Zpravodaj městské části Brno-střed | Číslo 3 | Březen 2016 | Ročník XXV

městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

Šimon Ryšavý
Březen, jak víme, je podle gregoriánského
kalendáře třetím měsícem v roce. Je měsícem
jarní rovnodennosti (letos je to v neděli 20. 3.
minutu po půl šesté ráno) a je spojen s mnoha
pranostikami a rčeními. V březnu si ale také
připomínáme, kromě obligátního Mezinárodního dne žen, například i Mezinárodní den
boje spisovatelů za mír (2. 3.), Evropský den
mozku (11. 3.), Světový den poezie (21. 3.) či
Den učitelů 28. 3. A všechna tato vročení by
s trochou dobré vůle mohlo spojovat jedno
slovo – kniha. Ostatně, před šedesáti lety byl
březen poprvé oficiálně nazván Měsícem knihy. Je jím ale i v době internetu a nových komunikačních technologií? Koho se zeptat? Nejlépe nějakého autora, nakladatele a knihkupce
v jednom. Osobností „měsíce knihy“ je tedy
Šimon Ryšavý.
Pokračování na str. 15
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Senioři mohou číst dětem ve školkách pohádku.
Patronkou nového projektu je spisovatelka Kateřina Tučková
Vzájemný kontakt generací, předávání
životních zkušeností a smysluplná náplň
volného času – to vše přináší nový projekt
„Kdopak přečte pohádku“, který právě
spustila městská část Brno-střed.
Ten spočívá v návštěvách seniorů v mateřských
školách, kde čtou dětem před spaním pohádku,
případně si s nimi povídají o svých životních
zkušenostech a zážitcích. Pro zájemce to znamená především ochotu se zapojit a věnovat
malým posluchačům několik desítek minut
času, žádné další nároky nejsou s pohádkovým
programem spojeny. Rozsah spolupráce je
také vždy přizpůsoben časovým možnostem
účastníků – mohou přijít pouze jednou, stejně
tak mohou děti navštěvovat pravidelně. Zájemci
Zveme občany na
13. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

30. března 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.

z řad veřejnosti, kteří by se chtěli do projektu
Kdopak přečte pohádku zapojit, se mohou
k účasti přihlásit prostřednictvím vyplněné přihlášky, která je otištěna v tomto čísle zpravodaje,
případně za pomoci jednoduchého formuláře
na webových stránkách radnice, konkrétně na
www.brno-stred.cz/pohadky, e-mailem zaslaným na adresu pohadky@brno-stred.cz nebo
telefonicky u Mgr. Hany Doležalové z odboru
školství na telefonním čísle 778 752 407.
„Projekt pracuje se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými, přičemž mezigenerační
učení je obecně považováno za velmi přínosné,
nejen v rámci tradičního vzdělávání,“ řekl autor
a iniciátor projektu Petr Kalousek, radní městské části Brno-střed pro kulturu, sport a turismus a doplnil další plány: „Do budoucna se
počítá také s tím, že děti budou seniory navštěvovat v domech s pečovatelskou službou či
jiných obdobných zařízeních, budou jim předvádět, co nového se naučily, případně spolu
budou trávit čas při různých hrách podle zájmu
všech zúčastněných.“
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Pozvánka
na Velikonoční
slavnosti

Patronkou projektu Kdopak přečte pohádku
je spisovatelka Kateřina Tučková, držitelka
Ceny Josefa Škvoreckého (2012), Ceny čtenářů české knihy (2013) a ceny Magnesia Litera (2010, 2013). „Příležitost, kdy se nad
pohádkovými příběhy mohou setkat příslušníci nejmladší a nejstarší generace, považuji
za krásnou a velmi přínosnou pro obě zúčastněné strany. Děti si při poslechu rozvíjejí fantazii, budují vztah k slovesnému umění, ti
zvídavější si třeba mohou s ,babičkou‘ či
,dědečkem‘ popovídat. A předčítajícím zas
jistě přijde vhod navštívit na chvíli radostné
a hravé prostředí mateřských škol,“ uvedla
Kateřina Tučková. Do projektu se zapojilo také
brněnské nakladatelství Host, které věnuje
v rámci akce seniorům knihy s osobním věnováním autorky Kateřiny Tučkové.
Momentálně se na organizaci čtení podílejí
mateřské školy zřizované MČ Brno-střed, pokud
by byl zájem i ze strany dalších školek nebo
dětských skupin, je možné spolupráci dohodnout.
 (rob)

6, 7, 12
Informace
o blokovém čištění
v roce 2016

Radnice projedná
s veřejností využití
areálu Lerchova

Informace z radnice

Jaro na náměstí Svobody opět přivítají Velikonoční slavnosti

Sedmý ročník Velikonočních
slavností na brněnském
náměstí Svobody letos proběhne v termínu 18.–27. března
2016.

Tyto jarní trhy v centru Brna nabídnou kolem 40 stánků s velikonočním zbožím, řemeslnými výrobky,
nápoji a občerstvením. Jeden stánek je vyhrazen pro prezentaci

neziskového sektoru. Provozní
doba je plánována každý den od
11.00 do 19.00 hod. Prodejci
mohou provozní dobu prodloužit
podle zájmu zákazníků až do
22.00 hod.
Každý den odpoledne se na pódiu
koná doprovodný program,
během kterého se představí
především folklórní soubory.
Organizátoři také na náměstí připravují několik menších pódií
a v jednání je též umístění piana
v rámci projektu Piana na ulici.
Pro malé i velké bude v provozu
velikonoční rukodělná dílna a tradičně nebudou ani chybět ukázky
pletení pomlázek.
Oproti předešlým ročníkům akce
dojde ke změně rozmístění stánků, tak aby tržiště nevytvářelo na

náměstí pohybovou a prostorovou bariéru. Poprvé na Velikonocích se také budou nápoje prodávat výhradně do vratných obalů,
tedy do sklenic a hrnečků, jejichž
mytí je zajištěno v Brně.
Vstup na akci, která se koná za
každého počasí a kterou pořádá
kulturní a vzdělávací středisko
městské části Brno-střed, je zdarma.
Kompletní seznam prodejců,
doprovodný program, fotografie
z minulých ročníků a další potřebné
informace budou zveřejňovány na
webových stránkách www.velikonocnislavnosti.cz, aktuality je též
možné sledovat na facebookovém
profilu www.facebook.com/velikonocnislavnosti.

Roman Burián

Sdílené bydlení pomůže studentům a dětem z dětských domovů
Nový projekt sdíleného bydlení
by měl pomoci studentům
a dětem, které končí své pobyty
v dětských domovech.
Vedení radnice městské části
Brno-střed se rozhodlo, že pomůže při realizaci projektu sdíleného
bydlení Symbios. Pracovníci
Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed nyní
vytipovávají vhodné byty v domech
spravovaných městskou částí.

„Projekt Symbios hodlá spojit
bydlení studentů a mladých lidí
opouštějících dětské domovy.
Právě oni jsou velmi ohroženou
skupinou. Řada z nich přechod
z dětského domova do samo statného života nezvládne
a mnohem častěji se pak dostávají do možných problémů, jako
je například užívání drog či
finanční negramotnost,“ uvedl
radní David Oplatek, do jehož
gesce sociální oblast spadá.

„Symbios našel inspiraci ve Vídni,
kde již řadu let úspěšně funguje
podobný program realizovaný
charitativní organizací Vinzirast.
Tam je sdílenému bydlení věnován dokonce celý bytový dům
v širším centru města. Vedle
malých bytů mohou jeho obyvatelé využívat i zázemí společné
kuchyně s jídelnou. V objektu je
i restaurace a dílny, kde lidé
z domu najdou zaměstnání,“
uvedl místostarosta Jiří Švachu-

la, jenž má v kompetenci oblast
investic a správu bytových domů.
Brněnský projekt není tak ambiciózní. Na začátek se uvažuje
o využití propojení bytových jednotek. V podmínkách České
republiky nemá podobný záměr
spojující studenty a lidi ohrožené
sociálním vyloučením obdoby.
Úspěšná realizace zcela ojedinělého projektu může ukázat nové
cesty v oblasti sociální práce.

Denisa Kapitančiková

Přihláška do projektu Kdopak přečte pohádku
Projekt „Kdopak přečte pohádku“ je zaměřen na vzájemnou
spolupráci seniorů s mateřskými školami tak, aby se spontánní formou navázala komunikace různých generací.
Především se jedná o čtení pohádek dětem v čase poledního klidu,
cca ve 13 hodin. Jedinou podmínkou je ochota udělat radost dětem
ve školkách. Vyplněním formuláře
vyjadřujete pouze předběžný
a nezávazný souhlas s vaší účastí. Pro domluvu dalších podrobností budete kontaktováni pracovníky Úřadu městské části
Brno-střed. Děkujeme za váš
zájem a vážíme si vaší ochoty
udělat radost našim nejmenším.

(rob)

Jméno a příjmení:* ..............................................

Poznámky: ..............................................................

...........................................................................

....................................................................................

Telefon:* .............................................................

....................................................................................

E-mail: ................................................................

....................................................................................

Jak často se můžete účastnit:
 1 x týdně
 2 x týdně
 1 x měsíčně
Vámi preferované dny:
 pondělí
 úterý
 středa
 čtvrtek
 pátek
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....................................................................................
....................................................................................
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat do konce března
2016 na vrátnici Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, a to v časech PO+ST: 8.00–17.00
hodin, ÚT+ČT: 8.00–15.00 hod., PÁ 8.00–14.00 hod.
*Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

Informace z radnice

Brněnské vodárny a kanalizace stěhují zákaznické centrum
8.00–13.00 hod. Brněnské
vodárny a kanalizace zásobují
vodou přes 400 000 obyvatel,
provozují vodovodní síť o délce
přes 1 300 kilometrů a jen o něco
málo kratší síť kanalizační.
Jako hlavní zdroje vody využívají
podzemní vodu z Březové nad
Svitavou a upravovanou na
úpravně vody Švařec. Více informací včetně poskytovaných služeb najdete na webových stránkách www.bvk.cz.

Brněnské vodárny a kanalizace oznamují, že od pondělí
4. dubna mění adresu svého
zákaznického centra. To se
z Hybešovy ulice stěhuje do
nových prostor v areálu bývalé pisárecké vodárny na ulici
Pisárecká 1a.
Výhodou nového pracoviště je
to, že se jedná o moderní, bezbariérové a dopravně dobře
dostupné prostory odpovídající
nárokům současné doby. Úřední
hodiny zůstávají zachovány ve

stejném rozsahu, jak tomu bylo
na ulici Hybešova, tedy: pondělí

a středa 8.00–17.00 hod., úterý
a čtvrtek 8.00–15.00 hod., pátek



(rob)

Aktuality z radnice městské části Brno-střed
Nový systém parkování Kiss and
Ride ocení rodiče, kteří vozí své
děti do školy.
Návrh na nový systém parkování
s názvem Kiss and Ride, který by
mohli využít rodiče vozící své děti
do škol, schválila v lednu Rada
městské části Brno-střed. Jedná
se o systém krátkodobého zastavení vozidla před mateřskou či
základní školou, kde budou označena místa pro zastavení automobilů rodičů tak, aby děti mohly
bezpečně vystoupit a jít do školy.
Rada městské části usiluje o realizaci projektu K+R, který by
umožnil v ranních a dopoledních
hodinách (podle provozu a velikosti školy) přibližně 2minutové
zastavení vozu na vyhrazených
místech. Systém K+R bude realizován souběžně se zaváděním
rezidentního parkování.

Rada městské části schválila
poskytnutí daru ve výši 100 000
korun na školní obědy pro děti ze
sociálně slabých rodin
Poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč společnosti WOMEN
FOR WOMEN na projekt „Obědy
pro děti“ ze sociálně slabých rodin
schválila na svém zasedání Rada
městské části Brno-střed. Finanční částku získala městská část od
firem za užívání veřejného prostranství na Moravském náměstí
a na Zelném trhu v době konání
akce Advent na Zelňáku. Radní
se rozhodli získané peníze
poskytnout obecně prospěšné
společnosti WOMEN FOR
WOMEN, která pomáhá ženám

s dětmi, které se ocitly v tíživé
životní situaci. Získaný obnos
bude směřovat na zaplacení školních obědů pro děti ze sociálně
slabých rodin z městské části
Brno-střed. Pomoc je poskytována
přímo prostřednictvím základních
škol na základě darovací smlouvy
tak, aby se obědy dostaly opravdu
ke konkrétním potřebným dětem.
Děti mají uhrazeny obědy až do
konce školního roku. Podstatné
je, aby stravování ve školních jídelnách zajistilo školákům pravidelnou a vyváženou stravu a také,
aby dítě nebylo (z důvodu finanční
situace rodičů) vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.

Městská část Brno-střed podpořila
záměr mýtného systému v centru
města
Záměr zavedení automatizovaného mýtného systému v historickém centru města v souvislosti
s plánovanou organizací dopravy
schválila na svém zasedání
18. ledna Rada městské části
Brno-střed. Nový systém by měl
snížit dopravní zátěž historického
jádra, zlepšit parkovací možnosti
rezidentům, přispět k větší čistotě
ovzduší a zároveň zvýšit úspěšnost výběru plateb za parkování.

Projekt Prevence bezdomovectví
úspěšně pokračuje

Na ulici Husova by se měly zlepšit
podmínky pro krátkodobé parkování a zásobování, pěší budou mít
navíc lepší průchod

Rada městské části Brno-střed
vzala na vědomí zprávu o průběhu
realizace projektu Prevence bezdomovectví pro poradní sbor Brnostřed za 4. čtvrtletí minulého roku.
Díky vynikající spolupráci zástupců
městské části a pracovníků Armády spásy se mohlo nastěhovat do
svých nových domovů 16 uživatelů
bytů. V současné době jsou již
všichni nájemníci zabydleni, přičemž vyjadřují spokojenost s vyřešením jejich tíživé životní situace.
Sociální pracovníci pravidelně
navštěvují nové obyvatele přidělených bytů a projednávají s nimi
problematiku vedení domácnosti,
udržování pořádku v bytech, vyřizování starobního důchodu, hospodaření s finančními prostředky,
řešení zdravotních potíží a v neposlední řadě také pomáhají s hledáním zaměstnání.

Městská část Brno-střed navrhla
změnu v parkování na Husově ulici.
Chodci ocení větší šíři chodníku,
obchodníci volná místa pro zásobování jejich obchodů. Stávající
systém fungování parkovacích
míst vyhrazených pro zásobování
na chodníku na ulici Husova, se
ukázal jako naprosto nevyhovující
jak pro chodce, tak pro obchodníky,
kteří v této lokalitě působí. Pro
chodce zbýval mnohdy velmi úzký
průchod a parkovací místa byla
blokována vozidly často po celý
den, aniž by fakticky docházelo
k zásobování. I na základě průzkumu, který městská část Brno-střed
provedla u prodejců v okolních
obchodech, Rada městské části
Brno-střed požaduje po odboru
dopravy MMB úpravu počtu a provozu těchto parkovacích míst.
Vyhrazená místa budou sice pouze

tři, ale bude možné je využít
výhradně s parkovacím kotoučem,
a to na dobu maximálně 20 minut.
Takto nastavený režim bude pro
zásobování daleko efektivnější
a nebude docházet k zneužívání
dopravního značení, jak tomu bylo
doposud. Úpravou také dojde ke
zlepšení minimální průchozí šířky
chodníku. Návrh řešení by měl platit po odsouhlasení Odborem
dopravy Magistrátu města Brna.

Radnice požádala město o finanční prostředky na investice a opravy školských zařízení
Městská část Brno-střed požádala
stejně jako v předchozích letech
o finanční prostředky z rozpočtu
statutárního města Brna na opravy
škol, školských zařízení a na vybavení školních jídelen a kuchyní.
Investice do oprav budov, konkrétně na rekonstrukci střechy, by se
týkala například mateřské školy
Křenová, Mlýnská, Kamenná
a Pod Špilberkem. V případě získání potřebných peněz by se
dočkaly základní a mateřské školy
(Skořepka, Křídlovická, Hroznová,
Kotlářská a náměstí Míru) sanace
vlhkého zdiva, výměny oken
a podlah, dále rekonstrukce hřiště,
tělocvičny a sociálního zařízení.
Další podané žádosti o finanční
prostředky jsou v oblasti nábytkového vybavení těchto základních
a mateřských škol: Pšeník, náměstí 28. října, Úvoz a Biskupská.V kategorii vybavení školních kuchyní
a jídelen se žádosti o investiční
dotaci týkaly jídelen Horní a Baka (rob)
lova nábřeží.
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Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2016
Blokové čištění komunikací
bude na území městské části
Brno-střed probíhat i v roce
2016 a stejně jako v minulém
období je spojeno s dalšími
úkony, jako je například čištění
kanalizačních vpustí, ořez stromů nebo úklid listí.
Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního
provozu a stání na komunikacích
s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní. V městské
části Brno-střed je začátek stanoven na 8.00 hod., přičemž je
každý blok rozdělen do dvou
časových úseků 8.00–11.00
a 10.00–14.30 hod.
Efektivnost čištění je závislá na
respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak
to ukládá § 19 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
UPOZORNĚNÍ:
– Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za
následek postih v souladu
s výše uvedenou legislativou.
Řidič resp. vlastník vozidla
se
při
nerespektování
dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany
městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla na svoje
náklady.
– V rámci blokového čištění bude
probíhat čištění přilehlých
ploch silniční vegetace a chodníků přičemž ten, kdo vozidlo
ponechá stát v ploše silniční
vegetace, dopouští se porušení
§ 27 odst. 1 písm. r) zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, ve znění pozdějších
předpisů.
– Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období
zvýšeného spadu listí a to tak,
aby s posledními bloky bylo
možno i ukončit podzimní
výhrab a čištění komunikačních
ploch od listí.
Pravomoc k odtahu vozidel je
přenesena z odboru dopravy
Magistrátu města Brna, jakožto
zástupce vlastníka komunikací,
na Brněnské komunikace a. s.,
kontaktní osoba: p. Pokorný,

tel.: 532 144 282, které prostřednictvím svých smluvních partnerů
zajišťují odtahy vozidel. Odtažená
vozidla jsou umístěna na odstavnou plochu odtahové služby Zdeněk Černý: místopisně Drážní 9,
664 52 Brno-Slatina, areál F. K.
Holoubek, tel.: 548 217 484,
602 737 673, 606 745 412
Výdejní doba odtažených vozidel
je v pracovní dny nonstop,
vyzvednutí v ostatní dny je možné
dohodnout
na
tel. čísle
606 745 412.
Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost na čísle 158 – Policie České republiky
Ceník za odtah je dán podle usnesení schůze Rady města Brna
č. R6/085 konané dne 14. 11.
2012:
• cena za nedokončený odtah
vozidla 1 000 Kč vč. DPH
• cena za dokončený odtah
vozidla vč. parkovného
1 920 Kč vč. DPH
• cena za zpětný odtah vozidla
vč. parkovného 3 720 Kč vč.
DPH
Úřad městské části Brno-střed si
vyhrazuje právo změn, případně
doplnění nebo vynechání termínů
blokového čištění. Aktuální verzi
harmonogramu lze najít na informační tabuli na adrese Dominikánská 2, dále pak Měnínská 4,
Brno a na úřední desce na stránkách www.brno-stred.cz.
Některé komunikace nejsou do
harmonogramu blokového čištění městské části Brno-střed
zařazeny. Jedná se jednak
o komunikace, které spadají do
základního komunikačního systému (ZÁKOS). Jejich čištění
zajišťuje naše městská část
smluvními partnery celoročně
realizovaným strojním čištěním
bez rozmístění přenosného
dopravního značení a dále pak
dvakrát ročně a to pouze vybrané
komunikace v termínu na jaře
a na podzim zajišťuje toto strojní
čištění (respektive čištění pouze
vozovek) včetně rozmístění přenosného dopravního značení
společnost Brněnské komunikace a. s. (www.bkom.cz). Jedná
se o ulice Botanická v úseku
Zahradníkova–Hrnčířská, Kot-
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lářská, Nerudova, Slovákova,
Šumavská, Zahradníkova v úseku Kounicova–Botanická, Bratislavská v úseku Koliště–Příkop,
Cejl (po správní hranice s MČ
Brno-sever), Dornych a Plotní
(obě po viadukt směr MČ Brno-jih), Drobného, Kounicova, nám.
28. října, Příkop, Trnitá v úseku
Úzká–Zvonařka, Úzká, Milady
Horákové, Lidická, Štefánikova,
Veveří, Nádražní, Benešova,
Křenová, Koliště, Masná, Vinohrady, Vojtova, Červený kopec,
Pekařská, Údolní, Rooseveltova,
Opuštěná, Vídeňská, Václavská,
Hybešova, Křížová, Nové Sady,
Pisárecká, Bauerova, Hladíkova,
Poříčí, Zvonařka, Heršpická,
Jihlavská, Renneská, Veletržní,
Křížkovského, Hlinky, Barvičova,
Lipová, nám. Míru, Preslova,
Tvrdého, Vaňkovo nám., Konečného nám., Mendlovo nám.,
Úvoz, Žabovřeská (část směr
MČ Žabovřesky).
Dále pak do blokového čištění nejsou zahrnuty komunikace málo
dopravně významné: Barvičova
č. 55–79, Dostálova, Jeřabinová,
Kamenomlýnská, Kaplanova,
Kraví hora, Ludvíka Podéště,
Mendlovo nám. – od SŠ po Pekařskou, Neumannova – spojka ke
garážím + č. 38–44, Pekařská –
slepá, Preslova – slepá, Pivovarská, Schovaná, Tomešova, Trýbova, Tůmova – část, Vinařská –
malá, Žabovřeská – záliv, Žlutý
kopec – II, Žlutý kopec – nemocnice, Červený kopec, Kamenná
k domovu důchodců, Londýnské
nám., Strž, Bauerova, Masná
(slepá), Pisárecká, Rosická, Studánka, Trnitá v úseku Zvonařka
a dále pak komunikace, které jsou
tak dopravně vytíženy, kde
z důvodu, jehož příčinou je bezodkladná záležitost, např. návštěva zdravotního zařízení jako je
Obilní trh.
Legislativa:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
• zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Dana Zálešáková,
vedoucí oddělení čistoty
komunikací
Odbor životního prostředí ÚMČ
Brno-střed

Harmonogram blokového
čištění ÚMČ Brno-střed
v roce 2016 s rozvržením
ulic do dvou časových
úseků 8.00–11.00 hod.
a 10.00–14.30 hod.
blok č. 1 termíny: 30. 3., 10. 6.,
3.10., 10. 11.
8.00–11.00 hod.: Björnsonův
sad – spojovací komunikace nad
Univerzitou obrany mezi ul.
Zahradníkova a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova
10.00–14.30 hod.: Burešova,
Dřevařská
blok č. 2 termíny: 31. 3., 14. 6.,
4. 10., 11. 11.
8.00–11.00 hod.: Bayerova, Cihlářská+parkoviště, Hoppova
10.00–14.30 hod.: Tučkova,
Sokolská
blok č. 3 termíny: 1. 4., 20. 6.,
5. 10., 15. 11.
8.00–11.00 hod.: tř. Kpt. Jaroše –
lichá str. + slepá, Drobného v úseku č.orient.18–30 (záliv)
10.00–14.30 hod.: Smetanova
blok č. 4 termíny: 5. 4., 21. 6.,
6. 10., 16. 11.
8.00–11.00 hod.: tř.Kpt.Jaroše –
sudá strana, Hilleho, Jeřábkova
10.00–14.30 hod.: Botanická
v úseku Antonínská – Zahradníkova, Pekárenská
blok č. 5 termíny: 8. 4., 22. 6.,
7. 10. 18. 11.
8.00–11.00 hod.: Bartošova,
Kudelova, Lužánecká, nám. 28
října mimo MHD, Vrchlického sad
10.00–14.30 hod.: Mášova, Mezírka
blok č. 6 termíny: 13. 4., 23. 6.,
10. 10., 21. 11.
8.00–11.00 hod.: Bratislavská
v úseku Příkop-Soudní, Körnerova, Příční, Stará
10.00–14.30 hod.: Skořepka,
Vlhká
blok č. 7 termíny: 14. 4., 24. 6.,
11. 10., 22. 11.
8.00–11.00 hod.: Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku
park-slepá, Valcha
10.00–14.30 hod.: Plynárenská,
Podnásepní, Stavební
blok č. 8 termíny: 20. 4., 28. 6.,
12. 10., 23. 11.
8.00–11.00 hod.: Čechyňská,
Mlýnská v úseku Dornych – Štěpánská, Řeznická, Antonínská,
Janáčkovo nám.

Pokračování na str. 5
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10.00–14.30 hod.: Masná, Zderadova
blok č. 9 termíny: 21. 4., 30. 6.,
13. 10., 24. 11.
8.00–11.00 hod.: Cyrilská, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská
10.00–14.30 hod.: Kolískova,
Mlýnská v úseku Štěpánská-Masná, Šujanovo nám., parkoviště na
ul. Zderadova
blok č. 10 termíny: 6. 4., 15. 6.,
5. 10., 15. 11.
8.00–11.00 hod.: Bakalovo nábřeží, Kamenná, Ludmily Konečné,
Táborského nábřeží
10.00–14.30 hod.: Červený kopec
blok č. 11 termíny: 12. 4., 17. 6.,
12. 10., 16. 11.
8.00–11.00 hod.: Celní, Jílová +
slepá, Rovná, Vídeňská – slepá
10.00–14.30 hod.: Vinohrady
blok č. 12 termíny: 13. 4., 22. 6.,
14. 10., 18. 11.
8.00–11.00 hod.: Horní, Strž
10.00–14.30 hod.: Hluboká,
Oblouková, Pšeník, Sovinec,
Vysoká
blok č. 13 termíny: 19. 4., 24. 6.,
19. 10., 23. 11.
8.00–11.00 hod.: Gallašova,
Havlenova, Polní v úseku Vídeňská – Polní č. orient.13

10.00–14.30 hod.: Grmelova,
Sobotkova, Vojtova
blok č. 14 termíny: 20. 4., 29. 6.,
21. 10., 24. 11.
8.00–11.00 hod.: Dvorského,
Opavská, Polní v úseku č. orient.
13 – Opavská
10.00–14.30 hod.: Renneská –
slepá, Strážní, Vsetínská
blok č. 15 termíny: 11. 4., 27. 6.,
11. 10., 21. 11.
8.00–11.00 hod.: Hybešova – slepá, Křídlovická v úseku Křížová –
Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Poříčí – záliv uYpsilantiho,
Ypsilantiho
10.00–14.30 hod.: Jircháře, Leitnerova v úseku Hybešova –
Křídlovická, Soukenická
blok č. 16 termíny: 18. 4., 28. 6.,
18. 10., 22. 11.
8.00–11.00 hod.: Poříčí v úseku
Křížkovského-Bauerova, Rybářská, Zedníkova
10.00–14.30 hod.: Bělidla, Výstavní
blok č. 17 termíny: 4. 4., 20. 6.,
4. 10., 14. 11.
8.00–11.00 hod.: Anenská, Kopečná, Leitnerova v úseku Pekařská – Hybešova
10.00–14.30 hod.: Bezručova,
Křídlovická v úseku Nové Sady –
viadukt, Vodní

blok č. 18 termíny: 12. 4., 29. 6.,
18. 8., 23. 11.
8.00–11.00 hod.: Hroznová v úseku Neumannova – Kalvodova,
Hroznová slepá, Kalvodova,
Marie Pujmanové, Neumannova
10.00–14.30 hod.: Hroznová
v úseku Neumannova – Hlinky,
Květná,Vinařská v úseku Lipová –
Neumannova č. orient. 12–44
blok č. 19 termíny: 15. 4., 30. 6.,
19. 8., 24. 11.
8.00–11.00 hod.: Bohuslava Martinů + obslužná komunikace,
Hlávkova, Pavlíkova
10.00–14.30 hod.: Rezkova
blok č. 20 termíny: 8. 4., 24. 6.,
17. 8., 22. 11.
8.00–11.00 hod.: Havlíčkova
v úseku Wurmova – Klácelova,
Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova
10.00–14.30 hod.: Klácelova, Lerchova v úseku nám. Míru – Klácelova, Rudišova
blok č. 21 termíny: 6. 4., 22. 6.,
15. 8., 18. 11.
8.00–11.00 hod.: Heinrichova,
Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova
10.00–14.30 hod.: bratří Čapků,
Grohova v úseku Úvoz – Údolní

blok č. 22 termíny: 7. 4., 23. 6.,
16. 8., 21. 11.
8.00–11.00 hod.: Lerchova v úseku Klácelova – Vaňkovo nám.,
Mahenova, Kampelíkova úsek
Havlíčkova – Údolní, Roubalova,
Bílého
10.00–14.30 hod.: Havlíčkova
v úseku Klácelova – Roubalova,
Františky Stránecké, Kampelíkova úsek Barvičova – Havlíčkova
blok č. 23 termíny: 30. 3., 15. 6.,
7. 9., 14. 11.
8.00–11.00 hod.: Čápkova, Gorkého, Stojanova
10.00–14.30 hod.: Jaselská, Marešova
blok č. 24 termíny: 31. 3., 16. 6.,
8. 9., 15. 11.
8.00–11.00 hod.: Resslova, Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova – garáže proti č. orient. 16
10.00–14.30 hod.: Arne Nováka,
Grohova v úseku Veveří – Úvoz,
Jana Uhra
blok č. 25 termíny: 1. 4., 17. 6.,
9. 9., 16. 11.
8.00–11.00 hod.: Pellicova, Sladová
10.00–14.30 hod.: Jiráskova,
Gorazdova

vyhlášené v situacích, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu
nebo jeho demokratické základy.
Stav ohrožení státu – vyhlašuje
parlament ČR na návrh vlády ČR,
pokud nastane ohrožení svrchovanosti a územní celistvosti státu.
Časově neomezeno.
Válečný stav – vyhlašuje parlament ČR, při napadení ČR nebo
při plnění mezinárodních smluvních závazků, časově neomezeno.
V rámci přípravy na řešení krizových situací a na základě zákona
o krizovém řízení jsou ministerstva a správní úřady povinny zpracovávat krizové plány, zřizovat krizové štáby, bezpečnostní rady
a krizová pracoviště.
Současně s vyhlášením krizového stavu musí být stanovena krizová řešení. Na základě Krizového zákona je povinností občanů
poskytnout výpomoc nebo vykonat pracovní povinnost, poskyt-

nout věcný prostředek, hlásit přechodnou změnu svého pobytu po
dobu trvání krizového stavu
a strpět omezení vyplývající z krizových opatření. Za přestupek lze
při neuposlechnutí uložit pokutu.
Povinnosti může občan odmítnout,
pokud by jejich plněním ohrozil život
nebo zdraví vlastní nebo jiných
osob, nebo pokud jsou povinnosti
ukládané v rozporu se zákonem.
Také osobám pobývajícím na území ČR, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva
nelze uložit povinnosti.
V praxi se můžeme také setkat
s pojmem „stav nouze“, místo nouzového stavu. Tento pojem nelze
zaměňovat, protože i tento pojem
má své místo v krizovém řízení.
Stav nouze totiž může nastat
při distribuci elektřiny nebo plynu.
Principy zavedení krizových stavů
jsou zpracovány na základě
materiálu Ministerstva vnitra
a HZS JMK.

Ing. Ludmila Zrůstová

Jak na krizové situace
Loňské dlouhotrvající teplo
a sucho přispívá k postupné
změně klimatu v ČR. Pokud
letos nebude dostatek srážek,
sucha
mohou
zapříčinit
v budoucnu i velký nedostatek
vody. Současně však nejsou
vyloučeny ani častější bleskové povodně, které jsou logickým důsledkem této nerovnováhy.
Právě v souvislosti s povodní byl
v ČR vyhlašován Krizový stav.
Rozhodnutím vlády ČR byl vyhlášen Nouzový stav pro sedm krajů
a to z důvodů vzniklé krizové
situace ohrožením životů, zdraví
a velkého rozsahu škody na
majetku v důsledku rozsáhlé
živelní pohromy – povodně dne
2. června 2013.
Z kontextu zákona o IZS lze dovodit, že je-li mimořádná událost velkého rozměru, kterou není možné
zvládnout běžnou činností správních úřadů a složek integrované-

ho záchranného systému, lze
vyhlásit jako neodkladné řešení
krizový stav.
Krizové situace se rozdělují na
nevojenské a vojenské
Nevojenské krizové stavy se
vyhlásí, pokud jsou významně
ohroženy životy nebo zdraví,
majetek nebo životní prostředí.
Můžou to být živelní pohromy,
ekologické nebo průmyslové
havárie, nebo narušení bezpečnosti státu.
Stav nebezpečí – vyhlašuje hejtman pro nezbytnou nutnou dobu
pro část nebo celé území kraje na
dobu nejdéle 30 dnů, prodloužení
krizového stavu může nastat po
udělení souhlasu vlády.
Nouzový stav – vyhlašuje vláda
pro celý stát nebo jeho část, po
dobu 30 dnů.
Stav ohrožení státu – vyhlašuje
vláda, pokud je narušený vnitřní
pořádek a bezpečnost státu,
časově neomezeno.
Vojenské krizové stavy můžou být
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Radnice Brno-střed zbavila pozemky bývalých kasáren na Lerchově
všech závazků, začíná připravovat jejich nové využití
Rada městské části Brno-střed
25. ledna definitivně uzavřela
tzv. „kauzu Wilson“. Na základě
doporučení vzešlých z právních analýz zkonstatovala
absolutní neplatnost obou
smluv s firmou Wilson Properity. Toto právní řešení se ukázalo jako jediné možné. Brno-střed nyní může s pozemky
nakládat podle svého uvážení
a brzy pro ně začne hledat
správné využití.
Podle právních rozborů nenáleží
developerské firmě Wilson Properity žádná náhrada případné
škody či ušlého zisku. Radnice
Městské části Brno-střed odeslala
jednateli developera dopis s informací o neplatnosti smluv a také
celý dosud zaplacený nájem ve
výši 59 tisíc korun. Vzhledem
k tomu, že si pozemek developer
nikdy nepřevzal do užívání, není
tedy třeba, aby jej vracel, a městská část s ním nyní může svobodně disponovat.

Historie této kauzy sahá do roku
2003, kdy město Brno získalo
pozemek bezúplatně pod podmínkou nekomerčního využití.
A však v září roku 2006, těsně
před komunálními volbami, uzavřela tehdejší starostka Dagmar
Hrubá k pozemkům nájemní
smlouvu, kterou pronajala pozemek na 15 let za extrémně nevýhodnou cenu 1 Kč/m2/rok pro
výstavbu multifunkčního domu
s byty, prodejnami a garážemi.
Dále podepsala rámcovou
smlouvu o výstavbě, v níž se
zavázala směnit půlhektarový
pozemek bývalých kasáren za
šestkrát menší pozemek pod prodejnou Brněnka a tuto pak na
náklady městské části zbourat.
Tímto porušila zákon o obcích
i Statut města Brna. Před rokem
soud v pravomocném rozsudku
konstatoval, že jde o zneužití pravomoci úřední osoby a porušení
povinnosti při správě cizího
majetku a uložil jí podmíněný
trest.

Radnice městské části Brno-střed
zve na setkání s občany
k budoucímu využití
bývalých kasáren na Lerchově ulici,
které se koná

ve čtvrtek 17. března v 18.00 hod.
ve společenském sále
Cyrilometodějské církevní základní školy
Lerchova 65, Brno
„Konstatace neplatnosti smluv je
zcela neobvyklý, ale v tomto případě jediný možný právní krok.
Navrhoval jsem jej předchozí koalici jako opoziční zastupitel již na
začátku roku 2007, ale bezvýsledně,“ uvedl radní Svatopluk
Bartík, který v posledních měsících toto náročné právní řešení
připravoval.
Areál by měl být využit s přihlédnutím k potřebám místních oby-

vatel, kteří již netrpělivě očekávají,
jak s uvedeným prostorem radnice s konečnou platností naloží.
První místostarostka Michaela
Dumbrovská proto oznámila: „Ve
čtvrtek 17. března proto uspořádá
vedení radnice setkání s místními
obyvateli ve společenském sále
Cyrilometodějské církevní základní školy, přímo naproti pozemku. Všechny srdečně zveme.“

Denisa Kapitančiková

Pokračování tématu na stranách 7 a 12

Jak vidí své okolí obyvatelé z Gorkého ulice a blízkého okolí
Začátkem února se konalo
setkání sousedů z Gorkého ulice a okolí. Lidé hodnotili pozitiva místa, pojmenovali jeho
stinné stránky a zamýšleli se
nad jejich řešením.
Ve středu 3. února jsem byla pozvána na Sousedské setkání. To zorganizovala kavárna Tři ocásci
a odhadem se ho zúčastnilo 40 obyvatel bydlících na ulici Gorkého
mezi Úvozem a bratří Čapků, případně v blízkém okolí. Z probíhající
živé debaty bylo patrné, že jak starousedlíkům, tak novousedlíkům
veřejný prostor v jejich okolí leží na
srdci.
Všechny poznatky a podněty byly
zapsány, aby jim na závěr setkání
účastníci bodováním přiřadili priority.
Nejčastěji lidé oceňovali množství
malých obchůdků a pestrost služeb,
které lokalita nabízí, stromořadí,
které lemuje ulici a výhodnou polohu blízko centra města. Kladné
body získaly i zahrádky u podniků,

díky nimž to v ulici „žije“ a pozitivně
byla hodnocená místní aktivní
komunita.
Jako nejvíce problematickou pak
označili situaci s parkováním, citelně zde chybějí parkovací zóny pro
rezidenty. Dalším nešvarem, který
trápí obyvatele zde stejně jako asi
v celém Brně, jsou psí exkrementy,
tedy nepořádnost chovatelů psích
mazlíčků či chybějící odpadkové
koše. Velkým tématem byly rovněž
popelnice z bytových domů, které
jejich majitelé nechávají na ulici.
Specificky diskutovanou oblastí se
staly zdejší pruhy zeleně, které více
či méně zdařile za pomoci různých
prvků začala zvelebovat část místní
komunity. Jak někteří z účastníků
poznamenávali, jedná se o chvályhodnou iniciativu, zároveň ale připomínkovali současný stav, který
ne všichni vnímají jako estetický přínos. Mezi nápady a návrhy, jak život
v ulici zlepšit zazněla především
potřebnost zavedení obytné zóny,
výsadba stromů, zavedení rezidentního parkování a navázání spolu-
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práce se studenty architektury při
návrzích na efektivnější využití vnitrobloků. Jak jsem v diskusi upozorňovala, městská část vítá formu
zapojení se veřejnosti do péče
o zeleň a veřejná prostranství.
V současné době zadáváme zpracování rešerše, jak taková spolupráce mezi obcí a aktivními občany
funguje jinde u nás či ve světě. Je
to možnost, kterou bychom chtěli
využívat častěji. V tomto případě
nabízíme, že návrh na podobu zdejších pásů zeleně můžou realizátoři
vytvořit za pomoci některého ze
zahradních architektů, kteří s městskou částí spolupracují. Zároveň
bude třeba do této spolupráce zapojit i firmu BKOM, která má většinou
pásy zeleně mezi chodníkem a silnicí ve své správě.
K dalším bodům v diskusi: parkování v této lokalitě bude řešeno
v rámci rezidentního parkování,
jehož zavedení město Brno připravuje. Doufáme, že zde bude zrealizováno do konce roku 2017. Většina ulic na Brně-střed, na kterých

nejezdí MHD, by rovněž měla být
zklidněná a řešená jako zóny 30.
Přechod na Údolní naproti poště by
měl být realizován společně
s rekonstrukcí ulice Údolní, cca na
přelomu roku 2016 a 2017. Co se
týče zrušeného přechodu na ulici
Úvoz/Údolní, děláme vše pro to,
aby se ho podařilo vyřešit dříve, než
při rekonstrukci spodní části ulice
Údolní. Vzhledem k vytíženosti
lokality do ulice umístíme dva
odpadkové koše. Podněty a stížnosti, které na setkání zazněly, jsou
pro nás cennou zpětnou vazbou na
to, jak vnímají prostor ve svém okolí
lidé zde bydlící.
Na závěr děkuji všem účastníkům,
kteří na setkání strávili podnětnou
diskusí více jak 2 hodiny a lidem
z kavárny Tři ocásci, kteří věnovali
čas a energii toto setkání uspořádat
a přispět tak k lepšímu fungování
zdejší komunity a místního veřejného prostoru.

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

Informace z radnice

Historie bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova a náměstí Míru
Historicky byl během tzv. první
republiky pozemek ovocnou
zahradou Sušilových studentských kolejí. Po druhé světové
válce jej zabrala Československá lidová armáda a zřídila na
něm autoopravnu vojenských
vozidel, areál místní lidé od té
doby nazývají kasárnami.
Aktuální historie:
2003
Na žádosti města Brna, podpořené i přísliby Brna-střed, že
pozemek chce radnice využít pro
„protidrogovou a kriminální prevenci, pro volnočasové aktivity
mládeže, dále pro potřeby seniorů a k vylepšení ostatní místní
občanské vybavenosti“, tedy pro
veřejně-prospěšné využití, převádí stát pozemek na město Brno
bezúplatně a s podmínkou nekomerčního využití po dobu 10 let.
2006
Rada MČ Brno-střed odsouhlasila záměr výstavby polyfunkčního domu podle projektu ateliéru
RAW. Smlouva nájemní a smlouva rámcová o budoucí výstavbě,
kterou podepsala z popudu tehdejšího tajemníka Radovana
Novotného, však překračuje rámec usnesení a obsahuje zejména tyto závazky:
• pronájem cca 0,6 ha pozemku
za 1 Kč/m2/rok + inflace
• souhlas s výstavbou multifunkčního domu Wilson s prodejnami, byty, garážemi a klubovnou (cca 300 m2) pro účely
MČ Brno-střed
• závazek zbourání prodejny
Brněnka do 2 měsíců od kolaudace BD na náklady MČ Brnostřed
• závazek následné bezúplatné
směny pozemku kasáren za

pozemek zhruba šestkrát menší pod budovou Brněnky, který
je v územním plánu města
Brna veden jako veřejná zeleň
Celkově lze odhadnout tržní hodnotu pozemku na min. 100 mil.Kč
a související další výdaje na
menší desítky milionů korun.
K odsouhlasení pronájmu společnosti WILSON PROPERITY,
která byla zapsána do obchodního rejstříku jen měsíc před rozhodnutím Rady MČ Brno-střed,
zaujímá nesouhlasné stanovisko
Majetková komise Rady MČ BS.
2007
Návrh zastupitele Bartíka zastupitelstvu MČ BS na podniknutí
kroků vedoucí ke konstataci
neplatnosti smluv. Jednou nebyl
návrh zařazen na program, podruhé se většina zdržela, tajemník
Novotný, radní Blažek a exstarostka Hrubá tvrdí, že jde o mediální
šikanu a kriminalizaci a že smlouvy jsou naprosto v pořádku.
Následně je podáno trestní oznámení. Odbor kontroly MMB konstatuje rozsáhlé porušení zákona
o obcích, Statutu města Brna
a dalších právních předpisů.
2008
Po rezignaci starosty Bortela se
stává starostkou opět dr. Hrubá.
Po vznesení obvinění rezignuje,
ODS Brno-střed vydává tiskovou
zprávu, v níž vyslovuje názor, že
obě smlouvy s developerem jsou
absolutně neplatné.
2007–2010
Developer se pokouší o realizaci
projektu, zahajuje, avšak nedokončuje řízení o dopadech na
životní prostředí (EIA), rozjíždí
inzerci prodeje bytů, v územním
řízení však nedokládá souhlas

žádného z vlastníků pozemků
dotčených stavbou a neuplatní
ani zmíněné smlouvy, které právo
provést stavbu obsahují – řízení
je zastaveno bez vydání územního rozhodnutí.
Ve stejné době probíhají protesty
místních obyvatel, např. petice
proti projektu s více jak dvěma
tisíci podpisy, lidé prosazují, aby
byl pozemek určen pro komunitní
centrum pro seniory a juniory.
2008–2013
RMČ BS schvaluje v březnu
2008 záměr ukončit Nájemní
smlouvu a Rámcovou smlouvu
o výstavbě s WILSON PROPERITY, ustanovuje postupně dvě
pracovní skupiny, které měly
vyřešit situaci, ale pravděpodobně se vůbec nesešly. Další podnikané kroky nevedou k žádnému řešení, jen je nejprve
zaplacena smluvní pokuta 9,7
mil.Kč státu za porušení podmínky nekomerčního využití, posléze
stát prohrává soudní spor a peníze vrací (to potvrzuje i rozhodnutí
Nejvyššího soudu na základě
dovolání Ministerstva obrany
z podzimu 2015). MČ BS pořádá
v r. 2013 anketu o využití areálu,
v níž hlasující preferovali kombinaci volnočasového centra,
veřejného využití a lokálních
obchodů či služeb celkem 67 %
hlasů (celkem 2639 hlasujících).
2015
Dr. Hrubá po dvou zprošťujících
rozsudcích a dvojím dovolání nejvyššího státního zástupce pravomocně odsouzena k podmínce
za zneužití pravomoci úřední
osoby a porušení povinnosti při
správě cizího majetku, obojí ve
stádiu pokusu, přičemž v rozsud-

ku je konstatováno uzavření
smluv v rozporu se zákonem
o obcích i Statutem města Brna.
Odbor právní a organizační Úřadu MČ Brno-střed konzultuje
postup s majetkovým odborem
Magistrátu města Brna, sestavuje vlastní právní analýzu, následně externí právní analýzu
JUDr. M. Hulmáka, Ph.D. z PF
UP Olomouc a žádá o stanovisko
MMB: všichni se shodují v závěrech, že obě smlouvy jsou neplatné od počátku se všemi příslušnými důsledky, tedy včetně
nemožnosti platného uplatnění
nároku na náhradu škody v podobě skutečné škody a ušlého zisku
ze strany developera a navrhují
jediné možné řešení v podobě
vyslovení neplatnosti smluv
a vrácení poskytnutého plnění,
tedy zaplaceného nájmu ve výši
cca 59 290,10 Kč zpět developerovi. Ten si však předmět nájmu
nikdy nepřevzal do užívání, takže
nemovitosti není třeba vracet.
Zástupce developera pan Maršálek v prosinci ponechává v kanceláři primátora koncept nové
žaloby na 101 mil. Kč, vyčíslující
náklady i ušlý zisk (obdobnou
žalobou „hrozil“ mj. již v r. 2008).
2016
Komise legislativně-organizační
doporučila jednohlasně (vč. 3 hlasů přítomných zástupců opozice)
Radě konstatovat neplatnost
obou smluv a vrátit plnění.


Svatopluk Bartík,
radní MČ Brno-střed
pro legislativu a informatiku
Jana Plechlová,
vedoucí právního oddělení,
odbor právní a organizační
Úřadu MČ Brno-střed
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Brnu-střed se daří snižovat počet dětí v ústavní péči
Hlavním cílem, který si v sociální oblasti radnice městské části
Brno-střed vytyčila je, aby bylo
v ústavech co nejméně dětí.
Co nejmíň dětí v ústavech – taková je snaha radnice, kterou
potvrdila i statistika za loňský rok.
Orgán sociálně právní ochrany
dítěte (OSPOD) evidoval na konci
roku 2014 celkem 233 dětí umístěných v ústavech, přičemž nejčastěji se jednalo o dětské domovy. V roce 2015 už to však bylo
pouze 181 dětí.
„V loňském roce se nám podařilo

zvrátit nepříznivý trend, kdy počet
dětí v ústavní péči meziročně spíše narůstal. Na výrazném snížení
se podílí celá řada faktorů. Děti
se daří umísťovat do pěstounských rodin, více než v minulosti
se pracuje s rodinami, kterým
hrozí soudní odebrání dětí, prosazují se nové metody práce –
zejména případové konference,
díky kterým se daří sestavovat síť
pomáhajících organizací, zejména škol a sociálních služeb. Zároveň se daří i vracet děti z ústavů
zpět do rodin poté, co se stabilizují poměry v rodině, například

tím, že si rodiče najdou zaměstnání nebo stabilní bydlení,“
vysvětluje důvody poklesu vedoucí OSPOD Brno-střed Věra Svobodová.
„V roce 2015 jsme navýšili kapacitu pracoviště o tři nové sociální
pracovníky. V letošním roce
bychom navíc chtěli tým doplnit
o dva terénní pracovníky, kteří
budou s rodinami pracovat na
osvojení dovedností potřebných
k výchově dítěte a vedení domácnosti. Tam, kde je to vhodné, se
snažíme zapojit i další aktéry
z oblasti sociálních služeb zamě-

řených na práci s rodinou,“
doplňuje vedoucí sociálního
odboru Eva Maláčová.
Radní městské části Brno-střed
pro sociální záležitosti David
Oplatek říká: „Snižování počtu
dětí v ústavní péči a podpora
ohrožených rodin je pro vedení
městské části jasnou prioritou.
Usilujeme o to, aby děti mohly
vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí. Ústavní péče je
tou poslední možností, a pokud
k tomu musí dojít, tak jen na
nezbytnou dobu.“

Denisa Kapitančiková

Zastupitelstvo schválilo dokumenty, na základě kterých se přidělují byty
Nově schválená Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob pro
výběr žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed jsou
– na základě rozhodnutí zastupitelstva – účinná od 1. března
letošního roku.
Materiály byly připravovány s cílem,
aby žadatelé o byt nebyli nadmíru
zatěžováni a aby byl nastaven
pokud možno bezproblémový vztah
mezi pronajímatelem a nájemcem.
Hlavní rozdíl oproti dřívějším pravidlům spočívá v tom, že jsou přesněji specifikovány podmínky pro
pronájem bytů opravených přímo
městskou částí Brno-střed.
Základním předpokladem pro to,
aby si zájemce mohl požádat o byt
nabízený městskou částí Brno-střed, zůstává nutnost být zařazen
do evidence žadatelů o pronájem
bytu.
Příslušný formulář „Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu“ včetně souvisejícího
čestného prohlášení je možné získat na webových stránkách radnice
www.brno-stred.cz nebo na Bytovém odboru ÚMČ Brno-střed na
Dominikánské ulici 2, případně tamtéž na podatelně. Žadatelé o byt se
sociálním statutem navíc dokládají
originál dokladu o průměrném čistém měsíčním příjmu žadatele,
popř. domácnosti žadatele. Další
dokumenty k žádosti jsou nepovinné – jedná se například o aktuální
doklady o zaměstnání či podnikání,
doklady o příjmech, originál výpisu
z „Evidence práv pro osobu“ z kata-

stru nemovitostí ČR nebo důvody
žádosti o pronájem bytu.
Registrovaní žadatelé pak následně mohou žádat o konkrétní byt
k pronájmu, který je městskou částí
Brno-střed nabízen. Kromě samotné „Žádosti o byt k pronájmu“ jsou
v případě bytu na opravu vlastním
nákladem nájemce vyžadovány
další doklady – například originál
aktuálního dokladu o disponibilním
zůstatku finančních prostředků evidovaných na jméno žadatele
v dostatečné výši nebo doklady
o příjmech.
Městská část Brno-střed bude rozlišovat tyto skupiny bytů:
A) Byty na opravu vlastním
nákladem nájemce
Odstranění stavebně technických
závad vlastním nákladem bude
nájemcem provedeno v souladu
s projektovou dokumentací městské části Brno-střed, platnými právními předpisy a odborně vyhovujícím způsobem, a to pouze po
předchozím souhlasu pronajímatele. Po ukončení prací bude provedena kontrola provedených prací.
B) Byty na opravu vlastním
nákladem pronajímatele,
popř. byty schopné okamžitého užívání bez nutnosti
oprav
1. Se stanovením pevné výše
nájemného, popř. s nabídkou
výše nájemného ze strany
žadatele
Byt bude opraven na náklady
pronajímatele a přidělen žadateli s ohledem na jednu z variant
pronájmu, o které předem roz-
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hodne Rada městské části
Brno-střed.
Varianta I: žadatel požádá o pronájem bytu (výše nájemného
bude předem pevně stanovena
s ohledem na kvalitu bytu po provedené opravě a katastrální území, ve kterém se byt nachází).
Varianta II: žadatel v žádosti
o pronájem bytu nabídne výši
nájemného za m2/měsíc (min.
výše nájemného bude předem
stanovena s ohledem na kvalitu
bytu po provedené opravě
a katastrální území, ve kterém
se byt nachází).
2. Přidělené osobám s udělenou
mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové
ochrany
Výběr probíhá z žadatelů s příslibem poskytnutí účelové neinvestiční dotace určené pro obce
z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR.
C) Byty přidělené v prioritním
zájmu pronajímatele
1. Na opravu vlastním nákladem
pronajímatele, popř. schopné
okamžitého užívání bez nutnosti oprav
Byt bude opraven na náklady
pronajímatele a přidělen s ohledem na sociální aspekt žadatele, jehož příjmy jsou omezené,
jedná se například o:
a) sociální případy, mladí manželé, studenti apod.
b) starobní, popř. invalidní
důchodce.
2. Na opravu vlastním nákladem
pronajímatele vázané na
výkon práce

Byt bude opraven na náklady
pronajímatele a přidělen výhradně se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve správě
městské části Brno-střed.
D) Byty se statutem sociálního
bytu
Byt bude pronajat v souladu
s platnými „Pravidly pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové
náhrady“ schválenými Zastupitelstvem města Brna. O návrhu
nejvhodnějšího žadatele rozhoduje Rada MČ Brno-střed,
výběr na základě návrhu městské části provádí Rada města
Brna.
Schválené dokumenty také definují
i situace, kdy může dojít k nezařazení, popř. vyřazení z evidence
žadatelů o pronájem bytu, respektive k nezařazení do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu.
Popsány jsou podmínky, za kterých
bude uzavřena nájemní smlouva.
Přidělování volných bytů schvaluje
Rada městské části Brno-střed.
Pravidla pronájmu bytů v městské
části Brno-střed a Kritéria a způsob
pro výběr žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed jsou
k dispozici na Úřední desce městské části Brno-střed, která je přístupná i prostřednictvím webové
adresy www.brno-stred.cz/urednideska. Na stejném místě je zveřejňována i nabídka volných bytů
k pronájmu.


(rob)

Informujeme

Vedení města se dohodlo s památkáři na tom, jak postupovat
při rekonstrukci káznice na Cejlu

Primátor města Brna Petr
Vokřál a jeho náměstek Matěj
Hollan se na konci ledna setkali
s ředitelem Národního památkového ústavu (NPÚ) v Brně
Zdeňkem Váchou, aby si společně prohlédli prostory bývalé
káznice na Cejlu a probrali
následující postup vyplývající
žádosti památkářů o zpamátnění areálu.

Památkáři před časem požádali
o zpamátnění areálu, který se
město Brno rozhodlo rekonstruovat. Právě to by podle památkářů
mohlo poškodit historickou hodnotu budovy. Vedení města proto
zástupcům představilo plány, které s bývalou káznicí na Cejlu
zamýšlí. Vedení radnice i památkáři se shodli na nejnutnějších
opravách objektu a jeho následném stavebně historickém prů-

zkumu. Plánovanou rekonstrukci
nejvíce ovlivní rozhodnutí ministerstva kultury o památkové
ochraně budov.
„Je naším společným zájmem
budovu káznice zachránit.
Od začátku je naším cílem zachovat její historickou hodnotu při
rekonstrukci. Důraz na tuto skutečnost klademe i ve smlouvách
týkající se sanace,“ uvedl primátor
města Brna Petr Vokřál.
Pro další postup bude rozhodující
verdikt ministerstva kultury, které
si prohlédlo budovu začátkem
února.
Plánované opravy se týkají například zajištění střechy jedné
z budov, která je v dezolátním stavu a hrozí její zřícení v důsledku
zatékání vody do objektu. Veškeré
opravy objektu budou vždy konzultovány s odborníky z památkového ústavu a ministerstva.
Podle nich nebudou zamýšlené
práce v rozporu s plánovaným
stavebně historickým průzkumem.

Z objektu bývalé káznice chce
město Brno po vzoru mnoha
evropských měst vybudovat Kreativní centrum, které oživí i okolní
lokalitu. V Kreativním centru Brno
je naplánováno umístění inkubátoru pro začínající podnikatele
v kreativních odvětvích, součástí
vize jsou i nájemní ateliéry, zkušebny, dílny, artotéka, expozice
o historii objektu. Cílem projektu
je pomoci rozvinout tvořivý potenciál talentovaných lidí a zamezit
tak jejich odlivu mimo Brno. Centrum může přilákat do města nový
druh investorů napojený na kreativní odvětví. To, co by mohlo být
náplní kreativního centra bylo diskutováno se zástupci kreativních
odvětví, obyvateli lokality, historiky
či neziskovými organizacemi
v rámci tvorby Studie proveditelnosti projektu. O budoucím vzhledu Kreativního centra rozhodne
architektonická soutěž. Více informací je k dispozici na webu
a www.kreativnibrno.cz a na facebooku.
 (rob)

Jubilejní 20. ročník ekologické Ceny Josefa Vavrouška přichystal
novinku. Poprvé ocení laureáty ve dvou kategoriích
Letošní ročník prestižní Ceny
Josef Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství, letos představuje průlomovou novinku. Poprvé se totiž
budou udělovat ceny dvě – jedna za dlouhodobý přínos životnímu prostředí a druhá v kategorii významný ekologický
počin.
Stejně jako v loňských letech
může na cenu nominovat kdokoliv prostřednictvím webových stránek
www.cenajosefavavrouska.cz.
Stačí uvést jméno a příjmení
nominovaného, podrobný popis
konkrétního činu nebo činnosti,
za kterou je kandidát navrhován
a v čem je výjimečný a jméno
a kontakt na navrhovatele. Přihlašovat je možné do konce dubna.
„Rozšířením ceny o kategorii
Významný počin chceme dát příležitost k ocenění práce právě

těch zajímavých a odvážných lidí,
kteří zrovna nezachraňují svět,
ale svým přístupem mění pohled
a přístup lidí k životnímu prostředí
třeba jen v obci nebo regionu,“
vysvětluje změnu výkonný ředitel
Nadace Partnerství Tomáš Růžička.
Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit
pouze 31 osobností. „Povolání,
věk ani známá tvář při konečném
výběru nerozhodují,“ vysvětluje
Tomáš Růžička. „Důležitý je přínos nominovaného člověka ke
zlepšení životního prostředí.“
Mezi dosavadními laureáty
v devatenáctileté historii ceny jsou
například bývalý ministr životního
prostředí, bývalý poradce prezidenta či občanský aktivista, ale
i filozof, právník nebo učitel. V loňském roce si cenu odnesl profesor
Josef Fanta, který mimo jiné stál
v roce 1963 za vznikem Krkonošského národního parku.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje
každoročně od roku 1996 Nadace
Charty 77 a od roku 2004 Nadace
Partnerství. Jejím smyslem je
ocenit konkrétní činy pro zdravé
životní prostředí a udržitelný rozvoj. Laureáta vybírá porota složená z odborníků v oblasti
životního prostředí, osobností
veřejného života a zástupců obou
nadací. Vyhlášení oceněných probíhá v červnu a váže se ke Světovému dni životního prostředí
(5. červen). Generálním partnerem Ceny Josefa Vavrouška je
Českomoravský cement.
Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc.
se narodil 15. září 1944 v Praze,
kde vystudoval strojní fakultu
ČVUT. V roce 1968 se zúčastnil
expedice směřující do nemocnice
A. Schweitzera v Lambarené.
Cílem expedice, která navštívila
čtrnáct afrických zemí, byla materiální pomoc nemocnici i podpora
Schweitzerových ideálů humanis-

mu a úcty k životu. Od roku 1975
pracoval v Ústavu pro ekonomiku
a řízení, aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického
hnutí, zejména Ekologické sekce
čs. biologické společnosti při
ČSAV. Podílel se na zakládání
a činnosti Kruhu nezávislé inteligence (1988) a Občanského fóra
(1989). V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise pro
vědeckotechnický rozvoj odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku ministrem
vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro životní prostředí.
V červnu 1991 zorganizoval první
celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí. Publikoval pět knih, 40 studií a asi 150
odborných článků, zejména
z oblasti kybernetiky, teorie systémů, teorie rozhodování a péče
o životní prostředí. Zahynul pod
lavinou ve věku 50 let 19. března
1995 spolu s dvacetiletou dcerou
Petrou.
 (rob)
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Je ve virtuálním světě bezpečno?
V měsíci březnu se zaměříme
na online prostředí neboli virtuální svět. Jedná se o neodmyslitelnou součást všedního
života.
Spousta věcí se odehrává právě
v tomto světě jedniček a nul. Má
svá neodmyslitelná pozitiva, ale
na druhou stranu se zde skrývá
i nebezpečí, které nemůžeme
ignorovat.
Mezi nejrozšířenější nebezpečí
spojené s používáním internetu
a mobilních (tzv. chytrých) telefonů patří kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a sexting.
Kyberšikana je specifickým druhem šikany, který se odehrává
prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Jedná se
o psychický teror, který může
vyústit k sebevražednému jednání oběti či vylákání oběti v reálném
světě a dopuštění se protiprávního jednání na této osobě. Týká se

převážně dětí a mladistvých.
Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží prostřednictvím sociálních sítí zmanipulovat oběť. Získat důvěru se
záměrem si obstarat citlivé údaje
a materiály. Následně ji donutit
k schůzce. Výsledkem bývá sexuální zneužití, mučení a může
skončit až usmrcením.
Kyberstalking je nebezpečným
pronásledováním za využití informačních a komunikačních technologií. Pronásledovatel, neboli
stalker opakovaně obtěžuje oběť
se stupňující intenzitou. Opakovaně a dlouhodobě se pokouší
kontaktovat oběť. Demonstruje
svoji sílu. Může také docházet
k ničení majetku oběti. Snaží se
poškodit reputaci a izolovat oběť
od okolí. Jedná se o velmi nebezpečné jednání. Nebezpečné pronásledování (stalking) je od 1. 1.
2010 trestným činem.
Sexting se vyznačuje tím, že se

jedná o elektronické rozesílání
SMS, fotografií, videí se sexuálním obsahem. Záznamy mohou
být vyvěšeny na internetu. Pozor
na poskytování citlivých materiálů! Hrozí zde riziko sexuálních útoků, ztráta prestiže…
Člověk by neměl zapomínat chránit svůj počítač či chytrý telefon
vhodnou softwarovou ochranou.
Je zásadní samotné chování každého z nás v tomto virtuálním online světě. Platí zde stejná pravidla
obezřetnosti. Nikdy nevíte, kdo je
na druhém konci. Sociální sítě
jsou veřejné a paměť internetu je
nekonečná. I to co zaniklo, lze
dohledat. Je třeba si dávat pozor
na vkládání jakýchkoliv informací,
fotografií či videí. Je možné je
zneužít či pozměnit ve váš neprospěch. V případě potřeby vyjmutí
nějaké informace ze sociálních
sítí či samotného internetu je
náročné a není nikdy stoprocentní.

Jak se bránit kyberútokům?
• Ukončit veškerou komunikaci
• Zablokovat útočníkovi možnost
přístupu k vám, změňte svou
virtuální identitu
• Pokuste se útočníka odhalit,
identifikovat
• Uschovejte si důkazy pro možné vyšetřování
• Pokud probíhá ve vašem okolí
kyberšikana, nebuďte lhostejní,
oběť podpořte, poraďte ji,
nabídněte pomoc.
Kam se obrátit o pomoc?
Pomoc online:
www.pomoconline.cz,
www.internet-hotline.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů:
www.uoou.cz
Nezákonné chování neprodleně
oznamte na www.policie.cz
nebo na linku 158.
 nprap. Bc. Alena Peterková,
Policie ČR
Oddělení tisku a prevence

Český statistický úřad zjišťuje životní podmínky domácností
Český statistický úřad organizuje v roce 2016 výběrové
šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – EU SILC 2016 (Životní podmínky 2016), které navazuje na
předchozí ročníky tohoto projektu. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické
situaci v celkem 32 evropských
zemích. Dalším cílem je shromáždit data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území
celé České republiky v 10 916
domácnostech, z nichž se 6 166
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření probíhá v době od
6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se

budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským
průkazem opravňuje k provedení
šetření Životní podmínky 2016
a které jim vydá Krajská správa
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě
a podle zákona č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu
§ 16 zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.
V případě dotazů je možné se
obrátit na pracovníka Krajské
správy ČSÚ v Brně pověřeného
řízením šetření v Jihomoravském
kraji, konkrétně tedy na
Mgr. Michaelu Kolářovou, tel.:
542 528 233.

(rob)

Urban centrum připravilo výstavu o proměnách zdevastovaných ploch
Dvacet projektů revitalizace
areálů a objektů představuje
výstava s názvem Brno Brownfields 2015. Veřejnost se s nimi
může seznámit do konce března v Urban centru na Mečové
ulici.
Z angličtiny převzatý pojem
„brownfield“ označuje nemovitost,
která je nedostatečně využívaná,
je zanedbaná a případně i kontaminovaná. Na území Brna je

360 hektarů takovýchto ploch.
Na výstavě máte možnost posoudit například proměnu objektu
v bezprostřední blízkosti Špilberku. Z bývalé prachárny vzniklo
Středisko ekologické výchovy
Hlídka, která slouží zejména mladé generaci (na snímku vlevo
nahoře). Nebo zlepšení na Starém Brně. Na Křídlovické ulici byl
postaven dům s pečovatelskou
službou, kde dříve stála řada
nevzhledných garáží obklope-
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ných zanedbanou vegetací. Další
příklad změn je z jižní části města.
Na Kšírově ulici na místě bývalého zdevastovaného zahradnictví
stojí golfový areál. Poblíž je pak
sportovní hřiště. Naprosto jiný
charakter má nyní bytový dům
na Vranovské ulici, který je také
představen na výstavě.
Současně s touto akcí jsou
v předsálí Urban centra vystaveny
panely věnované Atlasu brněnské
metropolitní oblasti. Zachycuje

z různých úhlů pohledu celý
funkční region města Brna včetně
jeho zázemí.
Vstup na obě akce je zdarma.
Urban centrum na Mečové 5 je
otevřeno v pondělí až pátek
od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin.
Více informací najdete na webových stránkách www.urbancentrum.brno.cz.


(rob)
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Dobrovolnická akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!
bude třetí dubnovou sobotu probíhat i u nás

Černé skládky a volně pohozený odpad jsou jedním z trvalých
problémů znepříjemňujících
život občanů. Tuto skutečnost
si můžeme ověřit kromě jiného i na stránkách projektu
www.ZmapujTo.cz, který před
čtyřmi lety rozběhl brněnský
Spolek Ekosmák. Na základě
hlášení od občanů bylo na této
stránce doposud zaznamenáno více než sedm tisíc
černých skládek po celé ČR,
městskou část Brno-střed nevyjímaje.
V reakci na alarmující čísla se

Spolek Ekosmák pustil před třemi
lety do dobrovolnického projektu
a založil tradici hromadných úklidů. „Pro letošní rok jsme spojili
své síly s Českým svazem
ochránců přírody a budeme pod
společným názvem akce Ukliďme
svět, Ukliďme Česko usilovat o to,
aby z našich měst, obcí a přírody
zmizelo ještě více černých skládek a odpadků,“ informoval Miroslav Kubásek, zakladatel akce
Ukliďme Česko.
Letos má akce v Brně podporu
nejen společnosti SAKO Brno,
a.s., která zajistí likvidaci odpadů,
ale také všech úřadů městských

částí, které budou dobrovolníkům
distribuovat pytle a rukavice.
„Výzvu Ukliďte Česko loni vyslyšelo na třicet tisíc dobrovolníků.
A to je pro mě výborná zpráva,
že nám naše okolí není lhostejné.
V Brně se proto k této akci velice
rádi přidáme i letos,“ sdělil primátor statutárního města Petr Vokřál,
který za město převzal záštitu nad
akcí.
Letošní ročník Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2016, naplánovaný na sobotu 16. dubna, tak staví
na pevných základech a věří
v další úspěchy, především co se
rozsahu samotné akce a vytvo-

ření tradice každoročních jarních
úklidů týká. Významnou roli v tom
mohou opět hrát i obyvatelé městské části Brno-střed. Stačí když
si vyhradí třetí dubnovou sobotu
a zapojí se do akce. Registrace
účastníků probíhá prostřednictvím webových stránek projektu www.uklidmecesko.cz, kde se
dobrovolní sběrači odpadu
mohou přihlásit buď jako organizátoři místního úklidu a zorganizovat tak vlastní úklidovou akci,
nebo se připojí k některé z již založených skupin.


(rob)

Pas si lidé vyřídí i mimo trvalé bydliště.
Odbor správních činností MMB rozšířil úřední hodiny
Odbor správních činností Magistrátu města Brna rozšířil od
1.února úřední hodiny. Reaguje
tak na skutečnost, že od začátku
roku jsou účinné novely zákonů
o občanských průkazech a cestovních dokladech a očekává se
zvýšený počet žadatelů o vydání těchto dokladů.
Od začátku roku vstoupila v účinnost novela zákonů o občanských
průkazech a cestovních dokladech. Jednou z nejvýznamnějších
novinek je zrušení místní příslušnosti pro vydání nejen občanských průkazů, ale i pasů –
až dosud o cestovní doklad lidé

mohli požádat pouze v místě trvalého bydliště. Žádost o vydání
občanského průkazu či cestovního pasu je možné podat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou
působností (na jižní Moravě jsou
to kromě Brna města jako Kuřim,
Tišnov, Šlapanice, Blansko, Ivančice apod.). Zde si občan také
nový doklad vyzvedne. Pokud
v žádosti uvede pro vydání průkazu jiný úřad, bude tento úkon
zpoplatněn částkou 100 korun.
Lidem starším 70 let se občanské
průkazy nově vydávají s platností
na 35 let. V případě změny údajů
však budou muset žádat o nový
doklad.

Nechat vyřízení pasu na poslední
chvíli se od nynějška může prodražit. Žadatelům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí,
se ve lhůtě do šesti pracovních dnů
vydává cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let
(dětem a mládeži do 15 let s dobou
platnosti na pět let). Takový pas je
možné převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek činí
4 000 korun (u občanů mladších
15 let 2 000 korun).
Novela zákona zároveň ruší vydávání cestovních dokladů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti
na půl roku.
 (rob)

Úřední hodiny na
Odboru správních
činností MMB
(Husova 5) od
1. února 2016:
Pondělí 8–17 hod.
Úterý

7–12 hod.

Středa

8–17 hod. (pouze
pro objednané přes
internet do 18 hod.)

Čtvrtek 7–12 hod.
Pátek

8–12 hod.
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V Brně-střed se během Tříkrálové
sbírky vybralo téměř tři sta tisíc
Diecézní charita Brno vyjádřila poděkování všem koledníkům, vedoucím skupinek,
duchovním a dárcům za podporu Tříkrálové sbírky 2016.
Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo
22,3 milionu korun, což je téměř
o 1,3 milionu více než v loňském
roce. V Brně dárci darovali do
kasiček 1 916 949 Kč, což je
o 20 tisíc korun více než vloni.
A v městské části Brno-střed se
vykoledovalo 297 133 korun.
Tříkrálová sbírka je dlouhodobý
celostátní charitativní projekt
Charity Česká republika. Koná
se vždy první dva týdny v lednu

(1.–14. ledna), kdy dobrovolní
koledníci v kostýmech Tří králů
navštěvují se zapečetěnými
kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili
radost nou novinu o narození
Krista. Posláním sbírky je pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podpora charitního díla.
Tříkrálová sbírka má za sebou
šestnáctý ročník (2001–2016),
Nultý ročník proběhl v roce 2000
jen v olomoucké arcidiecézi.
Podpořené projekty v loňském
roce a přehled záměrů využití
letošního výtěžku naleznete na
webové adrese www.dchb.charita.cz.
 (rob)

Úřad práce Brno-město mění
adresu kontaktního pracoviště
S platností od 21. března 2016 dojde ke změně
adresy Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
Brno-město, Mojmírovo náměstí 67/10,
612 00 Brno.
Toto pracoviště zajišťuje následující služby: dávky
pro osoby se zdravotním postižením, dávky
v hmotné nouzi, sociální služby, příspěvek na péči.
Počínaje dnem 21. března 2016 bude dané
pracoviště přesunuto na novou adresu:
Křenová 111/25, 602 00 Brno, kde budou
pro klienty zajištěny zmíněné služby.
 (rob)

Názory zastupitelů

Co bude dál se zahradou Sušilových kolejí?
Někoho možná
zaujalo konstatování neplatnosti
smluv už skoro
10 let blokujících
pozemek mezi
ulicemi Klácelova, Údolní, Lerchova a náměstím Míru.
Připomeňme si tedy historii objektu až do dnešních dnů.
Zahrada Sušilových studentských
kolejí postavených v roce 1923
na Klácelově ulici sloužila za první
republiky pro rekreaci studentů
a jako zelinářská zahrada. Kolej
byla postavena iniciativou Dobročinného stavebního družstva
katolických domů studentských
SUŠIL v Brně. Během války byly
koleje zabrány pro účely německé
kriminální policie. Po válce byly
využívány československou lidovou armádou, která měla v budově posádku a v zahradě postavila
autoopravny. V šedesátých letech
byl v části zahrady u náměstí Míru
postaven objekt služeb se
samoobsluhou n. p. Potraviny
Brno, dnes Pramen – Brněnka.
Začátkem sedmdesátých let byla
budova kolejí předána brněnské
univerzitě. Autoopravny v zahradě

však byly dál využívány armádou
asi do roku 1994. Ještě v roce
1996 nechala vojenská správa
provést zaměření s dokumentací
skutečného stavu autodílen.
V roce 1996 se o využití nezastavěné části pozemku zajímali
majitelé Pramen – Brněnka pro
rozšíření služeb. V témže roce se
o využití budov autodílen zajímala
i MČ Brno-střed pro školství. Byla
totiž znovu zavedena 9letá školní
docházka a ZŠ nám. Míru 3 chy-
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běly prostory. Zajímaly se i další
subjekty, ale žádná z iniciativ
nedošla k naplnění.
V roce 2001 navrhovalo Občanské sdružení Masarykova čtvrť
(OSMČ) postavit na pozemku
veřejnou tělocvičnu využitelnou
zejména pro školy v okolí, neboť
všechny mají pro současné požadavky nevyhovující tělocvičny.
Předpokládalo se, že tělocvična
se zázemím by byla použitelná
i pro akce občanů. Protože se

nenašel nikdo ochotný tělocvičnu
ve prospěch všech provozovat,
navrhlo sdružení „Komunitní centrum pro všechny věkové kategorie obyvatel“. Iniciativa byla
podpořena MČ-BS a MMB. Ukázalo se však, že s MO jedná i společnost Lordschip a že už je
připraven návrh smlouvy, na
základě kterého měl vojenský
majetek přejít do vlastnictví developera. Běžnými úředními postupy
nebyla věc řešitelná. OSMČ proto
napsalo dopisy na MO, MŽP a další instituce. Jednalo s nimi a podařilo se vysvětlit, že cena pozemku
je pro vývoj Masarykovy čtvrti
nevyčíslitelná. Pozemek se
nachází v centru čtvrti, která nemá
žádné společenské zázemí. Na
konečné zastávce tramvaje u Kraví hory, v sousedství vysokoškolských kolejí a tří škol. Je tu tedy
jedinečná příležitost pro vybudování společenského centra. Tyto
argumenty podpořily znovu MMB
a MČ-BS. Ministerstvo obrany ČR
se na základě uvedených iniciativ
pro neziskové dobročinné využití
rozhodlo, že majetek městu prodá
za symbolickou cenu 15 mil. Kč.
Nakonec došlo ke zcela bezúplatnému převodu se sankcí 10 mil.Kč

Názory zastupitelů
uplatnitelnou po dobu 10 let.
Smlouvu schválilo ZMB dne 27.5.
2003 a o měsíc později podepsal
primátor.
Město svěřilo majetek MČ-BS.
Vedoucí představitelé ale zapomněli na dané sliby. Magistrát se
zpracovateli urbanistických studií
posunul věc do jiné roviny a provedl změnu ÚP ve prospěch bytové zástavby. MČ-BS umožnila
podnikatelský záměr a v roce
2006 pronajala majetek developerskému uskupení WILSON

PROPERITY. Z daru 5 500 m2
pozemku zbyl příslib 350 m2
podlažní plochy pro občanský
klub v suterénu šestipodlažního
polyfunkčního domu.
Zjevná nepravost vzbudila nevoli
a v roce 2007 byla podána trestní
oznámení. Po neuvěřitelných
právních dohadech a soudních
průtazích kolem placení pokuty,
souzení starostky a neplatnosti
smluv jsme od 25. 1. 2016 znovu
na počátku. Rada MČ-BS na
základě nezbytných posouzení

a konzultací konstatovala neplatnost smluv s developery.
Patřím také k těm, kteří iniciativou
pozemek pro město získali. Jsem
obeznámen s náměty OSMČ, které vychází z průzkumu mezi občany v roce 2001. Anketa vyhlášená
radnicí v roce 2011 a prodlužovaná
až do konce roku 2013 jen potvrdila trend uplatňovaný místními
občany: 1213 hlasů pro neziskový
sektor, 481 hlasů pro centrum volného času a 78 hlasů pro rekonstrukci
stávajících
budov.

V souhrnu tedy, v anketě sestavené tak, že se hlasy pro neziskové
využití rozptýlily, 67 % hlasujících
potvrdilo názory průzkumu z roku
2001. Myslím si tedy, že by měl být
co nejdřív realizován občanský
klub, na jehož vybudování by se
mohli podílet i sami občané, a služby. Eviduji už asi 10 lidí i mimo
OSMČ, kteří projevili zájem o brigádu. Jsem ochoten jim pomoci.

Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel MČ Brno-střed
(KDU-ČSL)

Vaše starosti na hlavy úředníků!
K tomuto příspěvku mě inspirovala
aktivní
paní ze Starého
Brna, která se
zajímala o zlepšení
úklidu
v lokalitě mezi
Poříčí a Hybešovou. Přesně takovou iniciativu od lidí vítáme
a potřebujeme ji. Jen bych všem
doporučil ji lépe zacílit – paní oslovila opozičního zastupitele, který
ale může mít tendenci z daného
spíše dělat politikum. Efektivně
jej však vyřešit je věc jiná.
Když jsem se o věci dozvěděl,
hned jsem námět přeposlal
vedoucímu příslušného odboru
a druhý den jsem měl jeho odpověď s návrhem řešení. Co tím chci
říci? Pro občany je nejlepší,
když se obracejí přímo na úředníky, co danou věc mají na starosti. Co si budeme povídat – my
zastupitelé neuděláme nic jiného,
než že podnět tohoto typu stejně
přepošleme těmto kompetentním
a zkušeným lidem, pro něž je to
„každodenní chléb“. K brzkému
vyřízení vaší starosti je přímá cesta vždy nejlepší. Pokud vás bolí
záda, navštívíte také nejdřív lékaře a nejdete za členem dozorčí
rady nemocnice. Pokud je na vás
úředník hrubý nebo řádně nereaguje, je zcela na místě toto ohodnotit v anonymní anketě nově
zavedeného projektu Dobrý úřad
nebo si stěžovat tajemníkovi celého úřadu (vstřícný pan Petr Štika)
nebo zastupitelům.
Ukažme si právě na problému
úklidu, jak přispět ke zlepšení své-

ho okolí. Uklízení odpadků (navíc
v centru několikasettisícového
města) je skoro nekonečný boj
s větrnými mlýny. (Nevychovaní)
lidé jako by si neuvědomovali, že
každý odhozený obal od sušenek
nebo cigaretový špaček znamená
zase o něco méně rekonstruovaného chodníku, nového hřiště
nebo květinového záhonu. A jedno musím připomínat opakovaně:
po bývalém vedení radnice jsme
přebírali rozpočet OŽP s minusem cca 17 milionů a doslova se
modlili, aby nesněžilo – jinak by
se deficit zvyšoval. V loňském
roce jsme i z tohoto důvodu požádali město Brno o zvýšení příspěvku na úklid historického
centra o 13 mil., protože zatímco
nároky na uklizenost se zvyšují
(městská část dostává do své
péče další plochy a mobiliář), příspěvek zůstává již řadu let na stejné úrovni.
Každopádně chybí-li vám někde
koš nebo je špatně vyvážen,
kontaktujte náš Odbor životního
prostředí na Měnínské (dr. Studénková, tel.: 542 526 152). Neznám milejší úředníky, než jsou na
tomto odboru, a bezpochyby se
vám pokusí pomoci nebo alespoň
vysvětlí, v čem je zakopán pes.
Kupříkladu u zvýšení počtu košů
narážíme i na to, že s úklidovými
firmami je objem prací sjednán
dopředu a na základě zadání
veřejné zakázky, tedy zvýšení
objemu prací s finančním plněním
je možné pouze do určité míry.
Nebo u pracovníků placených
Úřadem práce v rámci veřejně
prospěšných prací (ony úklidové

Na můj podnět byly nejdříve na Vsetínské umístěny tyto kontejnery,
a když jsem se následně zmínil, že ten na plasty bývá brzy plný,
SAKO ochotně přidalo další nádobu. Proč by se to stejné nepodařilo
i vám?
čety ve žlutých bundách) těžko
dopředu odhadnete, jak je který
svědomitý. Pokud však shledáte
v jejich počínání závady, opět se,
prosím, obraťte na náš OŽP.
Barevné kontejnery na recyklovaný odpad nespadají do správy
městské části, nýbrž firmy SAKO
– tedy pokud je přeplněný nebo
je kolem něho nepořádek,
obraťte se, prosím, na jejich dispečink (dispecink@sako.cz); můžete si stáhnout do mobilního
telefonu i jejich speciální aplikaci,
která plné nádoby hlásí okamžitě.
Často vyhoví i tím, že zvýší frekvenci svozu nebo doplní další
nádobu. Pokud vám naopak nádoby na tříděný odpad někde
zcela chybějí, kontaktujte
Mgr.Fialovou z brněnského magistrátu (fialova.ivana@brno.cz),
která to má na starosti.
Iniciativě se však meze nekladou:
z toho, že kudy chodím, tam sbí-

rám odpadky, si má přítelkyně už
dělá legraci. Na frekventované
cestě podél Bauhausu u Polní
scházely koše – napsal jsem
vedení obchodu a za pár týdnů
tam byly hned tři; ke cti Bauhausu
slouží, že se o ně nadále stará
a vynáší je. Postrádal jsem stromy
v prázdných místech na chodníku
na ul. Bidláky, ozval jsem se vlastníkovi – OHL ŽS – a po několika
měsících se tam objevily. Každý
z nás se může přidat k akci Ukliďme Česko, která nás letos čeká
16. dubna. Opravdu nebojme se
zeptat či poprosit – a když
neuspějeme napoprvé, třeba se
to podaří příště. Jak praví Bible:
tlučte (ne úředníky!) a bude vám
otevřeno. Radnice Brno-střed je
vám však otevřena již nyní...


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

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

Co tady bylo…
Přemýšlím a vzpomínám, když
chodím po Hybešově ulici za
nákupy nebo čekám na tramvaj.
Pokouším se alespoň v útržcích
zmapovat, jaká byla tato obytná,
dopravní a obchodní tepna v době
mého dětství. Vždyť zde žiji od
svých pěti let. A obracím se
s prosbou na všechny případné
pamětníky, kteří by mohli přidat
kamínek do mozaiky mých vzpomínek. Společná paměť obyvatel
každého kousku města je součástí jeho paměti celkové. Předem děkuji a těším se. Kontaktní
adresa je v redakci.
Do Brna jsme se přestěhovali
z Prahy v prosinci 1945. Válku
jsme prožili v Praze, ale maminka
se chtěla vrátit do svého rodného
města, dokonce i já jsem se
musela v dubnu 1941 narodit
v Brně, maminka nechtěla „Pražandu“. Bydlely jsme u maminčiny
starší sestry Andy v Králově Poli.
Po válce se rodičům podařilo
vyměnit pražskou garsoniéru
(Mošnova 4 v Košířích) za jednopokojový byt v tehdejší ulici Antonína Nováka č. 7 (dnes Leitnerova), v pátém poschodí, pro
maminku malý zázrak v podobě
ústředního topení, balkonu
a vyhlídky do zahrady a na Špilberk. Naším domem tehdy končil
domovní blok. Ve vedlejším domě
s číslem 5 bydlela maminčina nej-

starší sestra Lina s mužem Rajmundem Grégrem, který v domě
dělal správce a měl tam i malou
stolařskou dílnu. Bohužel, než
jsme se přistěhovali do Brna my,
vyměnili svůj domovnický byt za
větší v Bezručově ulici č. 7.
Naštěstí to bylo prakticky za
rohem. Než se nám podařilo
všechno zařídit a připravit k přesunu, tatínek u nich bydlel. Pokud
si vzpomínám, měl herecké
angažmá v Divadle mladých,
ostatně v Bystřici pod Hostýnem,
odkud pocházel, léta ochotničil,
hrál i režíroval a v tamním Sokole
se také s maminkou poznali.
A mne zapřáhl v divadle v mých
pěti letech. Ale to je jiná kapitola.
Maminka zdědila po své matce
nadání pro ruční práce a našla si
uplatnění v hračkářství naproti
nádraží, vedle kina Čas. Už tam
samozřejmě není (majitelka se
jmenovala Nastěnka). Šila pro ně
překrásné loutky, celé výbavy pro
panenky, škrabošky na maškarní
plesy, medvídky a jiné hračky. A já
si s nimi nesměla hrát. Až jsem
byla větší, musela jsem taky
pomáhat: vystřihovat otvory pro
oči ve škraboškách a zapichovat
oči medvídkům. Měli jsme doma
celé svazky skleněných očiček na
drátku. V plesové sezoně chodila
pro hotové výrobky prodavačka
i dvakrát denně. Nevím, jak byla

maminčina práce placená, ale
byla velice hrdá, že si vyšila na
rádio. To možná nasměrovalo i mé
budoucí zaměření, poslouchali
jsme celé dny.
Aby se maminka mohla věnovat
práci a domácnosti, přihlásila mě
do mateřské školy. Byla v zahradě
pozdější zubní kliniky (původně
židovské gymnázium), vchod byl
vedle kina Mír, chodilo se do ní
úzkou cestičkou podél zdi. Na
krku jsem nosívala háčkovanou
taštičku se svačinou, ta se tenkrát
ve školce nedávala. Chodila jsem
sama – nikde se nepřecházelo,
provoz byl slabý – hlavně tramvaje, aut moc nejezdilo. Cestou po
Novákově jsem míjela obuvnictví
pana Theodora Lipky, na rohu
byla mlékárna, kam se mléko ještě dodávalo ve velkých konvích.
Lahve měly nástup později.
V domě s mlékárnou bydlel kominík pan Anderle. Za rohem
v Hybešově ulici směrem k nádraží byla cukrárna, vedle holičství,
mandl, papírnictví, řeznictví
a uzenářství, na rohu Hybešovy
a Bezručovy velká drogerie, na
protějším rohu potraviny a lahůdky pana Vlčka (později Včela).
Naproti bloku domů Hybešova 35–39 byla řada malých
domků. V nárožním byly jesle,
kam se tehdy dávaly děti už od
2 měsíců, z toho byla moje

maminka velice rozzlobená.
Sestry vozily sedící batolata na
vycházku po šesti v kočárku,
vždycky tři naproti sobě. Roh
objektu tvořila malá zahrada s jedním šeříkem, tam malá miminka
za pěkného počasí spávala. Vedle
jeslí měl řeznictví pan Kremláček.
Vzpomínám si ještě, že poblíž
směrem k nádraží byla hospoda,
kam se scházelo po příkrých
schodech. V blízkém sousedství,
snad jako protiváha, byl obchůdek
pana Kaňáka s minerálkami. Na
konci ulice pak měl kamenictví
pan Karel Racek, na reklamě bylo
uvedeno „mistr kamenický“. Na
protější straně ulice směrem
k Novým sadům byla lékárna
pana Čižmáře. V lázních na
Nových sadech se často sešlo půl
domu, teplá voda tekla jen občas,
nebylo uhlí, a tak jsme chodili za
hygienou do veřejných lázní. Od
svých sedmi let jsem v banálních
případech (nachlazení, očkování,
různá potvrzení atd.) chodila
sama i k lékaři na Mendlovo
náměstí, kde měl ordinaci pan
doktor Skryja. V nárožním domě
Hybešova-Bezručova ordinoval
pan doktor Born, k němu jsme
s maminkou chodily se svými častými angínami. A poštu roznášel
listonoš pan Churý v šedé pláštěnce.

Jana Čipáková

dování bezplatných toalet, by bylo
nejen projevem sociálního cítění
hodným 21. století, a též že toto
by to celkově pomohlo městům
v čistotě.
Jak trefně pravil August von Kotzebue, německý dramatik: Není
ukrutnějšího zvířete nad člověka
bez soucitu.
V některých zemích mohou bezdomovci prý chodit zdarma na
WC na policii. Co třeba do časů
vybudování městských WC, že by
mohli potřební spoluobčané chodit zdarma na služebny městské
policie? Vím, že by bylo ideální
kdyby v Brně (ani jinde) žádní
bezdomovci nebyli! Nicméně to

asi není v nejbližších letech uskutečnitelné, avšak zabezpečit
(nejen to známé politické „pokusit
se zabezpečit“) alespoň svobodný přístup k toaletám , by pro naše
města (možná i za pomoci krajských samospráv) mohlo být
důležitým a hlavně reálným cílem.
Tím samozřejmě netvrdím, že
v Brně nejsou jiné sociální problémy. Zmíněná bezplatná WC by přirozeně mohli použít i ostatní
občané – abych předešel dotazům,
jak se to bude kontrolovat, zda je
někdo skutečně bezdomovcem.

JUDr. Petr Kolman,
středo-brněnský
VŠ pedagog a právník

Svobodný přístup k WC
Přednáším konstruktivní návrh –
myslím, že by se v centrech statutárních měst (tedy i v naší milované MČ Brno-střed) měly
vybudovat bezplatné WC pro bezdomovce a sociálně slabé obyvatele. No řekněte sami, páni radní,
kam má jít (slušnější) člověk bez
domova na toaletu? Někdo si říká,
to se mi nemůže nikdy stát, pozor,
na ulici může skončit každý z nás
– stoupá i počet bezdomovců
s VŠ a VOŠ vzděláním. Kdyby šel
bezdomovec jen čtyřikrát denně
na placené WC po 10 korunách,
tak je to cca 1 200 měsíčně – jen
za WC!!! Takový člověk z povahy
věci nemůže jít na toaletu v práci

či doma, jako my šťastnější. Můžeme se pak divit znečišťování
našich měst?
K čemu jsou pokuty za znečišťování veřejných prostranství, když
je soudnému člověku jasné, že ji
bezdomovec či bezdomovkyně
z povahy věci nemá z čeho zaplatit.
Před časem jsem viděl v centru
Brna močit bezdomovce, strážník
MP ho napomínal, a bezdomovec
jen rezignovaně pravil: „A kam
mám jako jít – domů?“ A strážník
ještě rezignovaněji odpověděl –
to není moje starost, ale zde močit
nemůžete…
Myslím, že výše navržené vybu-

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese
zodpovědnost za její obsah.
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Rozhovor

Šimon Ryšavý: Doufám, že se autoři nikdy nevyčerpají
a nakladatelé neunaví…
Povídání se Šimonem Ryšavým o knihách a věcech
kolem nich jsme začali debatou nad některými výroky, kterými známé osobnosti charakterizovaly knihu. Karel
Čapek před více než osmdesáti lety napsal: Kniha je nejmocnější zbraní národa.
Národ, který si váží knih, váží
si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud
bude mít svou literaturu. Kniha je zrcadlo: jestliže do ní
nakoukne opice, nemůže z ní
ovšem vyhlížet apoštol –
napsal před více než dvěma
stovkami let německý učenec
a aforista Georg Christoph
Lichtenberg. A do třetice náš
Učitel národů, jehož 424. výročí narození si 28. března připomínáme: Knihy jako nejlepší přátelé s námi rády
rozmlouvají, upřímně a bez
přetvářky hovoří, dávají nám
návody, povzbuzují nás, utěšují nás a předvádějí i věci
našemu zraku velmi vzdálené.
Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih!

Co se vybaví vám, když se
řekne – kniha?
Se všemi rčeními se nedá než
souhlasit. Myslím si, že zejména
slova Karla Čapka jsou v dnešní
době nanejvýš živá. Já ale nebudu nikterak patetický. Když se
řekne „kniha“, většinou se mi
vybaví staré křeslo, lampa, jež
tlumeně lenošku osvětluje,
a v křesle čtenář, který je
s napětím vložen do děje knihy.
A ta kniha, kterou čte, je Sherlock Holmes. Postava ge niálního detektiva z povídek
a románů Sira Arthura Conana
Doyla popíjí dobrý drink a obklopuje ji oblak voňavého dýmu
z pověstné lulky. I knihy mají
svoji vůni. Myslím si, že vůni
otevřené knihy nemůže nic
nahradit.

Jakou knížku jste přečetl
jako první?
Nevím, jestli to byla úplně první

kniha, ale nejživější vzpomínku
z raného čtení mám na knihu
Pět neděl v baloně od Julese
Verna. Tento příběh ve mně
zanechal hlubokou stopu
a ovlivnil mě natolik, že jsem
stával netrpělivě ve veřejné
knihovně a čekal, až některý
čtenář vrátí „verneovku“. A hned
jsem po ní dychtivě sáhl...

Jaká je vaše nejmilejší
kniha? A proč?
Život a podivná dobrodružství
Robinsona Crusoa, námořníka
zYorku, od Daniela Defoa. V této
knize nalezne čtenář vše. Četl
jsem ji snad pětkrát a pokaždé
se mi líbila více a více. Tady
nezbývá než souhlasit opět
s aforistou Lichtenbergem, který
napsal: bezpečným znakem
dobré knihy je, že se nám líbí
o to víc, o co jsme starší.

Proč jste se stal tím, čím
jste? A čím vlastně jste?
Odpověď je zakódovaná už
v předešlém. Kniha a čtení se
staly „mou potravou“ již v dětství, a proto jsem začal navštěvovat Knihkupeckou školu
v Luhačovicích. To byla krásná
doba (úsměv). A postupně se
ze mě stal knihkupec, nakladatel a v posledních deseti letech
ještě kavárník a galerista...

Čtou se knihy?
Nevěřte škarohlídům, že se knihy nečtou. O knihy je zájem
a noví čtenáři se pořád rodí. Jen
ty ceny nejsou již tak mírné, aby
si každý mohl dovolit knihu koupit, a proto spousta lidí chodí do
knihoven. Jsme národ čtenářů,
to nám nikdo nemůže vzít! Problematika prodeje knih je ale
otázka na celý jeden rozhovor.
Opakuji se, ale pro nakupujícího
je dost rozhodující právě ta
cena.

Profil
O kom, nebo o čem byste
chtěl napsat, co byste
ještě chtěl vydat?
To si většinou drží nakladatel
pod pokličkou. Ale chtěl bych
ještě vydat několik knih o krásném městě, o městě, které mám
rád a které je studnicí kultury.
O mém Brně.

Vaším oblíbeným
i autorským tématem jsou
legionáři. Proč to
připomínat?
Legionáři... to je úsek historie
našeho národa, na který musíme být velmi hrdi. Měli bychom
si je i více připomínat. Bez jejich
odvahy a odhodlání by se naše
republika rodila těžko, přetěžko.

Platí ještě pořád, že je
březen měsícem knihy?
Pro čtenáře je vlastně každý
měsíc svátkem knihy. Každý den
vychází nějaká nová. A kdo má
knihy rád, může mít svátek každodenně (úsměv). Jen si tak pod
vousy říkám, co bude, až se
všichni autoři vyčerpají a nakladatelé unaví... Doufám, že to
nikdy nenastane.

Je z vašeho pohledu Brno
macešské ke kultuře?
Nemyslím, jen se musí autor
a nakladatel snažit o získání
grantů či pobídek. Město Brno
v posledním roce na kulturu přidalo dost peněz.



Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Šimon Ryšavý se narodil 13.května
1957 v Uherském Hradišti. Po absolvování Knihkupecké školy v Luhačovicích a vojenské službě nastoupil
v roce 1978 v Brně do podniku Kniha – cizojazyčná literatura. Nejdříve
jako knihkupec, od roku 1982 jako
vedoucí. V roce 1991 založil vlastní
knihkupectví a nakladatelství, galerii
a kavárnu. Je spoluzakladatelem
a místopředsedou občanského
sdružení Odkaz legionářů a odboje
v naší vlasti, spolupořadatelem
mezinárodní soutěže Co víš o československých legionářích a sportovní soutěže Zborovský závod.
Vydal již více než tři sta publikací
se zaměřením na Brno a jihomoravský region, soustřeďuje se i na
vydávání básnických prvotin a spolupracuje s mnoha odbojovými
organizacemi. Je členem Československé obce legionářské a Českého
svazu bojovníků za svobodu. Vydal
již více než třicet knih se zaměřením
na československé legionáře a protifašistický odboj. Ve své galerii
a kavárně uspořádal na čtyři stovky
výstav, velké množství přednášek
o legionářích a odboji, pořádá cykly
dalších přednášek, autorských čtení
a vernisáží. Je nositelem Ceny Jihomoravského kraje za přínos v oblasti
literatury, mnohonásobnou Osobností města Brna, nositelem ceny
Český patriot – Mecenáš české historie a v loňském roce byl oceněn
Bronzovou pamětní medailí za
mimořádné zásluhy při prohlubování literární osvěty o osudech českých vlastenců. Je aktivní i ve veřejném životě, působí mj. jako
místopředseda kulturní komise
Rady města Brna. Má to štěstí, že
jeho profese je i jeho koníčkem.
K zájmům Šimona Ryšavého patří
legionářská témata, československý odboj a knihy. Rád také cestuje
a jezdí na kole.
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Inzerce

NOVÉ BISTRO
CHUTNĚ, KVALITNĚ
A BEZ ČEKÁNÍ

Nádražní 4, Brno
OBJEDNÁVKY ROZVOZU: 602 229 000, 547 229 000

MVDr. Lubomír Hošek a kol.
Vám nabízí ǀeƚerŝŶĄrŶí ƐluǎbǇǀŶŽǀĢ
ŽƚĞǀƎĞŶĠordinaci na adrese:
Leitnerova 14, rnoͲƐtƎed
tel.: 515 548 224, 774 419 454
ordinaēní doba : ƉoͲƉĄ 8Ͳ12 14Ͳ18
www.hosek-vet.cz
Pohotovost non-stop: Gellnerova 8, Brno-Jundrov
tel.: 530 340 824, 603 103 377

www.quickbistro.cz
prevencevmobilu.cz

Občas přĳdu na poslední chvíli, ale
prevence v mobilu mi chodí včas!
Př
zasílat SMS k preventivním prohlídkám ZDARMA.

Þ www.cpzp.cz

kód pojišťovny

205

Rašino a.s. autorizovaný
ný servis Ford
tWâIPEOâTFSWJT'PSE.PUPSDSBGU LPNQMFYOÓQSPIMÓELBWP[JEMB
ÓQSPIIMÓELBWP[[JEMB 
 WâNŞOBPMFKFBPMFKPWÏIPmMUSV WâNŞOBW[EVDIPWÏIPmMUSV
[EVDIIPWÏIPmMUUSV 
tQSBWJEFMOÏTFSWJTOÓQSPIMÓELZ
tPQSBWZWP[ƉW[ÈSVDFJQPIBWÈSJJ
tQP[ÈSVŘOÓTFSWJT
tLPNQMFUOÓ[BKJÝUŞOÓ45,
tLQSPIMÓELÈNCF[QMBUOÏNZUÓWP[V

www.pohrby.cz

16
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2016

Objednávky telefonicky, emailem nebo přes web www.ford-rasino.cz
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Inzerce

Nově otevřená prodejna na ulici Masarykova v Brně!
Přijďte ochutnat zdarma tradiční slovenské speciality.
Máte chuť zakrojit si poctivou gazdovskou slaninku nebo opravdu čerstvý ovčí sýr?
Přinášíme na Váš stůl nejoblíbenější slovenské speciality a farmářské produkty,
které v běžných obchodech nenajdete. Díky zachování tradičních postupů,
děděných z generace na generaci, Vám nabízíme výrobky,
jež si uchovaly svoji původní a nezaměnitelnou chuť.

Tu pravou chuť Slovenska najdete u nás!

www.bacovske syry.eu
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Inzerce

STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

založeno 1991

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

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

PŘ

tel.: 737 171 367

IJE
a o DEM
dv E Z
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e MA

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

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

PRAČKA

ZWY61205WA

Tel.: 604 850 396

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

zaluzie.hanak@seznam.cz
Specialista na prodej a pronájem Vašich nemovitostí
- ocenění nemovitostí
- profesionální servis

6 990 Kč
DOPRAVA ZDARMA

CHLADSERVIS.CZ

- prodej za nejvyšší cenu na trhu
- prodej VIP klientele

Ing. Tomáš Matras
jednatel společnosti
volejte
777 119 898

tady jsme doma
Otevřen pátý Senior Park
v Medlově u Brna.
Bezbariérové byty 1+kk, 2+kk
v jednopodlažní budově za dostupné ceny.
Možnost zahrádky i domácího mazlíčka.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT.
Medlov 280
664 66 okr. Brno-venkov

605 590 001
www.senior-park.cz
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www.audio3.cz
Novinky i rarity pro hudební
IDMQåPHNU\]DVNYěOpFHQ\
9ìEěU]WpPěőWLWXOţ
2VREQtRGEěU\Y%UQě
Tel./Fax: 549 216 553, GSM: 739 068 522
E-mail: dasa.zednikova@audio3.cz
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Volný čas
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Volný čas

20
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2016

Volný čas

Brněnské Dětské Divadlo pořádá konkurz
Konkurz Brněnského Dětského
Divadla se uskuteční dne
8. května 2016 v Divadle Bolka
Polívky na Jakubském náměstí 5 od 9.00 do 17.00 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti
s různými zájmy ve věku od 8
do 15 let, resp. mládež do 18 let.
Brněnské dětské divadlo je dětský
divadelní soubor, který se ve
všech oblastech své výchovně
umělecko-dramatické činnosti
zaměřuje na aktivní zapojení dětí
různého věku již od samého
počátku přípravy každé jednotlivé
divadelní inscenace. Děti, které
konkurzem úspěšně projdou, se
mohou již zúčastnit letního sou-

středění, které se koná v termínu
od 30. 7. 2016 do 13. 8. 2016
v RS Hálův mlýn.
Brněnské dětské divadlo od svého založení v roce 2009 doposud
uvedlo, převážně v prostorách
sklepní scény Divadla Husa na
provázku, mimo jiné, tyto inscenace: Baron Trenck (starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš),
Lesní láska (scénář Milan Uhde,
hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová), Sachsiáda (středověké frašky, Hans Sachs, režie:
Vítězslav Větrovec), Chudák Choma a víčkový Vij (podle povídky
N. V. Gogola, scénář a režie:
Simona Nyitrayová), Rozhádaná
abeceda (o šikaně na ZŠ, scénář

„Naše zázemí je vždy na sportovním hřišti, nebo areálu
koupaliště. Tréninky plavání
probíhají 1҂–2҂ denně.
Připravovaný program zahrnuje
spoustu dalších aktivit např.
celotáborová tematická hra
o ceny, tanec ve vodě, závody
na člunech, karneval, kreativní
odpoledne s malováním na obličej, hravé dopoledne s kluby
České unie sportu,“ zvou pořa-

datelé. Na táborech je zajištěna
plná penze. Děti dostanou po
ranním plavání svačinku, po
dopoledním programu oběd
v restauraci a po odpoledním
plavání zase svačinku. Svačinky
budou vždy odpovídat zdravé
vyvážené stravě. „Snažíme se
tím vést děti ke zdravému životnímu stylu. Nejen sportem, ale
také jídlem,“ dodává Radim
Vítek z plavecké školy.
Více informací naleznete na
webových stránkách www.plaveckaskolabrno.cz.



osobnosti, čímž divadlo svým
dílem přispívá ke znovuobnovení
tradice, ve které se o městě Brně
vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem divadla je
vznik inscenací na co nejvyšší
možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.
Přihlásit se k účasti na konkurzu
a další informace lze získat
nejlépe na e-mailové adrese:
detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky
na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci Brněnského
dětského divadla najdete také na
webu www.brdd.cz.

(rob)

Přivítejte jaro na Lipce

Plavecká škola zve
na Léto s velrybou
Pro letošní letní prázdniny připravila Plavecká škola Brno
sedm týdnů příměstských
táborů v Kohoutovicích.
A nově také šest termínů na
Kraví hoře a dva v Zábrdovicích.

a režie: Michaela Rotterová), Bajky dell’arte (moudra, která stále
platí, režie: Aleš Kučera), Čekání
na život… a začínáme znovu
(z aktuálního života, může se to
stát i vám, scénář a režie: Eva Lietavová).
Brněnské dětské divadlo se snaží
volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na
provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To
znamená, že jde o kontinuální,
víceletou uměleckou přípravu
a získané znalosti či dovednosti
budou dětmi dále využívány
i v dalším běžném životě. Z této
činnosti mohou v budoucnu také
vzejít i další výrazné umělecké

(rob)

Jaro už ťuká na dveře a s ním
i jedna velikonoční akce Lipky,
která dětem i dospělým připomene některé tradice a oslaví probouzející se přírodu. Přijměte
pozvání na Zelený čtvrtek na pracoviště Lipky Lipová!
Zelený čtvrtek, který letos připadá
na 24. března, můžete oslavit spolu
s dětmi již tradičně na Lipce – na
pracovišti Lipová sídlícím v BrněPisárkách (Lipová 20). Společně
s dětmi si nazdobíte kraslice pomocí vosku, papírových stužek či bavlnek, vyrobíte si stojánek na vajíčka
z filcu a zasejete si semínka
různých bylinek, které pak budete
moci využít doma v kuchyni. Nebudou chybět ani dílničky o právě se
probouzející přírodě, ve kterých se
dozvíte zajímavosti o zlatohlávcích
a právě rašících keřích. „Ochutnáme také tradiční pučálku, tedy

naklíčený opečený hrách, a kluky
i holky naučíme plést pomlázky.
Pokud bude hezké počasí, program
bude probíhat také venku, kde po
vyřešení několika úkolů odhalíte
tajemství naší přírodní zahrady,“
vyjmenovává části programu organizátorka Blanka Jírů z Lipky. Program bude probíhat od 9.30 do 14
hodin, každý příchozí by si měl
donést vařená, případně vyfouknutá vajíčka a přezůvky.
V sobotu 9. dubna se rodiče s dětmi mohou vypravit na výlet do nedalekých Soběšic a navštívit
pracoviště Lipky Jezírko. Tam
bude od 10 do 15 hodin probíhat
další velmi oblíbená akce Otvírání
studánek. Více informací o jarních
akcích Lipky i nabídku letních táborů najdete na www.lipka.cz.

Mgr. Kateřina Vítková,
Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání

Horská dráha na Brněnském Lunaparku se rozjede již posedmé
Jak už je v Brně dobrým zvykem, i letos oživí jarní atmosféru brněnských kaváren festival Brněnský Lunapark aneb
Divadlo ke kávě.
Již sedmý ročník tohoto divadelního festivalu začne 15. března
a potrvá až do 28. dubna. Hlavní
myšlenkou festivalu je představit
nezávislé brněnské divadelní soubory v uvolněném prostředí kaváren, které po celý rok nabízejí kul-

turní program. Servírovat se
nebude jen „divadlo ke kávě“, ale
také bohaté hudební zážitky
v doprovodném programu.
V lunaparkovém menu se opět
objeví dobře známé nezávislé
divadelní soubory s programem
pro děti i dospělé. V hojném počtu
bude zastoupen oblíbený fenomén poslední doby, kterým je
impro, tedy improvizované představení. Nebudou chybět ani premiérová představení. To vše se

bude odehrávat v oblíbených
brněnských kavárnách, které
běžně dávají prostor kulturním
akcím a podporují kulturní dění.
Festival každoročně boří bariéru
mezi návštěvníky a divadly, divadly a kavárnami, kavárnami
a hudebníky. Nabízí možnost si
užít divadelní představení v uvolněném prostředí, které uvítají
i návštěvníci, kteří do divadla běžně nechodí. Díky skvělé atmosféře jsou večery Brněnského

Lunaparku skvělým zpříjemněním pracovního týdne. Festival
pořádá nezisková organizace Kulturárium ve spolupráci se studenty Ústavu hudební vědy, Filozofické fakulty.
Zahájení festivalu proběhne
15. března. Večery začínají vždy
v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.
Přesný program naleznete na
www.brnensky-lunapark.cz/ a na
www.facebook.com/brnenskylunapark
 (rob)
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Volný čas

Lužánky myslí na léto i v zimě

Přestože se může zdát, že léto
je ještě na míle daleko, mnozí
rodiče již teď řeší, jak děti zabavit během dvouměsíčních
prázdnin, když sami nemají tak
dlouhou dovolenou a babičky
nejsou k dispozici.
Na webových stránkách Střediska

volného času Lužánky lze od
začátku února nalézt kompletní
nabídku letních táborů na léto 2016
a možnost rovnou se přihlásit. A je
opravdu z čeho vybírat. Na všech
deseti pracovištích SVČ Lužánky
je připraveno přes 200 táborů
s různorodou tématikou pro děti od
těch nejmenších až po teenagery.

V letní nabídce je cca čtyřicet
klasických pobytových táborů
a kolem stosedmdesáti příměstských táborů. Lze zde také nalézt
i další letní aktivity jako například
rukodělné kurzy pro dospělé, cvičení jógy, miniškolku Maceška
a hlídání dětí Kulička s pestrým
doprovodným programem.

Každý rok je o letní nabídku SVČ
Lužánky velký zájem a některé
tábory se v prvních dnech plní
rychlostí blesku. Proto je důležité,
aby rodiče na nic nečekali a své
dítě přihlásili na tábor co nejdříve,
dokud si ještě mohou bez omezení vybírat. „Každoročním hitem
jsou příměstské tábory Cirkusu
LeGrando, kde si děti celý týden
zkoušejí v cirkusovém šapitó kejkle a artistické dovednosti. Na konci týdne mohou rodiče a přátelé
zhlédnout pravé cirkusové představení, ve kterém mladí artisté
vystoupí,“ komentuje jeden z nejoblíbenějších příměstských táborů Milena Bogdálková.
Na webových stránkách Lužánek
www.luzanky.cz se dají prázdninové aktivity pro děti vybírat podle
zaměření a věku dětí. U každého
tábora jsou podrobné informace,
kde se lze přihlásit, cena a další
detaily.
 (rob)

V zoo čekají, jaké tajemství vydá medvědí brloh
Čtyři roky po narození Kuby
a Tobyho – prvních mláďat
medvědů
kamčatských
v brněnské zoo – se z brlohu
vyhloubeného samcem Jelizarem ozývají zvuky, které napovídají, že samice Kamčatka
opět porodila. Počet mláďat
bude tajemstvím až do doby,
než je matka vyvede do výběhu. Samec teď tráví většinu
času v zázemí výběhu, protože
Kamčatka mu dala jasně najevo, že ho teď v blízkosti mláděte
nechce.

„Zatím to podle zvuků z brlohu
vypadá, že mládě je jedno, ale to
se definitivně potvrdí až na jaře,“
uvedl chovatel medvědů brněnské zoo Milan Šebesta. První
medvíďata se narodila v lednu
2012 ve speciálním porodním
boxu monitorovaném kamerou,
který je součástí zázemí expozice. V přírodě se o medvíďata stará
pouze samice, proto jsme při
prvním porodu nechtěli riskovat,
že by jim Jelizar mohl ublížit. Venkovní výběh jsme rozdělili plotem
na dvě části, do jedné jsme umístili samce a do druhé samici s mláďaty. Medvědí pár jsme opět spojili
po odjezdu Kuby a Tobyho do zoo

Samec Jelizar
na Ukrajině v listopadu 2014.
Nejen naši chovatelé, ale
i návštěvníci pozorovali v minulém
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roce páření Kamčatky a Jelizara
a dalo se tedy předpokládat, že
bude samice březí. Tentokrát jsme

se rozhodli samce od samice
neoddělovat a nechat vše zcela
v jejich režii. Velikost výběhu
a jeho přírodní ráz umožňuje
medvědům využít jejich přirozenou schopnost vyhrabávat si různé úkryty. Jelizar si za první rok
vyhloubil vlastní brloh, do kterého
se ukládal k zimnímu odpočinku
a po spojení s Kamčatkou ho zvětšil tak, aby se do něho vešli oba.
Kamčatka si toto přírodní prostředí vybrala pro svůj druhý porod
a Jelizara velmi razantně vykázala do patřičné vzdálenosti. Ale
věříme, že se budou o své potomky starat s Jelizarem společně.
„Umístění odrostlých mláďat
u takového druhu jako jsou
medvědi, není jednoduché, a proto pokud o ně nebude v jiných
zahradách zájem, necháme si
celou rodinu u nás v Brně,“ říká
ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.
Jelizar s Kamčatkou jsou sirotci
z Ruska z volné přírody a v současnosti jsou v rámci střední
Evropy jedním ze dvou chovných
párů. Za posledních pět let se kromě Kuby a Tobyho narodili dva
samci v Zoo Hamburk.

Monika Brindzáková,
Zoo Brno
a stanice zájmových činností

Volný čas

V Lužánkách budou vystaveny sukulenty
Výstava Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin proběhne ve
Středisku volného času Lužánky
od 19. do 27. března. Otevřena
bude denně od 10.00 do 18.00
hod.
„Tato výstava se v Lužánkách koná
podruhé a bude na ní k vidění kolem
dvou set exponátů, návštěvníci si
také budou moci prohlédnout i exotické rostliny lužáneckého skleníku.
Samozřejmostí bude prodej sukulentů, tematicky zaměřené literatury
a keramiky určené pro pěstitele,“ zve
pořadatel Jaroslav Honc.
Sukulenty jsou rostliny, které se
naučily shromažďovat ve svém těle
vodu, aby mohly přežít období
sucha. Rostou na pouštích a polopouštích tropů a subtropů, z této skutečnosti také vyplývají jejich základní
požadavky na pěstování. Pro zdravý
růst sukulenty potřebují dostatek
světla, občasnou vydatnou zálivku
v růstovém období a sucho a pokud
možno i chlad v zimě. Výhodou
sukulentů je, že jim vyhovuje teplé

a suché prostředí moderních bytů.
Jsou nenáročné na čas, snesou
občasné opomenutí zálivky a jsou
malé. Sukulenty shromažďují vodu
buď ve stonku, nebo v listech, případně v obojím. Rozlišují se tedy
sukulenty listové a stonkové. Stonkovými sukulenty jsou třeba dlouho
známé kaktusy z Ameriky, ale také
mnohé pryšce a převážná většina
stapéliovitých (smrdutky) a mnohé
další rostliny. Část stonkových sukulentů vytváří v době vegetace (vět-

šinou v létě) též listy, které však
v období sucha shazují. Stonkové
sukulenty jsou obvykle velmi „tvrdé“,
vydrží nejdéle bez vody. Zásoby
vody v listech má většina sukulentních rostlin. Od málo sukulentních
„měkkých“ s plochými listy až po velmi „tvrdé“ listové sukulenty z čeledi
kosmatcovitých. Známé jsou například lithopsy a jiné živé kameny, které mají „tělo“ složené z jediného páru
srostlých a velmi sukulentních listů.
Sukulentní rostliny jsou typickými

obyvateli polopouští a pouští
v teplém klimatu. Pouště se většinou
vyskytují kolem obratníků, takže klima zde panuje subtropické až tropické. Tradiční domovinou nejznámějších sukulentů – kaktusů jsou
americké pouště. Kromě veleznámých kaktusů tu ještě roste mnoho
dalších sukulentních rostlin, například růžicovité echeverie, veletlustolistá pachphyta, mnoho séd, dnes
již všudypřítomné agave a mnoho
dalších. Sukulenty také hojně rostou
v jižní Africe. Zdejší pouště mají velice stabilní polopouštní klima již cca
70 milionů let, takže flóra zde měla
opravdu dostatek času rozvinout se
v přepestrou škálu suchu přizpůsobených druhů. Počet sukulentních
druhů zde jde do desetitisíců a mnohé ještě čekají na objevení. Nejbohatší čeledí jsou kosmatcovité, ale
bohaté na sukulenty jsou i čeledi krasulovitých, pryšcovitých a již zmíněné příbuzenstvo stapélií. Také rody
haworthia, gasteria, senécio, aloe
a mnoho dalších obsahují desítky až
stovky sukulentních druhů.  (rob)

V lanovém centru Jungle Park v Pisárkách se již tradičně
děti vydají hledat velikonoční vajíčka

Již sedmý ročník zábavné velikonoční akce pro děti spojené
se zaječím karnevalem připravilo lanové centrum Jungle
Park v Brně-Pisárkách společně s městskou částí Brno-střed
a a. s. Lesy města Brna. Hon na
velikonoční vajíčka spojený se
zaječím karnevalem se uskuteční v sobotu 26. března od 10
hodin v parku u Anthroposu.
Připraveny budou hry a soutěže
s velikonoční tematikou, pletení
pomlázek, malování na obličej či

tvoření velikonočních vajíček.
Následovat bude tradiční Hon na
velikonoční vajíčka, při němž děti
rozděleny do tří věkových kategorií budou hledat úctyhodných
4500 kusů vajíček poschovávaných v lese. Mezi ukrytými vajíčky
budou také 3 „zlatá“ vajíčka – na
jejichž nálezce čeká živý králíček
a křeček s kompletní pečovatelskou výbavou.
Těsně před zahájením honu
v 11.30 hod. proběhne losování
o permanentky do lanového centra pro rok 2016 a také vyhlášení

10 nejlépe maskovaných zajíčků
či jiných jarních zvířátek, kteří si
odnesou marcipánové velikonoční
dorty. Nebude chybět ani oblíbená
soutěž o nejdelší hod vejcem.
V den akce mohou všechny děti
účastnící se honu navštívit lanové
centrum za poloviční cenu, a to
v čase 10.00–18.00 hod.
Z předem registrovaných dětí
bude vylosován 1 výherce, který
získá noc v Tree house na Babím
lomě v Lelekovicích u Brna. Tento
Tree house je prvním svého druhu
na Moravě. Cílem je nabídnout

lidem netradiční zážitek, během
kterého lze jedinečným způsobem
vnímat všemi smysly okolní přírodu a stát se tak podmětem k hlubšímu zájmu o les. Pobyt v Tree
house je maximální zážitek, kdy
vnímáte energii stromu procházejícího středem, vnímáte zvuky
lesa a jste donuceni se zastavit
z každodenního shonu a naslouchat nejen přírodu, ale i druhé.
Možnost registrace a další informace o akci naleznete na stránkách www.junglepark.cz.

(rob)
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Kultura

Hlavním tématem Týdne výtvarné kultury je propojení vizuálního
a slovesného vyjádření
Již sedmý ročník Týdne výtvarné kultury (TVK) se bude konat
od 14. do 20. března v Brně.
V rámci programu budou
návštěvníci moci zavítat do
řady předních brněnských
muzeí, galerií i dalších kulturních institucí. Hlavním tématem
letošního ročníku je propojení
vizuálního a slovesného vyjádření v souladu s mottem
„Napiš obraz“.
Týden výtvarné kultury pořádají
každoročně studenti a vyučující
z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Letos poprvé se do jeho
organizace zapojil také Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty. „Spolupráce s Filozofickou fakultou MU se odráží
i v tématu sedmého ročníku, kterým je hledání vztahu výtvarného

a slovesného umění a hranic mezi
textem a obrazem,“ říká jedna ze
spoluorganizátorek Irena Rodriguez Točíková.
Cílem TVK je představit výtvarné
umění široké veřejnosti prostřednictvím poutavých přednášek,
diskuzí a nevšedních workshopů.
„Nezaměřujeme se jen na galerie,
ale vyrážíme i do ulic. Letos například v duchu tématu uspořádáme
procházku, na které budeme
pátrat po brněnském street artu,“
vysvětluje Rodriguez Točíková.
Již tradičně se do TVK se svými
programy zapojí Moravská galerie v Brně, Dům umění města
Brna, Muzeum města Brna, Galerie ARS či Galerie TIC. Návštěvníci budou moci zhlédnout několik
vernisáží, zúčastnit se přednášek
či komentovaných prohlídek na
výstavách i samostatně výtvarně
tvořit. V široké škále programů si

březen 2016
úterý 8. března 2016, 19.30 hod.
Simeon Soul Charger (USA)
Nová generace Woodstocku! Směs progresivního
rocku, folku a blues 70. let v novém kabátu.

Soukromá škola populárního zpěvu
Koncert studentů a kapely Soukromé školy pop.
zpěvu. Výraz ve filmových a pohádkových písních
a šansonech.

středa 9. března 2016, 19.30 hod.
Non Gratas a The Chees Balls
Non Gratas – autorské čtení, The Cheese Balls –
rock od ZZ Top po Cream

středa 23. března 2016, 19.30 hod.
Orion a hosté
Večer trampských písní

čtvrtek 10. března 2016, 19.30 hod.
Miroslav KOVÁŘÍK a Radek BLÁHA – Beat generation
Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gregory
Corso, Václav Hrabě, Svatava Antošová – svědectví
o velké literární revoluci, která prošla světem a má
své české představitele. Osobní zážitky z beatnických produkcí, spoluúčinkuje Radek Bláha
úterý 15. března 2016, 19.30 hod.
Ořešák
Lehce keltský folk

úterý 29. března 2016, 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího Černého
David Bowie – vévoda převlékaného rocku
čtvrtek 31. března 2016, 19.30 hod.
Dětský sbor Brno
Dětský sbor Brno uvede v divadelní podobě vybrané skladby z hudebního cyklu Karla Reinera Květovaný kůň; ze stejnojmenné sbírky Norberta Frýda.
Sbormistr: Valeria Maťašová, režie David Kříž.
Akce se koná za spolupráce s Židovským muzeem.

středa 16. března 2016, 19.30 hod.
Mošny
Vokální folk z Brna

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

čtvrtek 17. března 2016, 19.30 hod.
Irena Budweiserová
Vynikající česká zpěvačka a bývalá členka skupiny
Spirituál kvintet vystoupí spolu s Miroslavem Linkou a Jakubem Rackem.
pátek 18. března 2016, 19.30 hod.

KONTAKT
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz, www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka
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mohou vybrat všechny věkové
kategorie. Oficiální zahájení TVK
proběhne v pondělí 14. března
v 17.00 v Místodržitelském paláci
MG, v 18.30 pak naváže videomapping na fasádu budovy. Ve
středu 16. března se uskuteční
v Uměleckoprůmyslovém muzeu
konference jak pro odbornou
veřejnost, tak i návštěvníky z řad
laiků, s názvem „Mezi textem
a obrazem – dialogy mezi literaturou a vizuální kulturou.“
Téma letošního ročníku TVK
odráží i dění v brněnských institucích. Jedním z bodů programu
jsou komentované prohlídky nové
stálé expozice Moravské galerie
v Brně nazvané ART IS HERE,
jejíž osu tvoří sbírka umělce, teoretika umění a kurátora Jiřího
Valocha. Dům umění města Brna
pak nabídne tvořivé programy
zabývající se slovní interpretací

výtvarných děl. Na workshopech
dostanou návštěvníci příležitost
vyrobit si skleněný šperk s vlastní
iniciálou či keramickou kachli
s oblíbeným citátem. Vernisáž
bude mít v rámci TVK také výstup
z projektu založeného na spolupráci českých výtvarníků s umělci
z Hongkongu, jehož základem je
rekonstrukce díla výtvarníka
z druhé země jen na základě jeho
slovního popisu.
Tradičně doprovází TVK také soutěž pro žáky druhého stupně
základních škol, středních škol
a gymnázií. Jejím tématem bude
„slovo“ ve všech svých podobách.
Cílem soutěže je probudit v mladých lidech kreativitu a zájem
o umění. Vyhlášení soutěže a vernisáž studentských prací proběhne v rámci slavnostního zahájení
TVK.

(rob)

březen 2016
sobota 5. března, 10.30 hod.
pátek 18. března, 8.45 a 10.15 hod.
Kašpárek detektivem
Český středověk
(po
druhém
představení následuje Divácký seminář)
sobota 5. března, 15.30 hod.
Kašpárek detektivem
sobota 19. března, 10.30 hod.
(po představení následuje Dětská dílna)
Děvčátko Momo a ukradený čas
pondělí 7. března, 8.45 a 10.30 hod.
sobota 19. března, 15.30 hod.
Pět báječných strýčků
Děvčátko Momo a ukradený čas
(po představení následuje Dětská dílna)
úterý 8. března, 8.45 a 10.30 hod.
Pět báječných strýčků
pondělí 21.3., 8.45 a 10.30 hod.
(po druhém představení následuje Divácký seminář)
Děvčátko Momo a ukradený čas
středa 9. března, 8.45 a 10.30 hod.
pondělí 21. března, 19.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
Gilles Dyrek: Benátky pod sněhem
(po druhém představení následuje Divácký seminář)
úterý 22. března, 8.45 a 10.30 hod.
čtvrtek 10. března, 9.30 hod.
Pohádka o Karkulce
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
středa 23. března, 8.45 a 10.30 hod.
(po představení následuje Divácký seminář)
Pohádka o Karkulce
čtvrtek 10. března, 19.00 hod.
sobota 26. března, 10.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
Pohádka o Karkulce
pátek 11. března, 8.45 a 10.30 hod.
sobota 26. března, 15.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
Pohádka o Karkulce
(po druhém představení následuje Divácký seminář)
(po představení následuje Dětská dílna)
sobota 12. března, 10.30 hod.
úterý 29. března, 9.30 hod.
Doktorská pohádka
Dobrodružství Toma Sawyera
sobota 12. března, 15.30 hod.
(po představení následuje Divácký seminář)
Doktorská pohádka
středa 30. března, 9.30 hod.
(po představení následuje Dětská dílna)
Dobrodružství Toma Sawyera
pondělí 14. března, 8.30 a 10.30 hod.
(po představení následuje Divácký seminář)
Doktorská pohádka
čtvrtek 31. března, 9.30 hod.
úterý 15. března, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)
(po představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 31. března, 19.00 hod.
středa 16. března, 9.30 hod.
Robinson Crusoe
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)
Změna programu vyhrazena!
čtvrtek 17. března, 9.30 hod.
Kontakt: Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno
Dobrodružství Toma Sawyera
tel.: 541 247 274, 724 042 852,
(po představení následuje Divácký seminář)
e-mail: info@divadlopolarka.cz, www.divadlopolarka.cz
čtvrtek 17. března, 19.00 hod.
www.facebook.com/divadlopolarka
Dobrodružství Toma Sawyera

Kultura

Vila Stiassni představuje program na nadcházející sezónu

Zajímavé výstavy, přednášky,
programy pro rodiny s dětmi
nebo třeba promítání prvorepublikových filmů v zahradě
připravil Národní památkový
ústav v roce 2016 pro návštěvníky vily Stiassni a Metodického centra moderní architektury,
které v areálu vily sídlí.
Vila je veřejnosti otevřena celoročně vždy od pátku do neděle,
návštěvníci si mohou prohlédnout
interiéry domu s průvodcem nebo
samostatně zahradu a výstavy
umístěné v prostorách bývalé
kuchyně. Mimo to na návštěvníky
čeká množství zajímavých akcí,
které představují problematiku
moderní architektury, nebo oživují
historii domu a rodiny Stiassni,
která jej obývala.
V sobotu 19. března se vila připojí

k brněnskému Týdnu výtvarné kultury – pro děti a jejich rodiče
budou připraveny dílničky, v nichž
nebude chybět malování akvarelů
podle těch, které vytvářela paní
domu – Hermína Stiassni. Podle
paní Hermíny proběhne i oslava
Velikonoc, v pondělí 28. března
budou připraveny odměny pro
děti, které naleznou barevná
vajíčka ve vilové zahradě.
Mezinárodní den památek si připomeneme v sobotu 16. dubna
v podobě komentovaných prohlídek výstavy Brněnské stopy rodiny Löw-Beerů. Druhou dubnovou
sobotu pak proběhne Dětský den,
na který v neděli navážou komentované prohlídky zahrady v rámci
Víkendu otevřených zahrad.
Z dalších akcí se návštěvníci
mohou těšit na den věnovaný
kávě a kavárnám z období první

republiky či na adventní koncert
a prohlídky. V červnu a červenci
bude možné přijít do zahrady i na
promítání slavných meziválečných filmů – připravujeme promítání komedií Madla z cihelny, Eva
tropí hlouposti či Anton Špelec,
ostrostřelec. A poslední srpnovou
sobotu se vila opět připojí k festivalu Hradozámecká noc.
V roce 2016 proběhnou dva přednáškové cykly. První je nazván
Nový život v moderní architektuře
a bude uveden příspěvkem Markéty Žáčkové (Dům umění města
Brna) o Brněnském architektonickém manuálu. Další příspěvky
pak zavedou posluchače na
netradiční místa: do protileteckého bunkru, nouzové dělnické kolonie, případně poodhalí, jak se
buduje nová muzejní expozice či
jak se adaptuje budova pro čin-

nost úřadu. Podzimní cyklus pak
bude věnován obnově památek
architektury 20. století a představí
zejména nově vydané metodické
publikace k tomuto tématu.
Od února do dubna je ve vile Stiassni instalována výstava Brněnské stopy rodiny Löw-Beerů, jejíž
premiéra se vloni odehrála ve vile
Löw-Beer. V květnu se pak mohou
návštěvníci těšit na výstavu Bruno
Taut – mistr barevného stavění
v Berlíně, pořádanou ve spolupráci s Goethe-Institutem, Brenne
Architekten a berlínským Werkbundem. Dále budou představeny
edukační aktivity směřující k péči
o kulturně historické dědictví na
výstavě nazvané Památky nás
baví a nakonec historické fotografie nouzové kolonie Písečník.


Vlasta Loutocká

Festival Jeden svět Brno: Hledání domova
Skutečné příběhy z celého
světa přináší mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden
svět, který pořádá obecně prospěšná společnost Člověk
v tísni.
Tematicky obsáhlá festivalová
nabídka, kdy se prostřednictvím
filmů dozvíte o tom, co se děje
doma i za humny a co trápí a co
dělá radost lidem v různých částech světa čítá přes 40 dokumentů českých a zahraničních
tvůrců.
Z dokumentů představených na
letošním festivalu upoutá pozornost mj. příběh o dilematu syrského páru mezi odpovědností vůči

rodině a myšlence revoluce, portréty babiček vracejících se do
svých domovů v Černobylu, snímky o tom, jak se necháme manipulovat na sociálních sítích nebo
také o robotech pečujících o nizozemské důchodce. Filmová
nabídka je jako každý rok pestrá.
Vybraným tématem migrace
zaměřuje festival svoji pozornost
nejen na lidi přicházející do Evropy, ale především na nás samotné, kteří svůj domov máme. Probíhající události nás nutí
zamyslet se, co pro nás znamená domov; o jakou jeho část jsme
ochotni se podělit a jakou si
naopak hodláme uhájit sami pro
sebe. Domov je většina z nás
zvyklá brát jako samozřejmost.

Jak doplňuje Kateřina Petrášová, koordinátorka festivalu
v Brně: „Z letošního festivalového plakátu září svazek barevných přívěsků na klíče, na kterém však chybí to podstatné –
klíč. Slogan – Hledání domova –
odkazuje nejenom ke geopolitickým problémům dnešního světa,
ale i k hledání identity společného domova“.
Součástí festivalu jsou diskuse
s dokumentaristy, vystupujícími
či odborníky na dané téma
a bohatý doprovodný program.
Žáky a studenty čeká pod záštitou SVČ Lužánky, speciálně
vybraná nabídka filmů pro
základní a střední školy a gymnázia.

Festival můžete v Brně navštívit
v termínu od 29. března do 5.
dubna v kinech Art, Scala, Kabinetu múz, v Uměleckoprůmyslovém muzeu a nových kulturních
prostorách Bajkazylu a Paradoxu. Jeden svět se koná v dalších
32 městech v ČR. Divákům festival již tradičně nabízí možnost
nákupu vstupenek v kamenném
i online předprodeji a nákup festivalové karty pro možnost polovičního vstupného. Více informací je k dispozici na webu
www.jedensvet.cz/brno.


Kateřina Petrášová,
koordinátorka festivalu
Jeden svět v Brně
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Kultura

Fašank opět oživil centrum města

Centrum Brna opět ožilo tradiční folklorní akcí – v úterý 9. února proběhl tradiční Brněnský
fašank.
Počátky masopustu vznikaly
v předkřesťanském kultu oslav
zimního slunovratu. Dále to byly
antické slavnosti – Saturnálie,
jeden z nejvýznamnějších radost-

ných svátků, které souvisely
s oslavou obnovy přírody začátkem jara. Fašank na vesnici znamená předěl hospodářského
roku. Tyto zvyky a tradice se
udržovaly a vyvíjely na venkově
a okrajích měst a postupně se
vyvinula jejich dnešní podoba.
Tato tradiční přehlídka lidových tanců, zvyků a rituálů z různých částí

Moravy začala na pódiu na náměstí Svobody. Po oficiálním zahájení
se krátce představily účinkující
soubory v krojích, maskách a kostýmech. Následovala obchůzka se
zastavením u významných budov
centra města s tancem, hudbou,
nechybělo typické pohoštění a speciality. Postupně se vystřídaly soubory Valášek, Lučina, Májek, Slo-

vácký krúžek Brno, Ondráš a pořádající Šafrán.
Tato pestrá přehlídka vytvořila
bezprostřední, pohodovou atmosféru, která pohltila i diváky
a doprovázející. Brnu se daří
naplňovat, udržovat a rozvíjet
bohatý společenský a kulturní
život.

Text a foto: Jaroslav Pavlík

Život Židů v Norsku před sto lety ukazuje výstava na Špilberku

Unikátní fotografie a dokumenty
přiblíží návštěvníkům život norských Židů. Výstava na Špilberku
nazvaná „Wergelandův odkaz: Jak
se žilo Židům v Norsku mezi lety
1851 a 1945“ se nepřímo dotýká
i aktuálního tématu imigrace. Norský parlament umožnil v roce 1851
vstup Židům do země po dlouhých
debatách a úsilí vědce, básníka
a filosofa Henrika Wergelanda. Díky
němu našli v Norsku bezpečné útočiště Židé ze střední a východní
Evropy, kde čelili pogromům, perzekuci a nenávisti.
Portréty, snímky svateb nebo bar
micva, skupinové fotografie dětí
i celých rodin třeba u pesachové
večeře nebo před vlastním obcho-

dem. Takové i mnohé další fotografie jsou k vidění na hradě Špilberku. Mají za sebou často velmi
dramatický osud. Židé je za druhé
světové války schovávali u přátel,
brali s sebou často jako jediný
majetek při útěku do neutrálního
Švédska, některé snímky dokonce poškodil oheň.
Výstava prostřednictvím vzácných fotografií a dalších materiálů
dokumentuje vznik norské židovské komunity, její historii i život.
Židé se do Norska mohli začít stěhovat až po ústavní změně v roce
1851. Do roku 1920 přišlo do Norska za lepším životem na 1200
Židů. I norské Židy stihla válka:
jejich velká část zahynula při šoa.
Polovina lidí z vystavených foto-

26
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2016

grafií zemřela v koncentračních
táborech.
K vidění jsou různé tematické
okruhy – význačné rodiny a jejich
podnikání, náboženský život, kulturní činnost. Dva okruhy patří
i dvěma hlavním imigračním
vlnám. Při první proudili do Norska především Židé z Německa,
Dánska nebo Rakouska-Uherska, při druhé po roce 1881 pak
Židé z Ruska, Polska a Pobaltí.
Všichni chtěli žít v bezpečí
a začlenit se do společnosti,
u toho si však udržet i vlastní identitu. Často však naráželi na předsudky okolí. Výstava zahrnuje
i novinové antisemitské karikatury
nebo nacistické plakáty.
Výstavu mohou lidé navštívit díky

spolupráci mezi Židovským
muzeem v Oslo a Židovskou obcí
Brno. Materiály sesbíralo v rámci
projektu
Norwegian-Jewish
Documentation
Židovské
muzeum v Oslo a Norské
muzeum kulturní historie, na
výstavě spolupracovalo i Centrum
studií holokaustu a náboženských
menšin v Oslo a Židovská obec
Oslo.
Výstava je přístupná do 27. března 2016 a vstup je zdarma.

(rob)

Kultura

Ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša slaví 60. narozeniny

V pátek 12. února 2016 oslavila
významné kulaté jubileum jedna z předních osobností českého, ba i evropského divadla.
Stanislav Moša, který úspěšně
vede více než dvě dekády Městské divadlo Brno, který dal
vzniknout jedinečným divadelním projektům a představením
a který stojí za nápaditou režií
předlouhého zástupu činoherních i muzikálových inscenací,
slaví 60. narozeniny.
Spokojenost a tvůrčí úsilí jsou
hlavním motorem, které ženou
nejen Stanislava Mošu, ale
všechny jeho spolupracovníky.
Jejich společným cílem je plný
sál spokojených diváků. A spokojený divák očekává kvalitní
herecké a pěvecké výkony v příjemném prostředí dobře technicky vybaveného sálu. Bez toho
nelze v dnešním světě hrát dobré
divadlo. Proto se jako ředitel
a režisér snaží vytvořit ty nejlepší
podmínky pro tvůrčí proces. Jeho
kolegové se mu pak odměňují
svou poctivou prací. Sám říká: „U
nás je především na prvním místě dílo, výsledek, kvalita. Když
se finišuje ve zkouškách, jedeme
třeba v kuse od rána do noci
a nikdo neprotestuje. Všem nám
jde o jedno – abychom vytvořili
výjimečnou inscenaci. To nás
spojuje.“
Městské divadlo Brno je dnes synonymem pro jméno Stanislav
Moša a naopak. Byl to on, kdo
v devadesátých letech převzal
malé divadélko, které stálo před
krachem, a vybudoval instituci
evropského věhlasu. Je to díky
jeho ohromné píli, profesionalitě
a schop nosti vést lidi. Ačkoliv

dostal mnoho nabídek z Prahy
i ze zahraničí, vždy nakonec
odmítl, neboť divadlo na Lidické
ulici je jeho „dítětem“, které pod
jeho laskavým, leč přísným
dohledem stále roste a vzkvétá.
Stanislav Moša, dlouholetý ředitel Městského divadla Brno, režisér, textař, libretista a dramatik,
se narodil 12. února 1956
v Novém Jičíně. Během základní
školy navštěvoval na LŠU dramatický a výtvarný obor, po
absolvování gymnázia s rozšířenou výukou estetiky vystudoval
hudebně-dramatický obor Státní
konzervatoře v Ostravě a poté
činoherní režii na Janáčkově
akademii múzických umění
v Brně (1983). Souběžně s ukončením studia dostal nabídku od
ředitele Milana Páska k angažmá
do tehdejšího Divadla bratří
Mrštíků, kde inscenoval mnoho
dramaturgicky zajímavých a režijně mimořádně zdařilých představení. Vojenskou službu absolvoval jako dramaturg tzv. malých
složek v AUS v Praze (1983/84).
V roce 1987 obdržel nabídku
do angažmá do Národního
divadla v Praze a vytváří zde
úspěšné inscenace: Hubačův
Modrý pavilon, Žáčkův přepis
Ptákovin podle Aristofana, Spiróovu Zahradu . V letech
1984–1994 působil také pedagogicky na brněnské JAMU, kde
učil činoherní a muzikálové
herectví, režii a management
řízení divadla. Po tři roky vedl
jako umělecký šéf Činoherní studio JAMU – Martu.
1. 9. 1990 je Stanislav Moša jmenován uměleckým šéfem Divadla bratří Mrštíků, po odchodu
ředitele Jana Kolegara je 1. 2.
1992 pověřen řízením divadla
a od 1. 1. 1993 je na základě
úspěšně vykonaného konkurzu
jmenován ředitelem divadla, tehdy ještě Divadla bratří Mrštíků,
od 1. 6. 1993 pak Městského
divadla Brna, kde působí i v současnosti.
Na svém režijním kontě má více
než sto padesát inscenací, a to
nejen v divadlech českých, ale
i v zahraničí: Německo, Itálie, Slovinsko, Lucembursko, Švýcarsko,
Slovensko, Rakousko, Chorvatsko, Holandsko, Portugalsko,
Španělsko. Z činoherních titulů

jmenujme alespoň ty poslední
jako úspěšnou dramatizaci románu Simona Mawera Skleněný
pokoj či Shakespearovy inscenace Benátský kupec a Král Lear
v hlavní roli vždy s Boleslavem
Polívkou. Jako muzikálový režisér
je podepsán pod světovými muzikály jako Les Misérables (Bídníci), Chicago, Probuzení jara,
Flashdance, Kočky, Duch, Titanic
aj. Stanislav Moša je také režisérem úspěšných koncertních představení Muzikály z Broadwaye
a Magical Broadway, s nimiž se
brněnský soubor úspěšně představil jak brněnskému, tak zahraničnímu publiku po celé Evropě.
Pod jeho režijní taktovkou vznikaly světové inscenace, které se
rovněž hrály v mezinárodních
obsazeních v mnoha evropských
městech. Pro Moravský podzim
zinscenoval v roce 2010 Honeggerovo oratorium Johanka z Arku
na hranici.
Stanislav Moša je rovněž tvůrčím
autorem, jako libretista a textař
především ve spolupráci se
Zdenkem Mertou (Sny svatojánských nocí , Bastard , Babylon
a další) a Petrem Ulrychem
(Radúz a Mahulena, Koločava,
Marketa Lazarova). S Milošem
Štědroněm dali vzniknout Hře
o lásce, smrti a věčnosti…
(1998). Společně se Zdenkem
Mertou také připravil megaprojekt Bernsteinovy Mše (1997
a 2001) s více jak 300 účinkujícími na Pražském hradě
a v brněnské hale Rondo. Státní
opera Praha uvedla v březnu
2005 v Mošově režii operu Zdenka Merty La Roulette, pro kterou
napsal také libreto. V činohře
dosáhly největšího ohlasu jeho
vlastní dramatizace románu
I. Kříže Pravda o zkáze Sodomy,
románu J. Haška Osudy dobrého
vojáka Švejka, v poslední době
sklízí ohromný úspěch výše zmíněná dramatizace románu Simona Mawera Skleněný pokoj.
Je vyhledávaným režisérem v tuzemsku i v zahraničí, kde od osmdesátých let vytvořil na čtyřicet
režií i scénických výprav. Poslední
roky je například spjat s open-air
představeními ve švýcarském
Wallenstadtu, kde režíroval tituly
My Fair Lady a Titanic.
Stanislav Moša stál zároveň za

nápadem i realizací provozu soudobé Hudební scény, která vznikla jako druhá divadelní budova
Městského divadla Brno, a jejíž
provoz byl slavnostně zahájen
2. 10. 2004.
Jako televizní režisér má na svém
kontě několik záznamů divadelních inscenací realizovaných pro
Českou televizi – Dokonalá svatba, Škola základ života aj. V roce
2011 moderoval vlastní pořad
v Českém rozhlase – Mikrofórum
před půlnocí.
V roce 1992 byla Stanislavu
Mošovi udělena Cena českého
hudebního fondu za muzikálovou
féerii Sny svatojánských nocí.
V roce 1996 obdržel Cenu města
Brna pro Městské divadlo, na festivalu ve slovinském Mariboru
získal za svoji režii muzikálu
Kabaret Cenu za estetický průlom. V roce 2002 mu byla udělena Cena města Nova Gorica za
přínos k rozvoji vztahů mezi ČR
a Slovinskem, za muzikál Probuzení jara získává v roce 2010
Cenu divadelních novin, v roce
2012 pak Cenu hospodářské
komory ČR a Řád zlatého vavřínu a o rok později jej vyznamenává divadelní, literární a audiovizuální agentura DILIA cenou
za celoživotní úspěšnou uměleckou činnost. V anketě Brno TOP
100 se každoročně objevuje
mezi prvními třemi nejvýznamnějšími brněnskými osobnostmi
a jeho Městské divadlo Brno se
pravidelně umisťuje v sekci nejúspěšnějších organizací.
Stanislav Moša je předsedou
Asociace profesionálních divadel,
v rámci které se snaží o změnu
nahlížení na profesionální živé
umění. Jeho hlavním zájmem je
prosazení tzv. kooperativního
financování kulturních institucí
a reorganizace příspěvkových
organizací. Všechny jeho kroky
v rámci Asociace vedou především k zajištění stability všech kulturních organizací v České republice v takové míře, aby měly
dostatečné prostředky a možnosti
pro tvůrčí práci, neboť divadla
a další instituce v kultuře potřebují
pro svou činnost dlouhodobé kontinuální podmínky na úrovni odpovídající evropským standardům.


(red)
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Jak vypadá zdravá porce? Napoví Atlas porcí od Anabell

Centrum Anabell vydává nový
moderní Atlas porcí, brožurku, která jednoduchou názornou formou
ukazuje, jak by měla vypadat jednotlivá denní jídla. Publikace, která
vznikla díky podpoře grantu z Norska, volně navazuje na Atlas porcí,
který Centrum Anabell vytvořilo
před 5 lety.
Ke snídani ovesná kaše s ovocem
a ořechy nebo míchaná vejce
s bagetou, ke svačině ovocné
smoothie nebo toast se sýrem
a zeleninou. Jako oběd například
dýňový krém a grilovaný steak
z lososa s bramborami a zeleninou v páře. Může být i dezert. Jako

odpolední svačina zasytí salát
caprese z rajčat a mozzarelly
s knäckebrotty. Grilované kuřecí
maso a kuskus se zeleninou či
těstoviny se zeleninou a jogurtovým dresinkem k večeři.
Tak může vypadat ukázkový jídelníček na jeden den. Atlas porcí
od Centra Anabell může být nejen
názornou pomůckou pro klienty
s poruchou příjmu potravy, s nimiž
Anabell pracuje, inspirovat se
v něm může každý, kdo se chce
plnohodnotně stravovat.
S otázkou, jak vypadá normální
porce, se nutriční terapeutka
Tereza Bočková ve své poradně
setkává dennodenně. V dnešním

raději vybírají celozrnné pečivo,
začínáme omezovat uzeniny, sledujeme příjem sodíku, zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny,“
říká Jana Sladká, zakladatelka
Centra Anabell.
„Samozřejmě ale v novém vydání
nechybí prostor pro obměnu
potravin, která je vždy důležitá
a strava by měla bez ohledu na
trendy stále zůstávat pestrá
a dostatečná. Dalším velmi důležitým aspektem při zpracování
nového Atlasu porcí bylo použití
soudobého atraktivního servírování jídel, které jsme spojili
s vysokou kvalitou fotografie,“
dodává Jana Sladká.
Pojetí a vizuál fotografií uvedených pokrmů koresponduje s fotografiemi jídel, jež mladší věková
skupina, právě kterou chce Anabell oslovit zejména a s níž pracuje nejčastěji, běžně sdílí na
Instagramu či Facebooku.
Nový Atlas porcí je zdarma ke stažení na webových stránkách
Centra Anabell www.anabell.cz
a v tištěné verzi je k dispozici na
jednotlivých pobočkách Anabell
v Brně, Praze a Ostravě.

Eva Fryšarová,
Centrum Anabell

světě, kde tématem výživy člověka
zmítají různé kontroverzní názory,
obklopuje nás řada diet, se není
čemu divit. Ani Atlas porcí Anabell
si neklade za cíl stát se někomu
dogmatem. „Naše brožurka Atlas
porcí si neklade za cíl definovat
takzvaný ideální jídelníček s přesnou gramáží či vyčíslenou energetickou hodnotou potravin. Spíš
představuje prostřednictvím fotografií odpověď na otázku, jak
vypadá vhodná porce, a zároveň
slouží jako odrazový můstek či
inspirace na cestě k nalezení skutečných potřeb vlastního těla,“
vysvětluje Tereza Bočková.
„Energetická potřeba každého
jedince záleží na jeho pohlaví
a věku, tělesné konstituci, poměru svalové hmoty v těle, aktivitě
během dne a mnoha dalších
faktorech, a pokud je potřeba ji
přesněji určit, je vhodné spolupracovat s lékařem či nutričním
terapeutem,“ dodává.
Nový Atlas porcí byl připraven ve
spolupráci s brněnskou restaurací
Borgo Agnese a reflektuje trend
moderní středoevropské stravy.
„Volbou potravin jsme se snažili
přiblížit současným představám
o racionální stravě. Přece jen se
od vydání předešlého Atlasu porcí
mnohé změnilo. Obsah našich
talířů se více podobá odlehčenější, ale přitom dostatečně výživné,
řecké a italské kuchyni, lidé si

Atlas porcí vznikl v rámci
projektu Vím, proč jím? /
Vím, proč jím!, číslo a název
grantu: CZ.11/MGS/025.
Tento projekt je financován z Norských fondů 2009–2014.

k významnému poklesu trestné
činnosti páchané drogově závislými a navíc je substituce významným pomocníkem v primární léčbě závislostí. Limitujícím faktorem
je však skutečnost, že preparát
Suboxone, stále není plně hrazen
zdravotními pojišťovnami. A to
přesto, že se jedná o moderní lék,
na který nevzniká tak silná závislost jako na jiné opinoidy a zvyšováním dávky se nezvyšuje jeho
účinek. Problémem také je, že
v mnoha okresech chybí AT
ambulance, které léčbu závislým,
včetně substituce, poskytují.
Společnost Podané ruce o. p. s.
je nestátní nezisková organizace,
která poskytuje sociální a zdravotnické služby v oblasti návykového chování, dále sociální služby
mladistvým a mladým lidem,

ohroženým sociálním vyloučením
a nepříznivým sociálním vývojem
a sociální služby směřované
k národnostním a etnickým menšinám. Organizace byla založena
v roce 1994. Všechny příslušné
služby jsou opakovaně certifikovány jako standardně způsobilé
Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, případně
MŠMT (služby primární prevence). Jako služby multidisciplinární
(slučující zdravotnické postupy
a sociální práci s klienty) jsou dále
registrovány podle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách – a řídí se standardy kvality
sociálních služeb. Organizace zřizuje aktuálně 28 registrovaných
sociálních služeb.

MUDr. Jiří Dolák,
odborný ředitel

Situace ve věcech drog na Moravě
Za rok 2013 jimi prošlo 3 197
klientů a vyměnili jsme 335 935
injekčních stříkaček a za rok
2014 to bylo 3 281 klientů
a 344 500 injekčních stříkaček.
Za první pololetí roku 2015
máme evidováno 2 500 klientů
a 200 000 vyměněných injekčních stříkaček.
Výše zmíněná čísla však neodrážejí celou situaci drogové scény,
protože minimálně stejný počet
drogových uživatelů nepřijde
s našimi službami vůbec do kontaktu. Část těchto uživatelů nemá
o jakoukoliv pomoc zájem, ale větší část je potenciálně podchytitelná. Limitujícím faktorem je zejména počet terénních pracovníků,
na jejichž navýšení chybějí finanční prostředky.

Společnost Podané ruce má tato
centra a programy v Brně, Znojmě, Vyškově, Blansku, Olomouci,
Šumperku, Prostějově a Uherském Hradišti. Přestože podle
údajů hygienické služby dochází
v České republice k nárůstu nově
nakažených virem HIV, u drogově
závislých v naší péči se tento
trend nepotvrzuje. Stejná situace
je u výskytu infekční hepatitidy
typu C. Zcela zásadní vliv na tento
fakt má program výměny injekčních stříkaček, kdy klient musí
odevzdat použitou stříkačku, aby
obdržel výměnou novou.
Podobně jako program výměny
stříkaček působí preventivně
v oblasti infekčních nemocí, působí naše substituční programy preventivně v oblasti drogové kriminality. Díky substituci dochází
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Muzeum romské kultury zahajuje novou výstavu
s názvem romarising V4: Jedni z mnoha

Małgorzata Mirga Tas.
Foto: Chad Evans Wyatt

MUDr. Roman Dubnický.
Foto: Chad Evans Wyatt

Chirurg Roman Dubnický, módní návrhářka Erika Varga nebo
novinářka Jarmila Vaňová. Co
je spojuje?

kdy v Muzeu romské kultury Chad
Evans Wyatt vystavoval fotografie,
na nichž představoval romské
osobnosti z České republiky. „Nově
chystaná výstava romarising V4
rozšiřuje původní koncept i na další
země tzv. ,Visegrádské čtyřky‘, říká
jedna z kurátorek výstavy, Lenka
Grossmanová. „Výstava bude také
obohacena o nové interaktivní
prvky pro děti i dospělé.“ „Romarising je kolekce několika jedinců
z mnoha, kteří se dokázali chopit
těch mála možností, které měli
a vytěžili z nich maximum,“ vysvět-

Výstava amerického fotografa
Chada Evanse Wyatta a také to,
že jsou Romové. Oni a další romské osobnosti z Polska, Česka,
Slovenska a Maďarska tvoří kolekci čtyřiceti portrétů, které budou
k vidění na výstavě s názvem
romarising V4 od 10.března 2016
do 12. června v Muzeu romské kultury. Výstava navazuje na rok 2004,

luje autor výstavy Chad Evans
Wyatt. „V tom, co dělají, museli být
vždy lepší než ostatní a museli ujít
dvakrát delší cestu jen proto, aby
dosáhli úspěchu. Výstava ukazuje,
že to nejsou příjemci nějaké zvýhodňující sociální politiky, právě
naopak, museli si svou cestu tvrdě
vyšlapat, každý její metr.“
Návštěvníci se mohou těšit na živá
setkání s portrétovanými osobnostmi ze všech čtyř zemí. V rámci
doprovodného programu proběhnou v březnu také workshopy romské výtvarnice Malgorzaty Mirgy
Tas z Polska.

(rob)
Březnový doprovodný program
k výstavě:
17. 3. v 11.00 hod. – Setkání s Małgorzatou Mirgou-Tas
Polská umělkyně představí návštěvníkům své aktivity a obrazy ze sbírek
Muzea romské kultury. Małgorzata Mirga-Tas je profesionální výtvarnice
a organizátorka mezinárodního workshopu v plenéru JAW DIKH. Ve sbírkách

muzea je zastoupena svými malbami
a prostorovým objektem z lepenky.
17. 3. v 15.00 hod. • 18. 3. v 10.00
hod. – Patchworková dílna s Małgorzatou Mirgou-Tas
Polská výtvarnice představí účastníkům
workshopu techniku patchworku a společně budou pracovat na plátně inspirovaném romskou kulturou i příběhem
romské hrdinky Nońcii (Alfreda Markowska), která zachránila během druhé
světové války 60 dětí.
20. 3. v 15.00 hod. – Nedělní výtvarná dílna s lektorkou v rámci Týdne
výtvarné kultury
Na dílně určené nejen dětem se budeme
inspirovat obrazy Małgorzaty Mirga Tas.
Vytváří je kombinovanou technikou,
kresbu a malbu doplňuje novinovými
výstřižky, flitry, lepenkou i pestrými látkami. Účastníci si odnesou vlastní originální portrét.
Programy jsou zdarma, místo je třeba
rezervovat na lektorském oddělení
muzea: lektor@rommuz.cz, tel.
+420 545 214 419.

České školství a romské děti – jde to spolu dohromady?
Za velkou část diskriminace
Romů mohou stereotypní představy o Romech. Ty se odrážejí
nejen v chování jednotlivých lidí,
ale v systému samotném.
Můžeme to vidět z toho, že v Česku
tvoří Romové asi 30 % žáků praktických škol, oproti 2,5 % dětí z majoritní
populace (viz např.Tematická zpráva
České školní inspekce z listopadu
2015 nebo zpráva Amnesty International (Chce to více snahy: Etnická
diskriminace romských dětí v českých školách). Romů je při tom asi
jen 2,5 procenta celkové populace
České republiky. Školský systém tak
ještě stále zahazuje šanci velké skupiny lidí, kterou by měl naopak podpořit.
Většina diskriminace, která existuje
ve školství, je spíše nepřímá než
přímá. O to je vlastně situace horší,
protože je do velké míry zahrnutá
v systému samotném. Klíčovým
momentem je samozřejmě zápis do
prvního ročníku základní školy. Zde
se velmi často a během krátké chvíle rozhoduje o budoucnosti žáka na
dlouhou dobu. Zápisy na základní

školy, které by měly v prvé řadě
zkoumat připravenost dítěte na školu, jsou často postavené na znalostech kulturních reálií a životním stylu
české majority. Malé romské děti
mají spoustu dovedností a to většinou velmi praktického rázu, ale
u zápisu jim nepomohou. Díky
sociokulturnímu prostředí a tím, že
v rodině mají brzo povinnosti, zvládnou například připravit jednoduché
jídlo pro sebe a pro svého mladšího
sourozence či dělat domácí práce
přiměřené svému věku. Chybí jim
ale dovednosti abstraktní, které se
u zápisu vyžadují. Navíc se dítě
v momentě zápisu vyskytuje v cizím
prostředí, kde nezná lidi, se kterými
mluví a nemusí se cítit bezpečně.
Děti také často neznají české písničky, říkanky a pohádky, či neznají
vcelku běžná slova jako les, bazén
nebo sport protože se s nimi nesetkávají. Znají samozřejmě své romské písničky a pohádky, pravděpodobně často i ve svém rodném
jazyce (či jazycích). Dítě tak často
vypadá, že není zcela rozvinuté,
protože nerozumí zadání úkolu
a jazyku učitele a systémově se

ignoruje, že má rozvinuté jiné
kompetence.
Strach, který učitelé mají ze zápisu
romských dětí, se koncentruje okolo
toho, že očekávají, že dítě zvýší zátěž
pro ostatní ve třídě, případně že se
větší počet romských dětí v jedné třídě stane důvodem k tomu, že ze školy odejdou děti z majority.Takto vznikají segregované školy, kde převažují
romské děti. Rodiče z majority
začnou přehlašovat své děti na jiné
školy nebo děti na školu ani nezapíší.
Událost probíhá relativně rychle
a částečně mimo kontrolu školy.
Přitom větší inkluze (tedy přítomnost
různorodých dětí ve třídě, ať se již
jedná o děti jiného etnika či například
zdravotního postižení) by školám
pomohla. Třídy by byly pestřejší,
požadavky na výkon učitelů by mohly
být vyšší a všechny děti by si ze
základní školy odnesly daleko více,
než jen základní kurikulum.
Klíčové je rovněž předškolní vzdělávání romských dětí. Včasný start
ve vzdělávání se dnes považuje za
klíčový pro úspěch dítěte nejen na
základní škole, ale i v životě. Dítě si
totiž může rychle osvojit návyky

a dovednosti, které potřebuje k zápisu, zbavit se ostychu z neznámého
prostředí a zvládnout češtinu, která
je minimálně pro část dětí přece
jenom cizí jazyk. Školka nicméně
zůstává pro mnoho romských rodičů
natolik finančně náročnou záležitostí,
že často na umístění dítěte nemají
prostředky.
Oproti rozšířenému předsudku ve
společnosti se většina romských
rodičů o vzdělávání svých dětí zajímá. Často však nemají potřebné
informace, například o tom, na co
mají nárok, nebo mají strach, že
jejich dítě bude v nesegregované
škole šikanováno. Zajímavé je, že
romští rodiče velmi často zažívají
stejné věci, ale navzájem spolu
o těchto tématech komunikují jen
málo. I když se baví o něčem, tak se
nebaví spolu o školách a školních
problémech. Na tom je třeba zapracovat, aby Romové společně sdíleli
své zkušenosti sami mezi sebou
a dokázali na jejich základě jednat
jako komunita.

Denisa Sedláčková,
sociální pracovnice,
IQ Roma servis
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Běžeckou sezónu opět zahájí Běh Lužánkami

Loučení se zimou a nástup jara
bude letos v Lužánkách opět
patřit atletům, běžcům i sportovním nadšencům. Uskuteční
se zde 71. ročník Běhu Lužánkami – nejstaršího běžeckého
závodu v Brně.
V sobotu 19. března se již po
sedmdesáté první na startovní
čáru lužáneckého běhu postaví

stovky závodníků bez rozdílu
výkonnosti a tradičně zahájí
novou atletickou sezónu. Mezinárodní závod s tradicí od roku 1946
přivítá účastníky v celkem 17
věkových kategoriích, od nejmladších až po veteránské.
Sportovní program začne v 9.00
hodin závodem hendikepovaných
atletů, následují žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie.

Závod žen na 6 400 m odstartuje
po 12. hodině a poté proběhne
hlavní závod mužů na 8 000
metrů. I v letošním roce se počítá
se dvěma rozběhy u žen i mužů.
U mužů a žen je nutná online registrace.
Startovné pro mládež do 19 let je
zcela zdarma. Stačí tak v sobotu
ráno přijít do Lužánek, zaregistrovat se přímo na místě a zúčastnit

se závodu v některé z 12 mládežnických kategoriích, které jsou
letos vypsány.
Součástí sportovního dne
v Lužánkách bude bohatý doprovodný program.
Více informací o závodu najdete
na www.behluzankami.cz.


(red)

Dětské centrum Sokola Brno I na Kounicově ulici otevře
své dveře široké veřejnosti již v letošním roce
Dětské centrum Sokola Brno I
otevře své dveře široké veřejnosti již v letošním roce. V nově
adaptovaných prostorách sokolského Stadionu na Kounicově se budou mít děti možnost všestranně pohybově
rozvíjet. Ideami vznikajícího
centra je kromě všestrannosti,
také svoboda hry, kvalita, zdraví
a fair play.
Sport pro všechny. Dětské centrum Sokola Brno I je otevřený
systém všestranné pohybové přípravy dětí s cílem nadchnout je
pro sport, pro pohyb. V dětském
centru Sokola Brno I nepůjde
pouze o trénink ke specializovanému vrcholovému sportu, ale
o rozvoj tělesných a duševních
kvalit. Profesní, případně profesionální uplatnění těchto kvalit
v pozdějším věku není prvotním
cílem projektu, bude spíše jeho
vítaným důsledkem. Na rozmanitém programu se budou kromě
stálých trenérů Dětského centra
podílet i trenéři jednotlivých oddílů

Sokola Brno I. Program bude obohacen o externí sporty: jízdu na
koni, plavání, lyžování atd. zejména v letní, prázdninové fázi. Akti-

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2016

vity Dětského centra budou rozprostřeny do celého roku. Budou
využity i letní prázdniny, tedy
dobu, kdy mají i školní děti nejvíce

času. O prázdninách budou děti
sportovat v letních střediscích
Sokola Brno I – na Sokolském
koupališti na Brněnské přehradě
a v letním táboře v Pozďatíně.
V zimě budou probíhat lyžařské
kurzy na horách.
Dětské centrum Sokola Brno I
počítá se startovním stavem asi
600 dětí ve věku od 4 do 12 let.
Dopoledne Dětské centrum obsadí rodiče s dětmi, mateřské školy
a základní školy. Odpoledne
a večer jednotlivci. Dětské centrum bude otevřeno i o víkendech.
S projektem Dětského centra dojde zároveň k rekonstrukci části
sokolského Stadionu na Kounicově ulici, a to prostřednictvím
vícezdrojového financování ze
strany statutárního města Brna,
Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zdrojů Sokola Brno I.

Michal Doležel,
místostarosta Sokola Brno I
člen Rady
městské části Brno-střed,
Foto: Roman Franc

Sport

Brněnské Velikonoce na ledě budou i letos narozeninové

Jubilant Karol Divín

Krasobruslař Tomáš Verner
Legendární krasobruslař Karol
Divín, mistr Evropy a vicemistr
světa, olympijský medailista
a desetinásobný mistr republiky, a tělovýchovná jednota Stadion Brno mají hodně společného. Třeba i to, že se narodili
ve stejný den – 22. února.
Karol Divín spatřil světlo světa
v roce 1936 v Budapešti, vyrůstal
ale v Plzni a v Bratislavě a již více
než padesát let bydlí v Brně. Sám
sebe proto oprávněně nazývá
Středoevropanem, kterým skutečně je. A i oslava jeho narozenin
minulý měsíc v DRFG Areně byla
přinejmenším středoevropská.
Blahopřát s růží v barvách spolupořádajících HC Komety aTJ Stadionu Brno – tedy modré a bílé –
mu přijeli účastníci letošního krasobruslařského mistrovství Evropy v Bratislavě Ondřej Hotárek,
Anna Capellini, Valentina Marchei, Michal a Eliška Březinovi,
ale i Tomáš Verner, Danielle Mon-

talbano či vnučka pana Divína
Brianna Brazee, která přiletěla
z New Yorku. Mezi gratulanty bylo
i dvaadvacet dětí z TJ Stadionu
Brno, které gratulovaly tancem na
ledě za zvuků skladby.
V Brně je fajn! A právě tato písnička provází již od roku 2004
oblíbenou brněnskou benefici
Velikonoce na ledě, která se i letos
uskuteční tradičně týden před
Velikonočním pondělím – tentokrát tedy 21. března 2016, od
16.30 hodin v hale letos jubilujícího TJ Stadion Brno. Tento klub,
v jehož barvách reprezentovali
a reprezentují republiku mnozí
účastníci olympijských her,
mistrovství světa a Evropy, byl
totiž založen na den přesně o třicet let po narození Karola Divína,
tedy v roce 1966. Svoje letošní
abrahámoviny začal TJ Stadion
Brno slavit a připomínat již v den
svého narození 22. února, ale
vyvrcholení celoměsíčních aktivit
přijde právě v pondělí 21. března.

Bude u toho i Karol Divín, který
jako trenér učil a povzbuzoval
v hale v Křídlovické ulici mnoho
budoucích i současných krasobruslařských mistrů. Byla mezi
nimi i malá holčička, která se později stala s René Novotným několikanásobnou mistryní světa. Jak
mnozí jistě vědí, je to bosonožská
rodačka Radka Kovaříková, která
je na letošní Velikonoce na ledě
s oslavou padesátin svého rodného oddílu také samozřejmě
pozvána. A možná přijede s Mrazíkem a Popelkou. Zváni jsou
i ostatní, kteří se na padesátileté
cestě TJ Stadion Brno podíleli,
a pochopitelně i široká brněnská
veřejnost. Hlavně ti malí. Chybět

bude bohužel ale Eliška Březinová a její bratr Michal, který loni
oslavil při Velikonocích na ledě
svoje pětadvacáté narozeniny.
Oba totiž budou v tom čase již
v USA, kde se koná letošní
mistrovství světa. Doufejme ale,
že Michala v první programové
části třináctých brněnských Velikonoc na ledě zastoupí jeho bývalý soupeř a kamarád Tomáš
Verner. Ve druhé půlce narozeninových Velikonoc na ledě je na
programu tradiční karneval na
ledě, při němž děti s maskami
budou mít tradičně přednost.
Vstup je opět volný!

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ
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Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

*EVQEëXÌT¢RSZWOS
..EEVR
V ®OYè¢XOE
ĀĀZZ¢L
¢LEGGE
 Ā
Ā

OK
O
OK
7PITTMG
7P
MGII
ĀĀZ
Z¢L
Z¢¢LLE
EĀ
Ā
Ā

 OK
/EEGL
/
EGL
GLR]
R]]Ā
ĀZ¢
Z¢¢LLEEĀO
OOK

4IOEèWO¢&VRSWXèIH
1EVMI7XI]WOEPSZª&VRSöEFSZèIWO]

32
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2016

111Ņ),$-*$4Ņ4

(¢PITTVSS:
:¢W
¢WT
TTèM
èMTV
TVEZ
VEZYN
YNIQ
IQI
IÆÆIIVVWX
VWX
WXZª
XZª
ZªXXIP
IPIG®
IG®
IG
^ ÆI
ÆIWO
WWOO¾GL
¾¾GGLLGL
GL
GLSZ
S ð
ð Q¢WPSZªQE^ERGII
ZIPMPMOS
ZI
OSRS
OS
RSÆR®FIV¢
ÆR
ÆR
¢RO
R ]ÆSO
SOOSP
SP¢H
¢ SZ
¢H
S ¢
¢EETI
TI
TIVVRRR®®O
®OSZ
S ¢
¢
ZING
ZIN
ZI
NGIEEWT
WTTSY
SYWX
WXY
YHHEPìì®GLL
LHHSSFV
FVSSX
SX
SX
 TTSY
TSSY
SY^I
^IRE
^I
REESFNIHR
RE
SSFFN
SFN
FNIHR¢
IHR
HR¢ZO
¢¢ZZZOOY
YQ
Y
QMMR
QMR
MRMQ
MQ
MQ¢
Q¢¢PR®
PR®®SF
SSF
SFNNIH
NIIH
IHRR¢Z
R¢¢Z
¢ZOOEEE~
~

T
 TTSY
TSSSYY^I
^I RRE
^I
RE
E
E SFN
SFFNNIHR
SF
IHHR¢
HR¢Z
HR
¢ZO
¢ZO
ZOY

Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

