plodinu. Poprvé se představí ve
dnech 15.–16. dubna a jeho tématem bude stále populárnější
sezónní bylina – medvědí česnek.
„Cílem akce je vytvořit na Zelném
trhu příjemnou, pohodovou
atmosféru. Nebude to další obrovský food festival. Příležitost dostane několik restaurací i amatérských, ale vášnivých kuchařů,
kteří budou podávat jídla a jedlé
produkty ideálně z ingrediencí
nakoupených od místních farmá-
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řů ze Zelného trhu,“ představil
ideu festivalu jeho spolupořadatel
Raed Kahwaji.
Vedle ochutnávání a relaxu se lidé
na prvním festivalu také dozvědí
něco o medvědím česneku – jaké
má účinky, co se s ním dá dělat
v kuchyni, jak ho uchovávat a jaká
jídla se z něj dají připravit. Názorně jim využití medvědího česneku
ukáže kuchařská show. Sobotní
program se zaměří na rodiny
s dětmi, nebude chybět dětská
dílnička a pouliční muzikanti.
Květnový festival se bude věnovat
chřestu, v červnu se zaměří na

jahody a třešně, v srpnu na ovocné a netradiční zmrzliny, září bude
patřit rajčatům, jablkům a hruškám a tématem závěrečného říjnového termínu budou brambory.
„Zelný trh je historicky velmi silné
místo, na kterém se střetává historie se současností. Jsou zde
dvě divadla, jedno muzeum, hotel
a řada obchodů. A my do tohoto
unikátního prostoru přinášíme
pravidelné sezónní trhy, které
budou o jídle, zábavě a dobré
pohodě,“ uzavírá Kahwaji.

(rob)
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Když uslyšíme sirény
Zabezpečení varování obyvatelstva má zásadní význam na zmenšení vlivu mimořádných událostí
na zdraví a životy obyvatelstva.
Varovný signál „Všeobecná
výstraha“ zazní při skutečných
hrozbách nebo již vzniklých
mimořádných událostech.
Varování obyvatelstva je úkolem
státu. Ministerstvo vnitra má povinnost ze zákona o IZS zajistit a provozovat jednotný systém varování
a vyrozumění obyvatelstva, tyto
úkoly plní generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
ČR. Povinnost varování obyvatelstva mají i obce a provozovatelé
jaderných zařízení, dále je to úkolem zaměstnavatelů vůči svým
zaměstnancům, vedení škol vůči
žákům a studentům, správy úřadů,
nemocnic a obdobných zařízení
vůči svým klientům.
Jednotný systém varování a vyrozumění v ČR je tvořen elektromechanickými, elektronickými sirénami a místními informačními
systémy. Elektromechanické sirény
často nazývané rotační či motorové
sirény „nemluví“, ale na druhou stranu v poměru cena a služba, mají
stále své místo v lokalitách s nižší
úrovní rizika. Elektronické sirény
jsou moderní a spolehlivá zařízení
s vysokými užitkovými parametry.
Tyto sirény jsou schopny nejen
vyhlásit stanovený varovný signál,
ale i reprodukovat verbální informace uložené v paměti sirény. Místní
informační systémy mají velký
význam pro orgány místní samosprávy. Jsou to například: místní

rozhlas a televize, mobilní rozhlašovací prostředky (vozidla s rozhlasovým zařízením, mobilní sirény)
a osobní hlášení (hlídka policie,
hasičů – při lokálně omezených
mimořádných událostech).
V ČR přibližně třetinu celkového
počtu sirén představují novější
elektronické přístroje, zbytek tvoří
starší rotační typy. Asi polovinu
všech sirén vlastní hasiči, druhou
pak obce a velké podniky.

Jaké druhy varovných
signálů můžeme slyšet
a jak je rozeznáme?
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – od
roku 2001 platí pouze jeden varovný signál, který oznamuje hrozící
nebezpečí a může zaznít v kteroukoliv denní i noční dobu. Signál
„Všeobecná výstraha“ je kolísavý
tón po dobu 140 sekund a může
zaznít 3҂ po sobě. U „mluvících“
sirén následuje informace o druhu
ohrožení, např. „chemická havárie“,
v každém případě ale také příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase,
vysílají ji radiovozy policie/hasičů
nebo také zazní v televizi a rozhlase.
ZKOUŠKA SIRÉN – je celoplošně
prováděná vždy první středu
v měsíci ve dvanáct hodin. Preventivní zkouška ověřuje funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Signál
„Zkouška sirén“ je nepřerušovaný
tón sirény po dobu 140 sekund.
U „mluvících“ sirén je doplněna
informace „Zkouška sirén“. V místech, kde se hojně vyskytují zahra-

niční návštěvníci je informace
o zkoušce sirén nahrána i cizojazyčně a to v němčině a angličtině,
případně v ruštině. Zkouška sirén
není tedy varovným signálem!
POŽÁRNÍ POPLACH – tento signál upozorňuje pouze ke svolání
jednotek požární ochrany k výjezdu
na zásah. Signál „Požární poplach“
je 1҂ přerušený tón po dobu
60 sekund, u elektronické sirény
napodobující zvuk trubky („Hoří“).
Požární poplach také není varovným signálem!
V praxi se stává i to, že na základě
rozhodnutí vlády se sirény rozeznějí

po celém území ČR i jako forma
pietního aktu – forma uctění památky při velkých ztrátách na životech.
Například v roku 2014 při úmrtí
vojáků ČR na misi v Afghánistánu,
loňská tragédie v Uherském Brodě
anebo pohřeb prezidenta Václava
Havla.
V příštím díle bude naznačeno jak
postupovat, když zazní varovný signál Všeobecná výstraha v souvislosti s evakuací.
Informace jsou zpracovány z podkladů MV a informačně vzdělávacího projektu HZS JMK –Vaše cesty k bezpečí.  Ludmila Zrůstová

Na prezentaci činnosti traumateamu během
zemětřesení v Nepálu na radnici je vstup zdarma
Radnice městské části Brno-střed zve na prezentaci činnosti Traumateamu ČR při
zemětřesení v Nepálu v roce
2015. Prezentace se uskuteční
ve čtvrtek 14. dubna 2016
v 16.00 hod. ve Společenském
sále radnice Brno-střed na Dominikánské 2. Vstup je volný.
Rozsáhlé zemětřesení v Nepálu
dne 25. dubna 2015 s epicentrem
přibližně 77 km od hlavního města
Káthmándú postihlo až 8 milionů
lidí a vyžádalo si kolem devíti tisíc
obětí na životech.
Katastrofická událost poškodila
a zničila mnoho památek v Údolí
Káthmándú, které jsou zapsané
do seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Ve venkov-

ských oblastech bylo zničeno až
90 procent budov. Podle statistik
zde žije téměř polovina obyvatel
pod hranicí chudoby. Nezaměstnanost dosahuje až padesáti
procent u obyvatelstva v produktivním věku. Katastrofa vyvolala
v České republice velkou vlnu solidarity.Vláda se rozhodla vyslat do
země poničeného Nepálu Traumateam ČR.Tvořilo jej devět lékařů a deset sester z FN Brno a 23
členů HZS hl. města Prahy. Prostřednictvím autentických záběrů
a poutavého komentování dokumentu nám průběh činnosti Traumateamu ČR při humanitární misi
v Nepálu přiblíží MUDr. Petr
Nestrojil CSc., primář Traumacentra FN Brno-Bohunice.

Ludmila Zrůstová

Informujeme

Na Kozí horce vzniká nové přístaviště
S novou plavební sezónou se
můžou návštěvníci Brněnské
přehrady těšit i na nové přístaviště.To v těchto dnech vzniklo
na Kozí horce. Vybudování
nového přístaviště vyjde Dopravní podnik města Brna na
víc než 2,4 milionu korun.

„Přístaviště na Kozí horce je jedno z nejvíce využívaných na celé
Brněnské přehradě. Přístup

k němu a následně i na loď byl
ale problematický. Důvodem byla
šířka přístupové cesty, terénní
nerovnosti a taky schody,“ popsal
Miloš Havránek, generální ředitel
DPMB, důvody ke stavbě.
Na Kozí horce vzniklo stejné přístaviště jako je U Kotvy, tedy vysunuté přístavní molo s přístavním
můstkem, kdy konstrukce mola je
pevná a přístavní můstek se
v neplavební sezóně musí odvézt.

Nástupní molo z betonové rampy
přitom bude navazovat na štěrkovou cestu.
„Přístaviště bude bezbariérové
a zajistí cestujícím pohodlný
výstup z lodí v podstatě přímo na
pláži. Mnohem víc obezřetní, ale
budou muset být naši kapitáni a to
kvůli většímu množství plavců
v daném místě,“ dodal Martin
Ecler, vedoucí lodní dopravy
DPMB.

Na původním přístavišti lodě
dopravního podniku zastavovaly
už od samého začátku lodní dopravy v Brně, tedy od 5. května 1946.
Tehdy poprvé vypluly lodě Brno,
Morava a malý člun Svratka.
Celá stavba má být dokončena
10. dubna. O šest dní později na
hladinu Brněnské přehrady vyplují i lodě a zahájí jubilejní 70. plavební sezónu.

Barbora Lukšová

11
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2016

Informujeme

Studentům Obchodní akademie, SOŠ knihovnické
a Vyšší odborné školy Brno se dařilo v soutěžích

V soutěži Má dáti – dal uspěli Sabina Kotlánová (4. zleva) a Vratislav
Müller (2. zleva)
Hned dva soutěžní úspěchy
zaznamenali studenti Obchodní akademie, SOŠ knihovnické
a Vyšší odborné školy Brno
z Kotlářské ulice. V celostátní
soutěži Ekonomický tým
2015/2016 zvítězili, v první
desítce se umístili i v soutěži
Má dáti – dal.
V soutěži Ekonomický tým dosáhli
studenti svým prvním místem historického úspěchu. Tým ve složení
Marek Andrysík, Hana Dopitová
a Ivana Ludwigová výborně reprezentovali školu v celostátním finá-

le, které v prosinci 2015 organizovala Obchodní akademie v Ústí
nad Labem za účasti čtrnácti špičkových týmů – vítězů krajských
kol. Celostátní kolo této soutěže
se skládalo ze tří částí: první část
(projekt) museli žáci vypracovat
a odeslat k posouzení odborné
porotě. Zbývající dvě části (prezentace a odborný test) byly součástí programu finálového dne.
„Žákům blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme jim
i vyučujícím za vzornou reprezentaci naší školy,“ uvedl ředitel
Ing. Mgr. Jiří Haičman.

V soutěži Ekonomický tým zvítězili (zleva) Pavel Rosypal, Ivana Ludwigová a Hana Dopitová.
Soutěž Má dáti – dal pořádá tradičně katedra Účetnictví a finančního řízení podniku na SVŠE
Znojmo ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem Ing. Pavel
Štohl, s.r.o. „Při jubilejním 10. ročníku jsme samozřejmě nesměli
chybět. Vloni i letos nám patří
skvělé 2. místo mezi 52 zúčastněnými školami z celé ČR. Za barvy naší školy vzorně bojovali Sabina Kotlánová – 4. místo mezi
jednotlivci a Vratislav Müller –
6. místo mezi 106 soutěžícími,“
popsala úspěch Ing. Lenka
Růžičková.

„Soutěž trvá 2 dny. První den je
na programu takzvaná certifikovaná část, kdy studenti řeší souvislé příklady z jednotlivých oblastí. Tato část trvá 4 hodiny. Druhý
den jsou na programu elektronické testy. Výsledky za oba dny se
sčítají. Naši žáci projevili značnou
psychickou odolnost a svými
výkony i vystupováním nás vzorně reprezentovali,“ doplnila
Ing. Eva Kvapilíková.

rovněž na vědomí, že vstup je na
vlastní nebezpečí, ale budeme se
pohybovat pouze na bezpečných
místech, takže není třeba se
něčeho obávat. Chceme uklidit
zejména příjezdovou cestu schovanou pod nánosem hlíny, listí
a travin a soustředit na jedno
místo náletové dřeviny pro štěpkování (MČ Brno-střed nám zajistí
pomoc dvou pracovníků s motorovými pilami), popř. uklidit odpadky.

Možná, že se brzy nepodaří otevřít areál veřejnosti, ale je nutno
dělat postupné kroky k jeho zpřístupnění. Nepřímo také ušetříme
i nějaké finanční prostředky naší
městské části, která by si jinak na
úklid musela najmout speciální
firmu.



(rob)

Pomozme Lerchově – ukliďme ji
Před krátkým časem se městská část Brno-střed znovu ujala
správy bývalého vojenského
areálu na Lerchově ulici. Místo
je zarostlé náletovými dřevinami, protože se o lokalitu po
mnoho let nikdo příliš nestaral.
Občanské sdružení Masarykova čtvrť (OSMČ) by bylo rádo,
kdyby se areál co nejdříve otevřel pro různé aktivity a zájemce, aby se začal vracet (byť třeba i provizorně) do života.

Vhodnou příležitostí je celostátní
dobrovolnická akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko, ke které se
OSMČ připojilo již minulý rok úklidem na Žlutém kopci. V jejím rámci vás nyní zveme na sobotu
16. dubna od 9 hod., kdy se
můžete připojit k našemu úklidu
areálu. Akce nemá pevný konec –
záleží na výdrži účastníků. Vlastní
lopaty, krumpáče, rýče, škrabky,
rukavice, popř. i zahradní nůžky,
jsou vítány. Prosíme, abyste vzali



Michal Závodský,
předseda OSMČ
zastupitel MČ Brno-střed

Dopravní podnik zahájil provoz stanice na CNG. Je i pro veřejnost!
Dopravní podnik města Brna
zahájil 22. února provoz plnicí
stanice pro vozidla na stlačený
zemní plyn CNG. Stojí poblíž
vozovny ve Slatině na Hviezdoslavově ulici. Je nejrychlejší
a nejmodernější v Brně.
Stanice slouží veřejnosti a je

samozřejmě k dispozici i městským firmám. „Stlačeným zemním plynem plní svá vozidla nejen
Městská policie Brno, ale také
Brněnské komunikace či pohřební a hřbitovní služby. Věřím, že do
budoucna se připojí i další subjekty a tímto krokem nejen uspoří,
ale také přispějí k ochraně život-
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ního prostředí,“ uvedl brněnský
primátor Petr Vokřál.
Například desítka vozů Městské
policie Brno jezdí na CNG. Náklady na jejich provoz klesají až o třetinu oproti klasickým motorům.
K plnění vozidel má stanice jeden
výdejní stojan se dvěma pistolemi. Jedna je určena pro osobní

auta, druhá s větším průměrem
pro nákladní vozidla. Celá stanice
je samoobslužná. Plnění nádrže
jednoho osobního automobilu
trvá 3 minuty. Platit je možné platební i CNG kartou.


(rob)
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Na plážích Brněnské přehrady vzniknou čtyři veřejná grilovací místa
Po úspěchu projektu zlepšení
kvality vody v Brněnské přehradě znatelně narostl počet
jejích uživatelů a návštěvníků.
Město proto rychle zareagovalo
výstavbou nových veřejných
WC, převlékáren a sprch, dětských prolézaček, hřišť a multifunkčních sportovišť. V rámci
pokračování projektu „Zvýšení
atraktivity Brněnské přehrady“
nyní město plánuje otevřít
na plážích čtyři veřejná grilovací místa.
Vhodná místa byla pečlivě vybrána na Rokli, Pod Dymou, na Kozí

horce a Sokolském koupališti, a to
s ohledem na maximální bezpečnost při rozdělávání ohně i snahu,
aby provoz grilovacích míst co
nejméně rušil ostatní rekreační
aktivity na plážích přehrady.
Návštěvníci si tu budou moci v klidu rozdělat oheň a užít si piknik
na břehu přehrady s grilováním
nebo opékáním špekáčků. Na území statutárního města Brna
podobné zařízení není dosud
umístěno a lokalita Brněnské přehrady se jeví jako nejvhodnější.
Grilovací stoly s ohništěm a rošty
budou navrženy a realizovány
s ohledem na maximální ochranu

proti vandalismu, odcizení
a nepříznivým povětrnostním
podmínkám. Vzorem se staly
veřejné grilovací stoly běžně fungující v parcích dánské metropole
Kodaně. V okolí grilovacích stolů
bude terén upraven a vysypán
drobným kamenivem, ke standardnímu vybavení místa bude
patřit také stůl s lavicemi.
Martin Ander, náměstek primátora, k tomu dodává: „Veřejné grilovací stoly jsou dalším vybavením,
které doplňujeme na pláže Brněnské přehrady.V jejich podobě jsme
se inspirovali v dánské Kodani.
Po úspěchu projektu omezení

sinic v přehradě se do této tradiční
brněnské rekreační lokality zase
vrátil život. Proto chceme, aby
veřejné pláže nabízely příležitost
k příjemnému trávení volného
času široké veřejnosti.“
Investice do 4 grilovacích míst
vyjde zhruba na 265 tis. Kč, provozní náklady jsou odhadovány
na maximálně 100 tis. Kč ročně.
Správcem zřízených veřejných
grilovacích míst bude společnost
Lesy města Brna, a. s, která se
stará o pláže na Brněnské přehradě a spravuje všechna ostatní
rekreační zařízení v lokalitě.

(rob)

Na Malé Americe proběhne festival Just Fest – Ochutnej svět
První ročník gastronomického
festivalu JUST FEST – Ochutnej svět, který se koná na Malé
Americe ve dnech 30. dubna –
1. května, bude ve znamení
mezinárodní kuchyně.
Deset profesionálních restaurací
se zaměřením na mezinárodní
gastronomii předvede špičkové
menu ze svoji vlastní produkce.
Doplňkem budou originální producenti z celého světa, kteří předvedou svoje kulinářské umění ve
stanech s označením daného

kontinentu. Snoubením těchto
kuchařů přivedeme na tento festival opravdu identickou kuchyni
dané země. Návštěvník se tedy
bude cítit, jako by oćhutnal svět
v jednom víkendu.
V rámci velké haly na Malé Americe se představí padesátka prodejců a drobných výrobců jídla
a delikates z celého světa. Rozmanitost sortimentu bude opravdu pestrá a každý si přijde na své
nejen z řad jídla, ale i originálních
nápojů. Nebude chybět ochutnávka vína, rumů i whisky z různých

krajů světa, originální drinky se
budou míchat pod taktovkou nejlepších barmanů.
V malé hale se naši návštěvníci
můžou těšit na celodenní program
ve znamení cestování. Dopolední
program bude zaměřen na děti
a po obědě přivítáme první dobrodruhy se svými přednáškami
a workshopy. Zde bude kapacita
omezená.
Ve venkovním prostoru bude probíhat i hlavní program na pódiu,
který bude velice pestrý po celý
víkend. Nebude chybět ani dětský

stan, kde si budou moci naši
nejmenší vyrobit sladké překvapení.
Vstupenky stojí v předprodeji
100 Kč/den, na místě jsou
o 50 korun dražší. Počet vstupenek je omezen! Děti do 120 cm
mají vstup zdarma. Více informací
je k dispozici na www.justfest.cz.
Na Malé Americe na Hybešově 1
také dále pokračují pravidelné trhy
Food Park včetně speciálů a jednorázových akcí – jejich témata
a termíny najdete na webu
www.foodpark.cz.
 (rob)

Preventisté upozorňují na používání retroreflexních prvků
Jaro je již v plném proudu a lidé
tráví více času v přírodě. Sluníčko krásně svítí a člověk má
hned lepší pohled na svět. Při
pobytu ve venkovním prostředí
se můžeme pohybovat pomocí
své hnací síly a to pomocí
nohou. V silničním provozu je
na člověka pohlíženo jako na
chodce.
Z tohoto postavení mu plynou určité
povinnosti směřující k zajištění jeho
bezpečnosti. Mezi nejzákladnější
patří to, že chodec nemá absolutní
přednost ani na vyznačeném přechodu, nemá v žádném případě
přednost před tramvají. Je-li v blízkosti 50 m přechod nebo nadchod,
musí jej využít. Při přecházení
vozovky je nutné se vždy rozhlédnout a přesvědčit se, zda nepřijíždí
vozidlo. Vozovka se přechází nejkratší cestou, kolmo nikoliv šikmo.

Víceproudá silnice se musí přecházet obzvláště opatrně, pozor na
druhý jízdní pruh, odkud může přijíždět další vozidlo. Do vozovky se
nevstupuje mezi vozidly. Nejenže
chybí dobrý rozhled a povědomí
o přijíždějících vozidlech, ale ani
řidiči nemusejí chodce dobře a včas
vidět. Při přecházení vozovky od
zastávky autobusu, je lépe nechat
autobus raději odjet. Poté bude lepší přehled o tom, zda lze vozovku
přejít bezpečně. Dále pokyny policistů platí jak pro řidiče, tak pro
chodce.Vozidla s právem přednosti
v jízdě (Policie, HZS, ZZS…) mají
přednost před vozidly i chodci.
Pro bezpečnost na pozemní
komunikaci platí heslo „vidět a být
viděn.“ S tímto tématem souvisí
novela zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti
20. února 2016, která ukládá

chodcům v přesně vymezených
případech nošení (retro)reflexních prvků pro zlepšení viditelnosti z pozice řidičů. Při pohybu
na silnicích jsou nejzranitelnějšími
účastníky silničního provozu právě chodci, cyklisté a bruslaři.
§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000
Sb. zní:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec
za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným
osvětlením, je povinen mít na
sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Co si představit pod pojmem
retroreflexní materiál?
Retroreflexní a fluorescenční
materiály prodlužují vzdálenost,
na kterou řidič může chodce nebo
cyklistu spatřit.

Fluorescenční materiály – zvyšují
viditelnost za denního světla a za
soumraku.Ve tmě však svou funkci
ztrácejí. Nejčastěji se používají barvy jasně žlutá, zelená a oranžová.
Pro lepší názornost je viditelnost
modrého oblečení 18 metrů, červené oblečení na 24 metrů, žluté
na 37 metrů a bílé oblečení je viditelné na 55 metrů.
Retroreflexní materiály – odrážejí
světlo v úzkém kuželu zpět ke
zdroji, a to až na vzdálenost kolem
200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.
Je důležité mít vždy na zřeteli v silničním provozu svoji bezpečnost.
Retroreflexní prvky při snížené
viditelnosti mohou mnohdy
zachránit život.
 nprap. Bc. Alena Peterková,
Policie ČR
Oddělení tisku a prevence

13
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2016

Informujeme

Horkovody sníží spotřebu tepla. Změny technologií proběhnou
letos i v centru

Horká voda v potrubí přináší
úspory ve spotřebě tepla pro
domácnosti a omezuje ztráty
při jeho distribuci.To jsou hlavní důvody, proč již před šesti
lety Teplárny Brno zahájily
zásadní výměnu zastaralých
brněnských parovodů za
moderní horkovody, které představují úsporné a technologicky vyspělé řešení dodávky tepla.
Podle letošního harmonogramu
budou práce probíhat také
v některých lokalitách Brna-střed. Pouze minimální dopravní
omezení si vyžádají opatření
nutná pro technické řešení přechodu pára-horká voda v ulici
Milady Horákové, kde rozvody
byly nahrazeny v předstihu při
nedávné rozsáhlé rekonstrukci

zdejší komunikace. Se zvýšenou
opatrností musejí počítat chodci,
protože provizorní potrubí bude
uloženo většinou na povrchu.
K propojení s horkovodem v ulici
kpt. Jaroše dojde v místě stávající šachty v chodníku na
ulici M.Horákové. Částečnou
uzavírku a dočasné omezení
parkování si vyžádá rekonstrukce parovodů v ulici Kpt. Jaroše
a v Kudelově. Rovněž jen minimální omezení v ulici Bašty
doprovodí přepojení objektu
Nádražní 10 – rozvody jsou
v Masarykově ulici totiž vedeny
v kolektorech.
Stavební práce, jejichž průběh
je vždy konzultován s příslušnou
radnicí městské části, jsou
naplánovány v období od dubna
do října. Snahou tepláren je vždy
připravit vše tak, aby omezení

pro obyvatele trvala co nejkratší
dobu.
Celkem bylo od zahájení rekonstrukce pára-horká voda v Brně
přepojeno již na 305 odběrných
míst, kde se zákazníkům snížila
spotřeba tepla o 11 procent. Horká voda umožňuje také komfortnější regulaci tepla. Úsporu několika desítek milionů korun
v nákladech na efektivnější distribuci využijí Teplárny Brno ke stabilizaci ceny tepla. Celková investice činí zhruba 1,5 miliardy korun,
pro letošní etapu je vyhrazeno
220 milionů korun. Rozsáhlá
rekonstrukce, jejímž výsledkem
se stane v Brně čistě horkovodní
tepelná síť, je rozplánována do
roku 2020.


(rob)

Diecézní muzeum představilo Madonu z Veveří. Obraz bude
v klimatizované vitríně
Do Brna dorazil po vleklém
soudním sporu s Národní galerií v Praze Gotický obraz Madony z Veveří.
Ten je vystaven v klimatizované
bezpečnostní vitríně jako součást

stálé expozice Vita Christi v prostorách Diecézního muzea na
Petrově. Do konce dubna je
z důvodu předpokládaného velkého zájmu otevřeno denně včetně víkendů od 10 do 17 hodin.
„Obraz Madony z Veveří se
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po téměř osmdesáti letech vrací
do regionu, pro který byl vytvořen
a kde se šest století nacházel. Mám
z toho velkou radost. Pro farnost
vždy hodně znamenal,“ uvedl farář
z Veverské Bítýšky Marek Hlávka.
Madona z Veveří je národní kul-

turní památkou. Pochází z pražské dílny Mistra vyšebrodského
oltáře. Vznikla před rokem 1350.
Na Moravu ji přivezl Karel IV. nebo
jeho bratr Jan Jindřich a nechal ji
umístit do kaple, která se nachází
poblíž hradu Veveří.
 (rob)

Rozhovor

Jiří Duchoň: Nikdy jsem nechtěl být pěveckou hvězdou
V dubnu před dvěma lety doprovázel Jiří Duchoň na pódiu před
zaplněnými sady Národního
odboje při zpěvu písničky Volá
trubky hlas jubilující zpěvačku
AlenuTichou a loni při témže koncertu, kterým si připomínáme nejrůznější brněnská výročí, uctil písničkou Vítr ví své památku
zemřelého kolegy Štěpána Mátla.
Při letošním koncertu poslední
dubnový den ale bude první
hudební blok patřit výhradně
jemu. Svoje letošní pětasedmdesátiny oslaví společně s orchestrem, který nese jméno muže,
jehož letošní pětadevadesáté
výročí narození si budeme při koncertu rovněž připomínat. Je to člověk, který se jako muzikant vepsal
nesmazatelně do zlaté knihy našeho jazzu, swingu i populární hudby a který zanechal výraznou stopu také v paměti těch, které na
jejich hudební i životní cestě oslovil. Gustav Brom.

Jak vy na pana kapelníka Broma
vzpomínáte?
Vzpomínám si, jak za mnou
v osmašedesátém přišel s nabídkou, abych odjel s jeho kapelou na
turné do Německa. Já jsem tam už
zpíval a prý, že tam chtějí zase toho
zpěváka s vysokým hlasem
(úsměv). Ze spolupráce tehdy ale
sešlo, protože jsem měl už potvrzenou cestu do Švédska. Takže teď
v dubnu si vlastně s Orchestrem
Gustava Broma zazpívám vůbec
poprvé. Po téměř padesáti letech
od nabídky pana kapelníka. S Gustou Bromem jsme se ale potkávali
často. On byl charismatický člověk.
Přistupoval poctivě ke každému
druhu muziky i ke každému člověku.
Byl to skutečný profesionál s velkým
srdcem.

Vzpomenete si na svoje hudební
začátky?
Celá naše rodina byla velmi muzikální. Moje maminka hezky zpívala
a táta měl s mými strýci kapelu,
takovou tu se vším všudy: nějaké
to ságo, harmonika, housličky...
Sedli na kola, nástroje na záda
a jezdili hrávat po celém kraji.
A v tom jsem vyrůstal, takže žádný
div, že jsem už velmi brzičko začal
zpívat na nejrůznějších besídkách.
A v šesti letech jsem zpíval broučka

při premiéře opery Broučci v píseckém divadle.

Chtěl jste se stát vojenským muzikantem?
Naši neměli peníze, abych šel hned
po škole na konzervatoř, a tak mě
poslali do vojenské hudební školy.
Na tu školu ale nevzpomínám rozhodně ve zlém. Hodně jsem se
naučil a poznal řadu zajímavých lidí.
Se mnou do ročníku nastoupil třeba
Karel Bělohoubek, který se stal později šéfdirigentem Ústřední hudby
Armády České republiky. Před námi
tady studoval třeba legendární skladatel a kapelník Karel Valdauf a po
nás třeba bratři Malinové, kteří jsou
známí z účinkování s Robertem
Křesťanem ve skupině Druhá tráva,
nebo bratr Václava Neckáře Jan
Neckář. Po deseti letech u vojáků
jsem ale odešel do civilu. Chtěl jsem
se stát muzikantem, ne vojákem.

Jak vzpomínáte na svoje brněnské
začátky?
Byla to pro mě doba radosti a práce,
která mě bavila. Udělal jsem maturitu na konzervatoři, natáčel jsem
v rozhlase, televizi, jezdil po estrádách, zkrátka, byl jsem v jednom
kole. Účinkoval jsem společně
s dnešními legendami naší populární hudby a zábavy: Zbyšek
a Libor Pantůčkovi, Ruda Stolař,
Boženka Šebetovská, Jarmila
Veselá... S Alenkou Tichou jsem
nazpíval v doprovodu Velkého
smyčcového orchestru Československého rozhlasu moji asi nejznámější písničku Volá trubky hlas.
Napsali ji Bohuslav Sedláček a textař Jan Fiala a během dvou let vyšla
u všech našich tří tehdejších vydavatelství. Nejdříve u Pantonu, v roce
1969 u brněnského Discantu
a v roce 1970 ji vydal Supraphon.
Byl to můj vůbec první titul na deskách. Vzpomínám si, jak mě volali
z Pantonu, že potřebují na obal moji
fotku. Já byl tehdy zrovna ve Švédsku a místo, abych se napucoval
a šel k nějakému profesionálnímu
fotografovi, našel jsem si nejbližší
automat, vhodil jednu švédskou
korunu a fotka byla na světě. Možná
to svědčí o mém přístupu ke slávě
populárního zpěváka. Já jsem to
moje zpívání moc neprožíval, prožíval jsem muziku. Ať už s rozhlasovým smyčcových orchestrem
jako violoncellista, s big bandem,

Profil
kde jsem hrával na saxofon, ale i na
moři, při hraní na lodích s Leonem
Slezákem nebo Laďou Kerndlem.

Říká se o vás, že jste byl nejlepší
zpěvák mezi muzikanty a nejlepší
muzikant mezi zpěváky...
Nakolik je to nadsázka a nakolik
pravda musí samozřejmě posoudit
jiní, ale pravdou je, že třeba při veřejných rozhlasových nahrávkách, při
nichž jsem působil a účinkoval jako
koncertní mistr, jsem po sólovém
výstupu na violoncello šel před
orchestr a zpíval. Nikdy jsem ale
nechtěl být pěveckou hvězdou. Pro
mně byla a je zásadní muzika.
A jsem rád, že mě to vydrželo až
do dnešní doby.

Při koncertu v sobotu 30. dubna
budete zpívat poprvé s Orchestrem
Gustava Broma. Co to bude?
Rád bych si opět zazpíval Volá trubky hlas a určitě budu zpívat dvě nádherné skladby v perfektním aranžmá Mirka Hanáka. První se jmenuje
česky Vše o mně, vznikla přesně
před pětaosmdesáti lety, a druhá je
velmi populární O sole mio. Ta je
ještě starší. Byla napsána vlastně
již v předminulém století a zpívali ji
takoví mistři jako například Enrico
Caruso, Mario Lanza, Luciano
Pavarotti, s anglickým textem například Elvis Presley nebo Tony Bennett. Já ji budu zpívat s českým textem Jiřiny Fikejzové a rád bych jí
připomenul nedožité pětaosmdesátiny brněnského rodáka Milana
Chladila. Jiřina Fikejzová písničku
otextovala právě pro něho a nazvala
ji Za rok se vrátím.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Jiří Duchoň se narodil 3. ledna 1941
v Písku.V muzikantské rodině. Není
proto divu, že už v šesti letech zpíval
v opeře Broučci. V rodném městě
se učil také na housličky v hudební
škole Otakara Ševčíka a v roce
1956 byl přijat ke studiu (klarinet
a violoncello) na Vojenskou hudební
školu v Roudnici nad Labem. Po
jejím absolvování působil sedm let
u posádkové hudby ve Vyškově
a dálkově studoval na brněnské
konzervatoři. Zúčastňoval se různých soutěží a po úspěchu ve finále
1. ročníku amatérských zpěváků
v Jihlavě byl pozván k rozhlasovému natáčení. Byl osloven také dirigentem Milošem Machkem a po
konkursu v roce 1967 nastoupil jako
violoncellista v brněnském rozhlasovém orchestru, kde se stal posléze koncertním mistrem. Vystupoval
také s dalšími předními kapelami
(mj. Orchestr Erika Knirsche)
a v roce 1968 vyjel s Orchestrem
Mirko Foreta na svoje první zahraniční turné – do Švédska. Hvězda
Jiřího Duchoně začala stoupat
a jeho celostátní popularita rostla
zejména po odvysílání každého
dalšího hudebně zábavného televizního pořadu (např. Brněnské
kolo, Hity roku apod.). Na svém kontě má několik desítek rozhlasových
a gramofonových titulů, hitem se
stala zejména skladba Volá trubky
hlas. Po zrušení Rozhlasového
orchestru studio Brno na začátku
devadesátých let začal podnikat –
muzikantská návštěva Montrealu
ho inspirovala k otevření svatebního
salonu, ale láska k hudbě a jeho
pěvecké a instrumentální schopnosti ho přivedly zpátky na hudební
pódia. Vystupuje s kapelou
MR. SWING i se svým „one man
show“ a užívá si rodiny, přátel, muziky a všeho, co k tomu patří. A nezapomíná ani na tenis!
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Lipka zve na Divočinu na Kraví hoře – oslaví tak Den Země
děti či kapely Tyjátrio, Kupodivu
a Tranzan. V 17 hodin program
na pódiu vyvrcholí koncertem
kapely Květy.
To vše v sobotu 23. dubna 2016
od 10 do 18 hodin v parku na
Kraví hoře.
Více informací a podrobný program najdete na stránkách
www.lipka.cz/denzeme.
Hlavním organizátorem akce
je Lipka, avšak do přípravy
programu se zapojuje asi tři cítka dalších organizací. Akce
se koná s podporou Jihomoravského kraje, statutárního města
Brna, městské části Brno-střed
a Kaiser servis.

Přijďte s Lipkou a dalšími
brněnskými
organizacemi
oslavit Den Země, svátek naší
planety, který se letos ponese
v duchu tématu Divočina.
Malé návštěvníky bude čekat celá
řada zábavných her a pokusů, při
kterých zjistí, kde všude můžeme
divočinu potkat, kdo se v ní může
skrývat a jaká zábava nás v ní
čeká. Nebudou chybět ani tvořivé
dílny, kde si děti vyzkoušejí tvoření
z materiálů, které snadno najdeme v přírodě.
S programem ale Lipka myslí i na
dospělé – pro ty budou připraveny
komentované procházky do městské divočiny v blízkosti Kraví hory
pod vedením odborníků, projekce
filmů z festivalu Jeden svět nebo
EKOtrh, na kterém si budou moci

nakoupit recyklovanou módu,
zdravé mlsání, šperky z přírodnin,
šetrnou drogerii či nápadité hry
a hračky.

Součástí oslav bude také kulturní
program, v rámci kterého se
představí Divadlo Plyšového
medvídka s představením pro



(rob)

Informace o vzdělávacích akcích programu Informovaný senior
V návaznosti na projevený
zájem občanské veřejnosti
dochází ke změně vzdělávacích
akcí pro seniory a ostatní
zájemce, pořádaných Střední
školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace, v sídle školy
Čichnova 23, Brno-Komín
(zastávka MHD „Vozovna
Komín“, spoje 1, 3, 11, 44, 67,
84):

Počítačové kurzy
Práce s tabulkovým procesorem MS Excel – 8 hod. výuky
(4쎹 2 hod.)
• Výuka: Út 15.30–17.30 h, od
5. dubna do 26. dubna 2016
Práce s internetem – 8 hod.
výuky (4쎹 2 hod.)
• Výuka: Po 15.30–17.30 h, od
4. do 25. dubna 2016

Úprava digitální fotografie –
8 hod. výuky (4쎹 2 hod.)
• Výuka: ST 15.30–17.30 h, od
6. do 27. dubna 2016
Kurz PC – Windows 10 – 8 hod.
výuky (4쎹 2 hod.)
• Výuka: St 15.30–17.30 h, od
4. do 25. května 2016
Sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Google+,YouTube,Twitter)
– 4. hod. výuky (2쎹 2 hod.)
• Výuka: PO 15.30–17. 30 hod.,
9. a 16. května 2016; 23.
a 30. května 2016
Práce s tabletem (Android, Windows) – 4. hod. výuky (2쎹 2
hod.)
• Výuka: ST 15.30–17. 30 hod.:
10. a 17. května 2016
Cena počítačových kurzů
• za 8 hod. výuky (4҂ 2 hodiny)
cenu 640 Kč, za 4 hodiny výuky
(2҂ 2 hodiny) cenu 320 Kč
• sleva pro absolventy předchá-

zejících kurzů 10 % z uvedené
ceny.

Přednášky a semináře
Právní minimum
• kupní smlouva, darovací daň,
nájemní smlouva, poradenství
pro účastníky
• Lektorka: Mgr. Klára Gottwaldová
• Základy práva, cena: 100 Kč
• Termín: St 18. května 2016,
15.30–17.30 h
ROSSETA
• spojená s besedou o unikátním
výzkumu komet pomocí kosmické sondy
• Lektor: RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
• Cena: 100 Kč
• Termín: Čt 19. května 2016,
15.30–17.30 h

Jak pečovat o svoje zdraví
• jak snižovat rizika onemocnění
civilizačními chorobami, jak na
pohybové aktivity
• Cena: 80 Kč
• Termín: St 31. května 2016,
15.30–17.30 h

Přihlášky na vzdělávací
akce lze uskutečnit
• telefonicky na č. 541 123 148
• e-mailem (milan.kucera@cichnovabrno.cz)
• webový formulář na stránkách
školy, osobně na adrese střední
školy.
Podrobnější náplň jednotlivých
akcí, včetně jejich aktualizací, je
na webových stránkách: cichnovabrno.cz/informovany-senior.


(red)

Kuřátka pořádají 15. ročník soutěžní přehlídky Lidový skřivánek
Mateřské centrum Kuřátka
pořádá 15. ročník soutěžní přehlídky českých, moravských
a slovenských lidových písní
v podání dětí z MŠ a ZŠ Lidový
skřivánek.
Akce se koná ve středu 25. května 2016 od 9.30 hod. v Sále B.

Bakaly na Žerotínově náměstí.
Klání proběhne ve čtyřech kategoriích: 1. Malý lidový skřivánek
(3–6 let sólový zpěv, MŠ), 2. Malí
lidoví skřivánci (3–6 let skupinový
zpěv, MŠ), 3. Lidový skřivánek
(7–10 let sólový zpěv, ZŠ), 4. Lidoví skřivánci (7–10 let skupinový
zpěv, ZŠ). Registrace a zkouška
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se koná od 8.15 do 9.20.hod.
Vystoupení posoudí odborná
porota, na všechny děti čekají
věcné ceny. Příbuzní, kamarádi
a spolužáci, kteří přijdou soutěžící
podpořit, jsou vítáni. Přihláška do
Lidového skřivánka je ke stažení
na webových stránkách pořadatele www.kuratka.com.

Organizátoři upozorňují zájemce,
aby své přihlášky poslali včas,
počet soutěžících bude limitován,
nejzazší termín je 8. května 2016,
a to buď na adresu Mateřské centrum Kuřátka, Poštovská 1,
602 00 Brno, nebo e-mailem:
kuratka@kuratka.com.

(rob)

Volný čas

Narodila se první brněnská mláďata vlků hřivnatých
Vlci hřivnatí, kteří nejsou často
chovaným druhem v zoologických zahradách, se poprvé v historii brněnské zoo rozmnožili.
Na konci ledna bylo zřejmé, že
se v zázemí největších jihoamerických psovitých šelem něco
děje, ale s ohledem na plachost
těchto zvířat se chovatelé až na
konci února mohli přesvědčit,
že se narodila tři mláďata.
Zoo Brno chová vlky hřivnaté od
roku 2000 a tento druh je součástí
Evropského záchovného programu (EEP). Chovný pár obývá společně výběh v horní části Mniší

hory druhý rok – sedmiletá samice
Saartje přijela v roce 2011 z polského Gdaňsku a od roku 2013 jí
dělá společnost tříletý samec Karlos. Na konci ledna chovatelé pozorovali nápadnou změnu v jejich
chování. Zatímco za normálních
okolností jsou oba mírní, samice
zvědavější a samec spíš plachý,
po narození mláďat si výběh intenzivně brání. „V zoologických
zahradách hraje při odchovu mláďat vlků hřivnatých důležitou roli
psychická pohoda rodičů. Jsou to
velmi plachá zvířata, proto potřebují po porodu absolutní klid. Právě
stres bývá častou příčinou úhynu

mláďat brzy po narození. Naše
mláďata jsou dva samci a jedna
samička a mají za sebou první
veterinární prohlídku. O mláďata
se starají oba rodiče a konkrétně
náš poměrně mladý samec je přímo vzorový táta. Pečuje o trojčata
většinu času a matka pak zejména
v době kojení,“ říká kurátorka savců Zoo Brno Dorota Gremlicová.
Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus) se od jiných velkých zástupců
této čeledi liší celkovým vzhledem,
chováním i složením stravy. Přesto,
že ve hřbetě je vysoký téměř
90 cm, váží jen kolem 23 kg. Dlouhé nohy jsou výhodou v prostředí

travnatých a křovinatých porostů,
které jsou jejich přirozeným domovem. K typickým znakům vlka hřivnatého patří rezavá srst, tmavá dolní část nohou, bílá špička ocasu
a hříva na hřbetě, která je tvořena
prodlouženými černými chlupy. Na
rozdíl od jiných psovitých šelem
netvoří smečky a také složením
stravy je vlk hřivnatý velmi netypickou šelmou. Je všežravec, ale v přírodě převážnou část jeho jídelníčku
tvoří rostlinná složka (v sezóně až
50 %), jinak loví drobné hlodavce.
Hlavní komponent potravy je lilkovitá rostlina Solanum lycocarpum.
 Monika Brindzáková, Zoo Brno

Středisko Lesní Moudrost Brno zve na akci pod Špilberkem
Skautské Středisko Lesní Moudrost Brno se blíží k padesáti
letům své činnosti. Protože
50. výročí se opravdu nekoná
každý den, rozhodli se činovníci
střediska připravit akci pro
veřejnost, kde by zájemcům alespoň trochu přiblížili, co se vlastně ve skautském oddíle děje
a co takový skaut či skautka umí.
Akce nese název: Skaut má šikovné ručičky! Pokud vás zajímá, jestli
máte i vy, nebo vaše děti také
„šikovné ručičky“, tak neváhejte
a přijďte si to vyzkoušet na vlastní
oči (nebo spíš na vlastní ruce).

Druhou dubnovou sobotu, tedy
9. 4., na vás na dětském hřišti pod
Špilberkem bude od 10.00 do
13.00 hod. čekat několik stanovišť,
kde si budete moci například prohlédnout a vyzkoušet různé druhy
nástrojů a nářadí a to včetně přesně takové pily, jakou kácel stromy
dřevorubec Drnec v pohádce
„Lotrando a Zubejda“.Také se třeba
i dozvíte, co se dá s takovým
kusem dřeva dál vymyslet…
A pokud jsou vaše prsty spíše na
jemnější činnosti, tak nezoufejte,
na své si přijdete taky, protože si
budete například moci vyzkoušet,
jak uvázat spoustu různých uzlů,

aniž byste se proměnili ve vánočku.
Nebo si třeba zkusíte navlékat
korálky jako indiáni.
Akce je vhodná pro kluky i holky
už od předškolního věku, nejlépe
v doprovodu rodičů. Horní věková
hranice je stanovena na sto let
a doprovod rodičů v takovém případě nutný není.
Informaci o akci naleznete i na
stránkách oddílů Stopaři
http://stopari.webzdarma.cz/
a oddílu Slunečnice
http://www.slunecnice.estranky.cz/.
Něco málo z historie: Nastálo se
středisko ve středu Brna usídlilo již
před 22 lety, kdy dostalo možnost

opravit si zchátralý objekt mateřské
školy a vytvořit si zde klubovnu.
Středisko nyní sdružuje tři oddíly,
a to dívčí oddíl Slunečnic, chlapecký oddíl Stopařů a oddíl oldskautů
Vlků. Oddíly mají pravidelnou činnost a nejdéle fungující oddíl Stopařů oslavil 50 let činnosti již před
třemi roky. Středisko je také správcem pamětní desky skauta
a čestného občana města Brna
JUDr. Velena Fanderlika, která se
nachází na jeho rodném domě na
Šilingrově náměstí, kde se každoročně koná vzpomínka na tohoto
významného Brňana.

Pavel Miksa

V Brně skautuje téměř dva tisíce dětí, členů zase přibylo
Téměř dva tisíce dětí a mladých
lidí do osmnácti let se v Brně
hlásí k největší skautské organizaci v Česku. Junák – český
skaut jich v okrese Brno-město
registruje podle nejnovějších
čísel 1998. Další stovky dospělých dobrovolníků pak působí
jako vedoucí či servis skautských oddílů. Brněnských skautů je podle aktuální statistiky celkem 2 840, což je téměř o dvě
stovky víc, než loni.
„Přirozeně nás těší, že skautský
program láká čím dál víc dětí
z Brna a okolí. Pro nás je to důkaz,
že ani po sto letech tradice skautského hnutí neztratil nic ze své přitažlivosti,“ uvedl předseda okresní
rady Junáka Martin Hovorka. Za
poslední dekádu vzrostl počet
brněnských skautů víc než o třeti-

nu: zatímco v roce 2006 bylo v Brně
2 078 členů Junáka, podle statistiky
za letošní rok je jich 2 840. Jen od
loňska se ke skautům ve městě přidalo 184 lidí. Početní přírůstek tvoří
z většiny děti a mladí lidé.
Junák, podobně jako další mládežnické organizace, těží i z demografického vývoje, kdy do
základních škol nastupují silné
populační ročníky. „Dlouhodobě se
nám pestrou činností daří nově
oslovovat především školáky
z prvních až třetích tříd. Nezřídka
ale přicházejí i dvanáctiletí kluci či
děvčata, které zlákají atraktivní cíle
výprav do přírody, mezinárodní
skautská setkání nebo stále populárnější ,keškování‘,“ dodal Hovorka.
V Brně aktuálně působí 77 skautských oddílů, pravidelné schůzky
v klubovnách pořádá 101 družin.

I nejmenší skautské středisko, které sdružuje několik oddílů, má
téměř osmdesát členů, ta největší
střediska jich mají přes tři sta.
Skautům se v Brně daří i díky stovkám dospělých dobrovolníků, kteří
pravidelně a bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas výchově
dětí a mladých lidí, nebo zajišťují
servis skautských oddílů jako hospodáři či vedoucí jednotek. Samozřejmostí jsou u skautů kvalifikovaní vedoucí, kteří si své znalosti
průběžně rozšiřují: první kurzy se
nabízejí už náctiletým rádcům družin, oddíloví vedoucí pak musejí
složit zkoušku, při které prokáží
znalosti například z oborů jako je
pedagogika, psychologie, právo,
zdravověda či metodika, a která je
akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
„Skautští vedoucí jsou pro své

mladší svěřence často vzorem,
který jinde postrádají. Věřím, že
především díky jejich každotýdenní
práci, dosáhne počet brněnských
skautů do dvou let rovných tří tisícovek,“ doufá Hovorka.
Junák – český skaut, z. s. skautů
a skautek ČR sdružuje přes 53 tisíc
dětí a mladých lidí a je tedy největší
výchovnou organizací v republice.
V roce 2012 uplynulo 100 let od
prvního skautského tábora, na který vyrazil s několika chlapci zakladatel české skautské tradice Antonín Benjamin Svojsík. Na čas
strávený ve skautském oddíle
může jen v Česku vzpomínat téměř
milion lidí, kteří skautingem prošli,
mezi nimi řada známých osobností
jako herečka Anna Geislerová,
kněz Tomáš Halík či spisovatel
Jáchym Topol.

Mgr. Iveta Zieglová
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Volný čas

Otevření Kavárny L Caffe, zakončení plesové sezóny a další
zajímavé akce – to je duben v Lužánkách

Duben je symbolem jara, probouzející se přírody a tradičních oslav jara. Ani v Lužánkách na přírodu a tradice
nezapomínáme a připomeneme si je hned na několika dubnových akcích.Těšit se můžete
například na jarní očistnou kosmetickou dílnu, oslavy Dne
země nebo pálení čarodějnic.
Kromě toho však můžete
navštívit také naši novou kavárnu, zakončit plesovou sezónu
v rytmu swingu, nebo si na
našich dílnách zkusit cukrářské a sklářské umění. Kterou
dubnovou akci si vyberete?
Konec zimy a příchod jara se kaž-

doročně nese v duchu tanečních
zábav a končící plesové sezóny.
V pátek 1. 4. se můžete v Lužánkách zaposlouchat do kouzelných
melodií z doby, kdy světem vládl
swing, a protancovat střevíce na již
tradičním a letos posledním Swingovém plese Jazz Archivu Brno.
První dubnovou akcí v jarním
duchu bude očistná kosmetická
dílna v režii Anny Potůčkové.
Vyzkoušíte si, jak se vyrábí tělové
máslo pro hedvábnou pleť, voňavý peeling pro zpevnění pokožky
a čistě přírodní deodorant, to vše
samozřejmě z kvalitních přírodních surovin bez chemických přísad. Kosmetická dílna proběhne
v sobotu 2. 4.

Jaro však může být také symbolem nových svěžích nápadů
a výzev. Jednou takovou výzvou
je i nově otevřená lužánecká
kavárna L Caffe. „Na Lidické jsme
pro vás připravili exkluzivní, pravou a nefalšovanou lužáneckou
kavárnu. Přijďte ochutnat výbornou kávu, skvělé čaje, fresh džusy
a další lákavé dobroty,“ zve do
kavárny vedoucí pracoviště Lidická Kateřina Děkaníková. Pokud
dostanete po cestě kolem lužáneckého parku chuť na kvalitní
kávu, nebo něco dobrého na zub,
neváhejte a zastavte se k nám,
kavárna je otevřena každý den od
pondělí do čtvrtka od dvou do
osmi.
Pokud preferujete vlastnoručně
vyrobené zákusky před těmi
kupovanými, navštivte v sobotu
2. 4. dílnu potahování a zdobení
dortů na pracovišti Lidická. V kurzu se dozvíte spoustu zajímavých
informací o cukrářském umění
a naučíte se potahovat a zdobit
dorty jako profesionální cukrář.
Pokud však spíše než sladké
obdivujete třeba práci se sklem,
můžete se přihlásit na naši další
novinku: cyklus dílen Glass art ve
sklářské řemeslné dílně. V sobotu
2. 4. se dozvíte vše o technice
fusing – tavení a lehání skla, také

si navrhnete a zhotovíte touto
technikou obraz.
Den země každoročně připadá
na 22. dubna, ale v Lužánkách se
bude slavit už o den dříve. Na hřišti delfínek za pracovištěm Lyska
v Novém Lískovci návštěvníky
čeká tvořivé odpoledne věnované
svátku země a na stanovištích se
budou moci seznámit se zajímavým environmentálním programem. I v Lužánkách totiž věříme,
že přírodu je potřeba především
chránit.
Na přelomu dubna a května
Lužánky zaplaví rej čarodějnic.
Čarodějnice se budou slavit hned
na několika lužáneckých pracovištích: můžete si vybrat, jestli přijdete pálit ohně do Bohunic na
pracoviště Lány, nebo třeba do
Žabovřesk. „Na pracovišti Lata na
návštěvníky budou jako každý rok
čekat Zalátané čarodějnice
Kamůrka, Perníková babka, Malá
čarodějnice a další potvůrky. Na
závěr návštěvníky čeká opékání
buřtů na ohni,“ vyjmenovává Iva
Franková z pracoviště Lata.
Více informací o připravovaných
akcích najdete na stránkách
www.luzanky.cz.

Mgr. Milena Bogdálková,
Lužánky – středisko volného času

Vesna pořádá spoustu letních táborů
Jsou pro vás dva měsíce prázdnin nekonečné, protože máte
málo dovolené? Neváhejte
a využijte nabídku táborů Vesny, o.p.s.
Pro děti ve věku 6–15 let pořádáme v termínu 16.–23. 7. 2016 již
3. ročník letní tábornické akademie. Letošní ročník bude motivován celotáborovou hrou Pottermánie (na motivy oblíbeného
příběhu Harryho Pottera). Zázemí
nám poskytne rekreační středisko
Záseka, které je zasazeno do
krásných lesů Vysočiny, disponuje vlastním bazénem a hřištěm.
Ubytování je zajištěno v chatkách
a zděné budově. Mimo celotáborovou hru si mohou děti zvolit
zaměření, kterému se chtějí věnovat v rámci jednoho odpoledního

bloku. Děti mohou vybírat
z výtvarného, zálesáckého, sportovního či dramatického zaměření. V podvečerním čase bude též
prostor pro společné muzicírování
dětí, které hrají na nějaký hudební
nástroj a přivezou si jej s sebou.
Mimo tento program se mohou
děti těšit na spoustu tradičních
i netradičních her, výtvarné činnosti, noční hry pro odvážné
a spoustu kamarádů a zábavy.
Tým vedoucích je stabilní, sehraný a s drobnou obměnou spolu
spolupracuje již 15 let.
Pro odvážlivce ve věku 10–15 let
jsme připravili v termínu 25.–27.7.
2016 dvoudenní „přežití“ v přírodě. V rámci projektu „Soužití s přírodou“ se táborníci naučí, jak se
o sebe postarat ve volné přírodě.
Mohou se těšit na výrobu funkč-
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ního přístřešku na přespání, práci
s pilou a sekerou, rozdělávání
ohně v různých podmínkách,
vaření na otevřeném ohni, orientaci v terénu, podrobnosti ohledně
vyhledávání vhodné stravy a vody
pro přežití. Mimo zmíněné aktivity
nebudou chybět hry podporující
spolupráci a spoustu jiné zábavy.
Domovem se nám stane les
u Olešnice. Přežít nám pomůže
zkušený zálesák!
Pakliže vaše dítko nedokáže
nocovat mimo domov, může u nás
strávit pěkný týden na příměstském táboře motivovaným celotáborovou hrou „Cesta kolem světa“, který bude probíhat v termínu
22.–26. 8. 2016. Děti se mohou
těšit na tradiční i netradiční hry,
pobyt na hřišti či v tělocvičně,
výtvarné tvoření, malování na

obličej, výlet a spoustu zábavy.
Výhodou našich příměstských
táborů je malý počet dětí ve skupině, aby se všechny poznaly
a prostředí pro děti bylo příjemné
a přátelské. Příměstský tábor probíhá v prostorách Vesny v centru
města, kde je připraveno příjemné
prostředí, zahrada a tělocvična.
V rámci aktivit pořádaných pro
děti je vždy přítomen též vyškolený zdravotnický dozor. Ke všem
dětem se snažíme zachovávat
individuální přístup. Těšíme se na
vaše děti.
Kontakt pro přihlášky a informace:
Pavla Filipová, Vesna, o. p. s.,
Údolní 10, 602 00 Brno,
www.vesnaspolek.cz, info@vesnaspolek.cz, tel. 733 506 684.
 Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová,
ředitelka Vesny, o. p. s.

Kultura

Koncert ke Dni matek s vyhodnocením fotosoutěže Úhel pohledu
I v letošním roce chystá spolek
Ženy50 ke Dni matek hudební
dárek pro maminky, babičky,
ženy.
Koncert bude letos patřit mladým
talentům nové generace. Během
večera se představí posluchači
Janáčkovy akademie múzických
umění, kteří již dnes mají za
sebou řadu jevištních i divadelních úspěchů. Uslyšíte například
barytonistu Vojtěcha Šemberu,
v jeho podání zazní podmanivé
písně od Francesca Paula Tosti,
těšit se také můžete na árie z nejznámějších oper od Wolfganga

Amadea Mozarta, jako je např.
Figarova svatba. V programu
nebudou chybět ani dueta z oper
Don Giovanni a Papageno. Jevištní partnerkou mu bude absolventka JAMU Karolína Žmolíková, kte-

rá je laureátkou řady pěveckých
soutěží, úspěšně studovala také
v Salzburgu.
Koncert bude patřit i dalším mladým talentům nové generace,
v jejich podání uslyšíte také ope-

retní či muzikálové melodie. Na
klavír je bude doprovázet Šárka
Králová.
Koncert proběhne na Den matek,
v neděli 8. května, v Sále Otakara
Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39,
Brno. Začíná v 19.00 hod. a vstup
je ZDARMA.
V průběhu koncertu budou vyhlášeni a oceněni výherci fotosoutěže Úhel pohledu.
Více informací naleznete na
www.zeny50.cz a www.uhelpohledu.eu.

Za spolek Ženy50
srdečně zve Jana Jarušková

Duo Kieslowski předvede svůj městský folk na Flédě
Pod názvem Kieslowski se
neskrývá jen slavný polský
režisér, ale i skvělá kapela,
respektive duo ve složení Marie
Kieslowski a David Pomahač.
Jejich křehké spojení kytar, elektrického piana a k sobě dokonale
ladicích hlasů vypráví svou vlastní

poetikou spíše neradostné příběhy o soužití ženy a muže.
Kieslowski vydali už tři řadové
desky. Ta poslední nese název
Mezi lopatky, vznikala v Normandii a vyšla na podzim 2014. Produkce se ujal Jan P. Muchow
a výsledkem je po všech stranách
vynikající deska, která si vyslou-

duben 2016

žila skvělé recenze a nominaci na
hudební cenu Apollo 2014.
V lednu kapela vyrazila na prestižní prezentační festival Eurosonic
Noorderslag
2016
v Holandsku, kde se v záplavě
evropských kapel rozhodně
neztratila.
Kieslowski zahrají spolu se slo-

čtvrtek 21. dubna 2016, 19.00 hod.
BOUNTY, ORION A ORION BAND
Bountnění – večer trampských písní

úterý 5. dubna 2016, 19.00 hod.
RICHARD SKOLEK
Autorské čtení v pořadu Píšete do šuplíku?

pátek 22. dubna 2016, 19.30 hod.
MASCARA BAND
Brněnská folkrocková kapela

středa 6. dubna 2016, 19.30 hod.
VODY-FUGY-VZRUCHY
Pět, na polyfonii založených, vodou inspirovaných
skladeb
Pepa KLÍČ, KROKODIL, Luboš FIDLER

úterý 26. dubna 2016, 19.30 hod.
ROMAN RAVIN A SWAYAMBHU + HOSTÉ
Tibetské mísy, alikvotní zpěv, bubny, basa, didgeridoo…

pondělí 4. dubna, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
(po představení následuje Divácký seminář)

středa 27. dubna 2016, 19.30 hod.
JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA
Křest nového LP a CD Talisman

úterý 5. dubna, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
(po představení následuje Divácký seminář)

pátek 8. dubna 2016, 19.30 hod.
SVAŤA KOTAS & (NE)PŘÁTELÉ A HAJCMAN
Bluegrassový a trampský večer

čtvrtek 28. dubna 2016, 19.30 hod.
NIC VÍC
Folk se slováckou melodikou, bigbítovou razancí
a křehkou poetikou

středa 13. dubna 2016, 19.30 hod.
POUTNÍCI
Bluegrass a country ve vlastním balení

pátek 29. dubna 2016, 19.30 hod.
SAKRAPES A PEPA BARNET & SEŠUP
Bluegrassový, jazzový, rockový, funkový večer...

neděle 17. dubna 2016, 15.00 hod.
O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI
Divadlo Andromeda
Veselý pohádkový příběh

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
KUDRNA – podchod nádraží ČD

úterý 19. dubna 2016, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika

KONTAKT
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka

středa 20. dubna 2016, 19.30 hod.
LODNÍCI A JOHNNY
Večer akustické hudby k tanci i poslechu a Johnny
Cash Revival



(rob)

duben 2016

pátek 1. dubna 2016, 19.00 hod.
CARETA, F.T. PRIM A PEPA BARNET & SEŠUP
Můžete se těšit na večer plný folkových písní

čtvrtek 7. dubna 2016, 19.30 hod.
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
Legendární folkový a trampský písničkář z Lokte

venskou alternativně rockovou
kapelou Korben Dallas, v jejímž
čele stojí zpěvák s nezaměnitelným hlasem Juraj Benetin, ve
čtvrtek 21. dubna od 20.00 hod.
na Flédě na Štefánikově ulici.

pátek 1. dubna, 8.45 a 10.30 hod.
Robinson Crusoe
sobota 2. dubna, 10.30 hod.
Kašpárek Detektivem
sobota 2. dubna, 15.30 hod.
Kašpárek Detektivem
(po představení následuje Dětská dílna)

úterý 5. dubna, 19.00 hod.
Sherlock Holmes Explosion
středa 6. dubna, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
(po představení následuje Divácký seminář)
pátek 8. dubna, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
sobota 9. dubna, 10.30 hod.
Doktorská pohádka
sobota 16. dubna, 15.30 hod.
Čaroděj ze země Oz – PREMIÉRA
pondělí 18. dubna, 8.45 a 10.30 hod.
Čaroděj ze země Oz
úterý 19. dubna, 8.45 a 10.30 hod.
Čaroděj ze země Oz
středa 20. dubna, 8.45 a 10.30 hod.
Čaroděj ze země Oz

čtvrtek 21. dubna, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol
(po představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 21. dubna, 19.00 hod.
Spalovač mrtvol
pátek 22. dubna, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol
(po představení následuje Divácký seminář)
sobota 23. dubna, 10.30 a 15.30 hod.
Čaroděj ze země Oz
(po odpoledním představení následuje Dětská dílna)
středa 27. dubna, 8.45 a 10.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!
(po druhém představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 28. dubna, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!
(po představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 28. dubna, 19.00 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!
pátek 29. dubna, 8.45 a 10.30 hod.
Kocour v botách
sobota 30. dubna, 10.30 a 15.30 hod.
(po odpoledním představení následuje Dětská dílna)
Kocour v botách
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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Marie Ebnerová z Eschenbachu – Deník moderní Evropanky
Výstava
Marie
Ebnerová
z Eschenbachu, Deník moderní
Evropanky, je součástí projektu
Marie von Ebner-Eschenbachžena tří století 1830 – 1916 –
2016, na kterém se podílejí
Moravské zemské muzeum,
Národní památkový ústav
a Czech National Trust. Moravské zemské muzeum aktuální
výstavou, NPÚ připravuje stálou
výstavu Marie von Ebner-Eschenbach na zámku v Lysicích, Czech National Trust pracuje na opravě hrobky rodiny
Dubských v zahradě zámku ve
Zdislavicích, kde je spisovatelka
pohřbena.
Výstava
Marie
Ebnerová
z Eschenbachu v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 8 je
koncipována poněkud neobvyklým
způsobem. Nedává si za úkol školsky poučit návštěvníka o díle
a životě autorky, nýbrž se snaží
proniknout do života šlechtičny, žijící v 19. a na začátku 20.století, a to
prostřednictvím jejích deníků,
jejichž originály se nacházejí
v Moravském zemském archivu
v Brně. Tato výstava úryvky z nich
zveřejňuje poprvé, částečně s překlady do češtiny. Výstava je navíc
obohacena i o četbu úryvků z deníků. Jedná se o téměř tříhodinový
záznam zápisů zachycujících
období od roku 1863 do roku 1909.

Jde samozřejmě o výběr, více textu
je například věnováno roku 1866,
neboť letos máme též výročí bitvy
u Hradce Králové. Eschenbachová
ve svých denících zachycuje nejen
události rodinné, počasí a drobnosti ze svého okolí, ale také někdy
velmi detailně popisuje, čím se ve
své práci právě zabývá, svůj boj
s divadelní a literární kritikou, ale
též s rodinou, která v první půli jejího tvůrčího období stojí proti této
její činnosti, a to včetně manžela.
Autorka popisuje i politické události, války, atentáty, politické procesy.
Vnímá způsob života bohatých
i chudých vrstev. Vzniká tak
záznam života v Rakouské monarchii, nejen v jejím hlavním městě
Vídni, nýbrž právě i na Moravě
v okolí rodných Zdislavic, na severní Moravě (vztahy s Poláky) apod.
Kromě deníků jsou vystaveny knihy
Eschenbachové, jejího manžela
a jejích literárních přátel, které ve
svých denících zmiňuje. Výstava
je doplněna aforismy spisovatelky
v originále i v českém a anglickém
překladu Jiřího Munzara. Možné
je též poslechnout si záznam koncertu z hudby Morize von EbnerEschenbach. Na klavír hraje Petr
Hala, texty zhudebněných básní
nejen Marie von Ebner-Eschenbach zpívá Vladimír Richter.
Cílem výstavy je uvést návštěvníka
do atmosféry života velkého literárního ducha žijícího a tvořícího

především na moravském území,
neprávem skoro zapomenuté
autorky, která se po celý život vzdělávala sama, což bylo korunováno
v jejím stáří uznáním její tvorby
čestným doktorátem na Vídeňské
univerzitě a nominací na Nobelovu
cenu za literaturu. Její věhlas je
trvalý a nezpochybnitelný. Již na
začátku minulého století vstoupila
do školních osnov a učebnic
a i dnešní školáci v Rakousku, Švýcarsku a Německu se povinně
seznamují s jejím humanistickým
dílem. Jediným důvodem, proč je
tato příslušnice starého českého
rodu u nás stále osobou bezmála
tajemnou je fakt, že psala německy.
Výstava po premiéře v Brně bude
uvedena v Kroměříži a posléze
v Praze v Klementinu.
K výstavě je připravený bohatý
doprovodný program. Ve dnech
21. 4.–23. 4. 2016 se v Dietrichsteinském paláci uskuteční mezinárodní konference Marie von
Ebner-Eschenbach, básnířka tří
století 1830–1916–2016. Při té příležitosti bude mít též veřejnost unikátní možnost prohlédnout si několik originálů deníků, zapůjčených
z Moravského zemského archivu.
Deníky budou v tomto roce navrženy na kulturní památku České
republiky.
Dne 23. 3. 2016 bude v Dietrichsteinském paláci ke 100. výročí spi-

sovatelky uspořádaná panelová
diskuse určená především studentům středních a vysokých škol za
účasti odborníků z MZM a představitelů Czech National Trust
a NPÚ. Cílem je představit veřejnosti tuto v Rakousku slavnou,
v naší zemi však téměř neznámou
„moravskou Boženu Němcovou“
ovšem píšící německy, její dílo
a literární i kulturní odkaz.
Marii Ebnerovou z Eschenbachu
představuje i monografická publikace, kterou v roce 2015 vydalo
MZM – Moravská spisovatelka
Marie Ebnerová z Eschenbachu
a Zdislavice, autoři Martin Reissner
též editor, Eleonora Jeřábková,
Stanislav Sahánek. V tomtéž roce
byla knížka přeložena do němčiny
Eleonorou Jeřábkovou pod titulem
Die mährische Schriftstellerin
Marie von Ebner-Eschenbach und
Zdislavice. Cílem publikace je připomenout českému čtenáři dílo
i osobnost spisovatelky, význam
její tvorby a prostupování do českého jazykového prostředí. Stejně
tak kniha slovem i obrazem přibližuje oba zdislavické historické
objekty – zámek a hrobku, které
jsou s osobností a tvorbou této nejproslulejší moravské spisovatelky
spojeny.
Výstava potrvá do 19. 6. 2016.


(red)

Fenomenální festival Utubering přichází do Brna
Vystoupení nejoblíbenějších
blogerů a videoblogerů si
mohou návštěvníci poprvé užít
i v Brně. Druhý ročník festivalu
se odehraje na brněnském
výstavišti 6. května. Utubering
patří k nejúspěšnějším akcím
pro teenagery v Česku. Kostrou
programu však nejsou pouze
vystoupení nejoblíbenějších
blogerů a videoblogerů.Vystoupí i populární kapely a součástí
je i vyhlášení prestižních Utubering Awards. Nově také pořadatelé připravují „Grand Opening Show“, která zahájí
oficiální program festivalu ve tři
hodiny odpoledne.
Návštěvníky Utuberingu potěší
hudební vystoupení skupiny Slza
či například ATMO Music. Zahrají

také Sebastian, Voxel, Pavel Callta
a Johnny Machette. Hudební performance předvedou i někteří youtubeři. Řada z nich totiž v nedávně
době podnikla poměrně zdařilé útoky na hitparády.
První ročník festivalu, který se odehrál v Praze, zaznamenal velký
zájem fanoušků. Novinkou letošního ročníku je přesto i snížení kapacity, nově však mohou lidé jet
poprvé i do Brna, kde je festival v jiný
den. „O loňský ročník byl velký
zájem. Letos však kapacitu akce
snižujeme na méně než polovinu
loňské návštěvnosti. Chceme, aby
byl festival komfortnější. Kompenzujeme to ale brněnským Utuberingem, který má stejný program,“
vysvětlil jeden z organizátorů, David
Peštál. Podobnost programu
potvrdil i dramaturg akce Michal

26
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2016

Šamánek. „Celý program koncipujeme jako identický, ale může se
stát, že ojediněle se některý z více
než 30 účinkujících nebude mít
možnost zúčastnit programu v obou
městech, například kvůli maturitním
zkouškám,“ uvedl Šamánek. Mezi
potvrzené účinkující nyní patří
youtubeři Jirka Král, Gogo, Petr
„Hoggy“ Lexa, Teri Blitzen, Shopaholic Nicol, Fallenka, A cup of style,
Martin Rota, Expl0ited a 2 desítky
dalších nejpopulárnějších jmen.
Utubering se stal fenomenálním
festivalem. Odezva nejen mezi
účastníky, ale i těmi, kteří se na akci
poprvé nemohli dostat, byla obrovská. Prokazuje to sílu sociálních
médií mezi takzvanou generací Z,
tedy lidmi s datem narození po roce
2000. Jejich největšími idoly a hrdiny jsou pak videoblogeři, kteří nevá-

hají sdílet téměř vše ze svých životů,
či se snaží bavit prostřednictvím
svým virtuálních identit. Na festivalu
mají návštěvníci unikátní možnost
nahlédnout „za kameru“, tedy do
jejich reálného života.
Akce na brněnském výstavišti otevře brány zahřívacím programem ve
12.00, hlavní program pak začne
v 15.00 hodin a skončí v deset
večer. Kromě vystoupení čeká na
návštěvníky bohatý doprovodný
program, ať už ve formě workshopů,
besed, či setkání s účinkujícími.
Vstupenky zvyšují svou cenu podle
data nákupu, do 22. ledna byly za
399 Kč, poté cena roste na 499 Kč
a posledních 10 dní před akcí na
599 Kč. Nakoupit se dají v knihkupectvích Neoluxor, nebo on-line
či na dobírku na webových stránkách www.utubering.cz.  (rob)

Kultura

POP-ART a skotačící andílci. Na Špilberku je k vidění
výstava Andyho Warhola

Mick Jagger nevhodně pokukuje po návštěvnících, přestože
je blízko něj Aretha Franklin.
Mao Ce-tunga v útrobách hradu
nikdo nečekal. A Marilyn Monroe se dokonce zjevuje opakovaně. Pokaždé v jiných barvách. Očití svědci potvrzují, že
rozhodně nejde o halucinace
z hladu – k dispozici jsou hektolitry polévky značky Campbell’s nebo banány z desky The
Velvet Underground & Nico.
Celému případu na podivnosti
dodává přítomnost skotačících
víl a andílků. V České republice
byli spatřeni vůbec poprvé.
Tento mumraj je teď k vidění na
Špilberku na výstavě legendy
světového pop-artu Andyho
Warhola.
Takové množství barevných úkazů
nebývá na brněnském hradě zvykem. Jasno do případu vnesl

až mluvčí Muzea města Brna
Michael Kalábek. „Na Špilberku
začala velká jarní výstava
Andy Warhol:V hloubi mé zahrady.
Jmenuje se podle jeho rané série
kreseb z roku 1956 In the Bottom
of my Garden, v níž ztvárnil roztomilé andílky barokních tvarů, jak
tancují s vílami a veselí se.
Česká veřejnost dosud neměla příležitost je vidět.Warhola inspirovala
stará píseň There are Fairies at the
Bottom of our Garden od Rose
Fylemana a Lizy Lehmann, kterou
ve třicátých letech nazpívala Beatrice Lillie.“ Tyto kolorované kresby
z doby, kdy Andy Warhol teprve
začínal jako reklamní kreslíř, jsou
cenným dokladem jeho vznikajícího osobitého projevu.
Vedle litografií kreseb ze série In
the Bottom of my Garden se na
výstavě objeví i Zlatá kniha Andyho Warhola. „V kresbách je cit,
láska i něha. Warhol je vytvořil ve

spolupráci s matkou Julií, která
měla krásný rukopis a dotvořila
tak celkový obraz,“ popisuje kurátor sbírky Miroslav Houška
z Galerie GOAP, která do Brna
zapůjčila na dvě stě exponátů. Ty
pocházejí z edice Sunday B. Morning – např. portréty Marilyn Monroe nebo konzervy polévek
Campbell’s, nebo z edice Carnegie Museum of Art – např. Flowers
nebo šest portrétů Warholových
koček. Celkem jich měl 25
a všechny se pro jistotu jmenovaly
Sam. Výstava mapuje Warholovu
třicetiletou tvorbu, je tu např. i jedno z jeho posledních děl z roku
1986, St. George & the Dragon.
Warhol zemřel o rok později.
Ve výstavě nechybí ani další Warholovy ikonické práce: portréty
Johna Lennona, Micka Jaggera,
Arethy Franklin, Mao Ce-tunga
a jiných. Výstava zahrnuje i Warholovu tvorbu pro hudební svět.

„Za svůj život vytvořil téměř šedesát obalů na LP. První návrh vznikl
už v roce 1949 – i ten je v expozici
k vidění,“ říká kurátor Houška. Ve
sbírce autentických obalů lidé najdou třeba zip u kalhot na Sticky
Fingers od The Rolling Stones
nebo zralý banán na debutu The
Velvet Underground & Nico, který
Warhol dokonce produkoval.
Na každého jednou čeká 15 minut
slávy, prohlásil Warhol v roce
1968. Chvilka slávy čeká
na návštěvníky přímo teď ve
výstavě. Na jejím konci je grafická
dílna, kde si budou moci pomalovat Warholovu bustu nebo vybarvit omalovánky s motivy zmíněných andílků a víl. Kdo bude chtít,
může své dílo na Špilberku ponechat – vystaví se na připravené
zdi hned vedle Warhola.
Výstava Andy Warhol: V hloubi
mé zahrady potrvá na Špilberku
do 1. května 2016.
 (rob)

Duo Tara fuki se vrací do svého studentského prostředí
Dámské duo Tara fuki, které
vzniklo během studií v Brně, se
vrací do místa svého vzniku. Ve
čtvrtek 14. dubna zahraje od
20.00 hod. v brněnském klubu
Musiclab, který sídlí v budově
Hudební fakulty JAMU v centru
města na ulici Opletalova.
Cellistky Dorota Bárová a Andrea
Konstankiewicz, ač jsou obě ze
severní Moravy, se před lety potkaly na studiích v Brně a v roce
2000 tak vzniklo svébytné duo Tara
fuki. Dámy vdechly svým dřevě-

ným nástrojům originální melodie,
které se krásně snoubí se zvukomalebnou polštinou, ve které od
počátku zpívají.Vznikají tak křehké
a emotivní písně, které nenechají
nikoho chladným. Duo se stalo
doslova zjevením na české hudební scéně a sklízí úspěchy i v zahraničí. Tím největším je kromě mnoha zahraničních koncertů účast na
prestižním mezinárodním veletrhu
WOMEX 2007, kde vystoupily jako
první česká kapela vůbec.
Tara fuki vydaly pět alb u brněnského vydavatelství Indies Scope,

za která posbíraly celkem tři
hudební ceny Anděl. V loni jim
vyšlo na CD i vinylu Best of, které
rekapituluje jejich jedinečnou tvorbu. Ta ale tímto rozhodně nekončí,
ač půlka dua žije ve Francii a půlka v Praze. Dámy čile koncertují
a pracují na nových věcech.
Kromě dubnového koncertu se
můžete těšit i na naprosto výjimečný benefiční koncert v unikátních prostorech jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, který se
uskuteční o měsíc později a to
v sobotu 28. 5. 2016.
 (rob)
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Příhraniční slavnosti vstupují do druhé desítky
Myšlenka pořádat každoročně
v sadech Národního odboje setkání obyvatel městských částí Brnostřed, Královo Pole a Žabovřesky
a připomínat nejen výročí osvobození našeho města, ale i události, které mu předcházely
a následovaly po něm se zrodila
přesně před deseti lety.
Místo setkání bylo zvoleno záměrně, neboť sady Národního odboje,
to je park před legendárním klubem
Šelepka v Šelepově ulici (František
Šelepa byl novinář, jenž zemřel
v dubnu 1945 na následky mučení
na brněnském gestapu), kde stojí
pylon s nápisem „V těchto místech
stával v době nacistické okupace
v letech 1939–1944 koncentrační
tábor Pod kaštany“. Proto se právě
zde setkávají od roku 2006 občané
se svými starosty, aby na rozhraní
Brna-střed, Králova Pole a Žabovřesk – odtud i název Příhraniční
slavnosti – připomenuli při neokázalé pietě umučené a popravené
během druhé světové války, po kterých jsou pojmenovány ulice jejich
městských částí. V roce 2016 to
budou např. Ing.Václav Bureš, ubitý

při výslechu v Kounicových kolejích
8. října 1941 (75 let), či Karel
Čápek, plukovník československé
armády, popravený nacisty v Kounicových kolejích 30. září 1941 (75
let) pro účast v důstojnickém odboji
Obrana národa.
Unikátní připomínka historie města
je rámována hudbou mnoha žánrů
v rámci koncertu Nebe plné hvězd.
I zde dbá dramaturgie na to, aby
byly zvány soubory a osobnosti
„s výročím“. Letos tedy v parku před
Šelepkou zahrají a zazpívají:
Orchestr Gustava Broma (Gustav
Brom 95 let od narození, Jiří
Duchoň 75), Moravanka Jana Slabáka (Jan Slabák 75, Daniela
Magálová 50), Synkopy 61 (55 let
umělecké činnosti a zakladatel skupiny Petr Směja 70), Vinařští
romantici (20 let umělecké činnosti
a Zdeněk Junák a Zdeněk Šmukař
(65 let), Honza Hlaváček (55 let)
s Liborem Machatou, vystoupí také
Vlasta Horváth s připomínkou romského holocaustu a další.
V souvislosti s osobou Gustava
Broma připisuji jednu zajímavost,
která dokumentuje fakt, že při
setkání v sadech Národního odboje

připomínáme i další zajímavé
brněnské reálie vztahující se k příslušnému roku. Letos je to například pětapadesát let od vzletu
prvního člověka do kosmu a na den
přesně pětapadesát má také písnička, kterou Gustav Brom nazpíval
v ostravském rozhlasovém studiu
právě onoho 12. dubna 1961. Je
známá pod názvem Dobrý den,
majore Gagarine, ale příliš se neví,
že původní text Práci čest, soudruhu Gagarine se nechtělo Jaromíru
Hniličkovi vůbec zhudebňovat, že
se při vzniku písně inspiroval

popěvkem ruských chuligánů, že
se díky této písničce nemusel
orchestr stěhovat do Ostravy a zůstal v Brně a že se také jejího autorství legendární trumpetista po vpádu okupantů v roce 1968 zřekl.
V sobotu 30. dubna si můžete přijít
s Jaromírem Hniličkou zazpívat.
Začíná se v 16.30 (od 14 hodin
vysílá k tomu Český rozhlas Brno
živě Rendez vous s Junákem),
záštitu převzal starosta Martin Landa a vstup do parku je tradičně volný!
 Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Neziskové organizace

Náročné stěhování neziskovky? Díky dobrovolníkům bez problémů!
Jestli něco patří ke koloritu
neziskových organizací, pak je
to zaručeně stěhování. Své
o tom ví i nezisková organizace
Apla Jižní Morava, asociace
pomáhající lidem s autismem.
Tentokrát však na peripetie
spojené se stěhováním nebyla
sama. Díky projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, který realizuje nezisková organizace Ratolest Brno, se do
stěhování zapojili také firemní
dobrovolníci z brněnské Sanminy.
Organizace Apla – JM měnila
místo svého působení – z Fügnerovy ulice se pracovníci stěhovali
blíže do centra města. Od 2.února
nově sídlí na adrese Anenská 10.
Tento den také znamenal změnu
pro tři pracovníky firmy Sanmina.
Nedorazili klasicky do sídla svého

zaměstnavatele, jenž je přední
technologickou společností poskytující svým zákazníkům komplexní řešení v oblasti designu,
výroby, testování, servisu a logistických potřeb. Naopak, tři muži
vyrazili jakožto firemní dobrovolníci
do sídla Aply – JM a zde vypomohli
pracovnicím se vším potřebným.
Od balení a nakládání vybavení
z původní adresy, až po stěhování
a vybalování na adrese nové.
Sama koordinátorka dobrovolníků
z Aply – JM Adéla Miklová hodnotí
akci takto: „Firemní dobrovolnictví
proběhlo nad naše očekávání.
I přes menší zmatky (jak to už při
stěhování bývá) jsme všichni
odvedli kus práce a opravdu jsme
celou organizaci během jednoho
dne přestěhovali. Až při samotném
stěhování jsme si uvědomili, jak
moc nám dobrovolníci pomohli...
Co všechno odnosili a co všechno
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bychom my (ženské) opravdu
neunesly. Bez nich by se stěhování
s jistotou protáhlo na více dnů.“
Firma Sanmina se tak touto akcí
připojila k několika dalším, které
v Brně umožňují svým zaměstnancům v pracovní době zúčastnit se dobrovolnických akcí a být
tak velmi prospěšní svému okolí.
Tento akt společenské odpovědnosti firem je jedním z pilířů výše
zmiňovaného projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, realizovaný Ratolestí Brno.
Koordinátorka firemních dobrovolníků Petra Lazárková uvádí:
„Neziskové organizace se často
potýkají s nutností změnit své pro-

story působení. Často k tomu
dochází při ukončení nájemních
smluv pro dané místo, nebo nutností krátit své výdaje a hledat tak
levnější možnost, kde realizovat
svou činnost. Získat pro potřeby
stěhování pomocnou ruku – třeba
ze strany ziskového sektoru – je
pro dané organizace skutečným
darem. Ratolest Brno se snaží
v těchto ohledech ziskový
a neziskový sektor efektivně propojovat, šířit osvětu týkající se
firemního dobrovolnictví a podporovat firmy v jejich rozhodnutí
být společensky odpovědné.“

Veronika Křížková,
Ratolest Brno, z.s.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Neziskové organizace

Centrum pro rodinu a sociální péči uzavírá Dohody o výkonu
pěstounské péče
Centrum pro rodinu a sociální
péči jako organizace podporující a doprovázející pěstounské
rodiny přijímá nové klienty.
Uzavíráme Dohody o výkonu
pěstounské péče a pěstounským rodinám poskytujeme
doprovázení, prostor pro setkávání, poradenství a vzdělávání.
V rámci doprovázení se s pěstounskými rodinami pravidelně
setkáváme, nabízíme doprovod
na úřady, zprostředkováváme
a přispíváme na odbornou pomoc
a tábory či školy v přírodě, zajišťujeme asistovaný kontakt dítěte
s biologickou rodinou. Pěstounům

poskytujeme vzdělávání ve formě
klubových setkání, vzdělávacích
seminářů, individuálních konzultací, e-learningu či víkendových
pobytů.
CRSP je organizace s více než

dvacetiletou tradicí v poskytování
služeb rodinám. Služby určené
pěstounským rodinám zajišťujeme od roku 2013. Naším cílem je
podporovat pěstouny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát

dětem, které to potřebují, šťastnou
a spokojenou rodinu.
Pokud jste z Jihomoravského kraje nebo z Kraje Vysočina a hledáte doprovázející organizaci, se
kterou byste coby pěstoun nebo
poručník chtěli uzavřít Dohodu
o výkonu pěstounské péče, neváhejte se nám ozvat na tel.:
739 484 840, 542 217 464 nebo
e-mail: anna.orlova@crsp.cz.
Informace o nás naleznete na
webových stránkách www.sluzbypestounum.cz.


Anna Orlová,
CRSP Brno

Spolek Spokojený senior – KLAS nabízí oddych pro seniory
Spolek Spokojený senior –
KLAS, zřízený Biskupstvím
brněnským a Centrem pro
rodinu a soc. péči, jako v loňském roce nabízí letní pobyty
pro prarodiče s vnoučaty

a podzimní pobyty pro se niory.
Rekreačně-vzdělávací pobyty
pro seniory se uskuteční v hotelu
Tálský mlýn ve Žďáru nad Sáza-

vou v termínech 19.–24. 9.
a 24. 9.–1. 10. 2016. Pobyty pro
prarodiče s vnoučaty ve věku 9–14
let proběhnou v hotelu Bečva
v Beskydech v termínu 13.–20. 8.
2016, pro prarodiče s vnoučaty

4–9letými v penzionu Kukla na
Vysočině v termínu 20.–27. 8.
2016. Bližší informace získáte na
stránkách http://spokojenyseniorklas.cz/index.php/pobyty.

(red)

Staňte se „babičkou“ a odměnou vám bude úsměv a radost dětí!
Rády se o někoho staráte?
Jste doma samy a je vám
smutno? Máte rády děti
a z nějakého důvodu je nemůžete mít u sebe? Nebo potomci odrostli, vnoučata jsou
zatím v nedohlednu a máte
stále chuť a dost energie se
o někoho starat? Rády byste
zažily pocit rodinné pohody?
Zkuste roli „náhradní babičky“!
Od května 2012 nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči
službu Trojlístek, která je zaměřena
na
zprostředkování
„náhradní babičky“ rodinám
s dětmi ve věku do 15 let. Cílem
je umožnit navázání vztahu mezi
dítětem a ná hradní babičkou
a také rodiči. Dnešní doba
neumožňuje pravidelné setkávání prarodičů se svými dětmi
nebo vnoučaty a ti se mohou cítit
osaměle. Rodiny se často stěhují
za prací, děti za studiem, ale příčinou odloučení prarodičů od
blízké rodiny mohou být i pošramocené a zpřetrhané vztahy.

Babička ale do rodiny patří. Po
rodičích je to další člověk, který
dětem pomáhá a svým chováním a komunikací s dětmi zanechává pozitivní stopy v jejich
křehkých duších. Babička dokáže děti i něčemu naučit nebo předat své životní zkušenosti či
moudra. Obohacují se navzájem. Děti mají láskyplnou péči
a babička radost, že může být
v životě užitečná.
Služba Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám zralého
věku se prostřednictvím pracovně-přátelského vztahu začlenit
do rodiny, ve které zastávají roli
náhradní babičky. Do služby se
mohou zapojit jak osamocené
ženy nad 50 let, které mají kladný vztah k dětem, tak i ženy, které mají vlastní rodinu v blízkosti
a rády by pomohly s péčí o děti
někomu dalšímu.
V případě náhradních babiček
se však nejedná o běžnou práci,
jako např. pomoc v domácnosti.
Náhradní babičky se přednostně
věnují pouze dětem. Vyzvedávají
je ze školky, školy, doprovázejí

je do kroužků, čtou si s nimi
pohádky, hrají různé hry apod.
Náhradní babička může zastat
i roli babičky vlastní. Abychom
zvýšili kompetence náhradních
babiček v péči o svěřené děti,
nabízíme babičkám možnost
školení, např. kurz První pomoc
dětem.
Mnoho náhradních babiček již
našlo rodinu, ve které mohou
uplatnit své životní zkušenosti,
věnovat svou energii, lásku
a zároveň být sama obdarována
sdílením zážitků s malým dítětem, a to za symbolickou finanční odměnu 50 Kč/hod. Z některých propojených partnerství
vznikl krásný vztah, který trvá
i několik let.
„Hlásím se vám se zpětnou vazbou na výběr rodiny, ve které
jsem se stala náhradní babičkou.
Váš odhad byl naprosto přesný
a z mé strany to byla ,láska na
první pohled‘ nejen k Ondráškovi, ale i k jeho mamince. Děkuji
vám a přeji mnoho dalších spokojených babiček a dětí.“
-babička-

To je citace z e-mailu ženy, která
díky službě již našla „svou“ rodinu. Náhradní babičky nemusejí
mít obavy z propojení s vybranou
rodinou. Pokud nastane situace,
kdy babičce rodina nevyhovuje
a naopak, nebo vznikne problém, kterému společně neumějí
čelit, jsou tady pracovnice služby
Trojlístek, které jim pomohou
obtížnou situaci řešit. Zájemkyně
o roli náhradní babičky se mohou
hlásit pracovnicím služby Trojlístek prostřednictvím e-mailu: trojlistek@crsp.cz, nebo na telefonu: 605 234 509. Jediné, co
budou náhradní babičky potřebovat pro zapojení do služby, je
platný výpis z rejstříku trestů.
Registrace ve službě Trojlístek
je dobrovolná a je možné ji kdykoliv ukončit.
Jestliže vás služba Trojlístek
zaujala a chtěli byste se o ní
dozvědět více informací nebo se
přihlásit, kontaktujte nás.



Mgr. Veronika Horehleďová
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Neziskové organizace

Vesna pořádá kurzy akreditovaného vzdělávání
Vesna byla vždy historicky
spjata se vzděláváním. I v současné době pořádá akreditované vzdělávací kurzy s akreditací MPSV ČR – Kvalifikační
kurz pro pracovníky v sociálních službách a Pracovník
v sociálních službách – Pečovatelka o děti od narození do
15 let, včetně handicapovaných.

Kurzy jsou koncipovány podle
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a jsou určeny jak
pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro rodinné příslušníky, kteří pečují o osobu blízkou.
Kurz je možno nechat profinancovat Úřadem práce.
V návaznosti na toto vzdělávání
nabízíme též rozšiřující kurzy
dalšího vzdělávání pracovníků
v sociálních službách: Psycho-

hygiena a relaxační techniky,
Psychomotorický trénink, Kognitivní trénink paměti a Základy
první psychické pomoci.
V rámci akreditací získaných od
MŠMT ČR nabízíme Školení
hlavních vedoucích táborů či
vedoucích zotavovacích akcí.
Dále Vesna pořádá kreativní kurzy, rovněž s akreditací MŠMT
ČR, které se v 8 hodinách zaměřují na tvoření šperků, tvoření

z papíru, tvoření textilu či recyklací odpadů v umění.
Našim kurzistům se snažíme
vycházet maximálně vstříc a předat jim to nejlepší, co mohou
v praxi následně uplatnit.
Více informací o pořádaných kurzech získáte na našich webových
stránkách www.vesnaspolek.cz,
telefonním čísle 733 506 684
nebo e-mailu: info@vesnaspolek.cz.
 (rob)

Sport

Brněnský půlmaraton rozběhá centrum města

Podobně jako jiné evropské
metropole, má i Brno svůj velký
závod. Již počtvrté se vydají do
ulic širšího centra města běžci
na trať Brněnského půlmaratonu.
V neděli 17. dubna odstartují
v 11 hodin z náměstí Svobody

a absolvují okruh vedoucí Masarykovou ulicí a Novými sady na
Poříčí, skrz velodrom a výstaviště
až do Pisárek a zpět. Počet účastníků rok od roku stoupá, závod se
tak stal největší běžeckou akcí na
jižní Moravě. A i letos očekávají
organizátoři startovní pole čítající
více než dva tisíce sportovců

všech věkových a výkonnostních
kategorií. Registrace je stále možná na webu www.BehejBrno.com.
Na své si během závodního dne
přijdou opravdu všichni. Kromě
hlavní půlmaratonské trati, která
je certifikovaná podle norem
Mezinárodní atletické federace,
mohou běžci zvolit i poloviční trať
tzv. Brněnskou desítku. Tradiční
silniční závod absolvují i týmy
nebo štafety. A aby se dubnová
neděle v centru města stala rodinnou záležitostí, pro děti jsou na
dopoledne připraveny kratší
závodní tratě. „Na náměstí Svobody nebude chybět ani doprovodný program a občerstvení,
podél trati doufáme, že vytvoří
skvělou atmosféru opět zástupy
fanoušků,“ přiblížil ředitel závodu
Aleš Čtvrtníček.
Záštitu nad akcí převzal jak primátor Brna Petr Vokřál, tak městská část Brno-střed a vzhledem
k celoregionálnímu významu
závodu také hejtman Michal

Hašek. Samotný Brněnský půlmaraton si ale za jeho historii
neoblíbili jen místní obyvatelé.
V mase lidí, která rozpohybuje
centrum města, se tradičně objevuje i mnoho studentů a zahraničních běžců – loni na příklad ze
čtyřiceti států světa. Příležitost
proběhnout se místy, kde to běžně není možné, si nenechají ujít
ani zástupci brněnských sportovních klubů či známé osobnosti.
Většina účastníků Brněnského
půlmaratonu je z řad rekreačních
sportovců. Právě ti se mohou
připravovat na závody v rámci
pravidelných společných tréninků, které pro ně skupina
BehejBrno.com pořádá. Z dalších
závodů pak připravuje na 22.května výběh na AZ Tower – Schody
AŽ nahoru a na 24. září noční
závod historickým centrem Brna
5|10 mil Brnem.


Jana Pokorná

Do práce na kole, letos i pěšky. Začala registrace soutěžní kampaně
Do práce na kole. S tímto
názvem odstartoval v první
březnové dekádě již šestý ročník celorepublikové soutěžní
kampaně. Je na pořadu v bezmála třiceti městech včetně
Brna, které ji také podpořilo.
V jihomoravské metropoli akci
pořádá Nadace Partnerství. Snahou je ulevit obcím přetíženým

automobilovou dopravou a přivést
co nejvíce lidí k šetrnějším způsobům přepravy.
K zapojení stačí utvořit s kolegy
dvou až pětičlenný tým, přihlásit
se do konce dubna na stránkách
www.dopracenakole.cz a jezdit
během května co nejčastěji
do práce na kole. Nebo, letos
poprvé, například i chodit a běhat.
Novinkou je totiž možnost regi-
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strace pro běžce, chodce, ale
i bruslaře, vyznavače skateboardů, longboardů a vůbec všech
zastánců šetrných způsobů
dopravy.
„Inspirací pro toto rozšíření pro
nás bylo zejména Švýcarsko, kde
se do soutěže do práce na kole
zapojují chodci a běžci již řadu
let, a to i přes hornatý reliéf krajiny,“ zdůraznila manažerka celo-

státní kampaně Iva Nevečeřalová
ze spolku Auto*Mat.
„Všichni soutěžící dostanou tričko
z biobavlny s originálním grafickým
potiskem a díky němu mohou
během května, kdy kampaň samotná probíhá, získat v určitých místech třeba i kafe, vstupenky do kina
nebo na výstavu,“ uvedl koordinátor
brněnské kampaně Martin Gillár
z Nadace Partnerství.
 (ik)

Sport

Fotbalový stadion na Srbské dostal nově zastřešenou tribunu
Výhrou 2:0 nad Zlínem pokřtila
v sobotu 5. března brněnská
Zbrojovka nově zastřešenou
tribunu na stadionu na Srbské.
Slavnostního přestřižení pásky
a křtu nové tribuny se zúčastnil
brněnský primátor Petr Vokřál
a první náměstkyně Klára Liptáková jako zástupci investora
stavby – města Brna.
Na tribuně se při této slavnostní
události sešli s majitelem Zbrojovky Václavem Bartoňkem,
výkonným ředitelem Vlastimilem
Ostrým a členem dozorčí rady
klubu Ladislavem Býčkem.
Nechyběl ani Petr Švancara, který
posílil marketingový tým Zbrojovky a usiluje především o návrat
Zbrojovky za Lužánky.
Díky investici do nové tribuny plní
nyní stadion na Srbské podmínky
pro pořádání prvoligových zápasů.

Vybrané technické údaje
ohledně nového zastřešení
• Investor: statutární město Brno
• Projektant: Prostab s.r.o.
• Termín výstavby: 9. listopadu
2015 – 26. února 2016
• Cena díla: 13 285 496 bez DPH
• Zhotovitel: HT Steel, a.s.

• Architektonické řešení: Konstrukce je ocelová příhradová,
s dvěma řadami podpůrných
sloupů za hledištěm. Krytina
z trapézových plechů. Střecha
má mírný spád dozadu od hrací plochy za objekty technické
a hygienické vybavenosti.

• Dispoziční řešení: Západní tribuna je tvořena třemi částmi –
střední přímé a dvou bočních,
zakřivených. Střecha kryje
střední část, tedy sektory J, K, L
a M, s kapacitou cca 4 000 míst,
plus zázemí s objekty technické
a hygienické vybavenosti
a občerstvení.
• Technické údaje: Celková plocha zastřešení 2 526 m2, výška
zastřešení v úrovni první řady
sedaček v sektorech 18,7
metrů; sklon střešní roviny 4°
směrem od hrací plochy, celková hmosnost střešní konstrukce
100 tun. Základové konstrukce:
38 ks pilot hloubky 9,5 metru.
Střešní krytinu tvoří trapézové
plechy s výškou vlny 50 mm.
Lem střechy je z titanzinku.


(taz)

Noční běh pro Světlušku hostí brněnské Lužánky 21. dubna
Charitativní běh tmou na podporu nevidomých pořádá Světluška nejprve 14. dubna v pražské Stromovce. O hudební
rozcvičku se postará kapela
Jelen. V Brně se k roji mihotavých světýlek připojte 21. dubna

v parku Lužánky. Nově poběží
světlušky čelovkovité i v Jihlavě, a to 28. dubna v amfiteátru.
Registrační pokladny budou
v Lužánkách u vstupu do parku
z ulice Lidická otevřeny již v 18.30

hod. Program brněnského Nočního běhu pro Světlušku je následující: 18.30–20.45 hod. registrace
účastníků, 20.00 hod. koncert
kapely Glass Onion, 21.00 hod.
START BĚHU, 21.30 hod. hudební
tečka, 22.00 hod. ukončení běhu.

Připraveny jsou dvě trasy v délce
2,5 km a 5 km.
Více informací je k dispozici na
webu www.behprosvetlusku.cz.

Pro soutěžící jsou připraveny 3
hlavní kategorie závodů: pro
maminky, pro tatínky a pro celé
rodiny, kdy bude třeba, aby se dva
členové rodiny drželi madla kočárku současně. Součástí závodů
bude na každém místě jejich
konání také doprovodný program.
Celá akce také opět částí svého
symbolického startovného podpoří
vybranou neziskovou organizaci.
Jeden ze závodů se koná 10. dubna také v Brně, a to v Mariánském
údolí, vedle restaurace Eldorádo.
Akce zde začíná ve 13.00 hod.,
hlavní soutěžní kategorie jsou

vypsány takto: závody maminek,
závody tatínků, závody celých
rodin (2 členové rodiny se při
závodech drží za madlo kočárku
současně). Vedlejší kategorie
jsou určeny dětem: odrážedla
1,5–2,5 roku a 2,5–3,5 roku.
Můžete se těšit na bohatý doprovodný program a disciplíny pro
děti s tombolou o zajímavé ceny.
Kontaktní informace: Dominika
Veselá: 602 721 165, Iva Hovězáková 702 183 903. Více také na
webu www.zavodykocarku.cz.

 (rob)

S kočárky se bude závodit i v Brně
V neděli 10. dubna 2016 odstartují na několika desítkách míst
v ČR v pořadí již páté strolleringové závody – závody ve
sportovní chůzi s kočárkem.
„Cílem akce je motivovat maminky na mateřské dovolené k pravidelnému pohybu a sportu. Chceme ukázat, že sportovat lze
i s kočárkem“, vysvětluje Edita
Berková, zakladatelka programu
Strollering. „Zároveň pravidelné
sportovní aktivity maminek probouzí u dětí od raného dětství přirozený vztah ke sportu. Děti se

tak od svých rodičů učí, že sport
patří ke každodennímu rytmu
života,“ dodává.
Podstatou samotných závodů je
chůze s kočárkem na cca 100 kroků dlouhé trati v co nejkratším
čase. Na každý „rozchod“ dohlíží
traťoví rozhodčí, jejichž úkolem je
kontrolovat především regulérnost stylu chůze, jelikož právě ta
je předmětem závodů. Zcela
záměrně je kladen důraz na chůzi, neboť sportovní chůze je základem každé lekce programu Strollering – outdoorového fitness pro
maminky (a tatínky) na MD.
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