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městská část
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osobnost měsíce

Karol Divín
Volba brněnské jubilující osobnosti pro druhý
měsíc roku byla poměrně jednoduchá. A svoji roli v tom sehrálo slovo „měsíc“. Opomeneme-li, že tento měsíc je zajímavý tím, že
má opět po čase devětadvacet dní, nemůžeme v souvislosti s naší osobností nezmínit,
že Měsíc bude v tomto měsíci v úplňku přesně v den osmdesátých narozenin našeho
jubilanta. A když se zeptám, jaká osobnost,
jaká sportovní legenda se vám vybaví, když
se řekne slovo – měsíc, vzpomenete si?
Někteří, zejména ti dříve narození, si už jistě
vybavují jeden pohledný krasobruslařský
prvek v předvedení šarmantního elegána.
Ano, naší únorovou osobností je sportovní
legenda Karol Divín.
Pokrač. na str. 15

tí za
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Dlouholetá ostuda u brněnského nádraží začíná konečně mizet
Neutěšený pohled na prodejní stánky
u brněnského nádraží a obchodního domu
Tesco se postupně stává minulostí. Po
Novém roce skončilo svůj provoz 24 stánků podél zdi pod čtvrtým nástupištěm a na
dalších 6 dojde v průběhu jara.
Brňané se v různých anketách často vyjadřovali k nehezkému stavu u podchodu, který
považovali za nejhorší místo ve městě. Například naposledy jej za jednu z velkých brněnských ostud označili respondenti projektu
Brno očima mladých.
Díky častým kontrolám pracovníků Odboru
dopravy, obchodu a služeb Úřadu městské
části Brno-střed a zesílené hlídkové činnosti
strážníků brněnské městské policie se podařilo v samotném podchodu zvýšit dodržování
Tržního řádu jednotlivých stánkařů v podchoZveme občany na
13. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

17. února 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.

du. Jejich vystavené zboží už alespoň nezavazí lidem v chůzi.
„Co se však týká většiny stánků u opěrné zdi
nádraží u podchodu, skončil jejich provoz,
a to na základě chybějícího povolení k zvláštnímu užívání komunikace. Proto jim také firma
Brněnské komunikace vypověděla k 31. 12.
2015 nájemní smlouvu, což je zároveň datum,
kdy stánkařům vypršela kolaudace,“ uvedl
radní pro legislativu a informatiku Svatopluk
Bartík.
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„Počítáme s tím, že do konce ledna by mělo
být 24 ze 30 stánků jejich majiteli odstraněno,
pokud by k tomu nedošlo, zlikvidovali by stánky pracovníci Brněnských komunikací na
náklady jejich majitelů,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Martin Landa. Zbylých
šest čeká řízení o odstranění stavby.
„Už roky se za podobu této části Brna stydím,
neboť umocňuje nevábnou atmosféru místa,
takže jej chci měnit k lepšímu,“ dodal radní
Svatopluk Bartík.  Denisa Kapitančiková
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Kašnu na Obilním
trhu zdobí ledové
tvary
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Veřejnost může
ohodnotit práci
úředníků

Radnice zve na
prohlídku prostor
Pražského hradu

Informace z radnice

Kašna na Obilním trhu funguje celoročně – v zimě potěší
návštěvníky krásnými ledovými tvary

V mrazivých zimních dnech
vyvolala velký údiv i obdiv
zamrzlá kašna v parku na Obilním trhu. Nejedná se však
o poruchu nebo o omyl, ale
o záměr – kašna je skutečně konstruována na zimní provoz. Její
namrzání tedy není důvod k obavám, ale k radosti z krásných
ledových tvarů, které si mnozí
návštěvníci nadšeně fotí, protože jsou v centru Brna nevídané.

Kašna v parku na Obilním trhu
byla po rozsáhlé rekonstrukci
spuštěna v červnu loňského roku
a už od počátku se počítalo s jejím
celoročním využitím. Na unikátní
zimní provoz bude veřejnost upozorněna i informační cedulí.
Rekonstrukci kašny zajišťoval
správce parku, tedy městská část
Brno-střed, a to po pečlivých konzultacích s Odborem památkové
péče Magistrátu města Brna. Při

obnově byl zachován původní
architektonický vzhled vodního
prvku včetně stávající kamenné
konstrukce nádoby kašny a podpěrných kamenných kvádrů
a koulí. Princip fungování je založen na tom, že voda je tryskou
vystřikována z kašny, poté volně
přepadá přes horní nádobu do
spodní záchytné mísy, kde tvoří
vodní hladinu. Zpevněná plocha
pod kašnou je vyspádována do

středu s odvodňovacím přepadem tak, že celé provozní řešení
je založeno na cirkulaci vody. Vodní prvek je tak opět připraven plnit
svou původní funkci nejen po
stránce estetické, ale i ve zlepšování místního mikroklimatu. Součástí rekonstrukce kašny bylo
i vybudování nové přípojky vody
a nové napojení na elektrickou síť.


(rob)

Městská část spojila síly s městem – výsledkem je šest opravených hřišť
zovými plochami v prostoru branek
(branka spojená s basketbalovým
košem) s povrchem z umělé trávy.
Úpravami prošlo i okolí – vznikl zde
mlatový povrch se sportovní lavicí
a dvěma sportovními sestavami na
posilování, stejně jako mobiliář
v podobě koše na odpadky. Hřiště
je určeno pro hraní míčových
a raketových sportů.

Trýbova
Hřiště na Botanické ulici
Díky podpoře města Brna a za
využití dotací zajistila městská
část Brno-střed opravu celkem
šesti veřejně přístupných sportovišť. Administrativně se projekty
připravovaly od roku 2013,
k samotným regeneracím míst
došlo z úrovně statutárního města
Brna v loňském roce. Celkové
náklady byly téměř 14 miliónů
korun, z nichž přes 2 milióny uhradila městská část Brno-střed.

a odrazovými plochami v prostoru
branek (branka je spojená s basketbalovým košem) s povrchem
z umělé gumy. Součástí úprav je
i bezprostřední okolí hřiště, které
obsahuje terénní úpravy, založení
trávníku a nízké plotové bariéry
včetně živého habrového plotu
a mobiliáře (lavice a koš na odpadky). Hřiště je určeno pro hraní míčových a raketových sportů na branky,
na koš a přes síť.

Rybářská

Vsetínská

Jedná se o multifunkční sportoviště
ohraničené dřevěnými mantinely

Jde o multifunkční sportoviště ohraničené kovovými mantinely a odra-
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Toto multifunkční hřiště je bez mantinelů, pouze s brankami (branka
spojená s basketbalovým košem)
a povrchem z umělé gumy. U hřiště
byly založeny trávníky a osazeny
sportovními lavicemi. I toto hřiště je
určeno pro hraní míčových a raketových sportů.

Čechyňská
Multifunkční sportoviště na Čechyňské je kryté z bočních stran klecí do
výše 4 metry a shora sítí, má asfaltový povrch, vybavení tvoří branky
spojené s košem na basketbal. Vedle se opravil mlatový povrch
a upravila stávající kamenná zídka
tak, aby sloužila k sezení. I zde byly

osazeny lavičky a koše na odpadky.
Hřiště je určeno pro hraní míčových
a raketových sportů na branky, koš
a přes síť.

Botanická
Jedná se o sportoviště polovičního
rozsahu oproti ostatním. Je ohraničeno dřevěnými mantinely a odrazovou plochou v prostoru branky
(opět jde o spojení s košem)
s povrchem z umělé trávy. Součástí
úprav je i bezprostřední okolí hřiště,
které obsahuje terénní a parkové
úpravy, šlapákové cesty, habrový
živý plot a sportovní lavici. Hřiště je
určeno pro hraní fotbalu na jednu
branku a streetballu.

Parkour Vysoká
Jde o parkourové hřiště s betonovými a trubkovými překážkami na
povrchu z umělé gumy. Součástí
hřiště je i terénní úprava okolí
s půdopokryvnými rostlinami a zregenerovanými trávníky. Součástí
jsou dvě sportovní lavice a šlapákový přístup. Součástí bylo i zpevnění přilehlého svahu dřevěnou
kulatinou.
 (rob)
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Na Kraví hoře je nový veřejný grillpoint

Na přání veřejnosti vybudovala
městská část Brno-střed první
grillpoint ve volně přístupných
parkových plochách, které má

ve správě – konkrétně v parku
na Kraví hoře.
„Věříme, že jej budou nadšenci

do grilování hojně využívat.
Následně vyhodnotíme, s jakým
úspěchem se setkal. V případě,
že se projekt osvědčí, uvažuje se
o dalších lokalitách, například
o parku Anthropos,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Martin Landa.
Vybudování grillpointu vyšlo na
106 000 Kč, přičemž cena zahrnuje jak projekční přípravu, tak vlastní grilovací zařízení, mobiliář, tedy
lavice a stůl a kompletní úpravu
plochy blízkého okolí.
Umístění grillpointu je pokračováním snahy radnice městské
části Brno-střed zpříjemnit pobyt
návštěvníkům této významné

odpočinkové zóny v centru Brna.
Již během letošního parného léta
přibylo v blízkosti jezírka u konečné tramvaje pítko s pitnou vodou.
Na podzim loňského roku zde byl
rovněž instalován jeden šachový
stolek. A volně přístupné neoplocené hřiště na temeni parku na
Kraví hoře prošlo na konci října
důkladnou rekonstrukcí – dostalo
nový povrch, opraveny byly stojany a brankové konstrukce a součástí investice bylo i urovnání
a zatravnění okolí umělé herní
plochy a osazení čtyř parkových
laviček.


(rob)

Lidé ohodnotí fungování úřadu největší brněnské městské části
Úřad městské části Brno-střed
se připojil k celorepublikovému
projektu Dobrý úřad, prostřednictvím kterého získá vedení
radnice představu o tom, jak
jsou občané městské části spokojeni s fungováním úřadu
a prací jeho zaměstnanců.
„Tímto krokem pokračujeme
v naplňování Programového prohlášení Rady městské části Brnostřed, ve kterém jsme přislíbili
zavedení systému hodnocení
spokojenosti veřejnosti s činností
úřadu. Jde také o další krok k větší
otevřenosti radnice, kterou koalice od svého vzniku prosazuje,“
uvedl starosta Martin Landa.
„Současné vedení radnice vnímá
potřebu, aby byl chod úřadu lepší.
Právě hodnocení občanů a jejich
zpětná vazba je klíčový nástroj
pro následné zlepšování posky-

tovaných služeb,“ dodal Landa.
Lidé při návštěvě některých odborů úřadu dostanou lístek, na který
napíšou svou e-mailovou adresu.
Vyplněný list pak vhodí do jednoho z boxů rozmístěných v jednotlivých budovách radnice (na
Dominikánská 2 jsou boxy u vrátnice a v přízemí dvorní budovy,
na Měnínské 4 je box u vrátnice,
další je pak na Husově 3 a na
Lipové 31). Elektronickou poštou
následně obdrží odkaz na webový dotazník, ve kterém se budou
moci vyjádřit jak k práci úředníka
a daného odboru, tak ke kvalitě
života ve svém okolí. Hodnocení
je dobrovolné a anonymní, každý
občan může daný odbor hodnotit
pouze jednou měsíčně. Úřad pravidelně obdrží výstupy o hlasování, s nimiž může dále pracovat
a vylepšovat díky nim poskytované služby. Systém začal oficiálně

fungovat v pondělí 11. ledna
2016. Každý měsíc bude jeden
z účastníků projektu vylosován
a obdrží drobnou odměnu.
Podle tajemníka úřadu Petra Štiky
bude projekt přínosný i pro
zaměstnance úřadu. „Lidé mohou
úředníky pochválit, ale zároveň je
také upozornit, v kterých oblastech mají ještě drobné rezervy.
Budeme tak přímo od našich klientů získávat cenné podněty, jak
dále zlepšovat činnost úřadu tak,
abychom poskytovali veřejné
služby v očekávané kvalitě,“ řekl
Štika. „Účast úřadu v projektu
bude dlouhodobá, minimálně do
konce roku 2016,“ doplnil informace tajemník.
V Jihomoravském kraji systém
zatím využívají pouze čtyři městské úřady – v Kuřimi, ve Slavkově
u Brna, v Břeclavi a v Brně-Králově Poli. Městská část Brno-střed

tak bude největší správní jednotkou v kraji, která se dlouhodobě
a pravidelně zajímá o názory
svých občanů na fungování úřadu
a kvalitu života v dané oblasti.
Více informací se dozvíte na
webu dobry-urad.cz.

Daniel Zeman

Město Brno zjišťuje zájem o bezplatné zapůjčení kompostérů
Město Brno zjišťuje prostřednictvím ankety zájem občanů
o bezplatné zapůjčení kompostérů pro kompostování
bioodpadu a zeleného odpadu
ze zahrad.
V případě, že bude ohlas občanů
z ankety pozitivní, mohlo by město Brno požádat o dotaci na
zakoupení kompostérů z Operačního programu životního prostředí. Pokud by byla žádost schválena,
kompostéry
budou

občanům zapůjčeny bezplatně na
dobu 5 let a následně se stanou
jejich majetkem. V případě, že
nebude dotační titul vyhlášen
nebo bude žádost zamítnuta,
předpokládá město Brno prodej
kompostérů podle stávajících
podmínek. Tímto způsobem město Brno podporuje domácí kompostování již od roku 2010 v rámci
projektu Miniwaste, kdy umožnilo
prodej přes 1000 ks dotovaných
kompostérů za poloviční ceny.
Zájemci o využití kompostérů, a to

jak o bezplatné, tak o zpoplatněné
mohou vyplnit krátkou anketu,
která je k dispozici na úvodní
stránce webu www.miniwaste.cz.
Pokud nemáte přístup k internetu,
můžete zavolat na Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed, kde
s vámi anketu vyplní po telefonu
RNDr. M. Studenková, tel.
542 526 152. Na anketu prosím
upozorněte i vaše sousedy, kteří
mají zahradu. Kompostér ale
můžete využívat i společně například v rámci vnitrobloku. Kompos-

tování se vyplatí, protože přispívá k ochraně životního prostředí
díky snižování množství sváženého komunálního odpadu, a tím
pádem dochází i ke snižování
emisí skleníkových plynů. Zároveň vzniká kvalitní přírodní hnojivo, které má řadu využití. Anketa bude na výše uvedené
webové adrese k dispozici cca
do poloviny března letošního
roku.


(rob)
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Radnice zve občany na prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu
Poznávací zájezd do Prahy pro
obyvatele městské části Brno-střed nachystalo vedení radnice ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky. Kromě příjemně stráveného dne
v hlavním městě bude mít
59 přihlášených lidí možnost
prohlédnout si reprezentační
prostory Pražského hradu.
Na zájezd, který je plánovaný na
8. března 2016, se mohou lidé
s trvalým pobytem v městské
části Brno-střed hlásit prostřednictvím přiloženého kuponu
a jeho odevzdáním na podatelně
Úřadu městské části Brno-střed
v Dominikánské ulici. Příjem přihlášek probíhá od 8. února

a končí nejpozději 25. února.
„Jsem moc rád, že se nám podařilo s Hradem tuto kulturně-vzdělávací exkurzi domluvit. Máme tak
možnost nabídnout lidem netradiční zážitek a pohled do normálně nepřístupných prostor v sídle
českých králů a prezidentů,“ myslí
si starosta městské části Brno-střed Martin Landa, který nad
akcí převzal záštitu.
Lákadlem pro zájemce o výlet
může být také to, že část nákladů
na cestu hradí městská část ze
svého rozpočtu. Prohlídka je pak
zdarma. „Máme možnost financovat nejrůznější kulturní nebo
vzdělávací akce pro naše občany.
Byla by škoda toho nevyužít,“
doplnil Landa.

Vzhledem k tomu, že kapacita
zájezdu je omezená, budou mít
přednost ti zájemci, kteří se
přihlásí jako první. Zbylí přihlá-

šení budou vedení jako ná hradníci.

Daniel Zeman
Foto: Kjell Jøran Hansen

Informace k poznávacímu zájezdu do Prahy
Termín: úterý 8. března 2016
Cena na osobu: 200 Kč
Cena zahrnuje
– autobusovou dopravu moderním autokarem, WC, DVD, klimatizace
– služby průvodce se státním zkouškou
provázet po hlavním městě
– informační materiály, mapy, časopisy
v autobusech
Cena nezahrnuje
– tuzemské připojištění. Lze přiobjednat
(4 Kč, pojišťovna UNION)
– případné vstupné do objektů (s výjimkou vstupu do reprezentačních prostor
hradu)

Program
– 6.15 sraz všech účastníků zájezdu,
u stanoviště autobusů u Janáčkova
divadla.
– 6.30 odjezd z Brna, od stanoviště autobusů u Janáčkova divadla.
– Po příjezdu do Prahy si prohlédneme
exteriér Hradu a absolvujeme unikátní
prohlídku reprezentačních prostor
Hradu: Španělský sál, Rudolfova galerie či Sloupová síň, Trůnní sál, Habsburský salon. Následuje procházka na
Staré Město, prohlídka památek,
osobní volno.
– Kolem 17.30 odjezd z Prahy.
– 20.00 návrat do Brna, Janáčkovo divadlo.

Jak se přihlásit
Vyplněnou přihlášku (viz níže) odevzdejte osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2,
Brno
Zahájení příjmu přihlášek: pondělí
8. února 2016 od 8.00
Ukončení přijímání přihlášek: pondělí
15. února 2016 do 17.00
Podmínkou přijetí přihlášky je trvalý
pobyt na území MČ Brno-střed!
Podatelna má otevřeno každý den od 8.00
do 17.00 (PO a ST), od 8.00 do 15.00 (ÚT
a ČT) nebo od 8.00 do 14.00 (PÁ).
Vzhledem k tomu, že kapacita zájezdu je
omezená (59 míst), budou mít přednost ti

zájemci, kteří se přihlásí dříve (rozhodující
je datum a čas podání přihlášky). Zbylí přihlášení budou vedeni jako náhradníci.
Po uzávěrce přihlášek obdrží vybraní
zájemci e-mailem
– fakturu k úhradě příspěvku na zájezd
(lze ji uhradit bankovním příkazem nebo
na poště)
– smlouvu o zájezdu
– podrobný program a organizační
informace
Informace k zájezdu najdete na adrese:
www.ck-zajezd.cz/poznavaci-jednodenni-zajezdy-z-brna/brno-stred-praha
Dotazy: info@ck-zajezd.cz



PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
Jednodenní poznávací autobusový zájezd do Prahy • Termín zájezdu: úterý 8. března 2016
Jméno a příjmení ........................................................................ Bydliště ................................................................................................
Datum narození ......................................... Telefon ............................................ E-mail .......................................................................
Číslo občanského průkazu .........................................................
V ............................ dne ...........................................................

.................................................................
podpis

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE VYPLNĚNÍ VŠECH ÚDAJŮ JE POVINNÉ! POKUD NEBUDOU VYPLNĚNY, PŘIHLÁŠKA BUDE VYŘAZENA.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2,
601 69 Brno, IČ 44992785 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv
podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlasím s poskytnutím
těchto osobních údajů třetím stranám – Ing.Zdeněk Malík, cestovní agentura, IČ 87532492, Slunná 10, Šlapanice 664 51, Kanceláři prezidenta republiky, IČ 48136000, Hrad I.nádvoří 1, 119 00 Praha, Hradčany – a to výhradně za účelem
plnění níže uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účel zpracování osobních údajů: V souladu s § 5 zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účel zajištění organizačních náležitostí k uskutečnění poznávacího zájezdu do Prahy dne 8. 3. 2016.
Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo
jiné fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
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Zálohované vratné hrnečky se jako novinka na adventních trzích
osvědčily, což potvrdil i nezávislý průzkum Masarykovy univerzity

Novinkou adventních trhů bylo
využití zálohovaných vratných
hrnečků a kelímků, což přispělo
k udržení čistoty jak na náměstí
Svobody, tak i na Moravském
náměstí i Zelném trhu.
Tato nová praxe se setkala s velkým ohlasem u návštěvníků trhů,
což potvrdily výsledky průzkumu
provedeného pracovníky Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity u téměř 700 respondentů.
Z informací získaných v anketě
například vyplývá, že 86 procent
dotazovaných bylo spokojeno se
systémem vratných hrnečků a na
otázku, zda by měly být vratné
obaly využívány i na dalších
akcích pořádaných městem
i v budoucnu, odpovědělo kladně
81 procent respondentů.
Nová koncepce adventních trhů
zaujala nejen svou atmosférou,
ale měla také pozitivní finanční

efekt v podobě nečekaně vysokého výtěžku na charitu z akce
Advent na Zelňáku. Získaná částka 160 000 korun bude směřovat
na zaplacení školních obědů pro
děti ze sociálně slabých rodin
z městské části Brno-střed.
„Překvapením akce Advent na
Zelňáku bylo umístění nádherného vánočního stromu, kterého se
podařilo vůbec poprvé získat od
soukromého dárce. Čtrnáctimetrový vánoční strom, který byl
lákadlem zejména pro rodiče
s dětmi, zaujal i svou výzdobou,“
sdělil místostarosta Jiří Švachula.
„Kromě stromu byla předvánoční
atmosféra umocněna i tím, že svíce na adventním věnci u pódia
zapalovali každou sobotu ve
večerních hodinách duchovní,
a to za zpěvu rorátů, což by se
mohlo stát tradicí,“ uvedl radní pro
kulturu, sport a turismus Petr
Kalousek.

Na čtyřech místech jsou psí pisoáry
Koncem loňského roku byly na
čtyřech místech v městské části Brno-střed instalovány takzvané psí pisoáry. Konkrétně
se jedná o lokality na Kolišti,
Obilním trhu, na Kraví hoře
a Vaňkově náměstí.
Značkování teritoria je typické
a přirozené chování psů, bohužel
může mít i negativní důsledky, a to
především pachové, hygienické,
ale i technické. Instalace psích
pisoárů by měla pomoci zabránit
nechtěnému značení například
dětských hřišť, fasád domů nebo
sloupů veřejného osvětlení.

(rob)

„Pozitivním aspektem bylo bezplatné poskytnutí prodejních stánků pro neziskové organizace, kterých se během Adventu na
Zelňáku vystřídalo 26. Kromě
možnosti prezentovat na veřejnosti svou činnost mohly organizace zároveň získat prodejem
svých produktů prostředky pro
další fungování,“ řekla Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka
městské části Brno-střed.
„Nové komplexní pojetí tradičních
trhů obohacených o adventní
věnec, umístění většího počtu
stánků, dále využívání systému
vratných obalů na nápoje, pestřejšího programu pro děti a prezentaci téměř tří desítek neziskových
organizací,“ ocenila první místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská.
„Advent na Zelňáku překvapil vyšší
návštěvností oproti předešlým
rokům, podstatné však jsou velmi

kladné ohlasy návštěvníků a také
výborné rozmístění stánků na Zelném trhu. Příjem do radniční pokladny byl 560 000 korun.V novém
trendu pojetí adventních trhů hodláme pokračovat i v následujících
letech,“ dodal starosta městské
části Brno-střed Martin Landa.

Denisa Kapitančiková

V systému elektronického zápisu do
mateřských škol došlo ke změně
V systému elektronického zápisu do mateřských škol v Brně,
do kterého je zapojena i městská část Brno-střed, došlo ke
změně jednoho termínu, a to pro
SBĚR PŘIHLÁŠEK!
Termín pro sběr přihlášek je tak
nově stanoven na čtvrtek 25. února
a na pátek 26. února 2016! Sběr
probíhá v těchto dnech v době od
8.00 do 16.00 hod. na jednotlivých
mateřských školách. Konkrétní
hodiny v rámci tohoto období určí
ředitelka školy a zveřejní je obvyklým způsobem.

Ostatní termíny zůstávají stejné,
celý harmonogram je tedy následující: Vydávání přihlášek proběhne ve dnech 1.–26. února 2016.
Sběr přihlášek na jednotlivých
mateřských školách se uskuteční
ve dnech 25. a 26. února 2016.
Samotné přijímací řízení má termín od 7. března 2016. Od tohoto
data mohou rodiče očekávat informaci o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.
Kompletní informace, které se týkají elektronického zápisu, naleznete na webových stránkách:
www.zapisdoms.brno.cz.

(rob)
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Zimní údržba naší městské části aneb Se solí s mírou
Městská část Brno-střed se na
svém území stará o zimní údržbu všech chodníků a vozovek
mimo ty, po kterých vedou trasy městské hromadné dopravy.
Je to povinnost, kterou jí ukládá
Statut města Brna. Zimní údržbu na celém správním území
zabezpečují nasmlouvaní partneři – vysoutěžené firmy, kteří
drží tzv. zimní pohotovost
a v celém procesu zabezpečování zimní údržby mají povinnost řídit se platnou legislativou.
Prioritním zájmem je v co nejkratší možné době zajistit občanům
komfortní průchod nejen centrální
částí města, ale i po chodnících
ostatního správního území městské části, a to i v nepříznivých
povětrnostních podmínkách. Ne
vždy je však zvladatelné úplné
odstranění důsledků počasí (sněhové vánice, náledí), a to v jednom okamžiku na celém území
městské části. I zákon konstatuje,
že úkolem zimní údržby je pouze
zmírňování, nikoliv plné odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích.
Městská část Brno-střed má pro
svoje správní území, které je pracovně rozděleno do pěti lokalit,
vyhotoveny plány zimní údržby.
Plán zabezpečení zimní údržby
je zpracován v souladu se zákonem o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou tohoto zákona č. 104/1997
Sb., Ministerstva dopravy a spojů.
S ohledem na tuto skutečnost
požadujeme, aby byly ze strany
zhotovitele dodržovány zásady
zimní údržby, a to především

dodržení časového limitu a předepsaná technologie zimní údržby.
Odmést, oškrabat, zdrsňovat
Na místní komunikaci IV. třídy, kterou je ve smyslu výše jmenovaného zákona komunikace nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel (tzn. chodník)
nebo na které je umožněn smíšený provoz, se schůdnost zajišťuje odmetením nebo odhrnutím
sněhu, oškrabáním zmrazků
a posypem zdrsňovacími materiály. Preferujeme jedině hraněnou drť frakce cca 2–4 mm, u které je zaručena, např. oproti písku,
minimální prašnost.
Bez chemie a šetrně
Odklízení sněhu se provádí
především mechanicky. Provádět
posyp do vrstvy čerstvě napadeného sněhu vyšší než 3 cm bez
předchozího mechanického odstranění je neúčinné, a proto
nepřípustné. Vzhledem ke skutečnosti, že se zde nachází takřka
vždy i inženýrské sítě, které nejsou uloženy v uzavřeném krytu
a v důsledku dlouhodobého používání posypové soli může dojít
k jejich poškození, je na našem
správním území zimní údržba
výše uvedených místních komunikací chemickým materiálem
vyloučena. K této selekci posypového materiálu přispěl i požadavek správce komunikačních ploch
Brněnských komunikací, a. s.,
doplněný ještě požadavkem
zabezpečovat v centru Brna zimní
údržbu vozovek a chodníků
z kamenné dlažby uložené do
nestmeleného materiálu radlicemi s gumovými břity nebo ručně.
Mimořádný důraz je při zimní

údržbě kladen na schůdnost.
Přednostně jsou zabezpečovány
bezbariérové přechody pro chodce, chodníky podél zdravotnických a školských zařízení a příchozích chodníků vedoucích
směrem od zastávek MHD k těmto zařízením.
Sůl vadí stromům, psům i obuvi
Na vozovkách je sice za určitých
podmínek stanovených legislativou použití chemických rozmrazovacích prostředků resp. soli
povoleno, avšak je hned několik
argumentů, proč to se solí nepřehánět.
Podle vyjádření správce brněnského stromořadí, tedy Veřejné
zeleně města Brna, používání
posypové soli snižuje kvalitu půdy.
I když sůl není aplikovaná přímo
ke stromům, ke kořenům se nakonec dostane odhrnutá solanka
a slaná voda. Na rostlině se
důsledky zasolení projevují omezením růstu pletiv, redukovaným
růstem listů a tím omezenou fotosyntézou; poškozován je kořenový systém. Rostlina je oslabena
a při působení dalších stresujících
faktorů odumírá.
Sůl škodí i zvířatům, nejvíce to
můžeme pozorovat na poškození
tlapek našich psů. Solné mapy
nevítáme ani na své obuvi.
Sůl může zničit zdroje pitné vody
a přetěžuje vody odpadní, které
putují do čističek. Jak odborníci
uvádějí, může velké množství soli
způsobit i „zničení“ celého biologického stupně čištění vod.
A je to levnější
Poslední a nezanedbatelnou
výhodou inertního materiálu oproti soli je jeho více než desetiná-

sobně výhodnější cenová dostupnost. Pokusy o jeho recyklaci však
podle nám dostupných informací
nejsou zatím efektivní.
Nesolte s námi
Pokud se rozhodnete přispět ke
schůdnosti chodníku třeba před
vaším domem, prosíme o dodržování uvedených pravidel: Odhrnovat, odmetat, oškrabovat, zdrsňovat a nesolit. Děkujeme!
Do kdy je třeba chodník ošetřit
S ohledem na rozsáhlost naší
městské části není možné zimní
údržbu provést na všech chodnících okamžitě jakmile nastane její
objektivní potřeba, a proto je stanoven limit maximálně 20 hodin od
vzniku závady ve schůdnosti, do
kdy musí dojít k zásahu na tom nejposlednějšícm z udržovaných míst.
Platná legislativa
Nařízení č. 14/2009 statutárního
města Brna, které změnilo
a doplnilo vyhlášku města Brna
č. 16/1998 o schůdnosti místních
komunikací /2005, a to tak, že se
slovo „odstraňují“ (závady ve
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích) nahradilo slovem „zmírňují“ a doba od vzniku
závady ve schůdnosti, tedy např.
počátek vzniku náledí atp. do
doby zahájení zmírňování této
závady, nesmí být delší než 20
hodin.
Ve smyslu doposud platné vyhlášky statutárního města Brna
č. 16/1998 o schůdnosti místních
komunikací je v článku I odst. 2
přikázáno provedení zimní údržby
na chodnících nejméně v šíři
1,5 m a u chodníků užších v maximálně možné šíři.
 (red)

Zveme na setkání nad úpravou prostoru mezi Neumannovou a Preslovou
Zveme vás na setkání nad revitalizací prostoru mezi ulicemi
Neumannova a Preslova, které
se koná 25. února v 17.00 hod.
v sále Centra obnovy památek
architektury 20. století, Preslova ulice.
Cílem setkání bude shromáždit
názory místních občanů k tomu,
co v území funguje, co zde nefunguje a jaké aktivity by zde přivítali.

Shromážděné podněty budou
podkladem pro zpracování studie
studenty 5. ročníku Fakulty zahradní architektury Mendlovy univerzity, se kterou městská část
navázala spolupráci. Pokud bude
městská část podávat žádost
o dotaci, je zpracovaná studie její
nutnou součástí. Bohužel v současné době je většina pozemků
v tomto území majetkově ve
správě Úřadu pro zastupování
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státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM). O převedení těchto
pozemků na město radnice Brno-střed opět požádala. Dokud ale
tyto pozemky nebudou převedeny
na město, jsou naše možnosti ve
zlepšení současného stavu omezené.
Majetkové věci rovněž komplikují
vybudování cesty vedle zdi bývalé
vládní vily z Preslovy na Neumannovu, kde v současné době vede

divoká cesta. Tento pozemek je
v současné době Památkového
ústavu, který se ho snaží vyměnit
za jiné pozemky s městem
Brnem. 1/3 pozemku parkoviště
na Preslově pak majetkově patří
opět ÚZSVM. Na město i na
ÚZSVM jsme se obrátili s žádostí
o zlepšení současného stavu
tohoto parkoviště.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed

Informace z radnice

Tržiště na Zelném trhu se postupně promění. Zemědělci zůstanou,
další sortiment bude rozšiřován, chystají se jednorázové akce
Zemědělci jako koření a výjimečný základ unikátního tržiště v centru Brna. Tradiční i noví
obchodníci, kteří prodávají ovoce a zeleninu. Farmářské produkty, občerstvení a gastronomie regionálního rázu, stejně
jako práce malých řemeslníků.
A kromě stálé nabídky i jednorázové akce.Takové by měly být
Trhy na Zelňáku v roce 2016.
Snahou provozovatele, tedy
městské části Brno-střed, je proměnit místo, na kterém se prodávala především ovoce a zelenina,
na pestré potravinové a farmářské
trhy. Kombinace stálého prodeje
s důrazem na vyhledávané lokální
potraviny a unikátních akcí by
měla být pro návštěvníky atraktivní a měla by jim dát důvod se
na Zelný trh vracet nejen za nákupy, ale i za novými zážitky.

Pravidelný celoroční prodej je pro
rok 2016 schválen na období
1. března–12. listopadu 2016
s provozní dobou v pracovní dny
od 6.00 do 18.00 hod., v sobotu
pak od 6.00 do 14.00 hod. Kapacita tržiště zůstává stejná jako
v minulosti, je tedy možné využít

více než 100 prodejních míst.
Základ nabídky budou i nadále
obstarávat zemědělci, které nejvíce preferovali návštěvníci trhů
v rámci ankety provedené v loňském roce. Pořadatelé se také
snaží vyjít vstříc i poptávce po
obchodnících, kteří na Zelném
trhu prodávají jinde nakoupené
ovoce a zeleninu, takže i tento typ
produkce na trhu zůstane.
Sortiment na tržišti bude v průběhu
roku postupně rozšiřován o farmářské produkty (uzeniny, zákusky,
pečivo a mléčné výrobky), řemeslné výrobky, nealkoholické nápoje
(mošty, domácí limonády, kávy)
i nápoje alkoholické (burčák, víno,
pivní speciály apod.) a také o regionální gastronomii. A kromě provozování stálých prodejních míst se
plánuje, že zde ve spolupráci s dalšími brněnskými pořadateli a ve
spolupráci s kulturním a vzděláva-

cím střediskem městské části
Brno-střed budou pořádány jednorázové, sezónně a tematicky
zaměřené gastronomické akce či
další podobně orientované jarmarky nebo slavnosti.
Při přípravě nové podoby trhů
pořadatelé zúročili zkušenosti
s pořádáním farmářských trhů na
Římském náměstí, vícedenních
akcí na náměstí Svobody, jako
jsou Velikonoční slavnosti nebo
Festival dobrého jídla a pití U jednoho stolu, nebo vloni velmi vydařeného Adventu na Zelňáku.
Zájemci o celoroční, sezónní i jednorázový prodej stejně jako
návštěvníci najdou všechny
potřebné informace na webových
stránkách www.trhynazelnaku.cz.
Aktuality přináší i facebookový
profil www.facebook.com/trhynazelnaku.

Roman Burián

Informujeme

V centru města vzniká projekt sdíleného bydlení pro seniory
Město Brno připravuje ojedinělý projekt na pomoc seniorům,
kteří se v otázkách bydlení ocitají v ekonomické nouzi a kteří
chtějí bydlet ve společnosti dalších lidí. Jedná se o pilotní projekt tzv. sdíleného seniorského
bydlení, které by mohlo být
alternativou vůči současným
institucionálním a ekonomicky
náročným řešením.
Rada města Brna schválila v úterý 5. ledna 2016 smlouvu na stavební práce „Zámečnická 2 –
sdílené bydlení“, které spočívají
ve vytvoření nové bytové jednotky z části nebytového prostoru
v objektu Zámečnická 2 v centru
Brna. Prostor o rozloze přibližně
405 m2 byl dříve využíván jako
kanceláře, současným záměrem
je přebudovat tuto část prostoru
na jeden funkční celek – byt,
sloužící jako sdílené bydlení pro
seniory. Celková cena zakázky
je 6,6 mil. Kč s termínem plnění
211 dnů.

Konkrétní byt –
Zámečnická 2
V bytě vznikne celkem 9 pokojů (7 jednolůžkových pokojů
a 2 dvoulůžkové), společné prostory a sociální zařízení (celkem
5 WC a 3 sprchy). Společné obytné části jednotky budou obsahovat velký obytný prostor
s televizním koutem, jídelnou
a dostatečně velkým kuchyňským
koutem, další společný prostor
bude řešen jako klidová zóna (četba, klidové aktivity). V jednotce
sdíleného bydlení budou dále prostory zázemí – skladovací prostor
na věci nájemníků, spížní prostor,
společná prádelna a místnost pro
pečovatelku.

V čem spočívá princip
sdíleného bydlení?
Ve zvláštním bytě, který je součástí běžné zástavby a bývá
doplněn dalšími službami, se
společně ubytuje více seniorů.
Tento přístup je alternativou skupinového bydlení v domovech

nebo penzionech. Každý senior
či manželský pár má k dispozici
1 samostatný pokoj. Obyvatelé
bytu společně sdílejí několik
sociálních zařízení, velkou
kuchyň s jídelnou, společenskou
místnost a další doplňkové prostory – komory, prádelnu, atd.
Cílovou skupinu tvoří senioři,
kteří jsou soběstační, avšak
jejich možnost vést vlastní
domácnost je limitována nízkými
příjmy, dále senioři, kteří jsou
osamělí a trpí ztrátou sociálních
vazeb. Služby seniorům podle
jejich potřeby bude smluvně
zajišťovat pečovatelská služba.

Brno příkladem pro
ostatní
Projekt již funguje v několika
evropských zemích (Dánsko,
Rakousko, Holandsko aj.). V České republice je však na komunální
úrovni zatím zcela novou myšlenkou. Nicméně realizace pilotního
projektu v Brně by se mohla stát
zdrojem inspirace pro další obce,

neziskové organizace i soukromé
investory.

Cílová skupina? Senioři
hledající dostupné bydlení
Jedná se zejména o ty seniory,
kteří poptávají finančně i fyzicky
dostupné bydlení. Zároveň chtějí
sdílet společné aktivity a prostor
s dalšími lidmi podobného věku
a přejí si zůstat začleněni
do městského prostředí, na které
jsou zvyklí. Cílem každé realizace sdíleného seniorského bydlení by mělo být vyvážené nastavení míry soukromí na jedné
straně a sdílení prostoru a aktivit
na druhé straně tak, aby byla
zachována autonomie každého
jedince a zároveň zmírněn pocit
osamělosti. Plusy jsou také nižší
fyzické a finanční náklady
na bydlení a pocit bezpečí a spokojenosti.



(red)
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Víš, kdo tě pozoruje?
Nový rok již začal a lidé se ocitají v plném pracovním nasazení. Člověk se ponoří do starostí všedního dne a stává se
k okolí méně obezřetný. Je
důležité, aby lidé i v každodenním shonu měli na mysli svoji
bezpečnost a chránili si své
osobní věci, aby se nestali obětí kapesních zlodějů.
Kapsáři využívají nepozornosti
a bleskově vás mohou okrást. Krádež mají předem promyšlenou
a nacvičenou. Pracují často
v organizovaných skupinkách.
Užívají různé signály mezi sebou,
kterým nezasvěcený nerozumí.
Oběť si předem vytipují a čekají
na vhodný okamžik.

Metody kapsářů a podvodníků
jsou stále rafinovanější a vynalézavější. Motivací jakékoliv trestné
činnosti bývá zisk.
S kapesními zloději se můžete
setkat v nákupních centrech, na
ulici, na tržištích, v restauracích,
v dopravních prostředcích, na
nádražích, na parkovištích, hernách… prostě kdekoliv.
Je důležité v první řadě dávat
pozor na svůj majetek. Neustále
sledovat a mít pod kontrolou, co
se děje ve vašem okolí.

•

•

•
•
•

Policisté doporučují:
• mějte své věci pod kontrolou
• neukazujte obsah své peněženky cizím osobám
• na ulici, při nákupech, v doprav-

ních prostředcích věnujte zvýšenou pozornost svým kabelkám, taškám, zavazadlům
a mějte je pečlivě uzavřené
batohy s penězi, mobilním telefonem, cennostmi nenoste na
zádech, kam nevidíte
doklady, peněženku nenoste
v zadních a bočních kapsách
oděvů, batohů a kabelek
nenoste sebou velké finanční
částky
noste peníze odděleně od
dokladů
pokud máte u sebe bezpečnostní kód k platební kartě, noste jej odděleně od karty, znemožníte pachateli výběr
finanční hotovosti z bankomatu
(také mobilní telefon, který je

•

•
•
•
•



v kabelce a je na něm PIN, není
bezpečným řešením)
pokud vám byla odcizena platební karta, ihned účet zablokujte
mobilní telefon ukládejte bezpečně ve vnitřních kapsách
v nákupních centrech nedávejte
kabelky do nákupních košíků
sledujte své okolí
při ukládání zakoupeného zboží
do vozidla nenechávejte kabelku, peněženku na sedadle nebo
na střeše vozidla (přes otevřenou zadní kapotu nevidíte, co
se děje vepředu vozidla).
nprap. Bc. Alena Peterková
Policie ČR
Oddělení tisku a prevence

Brno rozšířilo kolumbárium na ústředním hřbitově
Na nedostatek kolumbárií
na Ústředním hřbitově města
Brna zareagovalo vedení Brna
již v minulém roce, kdy odstartovalo investici ve výši osm
a půl milionu, za kterou bylo
pořízeno nových 1 440 okének,
kam mohou pozůstalí uložit
urnu s ostatky zemřelého.
Počet míst v kolumbáriích tak
vzrostl ze současných 1 230 na
2 670, což je dostatečný počet,
který zaručuje poskytování této
služby na mnoho let dopředu.
Nájem nových okének je možné
zajišťovat již od 1. února 2016.
„Ukládání ostatků do kolumbária
je rozšířené a oblíbené po celé
Evropě. I v Brně je po kolumbá-

riích stále větší poptávka, která
dosud výrazně převyšovala možnosti hřbitovů. Rozšíření kolumbária je tedy logickým krokem.
Uložení urny do proskleného
okénka vyjde levněji, navíc se
pozůstalí prakticky nemusejí starat o údržbu místa,“ uvedl náměstek primátora Martin Ander.
Investiční akce rozšíření kolumbárií na Ústředním hřbitově města Brna byla zahájena v dubnu
loňského roku s celkovou investicí 8,5 mil. Kč. Kolumbárium
s počtem 1 440 okének bylo
dokončeno v listopadu 2015.
Zhotovitelem akce byla společnost JIRMAL spol. s r.o., Brno.
Nové kolumbárium citlivě navazuje na rozptylové a vsypové

loučky i na kolumbária stávající.
Cena nájmu jednoho místa
v kolumbáriu je 3 000 Kč po dobu
deseti let. Po uplynutí této doby
má stávající nájemce přednostní
právo nájem prodloužit na dalších
deset let.
Z historie
V historické době se vlivem církve ustálil na několik staletí výlučně způsob ukládání těl zemřelých
do dřevěných rakví a v nich pak
do země. Průlom do této zvyklosti
učinilo ve 30. letech 20. století
zpopelňování a následné vkládání popela do uren, které se
ukládaly do země nebo do okének v kolumbáriích.
Na ústředním hřbitově bylo

kolumbárium zprovozněno v roce
1964. Obliba způsobu ukládání
uren do kolumbárií postupně
vzrůstala a jejich celková kapacita 1 230 okének již několik let
nestačila pokrýt zájem.
Místo uzavírání nájmu:
Ústřední hřbitov, Vídeňská 96,
správní kancelář (u vstupu do
hřbitova od tramvajové zastávky)
Provozní hodiny kanceláře:
pondělí a čtvrtek 8.00–17.00 hod.
úterý a středa 8.00–14.00 hod.
Kontakt na provozní kancelář:
tel.: 543 213 805, e-mail: brnenskehrbitovy@volny.cz.  (red)

Rok 2016 přinesl novinky v osobních dokladech
S rokem 2016 vstoupila v platnost novela zákona o občanských průkazech a zákona
o cestovních dokladech. Z nich
pro občany vyplynou některé
důležité změny.
Změny v agendě občanských
průkazů
Občanské průkazy se občanům
starším 70 let budou nově vydávat
s platností na 35 let (v případě
změny údajů však bude muset
občan žádat o nový občanský
průkaz).

I nadále platí, že podat žádost
o vydání občanského průkazu
bude možné na kterémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působností
s tím, že si zde občan nový průkaz
také vyzvedne. Pokud v žádosti
uvede pro vydání občanského
průkazu jiný úřad, zaplatí za tento
úkon částku 100 Kč.
Dovrší-li občan 15 let, musí si nejpozději do 30 dnů podat žádost
o občanský průkaz.
Změny v agendě cestovních
dokladů
Žádost o nový cestovní pas bude
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možné podat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Na stejném úřadě si občan nový
cestovní pas také vyzvedne.
Pokud v žádosti uvede pro vydání
cestovního dokladu jiný úřad,
zaplatí za tento úkon částku
100 Kč.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí,
mohou nový cestovní pas s biometrickými údaji získat do šesti
pracovních dnů. Pro jeho získání
podají žádost a zaplatí správní
poplatek 4 000 Kč. Nový pas

s platností na 10 let si vyzvednou
v místě podání žádosti. Občané
mladší 15 let získají nový cestovní
pas stejným způsobem, avšak
za správní poplatek 2 000 Kč
a s platností na 5 let.
Vydávání cestovních pasů bez
biometrických údajů ve zkrácené
lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti
na 6 měsíců se ruší.
Další potřebné informace lze najít
na stránkách www.brno.cz v sekci
Občan – Potřebuji si vyřídit.


(red)
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Posily u městské policie už mají své působiště, další se školí.
Víc strážníků bude i v městské části Brno-střed

Každý obyvatel Brna by měl po
Novém roce zaznamenat nárůst
počtu strážníků v řadách městské
policie.
Díky úpravě organizační struktury
schválené v půlce října Radou města
Brna se v ulicích ocitne padesát
nových strážníků.Vedení organizace
je po 1. lednu 2016 rozmístilo do
celého města s akcentem na okrajové části a sídliště s vysokou hustotou zalidnění.
Nejvýznamněji to pocítí v oblastech
spadajících pod takzvaný revír
Východ (Líšeň, Vinohrady, Židenice),
revír Západ (Kohoutovice, Bosonohy,
Bohunice, Starý a Nový Lískovec)
a na jihu Brna, kde se řady rozšíří
shodně o sedm strážníků. Po šesti
strážnících přibude v revíru Sever

(Brno-sever, Maloměřice a Obřany)
a Pole (Královo Pole, Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov).
V praxi to znamená, že se lidé s hlídkami v terénu setkají výrazně častěji.
Navýšení umožní lépe personálně
pokrýt bezpečnostně problematické
časy, například noci před nepracovními dny. Na řadě míst se zintenzivní
pěší hlídková služba, která je jedním
z nejúčinnějších nástrojů předcházení kriminalitě.
„Již nyní platí, že si veřejnost může
na webových stránkách Městské
policie Brno vyhledat své územáře.
Jsou to strážníci se svěřenou lokalitou, v níž jsou v úzkém styku s občany a jejich každodenními problémy.
Díky navýšení stavů můžeme určité
lokality rozdělit mezi více strážníků

tak, aby se lidé se svým územářem
setkávali ještě častěji a on znal ještě
lépe specifika oblasti,“ vysvětlil ředitel
Městské policie Brno Bohumil
Šimek. V polovině prosince skončil
tříměsíční školicí kurz nových adeptů
o práci strážníka. Tito čekatelé již
prošli veškerými pohovory a fyzickými i psychologickými testy. Před koncem letošního roku úspěšně složili
i zkoušku odborné způsobilosti před
komisí ministerstva vnitra a od ledna
nastoupili na jednotlivé služebny. Celkem se jedná o sedmnáct posil.

Hned vzápětí se rozběhl další kurz.
Přibližně dvacet nových čekatelů
absolvuje tříměsíční školení mezi
lednem a březnem. Přiřazení k jednotlivým organizačním celkům se
plánuje na polovinu dubna. Cílový
počet strážníků od příštího roku je
541. Aktuálně jich má městská policie i díky právě přijatým kolegům ve
svých řadách už více než 500.


Bc. Jakub Ghanem,
Městská policie Brno
Foto: Marie Schmerková

Posílení vybraných organizačních celků
Městské policie Brno
útvar
revír Střed
revír Sever
revír Jih
revír Východ
revír Pole
revír Tábor
revír Západ
revír Bystrc
Jednotka dopravní
Jednotka psovodů
Jednotka poříční

2015 po 1. 1. 2016
60
63
30
36
29
36
29
36
31
37
29
32
29
36
28
32
60
65
11
12
11
12

personální navýšení
3
6
7
7
6
3
7
4
5
1
1

Pozor, tabulka se týká pouze celků, kde se k 1. 1. 2016 navyšoval počet strážníků. Není zahrnuta
například Jednotka pořádková (50 str.), Městské operační středisko a Centrální dohledové pracoviště (28 str.), Dopravní hřiště Riviéra (12 str.), Skupina odchytu (5 str.) a jiné.

Sbírka na podporu opuštěných psů a koček z útulku strážníků
pokračuje pod novým číslem účtu
Psi i kočky z útulku brněnské
městské policie mají k dispozici nadstandardní veterinární
péči nebo například kvalitní
krmiva pro zvířata se speciálními zdravotními nároky. Vděčí
za ně i výrazné podpoře ze strany dárců přispívajících na konto veřejné sbírky. Jeho číslo se
teď mění, účel sbírky zůstává
totožný.
Na dosavadní účet je možné posílat libovolné částky ještě do konce června 2016, poté bude uzavřen. Nový účet s číslem
111 342 222/0800 lze ovšem využívat už nyní, aktivní je od 4.ledna
2016. Městská policie Brno děkuje
všem, kdo útulku pomáhají, a dárce s trvalým příkazem žádá
o zadání nového konta.

Vybrané peníze v minulosti dopomohly například k nákupu operačních nástrojů, veterinárních
léčiv a dalšího zdravotnického
materiálu. Útulek díky nim disponuje i elektrokauterem. Tento chirurgický operační přístroj dovede
díky vysokofrekvenčnímu elektrickému proudu zastavit krvácení
nebo provést řez měkkými tkáněmi. Výrazně pomáhá zvířecím
pacientům při mnoha operacích
a nejedná se o vybavení, které by
bylo v útulcích běžné. Jeho pořízení vyšlo na čtyřicet tisíc korun.
V nedávné minulosti se dočkala
obnovení i technika nezbytná pro
odchyt zatoulaných zvířat. Útulek získal za peníze ze sbírky
mimo jiné sítě na kočky, smyčky
a novou odchytovou klec na psy.
Částku je samozřejmě možné

poukázat i složenkou. Adresa
příjemce je: Statutární město
Brno, Magistrát města Brna,
601 67 Brno, účel platby: Sbírka
– opuštěná zvířata.
Finanční příspěvek lze předat
i v hotovosti pověřeným zaměstnancům přímo v útulku na ulici
Palcary 50 s využitím takzvané
sběrací listiny, která je tam pro
tyto účely k dispozici.
Veřejná sbírka je vhodnou volbou
například pro ty, kdo by opuštěným zvířatům rádi pomohli, ale
z jakéhokoliv důvodu si je nemohou vzít do opatrovnictví. Zkušení veterináři a ošetřovatelé útulku městské policie mohou díky
získaným penězům vytvořit svým
svěřencům ideální podmínky pro
pobyt i případné léčení a zajistit
i složitější a nákladnější zákroky,

na které by jinak chyběly prostředky či vybavení.
Každý měsíc najde v útulku svůj
přechodný domov v průměru
zhruba osmdesát psů a dvacet
koček. Některé přinesou nálezci,
k dalším vyjíždějí strážníci odchytové služby. Pracovníci útulku
městské policie srdečně děkují
všem, kdo finančním příspěvkem
pomáhají či pomohou k pohodě
opuštěných zvířat.
Některá z nich v útulku stráví
i několik let a největší odměnou
by pro ně byl nový majitel. Všechny psy a kočky z útulku si mohou
zájemci prohlédnout na webu
www.mpb.cz v sekci Útulek pro
zvířata.


(jag)
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Brno kupuje od Messe Düsseldorf 61 procent akcií
brněnských veletrhů
Podpisem kupní smlouvy koncem prosince loňského roku
primátor města Brna Petr
Vokřál a zástupci společnosti
Messe Düsseldorf stvrdili
obchod, díky kterému se město
Brno stává většinovým majitelem společnosti Veletrhy Brno.
Prioritou města bude zachování a další rozvoj veletržní činnosti firmy, která je jednou
z největších středoevropských
veletržních společností.
Dosud Brno vlastnilo 34 procent
akcií Veletrhů Brno. Nyní k nim
přibude 61 procent akcií
od německého partnera Messe
Düsseldorf. Dohromady tak bude
město vlastnit pětadevadesátiprocentní většinu.
Za 61 procent akcií zaplatí Brno
8,3 milionu euro. V aktuálním znaleckém posudku kupní ceny se
uvádí, že odkup akcií za tuto cenu
představuje ekonomicky výhodnou transakci, protože tržní hodnota získaného akciového podílu
robustně převyšuje kupní cenu.

„Jsem velice rád, že se takové
podmínky podařilo dohodnout
a Brno se díky tomu stalo majoritním vlastníkem firmy, díky jejíž
dobré práci a dobré pověsti je už
řadu let vnímáno jako veletržní
město. O dalším rozvoji společnosti se budeme bavit při plném
respektu toho, jak veletrhy dosud
řídil současný management,“
uvedl primátor města Brna Petr
Vokřál.

Nabídku odkupu akcií dostalo
Brno v roce 2012. Dohodu se ale
podařilo najít až letos.
Předseda představenstva společnosti Veletrhy Brno Helmut Winkler jako zástupce Messe Düsseldorf ocenil průběh jednání se
stávajícím vedením města Brna.
„Jednání ze začátku byla pozvolná, ale nyní pod vedením pana
primátora Vokřála se zintenzivnila
a zkonkretizovala. Nyní bude vět-

šinovým vlastníkem společnosti
město Brno a výstaviště bude ještě silnějším marketingovým
nástrojem pro hospodářskou podporu města a celého regionu.
Společnost BVV má solidní pozici, dobrý a kompetentní tým s nejlepšími šancemi do budoucna,“
zhodnotil Winkler.
„Jde o historický moment. Jsem
rád, že se s Messe Düsseldorf
rozcházíme v přátelské atmosféře. Messe Düsseldorf je naším
největším zákazníkem a naše
obchodní spolupráce zůstává
zachována do budoucna. Je logické, že Veletrhy Brno budou patřit
Brnu,“ doplnil generální ředitel
společnosti Jiří Kuliš.
Vývoj jednání o odkupu akcionářského podílu sledovaly hlavní
partneři Veletrhů Brno – významné oborové svazy a hospodářské
komory v České republice, které
podpis kupní smlouvy vítají a věří,
že město Brno bude dobrým
vlastníkem společnosti a bude
veletržní činnost nadále rozvíjet.

(red)

První parkoviště typu „zaparkuj a jeď“ je v provozu
u ústředního hřbitova
Koncem listopadu loňského
roku spustilo město Brno
do provozu nové parkoviště
P&R (park & ride – zaparkuj
a jeď), které se nachází
u ústředního hřbitova.

Motivovat lidi chce město Brno
také schváleným ceníkem. Ten
stanovuje, že první dvě hodiny
po vjezdu jsou zdarma, dalších
dvanáct hodin je za 20 Kč. Parkoviště je pro větší bezpečnost
vybaveno u závory snímací

K dispozici je 177 nových parkovacích míst, dalších sedm je
určeno pro vozíčkáře. Nová plocha pro automobily má za cíl snížit počet vjezdů aut do centra.
Řidiči zde totiž mohou zanechat
svůj vůz a dále pokračovat městskou hromadnou dopravou.
„Je to naše první realizace, která
občanům a návštěvníkům Brna
nabídne novou parkovací plochu, kde budou moci odstavit
svoje auto pod závorou
a do města vyrazit MHD. Chceme tím pomoci snižovat počet
aut a emise ve městě,“ řekl
náměstek primátora Richard
Mrázek.
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kamerou, čímž je zajištěn větší
přehled vjezdů a odjezdů aut.
Řidičům zde bude rovněž
k dispozici elektronický informační panel, který bude podávat
informace o příjezdu tramvají
MHD, zároveň je zde také auto-

mat na jízdenky. Vybudování parkoviště trvalo přibližně tři měsíce. Jeho výstavba přišla
na 8,8 mil. korun s tím, že město
si na jeho realizaci pomohlo
evropským projektem 2MOVE2,
který běží v rámci programu
CIVITAS. Stavbu realizovala
společnost Veselý dopravní signalizace s.r.o.
Aktuální obsazenost parkoviště
je možné najít on-line na webové
adrese www.bkom.cz/parkoviste/.
Ceny parkování:
první dvě hodiny zdarma
do 12 hodin od vjezdu
20 Kč
dalších i započatých 12 hodin
250 Kč
Každých dalších i započatých 24
hodin
500 Kč
Maximální doba parkování 96 h.


(rob)

Informujeme

Cyrilometodějská církevní základní škola byla úspěšně zapojena
do mezinárodního projektu Erasmus plus

Cyrilometodějská církevní ZŠ
Brno (CMcZŠ) byla zapojena do
mezinárodního projektu Erasmus plus a skončila v první
desítce.
Vyučující anglického jazyka
CMcZŠ vypracovali projekt
k zapojení školy do evropského
programu Erasmus plus. Náročnou dotační žádost o zapojení do
tohoto programu podalo více než
tři sta českých škol, ale pouze 60
z nich bude zapojeno. Projekt
CMcZŠ byl schválen v plné výši,

a to s umístěním v první desítce.
Erasmus plus je nový vzdělávací
program Evropské unie na období
2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách
vzdělávání, v odborné přípravě
a také v oblasti sportu a mládeže.
Projekt CMcZŠ je zaměřen na klíčovou akci KA1 – vzdělávací
mobilita pedagogů. V rámci akce
se všichni vyučující anglického
jazyka z CMcZŠ v období letních
prázdnin 2016 zúčastní 12denního metodologického kurzu zamě-

řeného na výuku anglického jazyka přímo ve Velké Británii.
Cílem projektu je zvýšení jazykových a metodologických kompetencí zúčastněných pedagogů.
Kurz obohatí vyučující v oblasti
nových interaktivních metod
výuky a ukáže nové způsoby jak
lépe vybavit žáky, aby dokázali
vyjádřit své myšlenky a řešit situace v cizím jazyce.
Přínosem celého projektu Erasmus plus na CMcZŠ bude upevnění a prohloubení již využívané
metody CLIL na škole i v dalších

letech. Škola očekává také reálnou možnost navázání mezinárodního partnerství se zahraniční
školou, které by ráda rozvíjela.
Více informací o programu Erasmus plus naleznete na stránkách:
http://www.dzs.cz/cz/erasmusplus/.


Mgr. Barbora Lipovská

Jak správně postupovat, když nastane sněhová kalamita
Sněhová kalamita je stav způsobený nenadálým hustým sněžením a silným větrem, doprovázený sníženou viditelností. Tato
kombinace mnohdy způsobí, že
silnice nebo chodník se prakticky ztratí.V závislosti na celkovém
množství srážek může sněhová
kalamita nabývat různých rozměrů, od pouhého zpomalení dopravy, po její úplné zastavení.
Následkem tohoto stavu byla
například minulý rok 8. února na
tísňové lince ohlášená hromadná
dopravní nehoda na D1 směrem
z Brna na Prahu. Postupně do
sebe narazilo 30 osobních automobilů, 8 kamionů, 2 dodávky
a autobus. Na místě zdravotníci
ošetřili 20 zraněných.
Počasí neovlivníme, co však ovlivnit můžeme je náš správný postup
při řešení této mimořádné události. Doporučuje se zejména:

•

•

•

•

a vyčkat, až sněhová kalamita
ustoupí;
v případě nutnosti opustit
domov zvolit vhodnou obuv se
zdrsněnou podrážkou a pohybovat se opatrně po chodnících,
protože padající sníh i sesuvy
sněhu ze střech představují riziko poranění;
mrznoucí voda způsobuje kluzký povrch v okolí mostů, lávek
či přechodů. Proto je důležité
dbát opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí;
je vhodné sledovat výši sněhové přikrývky na střechách
domů, chat či garáží. Pokud na
plochých střechách těchto
objektů výška sněhu přesáhne
50 cm, je vhodné odstranit tuto
tíhu, aby nedošlo k narušení
statiky;
je zakázané vydávat se na přechody horských hřebenů a provozovat skialpinismus.

U chodců:

U motoristů:

• pokud je to možné, zůstat doma

• zvážit nutnost jízdy, s malými dět-

mi se doporučuje zůstat doma;
• u neodkladné jízdy autem nezapomenout na léky, zejména pro
diabetiky a kardiaky;
• při jízdě v zimním období je nutné
dodržovat alespoň dvojnásobnou vzdálenost od vozidla před
vámi;
• pokud je snížená viditelnost –
bílá tma, doporučuje se opatrně
zajet na kraj vozovky s výstražnými světly a vyčkat příchodu silničářů, případně do odeznění
nepříznivého počasí;
• obecně se v zimě doporučuje mít
plnou nádrž a to nejen kvůli
ochraně nafty před zamrznutím,
ale i pro případ uvíznutí v koloně.
Pokud vás nečekaně překvapí
husté sněžení a musíte strávit
několik hodin v koloně, neplýtvejte benzínem či naftou, puštěným
rádiem nebo klimatizací. Motor
zapněte jen k potřebnému vytopení auta;
• při jízdě na kluzkém povrchu je
důležitá plynulost jízdy, žádné
rychlé manévrování s volantem.

V případě nutnosti zpomalení se
doporučuje podřadit rychlost
a nešlapat na brzdu. Na úplném
ledu stačí jen lehce zatočit volant,
chvíli počkat a auto doopravdy
odbočí. Auto na ledu reaguje se
zpožděním;
• v případě náhlých přívalů sněhu
a silného větru by se motoristé
do vyšších horských oblastí
vůbec neměli vydávat a měli by
raději počkat, až počasí dovolí
bezpečný průjezd;
• pokud není možné zvládnout
sněhovou kalamitu volejte IZS –
112 nebo 158;
• po přivolání záchranářů setrvejte
v autě a vyčkejte dalších pokynů
policie.
Na většinu situací má řidič klidně
reagovat, sešlápnutím spojkového
pedálu a sejmutím nohy z plynu.
Pak přehodnotit další kroky při
řešení nečekané situace.
Doporučení jsou zpracována podle
zásad HZS JMK a Bosch Car
Service.

Ing. Ludmila Zrůstová
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Informujeme

Jihomoravský kraj přijímá žádosti o kotlíkové dotace
Zhruba 25 000 domácností
v Jihomoravském kraji má staré kotle na pevná paliva, u kterých si může zažádat o dotaci
na výměnu za ekologičtější
zdroje v rámci dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji.
Dotační titul je realizován v rámci
specifického cíle 2.1 prioritní
osy 2 nového operačního programu Životní prostředí a jeho
cílem je snížení emisí z lokálního
vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím

výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech za nové
nízkoemisní zdroje. Do roku
2018 kraj předpokládá výměnu
minimálně 900 stávajících kotlů.
Instalace nového zdroje vytápění může být také spojena s instalací solárně termických soustav
pro přitápění nebo přípravu teplé
vody a tzv. „mikro“ energetickými
opatřeními.
Krajská výzva byla vyhlášena
18. 12. 2015 s alokovanou částkou 80 milionů korun. Maximální výše dotace na jeden dílčí

projekt může být 127 500 korun,
výše podpory se pohybuje
v rozpětí 70 až 80 procent.
Žádosti je možné podávat od
18. 1. 2016 od 10.00 hodin
v elektronické verzi s následným
doložením v listinné verzi do pěti
pracovních dní. Regis trace
žádostí bude ukončena nejpozději 30. 4. 2016 o půlnoci, případně dříve, pokud bude vyčerpána alokace.
Další dílčí informace jsou uvedeny na webu Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz (v části
Granty a dotace).

Kontaktní osoba poskytující informace:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor regionálního rozvoje
odd. evropských dotací
Ing. Jiří Michna
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
Tel.: 541 651 441
(nebo 541 651 111 – ústředna KÚ)
e-mail:
michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Vše kolem těchto dotací, tj. zejména poskytování informací a příjem žádostí, vyřizuje Krajský úřad
Jihomoravského kraje.  (rob)

V Otevřené zahradě jako první v Evropě ukazují online spotřebu energií!
Brněnské vzdělávací a poradenské centrum Otevřená
zahrada (na Údolní 33) připojilo
v listopadu 2015 své dvě pasivní administrativní budovy
k systému Lucid, který umí zobrazovat aktuální spotřebu energií pro veřejnost online. Jedná
se tak o vůbec první dvě evropské budovy, které jsou na celosvětový systém napojeny.

V celém areálu je přes 70 měřicích přístrojů a několik set čidel,
která pravidelně poskytují systému potřebná data. Ta se zobrazují
v reálném čase na www.otevrenazahrada.cz/Lucid. „Každý se
pak může podívat, jak se u nás
točí kilowatty, tečou kubíky vody,
nebo jak se energie slunce mění
na elektřinu. Mimo jiné například
zjistí, že díky využití dešťové vody

ušetříme pětapadesát procent
pitné vody nebo že spotřeba
energií je u nás sedmkrát nižší
než u běžné administrativní budovy,“ vysvětluje manažer provozu
Vlastimil Rieger a dodává: „Máme
tak detailní přehled o spotřebě
jednotlivých částí budovy i podle
jednotlivých technologií, jako je
vzduchotechnika, výtah, tepelná
čerpadla nebo server.“

Areál i díky vlastním solárním
panelům, fotovoltaice nebo využití
hlubinných vrtů a tepelných čerpadel postupně směřuje k nulové
uhlíkové bilanci. Chce tak jít příkladem novým developerským
projektům po celé České republice.

Ne, že bych snad do politiky vstupoval bez konkrétních představ či
vizí a spoléhal se pouze na naivní
představu, že v politice stačí být
jen slušný a poctivý a vše půjde
samo. Považuji ale tuto výzvu za
elementární princip, který má člověk uplatnit v okamžiku, kdy přemýšlí, váhá a nakonec se i rozhoduje. Zkrátka ve chvílích, které
jsou v životě člověka nebo lidí
podstatné. Za těchto okolností
a v těchto situacích, budu tedy
skutečně rád, když se mi podaří
obstát a tyto principy si v sobě
zachovat.
Domnívám se ale, že Masarykův
apel necílí a priori na politické
představitele. Naopak směřuje na
nás všechny bez rozdílů. Není
podstatné, zda jsme zrovna
manažeři, učitelé, politici, úředníci

nebo řidiči tramvaje. Určující
budou vždy způsoby, podle kterých se rozhodujeme a jednáme
ať již ve věcech zásadních nebo
i v maličkostech.
Mám dojem, že jsme si v zájmu
svého pohodlí zvykli delegovat
veškerou svojí vlastní odpovědnost na ty, které si jednou za čtyři
roky zvolíme. Jakoby všechny
naše povinnosti, potřeby, starosti,
ale i tužby a přání měla vykonávat
výhradně jen politická reprezentace a naší jedinou povinností je
tuto skupinu vybraných osob zvolit. Tento přístup se mi ovšem zdá
nejen špatný, ale i nebezpečný.
Demokracie se oproti jiným systémům vlády liší právě důrazem
na odpovědnost každého jedince,
která mu tak zaručuje jeho svobodu. Pokud si toto nepřipustíme,

nebudeme demokracii nikdy umět
skutečně naplnit.
Politika je přirozeně založena na
nesmírné odpovědnosti vůči
veřejnosti, ale je zároveň nutné si
uvědomit, že vytvářet politická
rozhodnutí bez přímé angažovanosti občanů je nemožné. Za stav
naší společnosti, za to, jak vypadá
ulice, okolí, nebo město ve kterém
žijeme, neseme odpovědnost
společně. Přál bych si proto, aby
dobré věci vznikaly primárně
z úsilí a aktivit komunitního a spolkového života. Budu tedy rád,
když nám pomůžete kultivovat
a vytvářet naši městskou část
a naše město.



(red)

Názory zastupitelů

Tužme se!

V listopadu loňského roku jsem
v Radě městské části Brno-střed
nahradil kolegu Matěje Hollana.
Ve své úvodní řeči jsem prohlásil,
že budu šťastný, pokud se mi
během funkčního období podaří
naplnit Masarykův apel, vyzývající nás k dělání politiky rozumné
a poctivé.



Michal Doležel,
zastupitel a člen Rady
městské části Brno-střed

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

Na Bakalce je nový gymnastický sál

Od listopadu loňského roku
mohou žáci základní školy na
Bakalově nábřeží využívat nový
gymnastický sál. Jeho přístavbu k budově školy zajistila radnice městské části Brno-střed.
„Dostavbou gymnastického sálu
vznikl na škole další prostor, ve
kterém mohou probíhat hodiny
tělesné výchovy. Doposud jsme
disponovali pouze jednou tělocvičnou, což pro školu, která má
aktuálně 25 tříd a 720 žáků bylo
zcela nedostačující. Tělocvičnu
musely sdílet v jeden čas mnohdy

dvě třídy a výuka tělocviku začínala už v sedm hodin ráno a končila po čtvrté,“ uvedla ředitelka
školy PhDr.Yveta Gašparcová.
Stávající situace tak škole umožní
vytvářet optimální rozvrhy výuky.
Současně je gymnastický sál
využíván k odpoledním zájmovým
aktivitám dětí a ve večerních hodinách je pronajímán veřejnosti.
Kromě běžné výuky zde probíhají
kroužky juda, baletu, tance, aerobiku, jógy atd.
Přístavba gymnastického sálu
k budově základní školy byla realizována v druhé polovině roku

(od 26. 6. do 6. 11. 2015) z úrovně
Odboru investičního a správy
nemovitostí Úřadu městské části
Brno-střed.
Sál je částečně situován nad
výměníkovou stanicí školy a je
propojen s hlavní budovou v prostoru chodby v 2. nadzemním
podlaží. Konstrukčně se jedná
o svařovanou nosnou ocelovou
konstrukci, kdy plášť budovy
tvoří tenkostěnná ocelová konstrukce opláštěná sádrokartonem
a z vnější strany je doplněna
o kontaktní zateplovací systém.
Stěny interiéru jsou obloženy dře-

věnými obklady a doplněné
zrcadly, podlaha je tvořena litou
polyuretanovou sportovní podlahou. V sálu se nachází i vlastní
klimatizační jednotka zajišťující
udržení požadovaných teplot, a to
jak v zimním, tak i v letním období.
Přístavbu projektovala projekční
kancelář P. P. Architects s. r. o.,
zhotovitel byla společnost KWM
PLUS s. r. o. Cena stavby bez
inženýrských činností činí
3 079 425 Kč bez DPH.


(rob)

ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje další ročník soutěže English Star

Základní škola Bakalovo nábřeží vyhlašuje již 5. ročník soutěže „English Star“, která je určena pro žáky 1., 2. a 3. ročníků
základních škol.
Soutěž, která je rozdělena do 3
kategorií (1. kategorie – 1. ročníky,
2. kategorie – 2. ročníky, 3. kategorie – 3. ročníky) se bude konat

v úterý 15. března 2016 v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno
od 8.00 do 12.00 hod.
Školy mohou vyslat maximálně
dva soutěžící do každé kategorie.
Děti mohou být přihlášeny prostřednictvím rodičů, pokud škola
neprojeví o soutěž zájem. Pro
plnou objektivitu hodnocení soutěžících se v porotě objeví asis-

tenti Pedagogické fakulty MU,
rodilí mluvčí i pracovníci Britské
rady.
Jsme srdečně potěšeni a velmi si
vážíme rostoucího zájmu o soutěž, pozitivních ohlasů na ni
a hlavně vysokého čísla přihlášených soutěžících v loňském ročníku.
Přihlášky zasílejte nejpozději do

29. 2. 2016 na e-mail: rosenkrancova@bakalka.cz. Každý soutěžící obdrží diplom, výherci získají
drobné ceny.
Více informací o soutěži samotné
najdete na webu bakalka.cz
v oddělení aktualit. Těšíme se na
vaši účast.
 Mgr. Jindra Rosenkrancová,
ZŠ Bakalovo nábřeží
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Naše školy

Úspěšný projekt Vzdělání pro život

Od prosince 2014 do listopadu
2015 probíhal na ZŠ Brno, Hroznová 1 evropský projekt v rámci
programu Erasmus+ KA1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání.
Hlavní náplní projektu bylo další
zkvalitnění jazykové výuky ve škole prostřednictvím účasti tří učitelů
angličtiny na metodických kur-

zech ve Velké Británii. Pedagogové si zlepšili profesní a osobní
dovednosti, zejména si aktualizovali své výukové prostředky, sdíleli
zkušenosti s kolegy z dalších
zemí Evropy a zdokonalili vlastní
jazykové schopnosti.
Jednotlivé dvoutýdenní kurzy se
tematicky lišily. Osobně jsem se
zúčastnil vzdělávací akce v severoirském Belfastu, která byla urče-

na učitelům anglického jazyka na
II. stupni ZŠ. Zaujaly mě například
nové přístupy k výuce početných
tříd, techniky opravování chyb
a hospitace v hodinách dramatické výchovy. Paní učitelka Holubová absolvovala metodické vzdělávání v Dunfermline ve Skotsku.
Kurz byl zaměřen na výuku mladších žáků – young learners. Získala povědomí o možnostech většího využití písní v hodinách,
práci s žáky s rozdílnou jazykovou
úrovní a prostředcích poskytování
zpětné vazby. Třetí mobilita se
uskutečnila v Southamptonu.
Paní učitelka Geislerová se věnovala výuce angličtiny pomocí
moderních technologií, zejména
počítače a mobilního telefonu
(webové stránky, aplikace a jejich
použití ve výuce).

Vedení školy a zúčastnění učitelé
hodnotí projekt jako úspěšný
a velice přínosný. Pedagogové
předávají nově nabité dovednosti
a zkušenosti žákům, kolegům
a zprostředkovaně celé veřejnosti. Důležitý je přínos pro společnost díky příkladu celoživotního
učení pro ostatní. Oceňujeme
možnost zlepšení výuky cizích
jazyků v naší organizaci díky
financování projektu z fondů
Evropské unie.


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

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

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
vené třídy, ale také zajímavé aktivity v hodinách. Na druhém stupni
každou návštěvu doprovázeli žáci
ze školního parlamentu, kteří provedli hosty podle jejich přání po
celé škole. Dramatickou výchovu,
odborné učebny, možnost vzdělávání v Kurzu pro získání základního vzdělání, nabídku zájmových kroužků přímo ve škole, to
všechno hosté velice ocenili. Součástí Dne otevřených dveří byla
na druhém stupni výstava klobouků a starých fotografií inspirovaná

Ve čtvrtek 7. ledna 2016 jsme
otevřeli naši školu pro rodiče,
přátele i širokou veřejnost.
Paní ředitelka Mgr. Ludmila Altmanová přivítala kromě rodičů
také Ing. Libuši Nivnickou – ředitelku Knihovny Jiřího Mahena
Brno, Janu Šubrovou KJM,

Mgr. Hanu Doležalovou – referentku pro ZŠ, MČ BS, Radomíra
Marvana – ved. odd. technickoekonomického MČ BS. Každý
host si mohl vybrat z nabídky
pestrého programu. Rodiče žáků
na prvním stupni navštívili výuku
a společně s učiteli si poseděli
u kávy. Ocenili nejen krásně upra-
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životem na naší škole před
100 lety. Děkujeme všem žákům,
rodičům a pedagogům, kteří se
na přípravě akce podíleli a již nyní
se můžete těšit na další zajímavé
akce, 16. února to bude Plesotéka
pro naše žáky a rodiče a na jaře
hudební festival Amari kereka
26. 5. 2016 – KC Omega Musilova. Těšíme se a přejeme vše dobré do roku 2016.


Za kolektiv pegagogů
Bc. Václav Rosík

Omluva ZŠ Husova
Velice bychom se chtěli omluvit
vedení základní školy Husova
a celému pedagogickému sboru, zejména třídnímu učiteli
Mgr.Vladanu Kupsovi. I když tito
pedagogové odváděli svoji práci,
které rozumějí a kterou dělají

na profesionální úrovni, my –
v rodičovské zaslepenosti – jsme
špatně posoudili a vyhodnotili
situaci, a tím pádem jsme poškodili dobré jméno ZŠ Husova,
čehož upřímně litujeme.

Suchynovi, Brno-střed

Rozhovor

Karol Divín: Jsem transplantovaný Brňan se středoevropskými kořeny...
Legendární krasobruslař Karol
Divín se narodil v Budapešti, jeho
maminka Irma byla Češka z Plzně,
tatínek Anton byl Maďar s německými kořeny, vyrůstal v Bratislavě
a oženil se do Brna. Může si s vámi
povídat krásnou češtinou, slovenštinou i maďarštinou a určitě se
s ním domluvíte německy, anglicky i rusky. Jako se správným Evropanem, či jako v jeho případě Středoevropanem, za kterého se on
sám považuje. Jak sám ale také
říká, jeho žena Mirka, rodem ze
severní Moravy, je doma v Brně
a on je tam doma s ní. Lidé, se kterými chce být, se kterými je mu
dobře, kteří ho potřebují, to je pro
něho to nejdůležitější. Země je až
na druhém místě, ale „středem
jeho Evropy“ je už více než padesát let Brno, kde v jednom
z kohoutovických paneláků bydlí.
A odtud to má jen pár zastávek do
krasobruslařské haly TJ Stadion
Brno v Křídlovické ulici, kde
21.března vyvrcholí oslavy padesáti let založení klubu. A pan Divín
bude u toho.

Svoji sportovní kariéru jste přetavil v kariéru úspěšného trenéra
a mentora. Jak k tomu došlo?
Na trenérskou dráhu jsem se nijak
speciálně nepřipravoval, ale už
během závodní kariéry jsem se
zajímal o metody tréninku, fyziologii a spolupracoval jsem s lékaři.
Vlastně jsem musel, protože na
některé závody se mnou ani trenér
jezdit nemohl. Třeba i na olympiádě ve Squaw Valley jsem byl sám
a sám jsem si musel naordinovat
i aklimatizaci. Když se podívám
zpátky, tak jsem se dostal do
potřebné pohody podle dnešních
nejmodernějších postupů a požadavků (úsměv). Bezprostředně po
skončení závodní kariéry jsem byl
tedy již docela zkušený a když mě
v roce 1965 požádal Ivan Maurer,
abych mu pomohl při soustředění
dánských krasobruslařů, neodmítl
jsem. Hned napoprvé jsem vycítil,
že dokážu mladé zaujmout
a navázat s nimi kontakt. To je
první předpoklad každé trenérské
práce. Při následném angažmá
v Kanadě jsem pak pracoval pro
řadu špičkových krasobruslařů,
byl jsem členem týmu mistra světa
Briana Orsera, ale trénoval jsem

i ve Finsku, v Německu a i jako
trenér jsem objel kus světa.

Koho jste vedl v Brně?
Těch závodníků a závodnic byla
celá řada, nerad bych na někoho
zapomněl. Helena Sedláčková,
Eva Štolfová, Renata Baierová,
Jana Havlová, Katka Nováková,
Josef Šenk, Jaroslav Suchý, Petr
Starec, také reprezentant a sám
výborný trenér.Ten mi byl dokonce
na svatbě za svědka.Trénoval jsem
i Rudolfa Březinu, tátu našeho současného olympionika Michala Březiny. Vzpomínám si, jak za mnou
někdy před patnácti lety Ruda přišel a ptal se mě, co říkám na jeho
syna. Už za pět minut jsem nemohl
nepoznat, že má velké nadání.
Michal ale nebyl jediný velký brněnský talent. Před lety jsem měl ve
skupině i desetiletou Radku Kovaříkovou, která se později spolu
s Reném Novotným stala mistryní
světa ve sportovních dvojicích.

Na které vaše jízdy rád vzpomínáte?
Určitě na ty medailové před domácím publikem. I když jsem byl zdravotně indisponovaný. V Bratislavě
jsem dokonce hned po dojezdu
ulehl se čtyřicítkami horečky. Rád
také vzpomínám na volnou jízdu
na mistrovství Evropy ve Vídni. Ta
byla bezchybná. K ní lze přirovnat
volnou z Davosu v roce 1959, kde
jsem vyhrál. Mám-li být ale upřímný, nejraději vzpomínám na olympiádu v roce 1960. Vybavuje se
mi, jak jsem netrpělivě čekal, až
počítač, kterého byl plný autobus,
vychrlí výsledky. A jak jsem pak
byl přešťastný...

Vaší specialitou byl prvek zvaný
„Měsíc“, elegantní jízda v dlouhém
oblouku, a také povinné cviky.
Můžete některé přiblížit?
Do roku 1990, kdy byly povinné
cviky nahrazeny krátkým programem, bylo na olympiádě pět povinných cviků, při mistrovství světa
a Evropy dokonce šest. Je pravda,
že třeba na olympiádě ve Squaw
Valley se mi extrémně povedly.
Vyhrál jsem už první cvik, to byla
osmička dozadu, a na poslední,
protitrojkový paragraf vzad, jsem
dostal nevídané známky pro povinné – 5, 4. Ale já jsem byl pro zrušení
povinných. Ty dva dny, ve kterých
se jely, zbytečně ubíraly energii pro

Profil
volnou jízdu, která byla a je pro celkový součet rozhodující.

V Brně se stále mluví
o Hokejových hrách, které se odehrály pod širým nebem. Jak jste
na tom byl vy při závodech na
nekrytých stadionech?
Já jsem raději závodil venku. Byl
jsem hodně citlivý na čerstvý
vzduch. Když se závodilo v hale,
měl jsem potíže s dechem. Vždyť
v tehdejších halách se často i kouřilo...

Před deseti lety jste si koupil počítač a vřele ho doporučujete všem
„polostarším“ jako zdroj informací
i komunikace...
Každé ráno se podívám, jak hrál
Vancouver (hokejový tým z města,
kde žije jeho syn Petr s rodinou,
pozn. autora) a přes počítač posílám třeba i vánoční pozdravy. Zdeňkovi Doležalovi do Švýcarska a Áji
Vrzáňové ale vždycky posílám
pohled. Ájá počítač nemá, vlastně
neměla. Zemřela loni v červenci.
To byla skutečná dáma a krasobruslařská legenda.

Na sklonku loňského roku jste za
celoživotní přínos našemu sportu
obdržel Cenu Jihomoravského
kraje. Jak se vám na jižní Moravě
a v Brně žije?
Ceny si vážím, je to pro mě čest.
A dobře vím, kde je Lednice (tam
se ceny kraje předávaly, pozn. autora) a kde jsou jihomoravské vinice
(úsměv). A Brno? Rád a spokojeně
říkám, že jsem transplantovaný
Brňan se středoevropskými kořeny
(úsměv).  Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Karol Divín se narodil 22. února
1936 v Budapešti a bruslit začal
v Plzni, kam se rodina na sklonku
druhé světové války přestěhovala.
Až do patnácti let hrál i fotbal a tenis,
to už bydlel v Bratislavě, ale pod
vlivem svého táty se rozhodl
výhradně pro krasobruslení. Stal
se juniorským mistrem a v roce
1954 poprvé seniorským mistrem
republiky. V témže roce získal
i první z jedenácti velkých medailí,
za které vděčí i trenéru Ivanu Maurerovi, který na trenérském postu
vystřídal jeho tátu v roce 1959.
K největším úspěchům Karola Divína patří stříbrná medaile z olympijských her ve Squaw Valley v roce
1960, stříbro z MS v roce 1962
v Praze a bronz z MS v Dortmundu
v roce 1964, titul Mistra Evropy
z roku 1958 v Bratislavě a z roku
1959 v Davosu, stříbro z ME v roce
1957 ve Vídni a v roce 1962 v Ženevě a čtyřikrát bronzová medaile
z ME z roku 1954 v Bolzanu, 1955
v Budapešti, 1956 v Paříži a 1964
v Grenoblu. K výčtu jeho sportovních úspěchů patří rovněž jedenáct
titulů mistra republiky v řadě
v letech 1954–1964 (první
a poslední získal v Brně), což je
rekord, který zřejmě nebude již nikdy překonán. V roce 1964 ukončil
kariéru aktivního sportovce a stal
se uznávaným trenérem, který
zanechal výraznou stopu i v Brně.
Karol Divín má z prvního manželství s Olgou Reinišovou syna Petra,
který má čtyři děti – Benjamin,
Stephanie, Martina a Jack – a který
žije v Kanadě. V roce 1984 vyženil
dvě dcery. Renatu žijící v Brně, která má děti Katku a Tomáše, a Janu
žijící v USA, která má také dvě děti,
Remie a Briannu.Ta se také věnuje
krasobruslení jako její maminka.
A od loňského roku má Karol Divín
už i pravnučku!
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Inzerce

NOVÉ BISTRO
CHUTNĚ, KVALITNĚ
A BEZ ČEKÁNÍ

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

www.quickbistro.cz

12. února 2016
Bobycentrum
3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD

MAĎARSKO
- TERMÁLNÍ LÁZNĚ -

Těší se na Vás hvězda StarDance Radek Banga,
balet NDB a další. Vstupenky od 510,- Kč.
www.tradicniples.cz

Szentgotthárd

.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO

Vhodné pro rodiny
s dětmi!

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO

AKCE4=3

9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

www.hungariatour.cz

(do 24. 3. 2016)

NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU

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

- prodej za nejvyšší cenu na trhu
- prodej VIP klientele

Ing. Tomáš Matras
jednatel společnosti
volejte
777 119 898

VELETRH řešení IX.
Nestihli jste únorové
byznys setkání?

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

KOUPÍM cihlový BYT
ǀůŽŬĂůŝƚĢƌŶŽͲƐƚƎĞĚ͕

Pošleme vám zdarma prezentace
a odkaz na videa.
Pište na e-mail:
info@spravnavolba.cz

EĂďşǌşŵ,KdKsK^d͕
ƌǇĐŚůĠĂƐĞƌŝſǌŶşũĞĚŶĄŶş͕
WE|W\sK
ƉƎĞƐĂĚǀŽŬĄƚĂēŝŶŽƚĄƎĞ͕
ĚůƵŚŶĞǀĂĚş͕ǀŽůĞũƚĞ

www.veletrhreseni.cz

603 185 571
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Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou za atraktivní cenu.
Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás nadchnou elegantními
koly z lehké slitiny, výkonnou klimatizací, zadními parkovacími senzory nebo vyspělými
multimediálními systémy. Při využití financování se ŠKODA Financial Services získáte
prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte se s vozy ŠKODA Citigo,
Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční nabídce Fresh přímo u nás.
skodafresh.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autosalon HORA CZ, a.s., Štouračova 1a, 635 00 Brno Bystrc,
www.facebook.com/autosalonhora, www.autosalonhora.cz

Inzerce

ProDite_2016_95x126+5_cz 1/25/16 10:04 AM Stránka 1

V·E PRO SPOKOJENÉ DÍTù I MAMINKU
Nej‰ir‰í prodejní
pﬁehlídka koãárkÛ,
autosedaãek, hraãek,
v˘Ïivy, kosmetiky
a doplÀkÛ pro dûti
a maminky

3. 3.
4. 3.
5. 3.

MÁMO, RELAXUJ!
HRDINOVÉ OÎÍVAJÍ

Při stávající opravě ulice
Horova není provoz naší
firemní prodejny přerušen.
Vjezd z ulice Královopolská.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

(MIMONI, TRANSFORMER
SHOW,
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ)

5. 3.

KARNEVAL S DÁDOU

6. 3.

TANâÍME S HONZOU ON
DEREM
A LUCKOU HUNâÁROVOU

– postele
– jednolůžka
– rozkládací pohovky
– sedací soupravy
– křesla
– zdravotní matrace a rošty
– atypická výroba
– montáž zdarma, odvoz
starého nábytku k likvidaci
– výhodný nákup přímo
od výrobce

www.prodite.cz

3. – 6. 3. 2016
BRNO - V¯STAVI·Tù

prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
info@ustohal.cz
mobil: 604 238 700
e-shop: www.nabytekustohal.cz

otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod

ě
Konečn
také
v Brně!

Vyrůstat v The little gym nás baví
The Little Gym® je místem, kde děti ve věku od 10 měsíců do 12 let postupně
zlepšují svou obratnost, koordinaci pohybů i celkovou zdatnost. Získávají
tak větší odvahu a sebedůvěru a zároveň se učí naslouchat, soustředit
se a spolupracovat s ostatními... a také si užijí spoustu legrace a zábavy!
• Tělocvična je určena výhradně dětem
• Děti do 3 let cvičí spolu s rodiči, od 3 let pouze s instruktory
(maximálně 6 dětí na 1 instruktora)
• Lekce probíhají 1x týdně a každá lekce má své speciální téma a hudbu
• Rodiče mají možnost sledovat průběh hodiny z pohodlí vstupní haly
a při každé lekci získávají pravidelnou zpětnou vazbu.
• V případě omluvené nepřítomnosti dítěte lze zameškané hodiny nahradit

Kontaktujte nás a rezervujte si zkusební hodinu zdarma!
• CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI • GYMNASTIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
A ŠKOLÁKY • NAROZENINOVÉ OSLAVY • PRÁZDNINOVÉ KEMPY
The Little Gym® Brno • Kigginsova 2, 627 00 Brno - Slatina
Tel.: 515 535 573 • brno@thelittlegym.eu • www.thelittlegym.eu/brno

Oddělení jóga a zdraví při pracovišti Lidická SVČ Lužánky
vám nabízí kurz s názvem:

Meditace pohybem
prožitek pohybu z nitra pod vedením pohybové terapeutky
a učitelky jógy Hany Josefíny Hladíkové.
Kdy:
Kde:
Cena:
Info:

únor – červen, každý pátek od 15:15 – 16:30 hodin
místnost ášram, Lidická 50, SVČ Lužánky Brno
1200 Kč za celý kurz, 70 Kč za 1 lekci
Petr Blaha, tel.: 776 840 129, mail: blaha@luzanky.cz
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Inzerce

STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
!!! Peníze IHneD na RUKU !!!

založeno 1991

sTaROžITnOsTI  svatopetrská 22a  bRnO-KOMÁROv

OTevírací dOBa: PO–ČT 10.00–17.00
Pá
10.00–14.00

tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu Bílá růže
10 m  zasTÁvKa KOnOPnÁ  10 m

př

tel.: 737 171 367

ije
a o dem
dv e Z
ez da
em r
e ma

HODInKY: kapesní, náramkové, zlaté, stříbrné, obyčejné
(např. Prim, Omega, Zenith, Longines, Glashütte, IWC Schafhausen, Heuer,
Eterna, Lemania, Universal Geneve, Breitling, Poljot Chronograph a další i poškozené)
zLaTO: šperky, mince, hodinky, zlomky (všechny ryzosti)
sTříbRO: tabatěrky, pudřenky, příbory (i po kusech), šperky, mince v jakékoliv kvalitě
HODInY: nástěnné, stolní, podlahové (i značně poškozené)
ObRazY, RÁMY, nÁbYTeK, banKOvKY, MeDaILe, vYznaMenÁní, sKLO, PORceLÁn,
KnIHY, HUDební nÁsTROje, HRačKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

MVDr. Lubomír Hošek a kol.
Vám nabízí veterinární služby v nově
otevřené ordinaci na adrese:

Leitnerova 14, Brno-střed

tel.: 515 548 224, 774 419 454
ordinační doba : po-pá 8-12 14-18
www.hosek-vet.cz
Pohotovost non-stop: Gellnerova 8, Brno-Jundrov
tel.: 530 340 824, 603 103 377

Kabáty Bundy
Bundy Pláště
Obleky
Saka
košile...

Velký Špalíček
Mečová 2
602 00, Brno

Y
V
E
L
S

BUND
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Cacovická 1228/4
Brno-Husovice
614 00

Pánské Dámské

Zápis do smíšené třídy
pro děti 1. a 2. ročníku
proběhne 15. 2. 2016
od 14 hod.
• Montessori přístup
• výuka v přírodě
• zohlednění sourozenců
• individuální potřeby dětí
• angličtina od 1. třídy
• pozornost pro nadání děti
Přihláška k zápisu
a další informace:
www.zsMINT.cz

Zápis dětí
do 1. a 2. třídy
15. 2. 2016

Montessori Institut: základní škola: s. r. o.

Volný čas
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Nezisková organizace Ženy50 pořádá další ročník
fotosoutěže Úhel pohledu

Fotografie z minulých ročníků – Alena Antošová – Hobby

Fotografie z minulých ročníků – Jarmila Teglová – Fotografka

Jste žena, fotíte ráda a je vám
50+? Pak právě vám je určena
kategorie B fotosoutěže Úhel
pohledu, jejíž 8. ročník organizuje
spolek Ženy50 ve spolupráci
s Kanceláří Brno-Zdravé město
MMB, pod záštitou starosty MČ
Brno-střed Martina Landy a za
partnerství firmy Zoner Press
a Knihovny Jiřího Mahena.
Při splnění podmínky, že jste žena
50+, vás žádné další omezení
nečeká. Svůj fotoaparát můžete
zaměřit na cokoliv, co vás nadchne, téma si určujete sama.
A protože hlavním cílem fotosoutěže je zviditelnění zralých žen po
padesátce, do kategorie A může
zaslat své snímky kdokoliv – bez
omezení věku, profese, pohlaví,
na fotografiích však musí být
zachycena žena ve věku 50+. Při

Fotografie z minulých ročníků –
Marie Himmelová – Úhel pohledu
splnění podmínek je možné
zaslat v elektronické podobě
snímky do obou kategorií na adresu spolku do 31. března 2016.
Váš úhel pohledu na zralé ženy
po padesátce, originalitu, původ-

Fotografie z minulých ročníků – Růžena Odehnalová – No tak,
usměj se…
nost, vtip i nadsázku ohodnotí
nezávislá porota, která v každé
kategorii vybere 3 snímky, jejichž
autoři budou vyhlášeni a odměněni na koncertu ke Dni matek.
Více podrobností o fotosoutěži
Úhel pohledu naleznete na webu
www.uhelpohledu.eu, kde si mů-

žete stáhnout propozice k soutěži
i přihlášku.
Jaké další akce nezisková organizace Ženy50 nabízí zralým
ženám, se dozvíte na webových
stránkách www.zeny50.cz.

Jana Jarušková,
předsedkyně

Food Park zve na potravinové trhy, některé budou mít
i tematické zaměření
I v roce 2016 pokračují na Malé
Americe pravidelné potravinové trhy nazvané Food Park.
Trhy se konají v industriálních prostorách Malé Ameriky na adrese
Hybešova 1. „Těšit se můžete na
50 regionálních producentů,
zahraničních prodejců, kteří vám
pravidelně přinášejí ty nejlepší
suroviny na vaše víkendové vaření i váš stůl. Rádi vás přivítáme
i na dobrou snídani, teplý oběd,
čerstvě praženou kávu či punč,“
zve za pořadatele pořadatelka
Dana Drásalová. V nejbližší době
jsou připraveny tyto trhy: 6. 2. –
sladký valentýnský speciál, 20. 2.

– pravidelný potravinový trh, 5. 3.
– sýry a víno speciál, 19. 3. – pravidelný potravinový trh, 2.4. – pravidelný potravinový trh.
Food Park se chce stát největším
pravidelným potravinovým trhem
na Moravě. Tato přehlídka regionálních a řemeslných producentů
je organizována od loňského září
jednou za 14 dní. Kromě masa,
uzenin, sýrů a pečiva se zde prodávají také například domácí marmelády, sirupy, čerstvá káva i čaj.
Na jaro letošního roku pořadatelé
hodlají obohatit trhy i o doprovodný program a o další akce.
Další informace jsou na webu
www.foodpark.cz.
 (rob)

21
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2016

Volný čas

Na letní příměstský tábor v letní školce je třeba se přihlásit včas
družství, hry, pohyb, řemesla
i průzkum přírody.

Hledáte pro vaše nejmenší zajímavý program v době letních

prázdnin? Lesní školka V Závětří nabízí na táborech dobro-

Již nyní můžete své děti ve věku
tří až sedmi let přihlásit na některý
ze sedmi příměstských táborů,
které se konají v Bystrci u Žebětínského rybníka. Tábory budou
probíhat vždy od pondělí do pátku
od 8.00 do 16.30 hod. Plánovány
jsou tyto termíny:
11.–15. 7.: Šikovné tlapky v pohádkách, 18.–22. 7.: Chaloupka
pod vrškem, 25.–29. 7.: Chaloupka pod vrškem, 1.–5. 8.: Devatero
řemesel, 8.–12. 8.: Ve víru živlů,
15.–19. 8.: Šikovné tlapky v pohádkách, 22.–26. 8.: Pravěké

dobrodružství. Zdá se vám léto
krátké? Máte rádi přírodu a líbí
se vám myšlenka, že vaše dítě
stráví venku celý rok? Pokud ano,
pak přijďte ve čtvrtek 10. března
do Závětří na Den otevřených
dveří.
Možná zjistíte, že se vám u nás
líbí tak, že využijete některou
z našich nabídek. Nabízíme program pro předškoláčky, rodiče
s dětmi od dvou let a na jaře 2016
otvíráme novou třídu. Více na
www.vzavetri.cz.


Za tým
lesní mateřské školy V Závětří
Ing. Dita Majerová

První mládě roku 2016 má dlouhý krk a krásné oči
gramů a měří 170 centimetrů.
Matkou je nejstarší brněnská
žirafí samice Janette, která
v srpnu oslaví patnáctiny.

Prvním mládětem roku 2016
v brněnské zoologické zahradě
je žirafa síťovaná, narozená

v úterý 5. ledna. První veterinární prohlídka ukázala, že mládě je samička, váží asi 70 kilo-

Mládě zůstává první měsíc s matkou oddělené od ostatních zvířat
a za příznivého počasí by mělo
být k vidění i ve výběhu Safari.
„Jméno malé žirafce tentokrát
vyberou chovatelé, a to z návrhů
našich facebookových příznivců,“
řekl Michal Vaňáč, vedoucí útvaru
vnějších vztahů Zoo Brno. Chovatelé nakonec vybírali z 1 200
návrhů a žirafí slečna dostala jméno Zarafa. Matka Janette přijela
do Brna v roce 2003 ze Zoo Dvůr
Králové a od té doby se jí narodilo

pět mláďat. Část jejích potomků
je ve Dvoře Králové, část v Amsterodamu a je nejen matkou, ale
také několikanásobnou babičkou.
Žirafy se mohou rozmnožovat po
celý rok, nejvíce mláďat se rodí
uprostřed léta, ale výjimkou nejsou ani zimní porody. Samice
obvykle rodí v intervalu dvou let
a březost trvá 420–468 dnů. Novorozené mládě, které váží kolem
60 kilogramů a měří asi 170 cm,
přijde na svět pádem z téměř
dvoumetrové výšky. Přesto se už
za necelou půlhodinu postaví na
vlastní nohy a saje mateřské mléko.
 Monika Brindzáková,
Zoo Brno
a stanice zájmových činností

Centrum pro rodinu a sociální péči se stěhuje do nových prostor
Klienti a příznivci CRSP se tak
mohou od pondělí 29. 2. 2016
těšit na komfortní sály a učebny
ve zrekonstruované budově
v těsné blízkosti Petrova.

Nezisková organizace Centrum
pro rodinu a sociální péči
(CRSP) se bude v průběhu úno-

ra 2016 stěhovat do nových,
modernějších a útulnějších prostor na ulici Biskupská 7 v Brně.
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V nových prostorách bude probíhat většina programů, které
CRSP nabízí. Část aktivit však
zůstane zachována na stávající
adrese Josefská 1. Bude se
jednat zejména o programy
pro seniory a ukázkové pracoviště
Family Point Josefská. Konkrétní informace jsou k dispozici na webových stránkách
www.crsp.cz.
Nové sídlo CRSP se nachází ve
velmi dobré dostupnosti MHD ze

zastávky Šilingrovo náměstí –
tramvaje č. 5, 6, 11 a 12.
Centrum pro rodinu a sociální péči
je nezisková organizace, která od
roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské
programy a také podporu v obtížných životních situacích. Cílovými
skupinami jsou úplné i neúplné
rodiny, nastávající rodiče, rodiny
s hyperaktivními a neklidnými dětmi, pěstounské rodiny, senioři
a také odborníci pracující s rodinami.
Veškeré informace naleznete na
www.crsp.cz, tel.: 542 217 464,
731 402 731 nebo e-mail:
info@crsp.cz.

(red)
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Kam na jarní prázdniny? Přece do Lužánek

technik,“ vyjmenovává organizátorka tábora Eva Horká.
Pro malé zahradníky je opět připraven příměstský botanický
tábor Papája pod dohledem Jirky
Trávníčka, na kterém se děti
naučí, jak pěstovat exotické
rostliny a byliny. Pokud vaše děti
zajímá, kolik toho sní taková
masožravka, nezapomeňte je
přihlásit.

Zkrátka, jarní prázdniny jsou
v Lužánkách plné zajímavého
programu a děti se u nás rozhodně nudit nebudou. Více informací
o nabídce SVČ Lužánky v průběhu jarních prázdnin najdete
na http://www.luzanky.cz.

Mgr. Milena Bogdálková,
Lužánky – středisko volného času

Nabídka SVČ Lužánky na jarní prázdniny
SO 27. 2.–NE 6. 3. 2016

Jarní prázdniny se kvapem blíží a nejeden rodič přemýšlí,
jaký program vymyslet dětem,
aby se nenudily. Středisko volného času Lužánky nabízí jednoduché řešení: svěřte děti do
rukou našich odborníků, kteří
pro děti připravili na jarní
prázdniny pestrý program.
Děti budou mít o zábavu postaráno a rodiče si mohou od
svých ratolestí trošku oddechnout.
A jaký program si pracovníci
Lužánek pro děti připravili? Děti
se mohou těšit například na
tábor v krásné přírodě chřibských lesů, na kterém budou
společně objevovat sedm divů
světa. Tábor pořádá již druhým
rokem pracoviště Louka.
Na detektivním příměstském
táboře s názvem Po stopách
Sherlocka Holmese bude zase

připravena spousta detektivních
her, tvoření a sportovních aktivit,
které děti zavedou ke stopám
nejznámějšího detektiva Sherlocka Holmese a jeho věrného
společníka Johna Watsona.
Malé slečny se mohou těšit na
již tradiční příměstský tábor
s Evou Horkou Pozvání ke stolu,
tentokrát inspirovaný cestováním po kontinentech a ochutnáváním nových kombinací chutí
a plný inspirace z dálek. „Naší
cílovou stanicí bude vždy některá ze zemí Asie, Severní a Jižní
Ameriky, Afriky nebo Austrálie.
Budeme společně připravovat
speciality národních kuchyní
a k tomu si pěkně a vkusně upravíme a vyzdobíme stůl. Zároveň
se v navštívených zemích budeme inspirovat v rukodělné tvorbě
tím, že si vyrobíme výrobek
typický pro tu kterou zemi nebo
využijeme některou z tradičních

7. 1.–10. 3. HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE PRO ŽENY (pracoviště
Louka)
19. 1.–29. 2. VÝSTAVA MOZAIK THE BEST OF 2006–2015 (Mezzanine)
20.–27. 2. ZIMA NA KAČENCE (Deštné v Orlických horách)
27.–28. 2. ŠPÍL-BERG 2016 – PŘEDNESOVÁ ČÁST (pracoviště Lidická)
27. 2.–5. 3. SEDM DIVŮ SVĚTA (TZ Severka Buchlovice)
29. 2.–4. 3. PO STOPÁCH SHERLOCKA HOLMESE (pracoviště Louka)
29. 2.–4. 3. DIVADLO ŽIJE! (pracoviště Labyrint)
29. 2.–2. 3. BUBENICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (pracoviště Lidická)
29. 2.–4. 3. JARNÍ KAMERA (pracoviště Legato)
29. 2.–4. 3. PT JARNÍ VŠEHOCHUŤ (pracoviště Lidická)
29. 2.–4. 3. BRATŘI LVÍ SRDCE (pracoviště Liška)
29. 2.–4. 3. O ZVÍŘÁTKÁCH SE ZVÍŘÁTKY (pracoviště Lidická)
29. 2.–4. 3. PAPÁJA ANEB JARNÍ PUTOVÁNÍ ZA KVĚTINOU (Lidická)
29. 2.–4. 3. JARNÍ PRÁZDNINY SE SPORTEM (pracoviště Lesná)
29. 2.–4. 3. POZVÁNÍ KE STOLU (pracoviště Lidická)
29. 2.–4. 3. JARNÍ PRÁZDNINY NA POČÍTAČÍCH (pracoviště Lidická)
29. 2.–4. 3. JARÁKY V POHYBU (pracoviště Lány)
29. 2.–4. 3. ZIMNÍ ZVĚŘINEC (pracoviště Linka)
29. 2.–4. 3. PEJSKOVINY (pracoviště Lidická)
29. 2.
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 3. (pracoviště Lesná)
29. 2.–4. 3. PTAČÍ TÝDEN (pracoviště Lidická)
2. 3.
NÁMĚTY PRO MODELOVÁNÍ II. (pracoviště Lesná)
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Kultura

Hygiena krve divadla Líšeň a beseda s Petrou Procházkovou
z „uprchlické cesty“ Petrou
Procházkovou.

Inscenace divadla Líšeň – Hygiena krve
Divadlo Líšeň uvede ve středu
17. února v 19.00 hod. v Klubu
Leitnerova inscenaci Hygiena
krve. Tu představuje slovy:
„Pokleslý kabaret o zušlechtění
života na zemi. Výpovědi vrahů

a obětí. Na jevišti kovové loutky,
šrot, ostnatý drát.“ O hodinu
později, tedy ve 20.00 hod.,
začne beseda s novinářkou
a lidskoprávní aktivistkou
o autentických zkušenostech

„Všichni lidé se rodí svobodní
a sobě rovní co do důstojnosti
a práv.“ I tato věta ze Všeobecné
deklarace lidských práv inspirovala text hry divadla Líšeň
Hygiena krve. Dalšími inspiračními zdroji jsou historické
výpovědi „vrahů a obětí“ (např.
vzpomínky pamětníků i tvůrců
nacistické ideologie), ale také
současné neonacistické texty, zejména nedávno zviditelněného
webu White Media, či oficiální prohlášení vysokých politických
představitelů našeho státu.
Hru uvádíme již třetím rokem a za
tu dobu se její vyznění značně
posunulo v souvislosti s převratnou změnou stavu společnosti.
Před několika lety, když hra vznikala, mohla se jevit jako vhled do
převážně historických událostí,
rezonující v každodenní realitě
v ojedinělých či skrytých případech. Přesto jsme tento stav vnímali jako významnou hrozbu hodnou jevištního vyjádření. Nyní je
téma zcela zřejmé a projevuje se

únor 2016

únor 2016
středa 10. února, 19.30 hod.
JARRET
Indierocková nebo folkrocková skupina, která
svou stylovou nezařaditelností přivádí kritiku
k šílenství

čtvrtek 25. února, 19.30 hod.
AMÁLKA K. TŘEBICKÁ, Vladimír TŘEBICKÝ
a hosté
Večer autorských písní na pomezí šansonu, avantgardy a jazzu

čtvrtek 11. února, 19.30 hod.
BOUNTY A HOSTÉ
Bountění – večer plný písní, Tom JÉGR hraje Joe
Jégra, TEMPO DI VLAK – rozlučka s Brnem
neděle 14. února, 15.00 hod.
DIVADLO VĚŽ – VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
Veselý pohádkový příběh
úterý 16. února, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika
středa 17. února, 19.00 hod.
Divadlo Líšeň – HYGIENA KRVE
Po představení bude následovat beseda s novinářkou Petrou Procházkovou
úterý 23. února, 19.30 hod.
K.R.BANDA
Česká tvorba inspirovaná blues
středa 24. února, 19.30 hod.
HANTEC – Honza HLAVÁČEK, Libor MACHATA
a BOJÁNCI
Audiovizuální šou!

pátek 5. února, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol
(po představení následuje Divácký seminář)

pondělí 22. února, 8.45 a 10.30 hod.
Český středověk
(po druhém představení následuje Divácký seminář)

sobota 6. února, 10.30 a 15.30 hod.
Doktorská pohádka

úterý 23. února, 9.30 hod.
Český středověk
(po představení následuje Divácký seminář)

pondělí 8. února, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00
hodin.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FT Records – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
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úterý 23. února, 19.00 hod.
Český středověk

úterý 9. února, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)

středa 24. února, 8.45 a 10.30 hod.
Český středověk
(po druhém představení následuje Divácký seminář)

úterý 9. února, 19.00 hod.
Drákula

čtvrtek 25. února, 8.45 a 10.30 hod.
Kocour v botách

středa 10. února, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

pátek 26. února, 8.45 a 10.30 hod.
Kocour v botách

čtvrtek 11. února, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 11. února, 19.00 hod.
Ondráš a Juráš

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

nespočetnými událostmi každodenního života lidí v Evropě. Rozdělování lidí podle rasy a vyznání,
relativizování hodnoty jejich života
a nároků na ochranu, nenávistné
postoje k těm, co „přicházejí odjinud“ i těm, kteří se snaží hledat
vstřícné východisko – to vše nás
každodenně konfrontuje s naším
svědomím a životními postoji.
Názor k současné situaci vyjadřujeme prostřednictvím hry Hygiena
krve, v níž chceme zdůvodnit,
proč je důležité vědomí hodnoty
každého jednotlivého lidského
života. „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“ je věta vzešlá
z ponaučení z válečných hrůz.
Pokud chceme proniknout pod
povrch problému a hledat řešení,
ať už máme jakýkoli názor, měli
bychom naslouchat lidem, kteří
nám přinášejí osobní, autentická
svědectví. Proto vás zveme na
besedu s Petrou Procházkovou
o útrapách lidí pokoušejících se
zachránit si holý život.
Více informací najdete na stránkách www.divadlolisen.cz.

Pavla Dombrovská

pátek 12. února, 8.45 a 10.30 hod.
Kašpárek detektivem
sobota 13. února, 10.30 hod.
Kašpárek detektivem
sobota 20. února, 15.30 hod.
Český středověk – PREMIÉRA

sobota 27. února, 10.30 a 15.30 hod.
Kocour v botách
(po odpoledním představení následuje Dětská dílna)
Změna programu vyhrazena!
Kontakt
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz
www.facebook.com/divadlopolarka
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Odešla Eva Gorčicová

Eva Gorčicová v inscenaci Brouk v hlavě
Městské divadlo Brno s hlubokým zármutkem oznamuje, že
dne 22. prosince 2015 zemřela
ve věku 65 let Eva Gorčicová.
Divadlo pro ni bylo radostí, vášní,
celoživotní láskou na první
pohled. Zasvětila mu celý svůj
život a neuplynulo dne, kdy by
nebyla s múzami, svými kolegy,
jevištěm či zákulisím v kontaktu.
Již za studií Janáčkovy akademie
múzických umění se objevovala
na brněnských jevištích – v Divadelním studiu JAMU na Bayerově ulici, v Divadle na provázku,
v Divadle bratří Mrštíků (dnešním
Městském divadle Brno), kterému
zůstala věrná až do svého posledního dechu.

Na jevišti MdB stanula poprvé jako
Lysistrata v muzikálové novince
Nejkrásnější válka. Její angažmá
bylo v roce 1973 u Mrštíků zahájeno velmi úspěšnou inscenací
Valentin a Valentina pod režijním
vedením Pavla Rímského. Přitažlivá hudební komedie s písničkami
Jaromíra Dlouhého na texty Ivo
Fischera dala vyniknout Evinu
pěveckému talentu, který zúročila
i v dalších muzikálových hitech
divadla: Chicago (Velma Kellyová), Kvítek z hororu (Ronnetta),
Cokoli chcete, Sny svatojánských
nocí, Bastard, Koločava, Nana,
Svět plný andělů, Oliver!,
Mam’zelle Nitouche... Pamětníci
rádi vzpomínají například na její
ztvárnění mladinké Sylvie v insce-

Eva Gorčicová v inscenaci Charleyova teta
naci Dva šlechtici z Verony,
kde vytvořila půvabnou dvojici
s Pavlem Trávníčkem.
Vedle muzikálových rolí však
ztvárnila také nespočet rolí činoherních, jako Kněžnu v Lucerně,
Abichail v Pravdě o zkáze Sodomy,
Terez v Záhořanském honu, Laurencii ve Fuento Ovejuně, Luciettu
v Poprasku na laguně, Soňu v Aristokratech, Mášu ve Třech sestrách
a mnohé další. Výčet rolí na repertoáru Evy Gorčicové na jevišti
Divadla bratří Mrštíků a Městského
divadla Brno je obdivuhodný.
V poslední době jí diváci aplaudovali v inscenacích My Fair Lady
(ze Zelňáku), kde je bavila jako
distingovaná dáma paní Škodová,
v komedii Charleyova teta v roli

Donny Luciy či ve slavné komedii
Brouk v hlavě v roli majitelky
nevěstince Olympie Ferraillon.
Právě v této roli stanula 5. prosince na jevišti naposledy.
Kromě divadla se soustavně věnovala také dabingu, v 80.letech patřila k předním dabingovým herečkám v Brně a svůj hlas propůjčila
desítkám filmových postav. Za
všechny jmenujme alespoň seriály
Dallas či Star Trek a filmy Žlutý
Rolls-Royce, Drakula, 8 žen či
Cesta do fantazie.
Eva Gorčicová, sečtělá a inteligentní žena, matka dvou synů
Jana a Jakuba, životní partnerka
Erika Parduse, oddaná herečka
a milá kolegyně, odešla v plné
práci a se zápalem jí vlastním.

Archeology střídají stavbaři. Začíná první etapa stavby koncertního sálu

Orchestr se v plném obsazení na pódium Besedního domu nevejde.
Musí proto zkoušet ve vyklizeném hledišti. Foto: Kateřina Konečná
Na místě bývalého parkoviště
mezi Besední a Veselou ulicí
archeology vystřídali stavebníci. Průzkum místa skončil a dělníci tam začínají stavět podzemní garáže, tedy první etapu
projektu nového koncertního
sálu.
Zázemí v něm najde brněnská filharmonie. „Sídlíme v Besedním

domě, který máme moc rádi, ale
na pódium se zde vejde jen kolem
padesáti hudebníků. A naše těleso jich má více než sto. Můžeme
tady hrát tedy jen komorní skladby,“ uvedla ředitelka Filharmonie
Brno Marie Kučerová. Hudebníci
proto často koncertují v Janáčkově divadle, jenže to nenabízí
vhodnou koncertní akustiku
a často je také obtížné skloubit

provoz obou institucí. „Posluchači
tak bohužel nevědí, jak vlastně
náš orchestr zní a nemohou ocenit jeho kvality,“ zdůraznila Kučerová. Kromě vynikající akustiky si
od nového sálu slibuje i to, že přiláká špičkové zahraniční umělce.
Na odpovídající koncertní sál
čeká město už několik desetiletí.
Plány se ale vždy zadrhly na
nedostatku peněz. Až nyní se projekt výrazně pohnul kupředu. „Na
konci loňského roku brněnští radní schválili aktualizaci investičního
záměru stavby. Na jaře nás tedy
čeká výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
a podkladů pro stavební řízení,“
uvedla PR manažerka projektu
Kateřina Konečná. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být
stavba hotová ke konci roku 2019.
„Věřím, že jsme připravili investiční záměr opravdu zodpovědně
a že na základě tohoto budeme

moci přichystat stavbu nejkvalitnějšího koncertního sálu v České
republice,“ zhodnotil náměstek
brněnského primátora Matěj Hollan.
Nový sál má spojit s Besedním
domem prosklená lávka. „Chceme v samém srdci Brna vytvořit
příjemný hudební komplex, který
se lidem neotevře jen večer, ale
bude žít i přes den,“ informovala
Kučerová. Lidé v něm najdou
například kavárny, hudební dílny
pro děti, budou moci sledovat
muzikanty připravující se na koncert nebo si posedět v odpočinkové zóně, která vznikne před
budovou. Nový sál nabídne kapacitu 1 250 míst a celkové investice
dosáhnou 1,3 miliardy korun.
Aktuální informace a zajímavosti
o projektu najdete na facebookovém profilu Sál pro Brno a na
www.salprobrno.cz.

(rob)
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V letohrádku Mitrovských jsou k vidění knihy v rozličných podobách
– od Ďáblovy bible po obří leporelo
Po loňském úspěchu výstavy
České korunovační klenoty na
dosah v Letohrádku Mitrovských připravili další návštěvnický tahák – tentokrát tematicky zaměřený na knihu
v rozličných podobách.
Historická část výstavy přiblíží
vývoj knižní kultury (Egypt –
Mezopotámie – Čína – Indie –
Evropa), knihu ve středoevropském kontextu (od skriptorií po
knihařsko-tiskařskou dílnu) pak
připomene ústřední exponát –
mistrovská maketa Ďáblovy bible,
kterou vytvořil přední český umělecký knihař Jiří Fogl ze Žamberka. Přechod mezi historickou částí
a částí soudobou zaopatří obří
leporelo Lucie Seifertové, které
nejen dětské návštěvníky provede dějinami „udatného českého národa“. Nedávno minulou
a především současnou knižní
vazbu představí jedinečné práce
významných českých a moravských knihařů. Nebudou chybět
ani unikátní knižní objekty a recesistické knižní kuriozity.

Z historie Ďáblovy bible
z Podlažic
Codex gigas neboli Ďáblova bible
je středověký rukopis, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je
pokládán za největší zachovalý
evropský rukopis, zadruhé obsahuje velký téměř celostránkový
portrét ďábla (což společně
s dobovou legendou vysvětluje
druhý název rukopisu).
Rukopis vznikl někdy mezi lety
1200 až 1230. Podle odborníků
je pozoruhodné, že prakticky celý
rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je podle všeho dílem jediného
člověka, který zřejmě pracoval
v zaniklém benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Dílo bývá nazýváno Knihou
knih nebo také Knihovnou v jedné
knize. Minulé věky ji právem označily superlativy jako Codex giganteus, Liber pergrandis, Gigas
librorum či Codex gigas a ve středověku byla považována za osmý
div světa. První zmínky o Ďáblově
bibli pocházejí z roku 1295, ale
předpokládá se o půl století starší
původ. Nedochovaly se však

Obří leporelo Dějiny udatného národa českého autorky Lucie Seifertové
žádné doklady o jejím vzniku,
autorovi či důvodu sepsání. Její
dřevěné desky, potažené bělavou
kůží s kovovým zdobením, měří
920 x 510 x 22 mm. Obsahuje 320
pergamenových fólií (640 stran)
o průměrném formátu 890 x 490
mm; z neznámých důvodů však
někdo 8 stránek vyřízl… Soudí
se, že k získání materiálu pro tak
velkou knihu bylo zapotřebí kůží
asi ze 160 oslů. Do knihy je latinsky vepsán text nejen celé bible,
tj. Starý a Nový zákon, ale i Kosmova Kronika česká, řada
různých traktátů a menších spisů,
kalendář s nekrology, seznam
podlažického bratrstva i zaklínadla a všelijaké dobové záznamy.
Celá výzdoba knihy je ojedinělá,
iluminace tohoto díla je tvořena
nádhernými barevnými iniciálami,
zpracování je dokonalé – je to dílo
písařského mistra!
Původním majitelem byl benediktinský klášter v Podlažicích, krátce
bible pobyla u bratří v Sedlci.
Odtud ji zakoupil převor Břevnovského kláštera a uložil ji v Broumovském klášteře. Z východu
Čech byla převezena na Pražský
hrad do sbírek kuriozit císaře
Rudolfa II., odkud ji za třicetileté
války v roce 1648 odvezli Švédové jako válečnou kořist. Nyní je
uložena v Královské knihovně ve
Stockholmu.
Výrobou makety strávil Jiří Fogl
a jeho spolupracovníci asi 500
hodin. Na zhotovení desek byla
použita hovězí kůže dovezená
z Polska o rozměrech 1,2 krát
1,4 metru. V knize jsou kopie 200
stran z 620 stránek v originále. Do
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původního počtu je doplňují bílé
archy. Její rozměry jsou 92 cm
krát 51 cm krát 28 cm. Maketa
váží kolem 75 kilogramů, rozměrově i váhově je stejná jako originál. Na zdobení byla použita
vůbec nejstarší technika, a to slepotisk. Dílo ale neobsahuje
všechny stránky jako originál.
„Švédové nedali souhlas k celému
okopírování Codexu gigas. Povolili pouze asi třetinu knihy. I tak
je cena makety vyšší než 350 tisíc
korun,“ dodal autor Jiří Fogl.

Obří leporelo Dějiny
udatného národa českého
od Lucie Seifertové
Barevný komiks Dějiny udatného
národa českého od Lucie Seifertové má rozměry 2 výškové metry
x 70 délkových metrů. Procházkou skrze knihu si malí i velcí diváci, kteří nedávali v hodinách
dějepisu pozor, mohou osvěžit
paměť. Jak název díla napovídá,
vydáte se na vtipnou a veselou
procházku českými dějinami, a to
od pravěku až po současnost.
Podle autorky se jedná o nejdelší
knihu světa. Originální kniha-leporelo byla vytvořena v roce 2003.
Lucie Seifertová vystudovala malbu na pražské AVU a poté pracovala jako výtvarný redaktor a grafik v různých časopisech pro děti
i dospělé. Zlom v kariéře přišel
s vydáním autorské knihy Tajemná Praha (1999). Následovaly další knihy: Tajemné hrady a zámky
království českého (2001), Pražský hrad a jeho tajemství (2003),
Tajemný Golem (2004), Český
Ráj a jeho tajemství (2007)

a Tajemná Ostrava (2009). Nejznámější se však staly Dějiny
udatného českého národa (2003).
Anglická verze projektu procestovala Spojené státy i Evropu,
česká výstava navštívila několik
desítek míst. Stejnojmenné knihy
Lucie Seifertové se prodalo přes
70 000 kusů. Autorka získala cenu
Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu r. 2004, dále Zlatou
stuhu za nejlepší populárně naučnou knihu pro děti a Zlatou pečeť
za nejlepší polygrafický počin
roku 2003, byla také mezi třemi
nominovanými Magnesií Literou
na dětskou Knihu desetiletí. Film
o Dějinách udatného českého
národa získal Trilobita a byl nominován na cenu TýTý.

20. století, 21. století
a speciality
20. století na výstavě zastupují
vynikající zesnulí umělečtí knihaři
profesor Jindřich Svoboda, Jiří
Hadlač a Jaroslav Olšák – všechny exponáty pochází ze sbírek
Moravské galerie v Brně nebo ze
soukromé sbírky Františka Šimla.
Několik méně známých ukázek
zastoupí také mistr „pop-up“ knih
Vojtěcha Kubaštu.
21. století představí práce vynikajících knihařů z různých koutů
České republiky. Kromě Jiřího
Fogla ze Žamberku to budou
manželé Krupkovi z Úval, Eliška
Čabalová z Ostravy, Jana Trnková
z Plzně, Jana Přibíková z Kadaně,
Pavla Lukasová z Brna, Jan
Perůtka ze Zlína, Dalibor Nesnídal ze Žlutic, další exponáty
zapůjčí Expozice knižní vazby
v Lokti nad Ohří, Muzeum Vyškovska a Národní archiv v Praze.
Speciální kategorií výstavy bude
kolekce Iva Vodičky z Litoměřic,
například sada bubnových, lístkových nebo válečkových knih,
přesýpací básně, knižní kompot,
kniha–cd nebo magnetofonová
páska a další kuriózní ukázky.
Výstava v letohrádku Mitrovských
probíhá do 3. dubna 2016. Letohrádek je otevřen od úterý do
neděle od 10.00 do 16.30 hod.
Více informací je k dispozici na
webu www.letohradekbrno.cz.


(red)
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Fait Gallery se stěhuje do velkorysých výstavních prostor slévárny
Fait Gallery se přesune do
nových prostor. Přesunem do
centra se tak více přiblíží svým
návštěvníkům a bude se moci
stát platformou pro setkávání
veřejnosti se světem současného umění. Vstupné bude
i nadále zdarma.
Fait Gallery od ledna 2016 vystřídá
v nájmu stávající Adam Gallery
v bývalé budově slévárny Vaňkovka, na adrese Ve Vaňkovce 2
v Brně a přesune sem všechny své
aktivity.V prvních měsících začátku
roku je v galerii naplánována renovace výstavních prostor s cílem přizpůsobit halu standardům moderní
galerijní instituce. Součástí Fait
Gallery bude nově funkční kavárna, dílna pro umělce a bookshop.
Vzniknou zde také vhodné prostory pro konzultace v rámci nového
projektu Ar-ti:kl – pronájmu uměleckých děl nejmladší generace
autorů, který zaštiťuje Fait Gallery
a bude spuštěn na jaře 2016.

Výstavní činnost bude znovu
zahájena 23. 3. 2016 výstavami
Kateřiny Vincourové a autorských
dvojic Jiří Franta a David Böhm
a Ewa a Jacek Dorozsenko.
Poslední tři výstavy ve stávajících
prostorách budou probíhat od
začátku prosince do konce ledna
nového roku, aby kontinuita
výstavního programu zůstala co
nejvíce zachována.
Výstavní plán na rok 2016 i nadále
odráží současnou koncepci Fait
Gallery. Zahrnuje tři výstavní projekty, které pokrývají celé spektrum výtvarného umění 20.
a 21. století: etablované autory
českého výtvarného umění i současné umění generace nejmladší. I po přestěhování tak budou
probíhat vždy tři výstavy, dvě
výstavy v hlavní části haly a jedna
v komornější galerii PREVIEW.
„Kvůli kapacitnímu omezení pro
realizaci větších výstavních projektů a lepší dostupnosti jsme
dlouhodobě hledali vyhovující

prostory v centru města, a proto
jsme rádi, že tento impuls ze strany současného pronajímatele
přišel. Budeme tak moci zachovat
účel, pro který byla hala zrekonstruována,“ vysvětluje umělecká ředitelka galerie Denisa
Kujelová.
Nové uspořádání galerie by mělo
směřovat k vytvoření kulturního
centra setkávání a vzdělávání
v oblasti umění. Fait Gallery naváže na fungující strategii tvůrčích
workshopů pro nejmladší publikum, do kterých nově zapojí nejen
pedagogy, ale také samotné
umělce a kurátory.
„Mým zájmem je i nadále zachovat nulové vstupné a pomáhat tak
zvyšovat přirozený standard
životní úrovně obyvatel města
Brna. Zároveň Fait Gallery přispěje k lepšímu povědomí o současném umění organizací odborných přednášek a workshopů pro
veřejnost,“ říká zakladatel Fait
Gallery Igor Fait.

Fait Gallery je mladá galerijní
instituce, jejíž vznik podnítil a program zaštiťuje brněnský podnikatel Igor Fait. Kromě čtvrtým
rokem systematicky budovaného
bohatého a kvalitního výstavního
programu skládajícího se ze špičky české výtvarné scény je snahou Fait Gallery iniciovat rozvoj
současného umění a své spektrum zájmu rozšiřuje nad rámec
českého i středoevropského kontextu.
Mimo to se zasazuje o podporu
soukromého sběratelství a upevnění sběratelské vrstvy ve městě
s velkou sběratelskou tradicí. Spoluprací se zahraničními galeriemi
podporuje české umělce v možnostech expandovat do zahraničí
a zpětně realizací výstav zprostředkovává nejen brněnskému publiku tvorbu zahraničních
autorů.


Denisa Kujelová,
Art Director Fait Gallery

Přijďte do Polárky na Český středověk a váš pohled na historii
už nikdy nebude stejný jako dřív!
Nový titul „Český středověk
aneb Co Kosmas nevěděl
a Dalimil si vymyslel“ uvede
v premiéře v sobotu 20. února
Divadlo Polárka.
Máte pocit, že je dějepis jen
výčtem jmen a dat, která ne a nejdou za boha zapamatovat? Myslíte, že našim předkům chyběl
smysl pro humor? Že čeští stře-

dověcí králové byli jen staří dědci
s dlouhými plnovousy? Že husité
byli bandou bláznivých vesničanů? Pak je načase vydat se
s námi na bláznivou jízdu po historii českého středověku. Dobou,
kdy si nikdo nebyl před nikým jistý,
kdy jedna děsivá bitka střídala
druhou. Kdy morové rány kosily
město za městem. Kdy hygiena
byla sprosté slovo a nesouhlasit

s králem by si dovolil snad jen blázen… Do doby, kdy byl nejkrásnější pohled na svět ne z koňského hřbetu, ale z vozové hradby…
Přijďte do Polárky a váš pohled
na historii už nikdy nebude stejný
jako dřív!
Inscenace v režii Zuzany Patrákové je určena pro žáky 2. stupně
základních škol.
V rámci sezóny 2015/2016 nazva-

né „Po stopách“ uvede Divadlo
Polárka ještě adaptaci pohádkového románu Čaroděj ze země
OZ (premiéra 16. dubna 2016)
a příběh Astrid Lindgrenové Bratři
Lví srdce (premiéra 11. června
2016).
Více informací o programu Divadla Polárka a o jeho repertoáru je
k dispozici na webu www.divadlopolarka.cz.
 (rob)

Festival La Película uvede novinku s Penélope Cruz,
zaměří se na baskické filmy i snímky Latinské Ameriky
V Univerzitním kině Scala bude
18.–21. 2. opět znít španělština.
Festival La Película nabídne
výběr toho nejzajímavějšího
z aktuálních španělsky mluvených kinematografií. Diváci se
tentokrát mohou těšit například
na nejnovější film Ma Ma uznávaného španělského tvůrce Julia
Medema. Režisér a scenárista,
který je podepsaný například pod
úspěšnými filmy Sex a Lucía nebo
Chaotická Ana, tentokrát do hlav-

ní role obsadil hvězdnou Penélope Cruz.
Znít ovšem nebude jen španělština. „V jedné z programových linií
se zaměříme na slibně se rozvíjející baskickou filmovou produkci.
V české premiéře uvedeme snímek Loreak, který má na svém
kontě řadu ocenění a byl i španělským kandidátem na Oscara.
Dále představíme například film
Amama, který zabodoval na
letošním festivalu v San Sebastianu,“ přibližuje program drama-

turg festivalu La Película David
Čeněk.
Stejně jako v předchozích letech
nabídnou organizátoři návštěvníkům festivalu ucelený pohled na
španělskou a španělsky mluvenou kinematografii od divácky
úspěšných velkofilmů přes odbornou kritikou oceňované snímky
až po dokumenty reflektující
aktuální témata. Vedle filmových
novinek z Pyrenejského poloostrova nebudou chybět ani
aktuální snímky ze zemí Latinské

Ameriky. Dramaturgie uvede
nejvýraznější filmové počiny
z Kuby, představí nezávislou
mexickou produkci a zaměří se
na poslední velké úspěchy chilské
národní kinematografie.
Kompletní program bude zveřejněn v průběhu ledna na
www.lapelicula.cz a na facebookovém profilu. Festival pořádají
Velvyslanectví Španělska v Praze, Institut Cervantes a kino Světozor.

(red)
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Kultura

V paláci šlechtičen probíhá výstava Ryba v lidové kultuře

Výšivka z rybích šupin na zástěře, 19. století
Výstava Ryba v lidové kultuře
přibližuje prostřednictvím vystavených exponátů a doprovodných textů fenomén ryby
odrážející se v lidové kultuře,
ať už ve formě lidového zaměstnání – rybářství, nebo ve formě
stravy, léčení, lidového umění
či folkloru. K vidění je do
27. března v Paláci šlechtičen
Moravského zemského muzea
na Kobližné 1.
Rybářství patří k nejstarším
zaměstnáním a doklady o rybolovu jsou známy už z pravěku.
Nejstarší písemné zmínky o rybolovu v Čechách přináší Kosmova
kronika v souvislosti se založením
Sázavského kláštera (kolem
r. 1034). Také zprávy o rybářích
v Pomoraví pocházejí již z 11. století, kdy se v hradišťské listině
z roku 1078 zmiňuje skupina
rybářů mezi poddanými.
Nejstarším způsobem bylo chytání ryb rukama nebo jejich ubíjení kyjem nebo klackem na mělčinách, v zimě omráčení úderem
palice na led. Ryby byly také chytány do ok, sítí, čeřenů, podběráků (keserů), saků, kuželovitých
košů (vrší), loveny vidlicemi se
zpětnými háčky (ostěmi), někdy
i stříleny. Používalo se také jedu,
tzv. rázové vlny nebo zakalení
vody.
Právo rybolovu (ius piscandi) se
často vázalo k majetkové držbě
na březích, zejména k mlýnům,
nebo bývalo udělováno jako výsada těm, kteří se jím živili. Vodní
díla a mlýny se ovšem mohly
budovat pouze se souhlasem
vrchnosti, takže šlechta o rybolovu do značné míry rozhodovala.

Část rybaření měla ve vlastní
režii, část pronajímala. Právem
rybolovu bývaly obdařeny také
nově vznikající kláštery, povolení
k lovu ryb mívali faráři a fojtové,
tedy privilegované vrstvy. Od
raného středověku se rozvíjí také
rybníkářství, jehož zlatým věkem
bylo zejména 16. století.
Profesionální rybářské party lovily
kolektivně a o výtěžek lovu se dělily. K rybolovu používali rybáři nejčastěji vrše, sítě, saky a čeřeny,
obvykle měli k dispozici také loďky. Bývali organizováni v cechu
a řídili se tak jako jiné cechy
zvláštními řády, měli své cechovní
džbány, k pečetění listin používali
cechovní pečeti, při veřejných
průvodech a jiných slavnostech
kráčeli za cechovní korouhví,
v kostele mívali své postavníky
na svíce.Obce, v nichž bylo rybářství důležitým zdrojem obživy,
dostaly ryby i do svého znaku.
Ryba byla důležitým symbolem
také v křesťanství, kde symbolizuje samotného Krista, z řeckého
označení ICHTYS se odvozuje
anagram Iesus Christis Theu Yios
Sotér – Ježíš Kristus, Syn Boží,
Spasitel. Symbol ryby sloužil
v počátcích křesťanství jako tajné
poznávací znamení. Věřící byli
označováni jako rybičky – pisciculi.Někdy bývají zobrazovány tři
propletené ryby, občas se společnou hlavou, které symbolizují Nejsvětější trojici. Kristovi apoštolové,
rybáři Petr a Ondřej, se stali patrony rybářů. Místy byl jako patron
rybářů a ochránce vod uctíván
také sv. Mikuláš. S rybami se dává
do souvislosti rovněž sv. Antonín
Paudánský a sv. Oldřich.
V lidovém prostředí se rybí
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Formy na pečivo ve tvaru ryby, 19. a 20. století
maso jedlo jako všední, sváteční
i obřadní potravina, nahrazovalo
také jiná masa, zejména v době
půstů. Upravovalo se v přírodě
opékáním na rožni nad žhavými
uhlíky nebo zahrabané v popelu,
doma pak pečením, vařením
i smažením. Na Štědrý večer měl
každý sníst aspoň kousek rybího
masa, aby byl zdráv jako ryba.
Nicméně v některých oblastech
se rybí maso objevilo na štědrovečerním talíři až v polovině
20. století. Kladný či záporný
vztah k rybám nebo neznalosti
jejich kuchyňské úpravy souvisely
nepochybně s jejich dostupností
v dané lokalitě a s místní tradicí.
Jednotlivé části rybího těla (kosti,
měchýř, žluč, kůže, zuby) měly
svůj význam v lidovém léčitelství,
rybím kostem se přičítala ochranná a prorocká moc, rybí šupiny
přinášely štěstí apod. Šupiny
sloužily také jako materiál pro
výšivku, a to zejména na Třeboňsku.
V lidovém prostředí jsou časté formy na vánoční pečivo, později
i formičky na vánoční cukroví
v podobě ryby. Perníky s motivem
ryby – nositelky štěstí se objevovaly v novoročním období a při
svatbách. Také velikonoční nebo
svatební obřadní pečivo mohlo
mít podobu ryby. Méně často byla
ryba zastoupena v lidovém umění (steh rybí kost nebo motiv „na
rybí hubu“ u výšivky, „na vodu“
u kraslic, betlémové figurky rybářů, názední malby zahrnující
motiv rybičky apod.). V tesařství
se užívá spoj „na rybinu“, pojmenovaný podle podobnosti s rybím
ocasem.
Ryba pro své výrazné vlastnosti,

zejména mrštnost a mlčenlivost,
byla často námětem různých
úsloví a přirovnání, která souvisela s pozorováním rybího života,
rybí anatomie a chování ryb
v různých situacích. Ryba a rybáři
se objevují v pohádkách, pověrečných i humorných vyprávěních
i v písňovém folklóru.
V současnosti je sportovní rybolov oblíbeným koníčkem, výlovy
rybníků s možností nákupu čerstvých i tepelně upravených ryb
pak významnou společenskou
událostí. Motiv ryby se nadále
objevuje na různých výrobcích,
ryba je také častou hračkou pro
děti. „Rybička“ byla ve 20. století
nejpopulárnějším nožem československé výroby.
Exponáty pocházejí ze sbírek
Moravského zemského muzea –
Etnografického ústavu, Národního zemědělského muzea Praha,
pobočka Ohrada (Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství), Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici, Farního úřadu Olomouc-Nové Sady a Rybníkářství Pohořelice, a.s., které také
zajišťuje odbornou spolupráci
a doprovodné programy (přednášky a ochutnávku rybích pokrmů). Preparáty ryb zapůjčil
M.Vlkolenszki ze Zámecké restaurace Austerlitz ve Slavkově,
svými výrobky z rybích šupin přispěla Ludmila Dominová z Hluboké, Nositel tradice lidových
řemesel.
Výstava je doplněna aktivitami
pro děti, například stínovým
divadlem nebo výrobou třpytek.


(red)

Kultura

V sále Břetislava Bakaly se koná 1. ročník 3D festivalu Stereoskop
V sále Břetislava Bakaly se
v sobotu 27. února koná 1. ročník 3D festivalu Stereoskop.
Jedná se o ojedinělou akci, která se v Brně dosud nekonala.
Celý den se budou vysílat poutavé 3D prezentace s živým
komentářem autorů a tematické
3D filmy z dílny nejlepších českých 3D filmařů. „Společně navštívíme vzdálené země nebo
těžce přístupná místa na zeměkouli. Budeme objevovat tajemné
jeskyně, ponoříme se do moří i do
historie a staneme se svědky lidského souboje s přírodou,“ lákají
pořadatelé k návštěvě a zároveň

představují největší hvězdu přehlídky: „Hlavním hostem festivalu
bude režisér a producent Steve
Lichtag. Osobně odvypráví příběhy z natáčení filmu Aldabra 3D
– působivého rodinného snímku,
který nabízí osudové příběhy
podivuhodných živočichů žijících
na atolu Aldabra. Dalším bodem
programu bude, jak Steve Lichtag
sám říká, lehce uvolněné povídání o 3D klipu Lagu.“
Program dále nabídne například
premiéru digitálně zpracovaných
stereofotografií legendárních
cestovatelů Jiřího Hanzelky
a Miroslava Zikmunda, strhující
3D reportáž z Černobylské ato-

mové elektrárny a raketové
základny Pervomajsk natočenou
Martinem Zimmermanem, ale
i část ručně kolorovaných stereodiapozitivů z gigantického archivu
objevitele Punkevních jeskyní
Karla Absolona. Autentický
komentář Karla Absolona bude
doplněn současným 3D filmovým
záznamem zajímavých míst
Moravského krasu nebo první
český 3D dokumentární film
Domino – hra v podkroví Ztraceného světa.
Také v přísálí čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program:
dozvědět se mohou, jaký je rozdíl
mezi stereofotografií a 3D foto-

grafií, připravena bude ukázka
3D skenerů a 3D tiskáren a proběhne také soutěž stereoskopických 3D fotografií. Festival moderuje Petr Horký.
Akce trvá od 10.00 do 21.00 hod.
Vstupné je stanoveno na 250 Kč
na dopolední blok (10.00–14.00
hodin), ve stejné výši se platí i za
odpolední blok (14.00–21.00
hodin), celodenní vstup vyjde na
350 Kč. 3D brýle jsou v ceně vstupenky a návštěvníci je obdrží při
vstupu na festival.
Více informaci naleznete na
www.stereoskop3d.cz.


(rob)

Scala odvysílá v přímém přenosu slavnostní zahájení konference
Není mnoho událostí, na které
se nedočkavě těší miliony
fanoušků po celém světě, které
naživo může vidět jen málo
přes tisícovku prominentních
diváků, jsou beznadějně vyprodané několik měsíců předem
a nejlevnější lístek na ně stojí
8 500 dolarů.
Právě takovou událostí jsou konference TED, celosvětový fenomén přednášek největších osobností naší doby: vědců, umělců,
podnikatelů, vizionářů.
TED (Technology, Entertainment, Design) je prestižní konference, která se už od roku 1984
každoročně koná pod heslem
„myšlenky hodné šíření“. Sestává z inspirativních dynamických
18minutových vystoupení předních umělců, vynálezců, světo-

vých lídrů a vizionářů, kteří poutavě mluví na témata psychologie, vědy, designu, vzdělání,
byznysu nebo lidského štěstí.
Mezi přednášejícími jsou kapacity oceněné Nobelovou cenou,
Pulitzerovou cenou i Oscarem,
z politiků zde vystoupili například
Bill Clinton nebo Al Gore. Měsíčně dosahují TED přednášky sdílené na internetu 80 milionů
zhlédnutí.
Úplně poprvé přichází do kin přenos ze slavnostního zahájení
hlavní týdenní konference v kanadském Vancouveru – diváci na
celém světě tak dostanou šanci
být u zrodu nových inspirativních
myšlenek, které stojí za to šířit.
Jednotlivé přednášky (TED Talks)
spojí tentokrát téma „Sen“. Prezentace se dotknou největších
vizí, které jsme schopni si vysnít,

a navodí atmosféru optimismu,
který představí současný svět
v tom nejlepším světle.

(red)
TED’16 DREAM: Opening Night
in Cinemas

úterý 16. 2. 2016 od 20.00 (přímý
přenos s časovým posunem pro
Evropu)
Délka představení: 120 min.
POZOR! Přímý přenos nebude
tlumočen do češtiny ani titulkován,
bude pouze anglicky.

Neziskové organizace

Smolařínek naučí děti jak předcházet úrazům
Nezisková organizace Nadační
fond Modrý hroch podporuje
již 10 let především dětskou
chirurgii, ortopedii, traumatologii a děti po těžkých úrazech.
Prioritním cílem fondu je kromě
materiální pomoci v podobě
nových nadstandardních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas,

také rozšíření možnosti společné
hospitalizace rodičů s dětmi. Další
prostředky věnuje nadační fond
do osvěty a prevence dětských
úrazů mezi širokou veřejnost.
Jedním z důležitých cílů je také
podpora jednotlivých dětských
pacientů po těžkých úrazech
a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života.

Svou pomoc rozšiřuje Modrý
hroch také do dalších měst
a nemocnic v rámci celé České
republiky. V České republice je
kvůli úrazům každoročně hospitalizováno více než 35 000 dětí
a dospívajících. Více než 550 000
dětí a dospívajících utrpí úraz
vyžadující lékařské ošetření.
Dětským úrazem vyžadujícím lé-

kařské ošetření je v České republice každoročně postiženo přibližně každé páté dítě. Nejvíce úrazů
se stane v domácnosti, na hřišti
a v dopravě.
Divadelní program „Smolařínek“,
připravený Nadačním fondem
Modrý hroch a loutkoherci
z Divadla Bez Pravidel, by mělo
Pokračování na straně 30
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Neziskové organizace

Smolařínek naučí děti jak předcházet úrazům
Pokračování ze strany 29
tuto nepříznivou statistiku snížit
a malé děti naučit jak aktivně vzniku úrazů předcházet.
Hlavní postavou loutkového představení je Smolařínek, který prochází různými nebezpečnými
situacemi. V rámci představení
děti aktivně spolupracují s loutkoherci, uvědomují si hrozby jeho
chování a upozorňují ho, co dělá
špatně. Na konci představení
dostanou děti pracovní listy, kde
si procvičí nejrůznější modelové
nebezpečné situace. Loutkové
představení je bezplatné a hraje
se pro děti, které navštěvují
nestátní dětská zařízení.
Bezplatná je i přednáška pro rodiče na téma „Prevence úrazů dětí
předškolního věku“, která je upozorňuje na nejčastější úrazy dětí
v domácnosti, na ulici i v autě.
Rodiče dostanou během představení také speciální brožurku
s informacemi, jak mohou úrazům
svých dětí předcházet a jak správně poskytnout první pomoc.
Obě aktivity realizuje nadační fond v rámci projektu
„S Modrým hrochem bez úrazu“

(CZ.11/MGS/067) podporovaného Norskými fondy. V rámci projektu je nabídnuta také aktivita
„Kontrola bezpečného prostředí“,
která je určena dětským centrům
a soukromým školkám.
Metodičky prevence (zaměstnankyně Modrého hrocha) navštěvují
vybraná pracoviště a kontrolují
společně se zaměstnanci vnitřní
i vnější prostory daného zařízení.
Během kontroly aktivně vyhledávají riziková místa (například

špatné osvětlení, krytky na elektrických zásuvkách, nevhodný
nábytek a podobně) a následně
ukazují a doporučují možnosti
jak úrazům během péče o děti
v tomto neškolském zařízení
předcházet.
Nadační fond Modrý hroch působí
v oblasti prevence dětských úrazů
a zkvalitnění péče o dětské pacienty po úrazech již od roku 2005.
Projekt „S Modrým hrochem bez
úrazu“ realizuje ve spolupráci s nor-

ským partnerem, kterým je Norwegian Safety Forum. Tato organizace působí v Norsku v oblasti
protiúrazové prevence již od roku
1985. Zástupci Norwegian Safety
Forum přijeli na začátku září 2015
na krátký pracovní pobyt do Brna,
během kterého poskytli metodičkám Modrého hrocha konzultace
k prevenci dětských úrazů.
Hlavním cílem fondu je kromě
materiální pomoci v podobě
nových nadstandardních přístrojů,
lůžek a vybavení pro volný čas,
také rozšíření možnosti společné
hospitalizace rodičů s dětmi. Další
prostředky věnuje nadační fond do
osvěty a prevence dětských úrazů
mezi širokou veřejnost. Jedním
z důležitých cílů je také podpora
jednotlivých dětských pacientů po
těžkých úrazech a pomoc při jejich
návratu do běžného i sportovního
života. Svou pomoc začíná rozšiřovat Modrý hroch také do dalších
měst a nemocnic v rámci celé České republiky.
 (red)

Klienti, výtvarníci, keramici z Domova pro osoby
se zdravotním postižením Gaudium vystavují

Autoportrét
Vernisáží, která se uskuteční
v pondělí 8. února 2016 v 17.00
hodin v Jižním křídle Křížové
chodby Nové radnice v Brně,
bude zahájena výstava nazvaná
UMzGAUDIUM.Vchod na výstavu je z Dominikánské ulice.
Na vernisáži vystoupí děti ze
Základní umělecké školy Střelice.

Samotná výstava se koná od 9. 2.
do 1. 3. 2016. Klienti, výtvarníci,
keramici z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Gaudium
zde vystavují obrazy, figurální
a užitkovou keramiku, textil. Prezentovaná díla jsou osobní výpovědí klientů o vlastních pocitech
a o světě kolem nás. Součástí
výstavy je úspěšný projekt Jedno
světlo, v němž jsou společně prezentovány rozměrné keramické
kachle na téma Živly, vytvořené
klienty z Gaudia ve Středisku volného času Lužánky a velkoformátové fotografie světoznámého fotografa Jindřicha Štreita s tematikou
mentálně handicapovaných lidí.
Patronem projektu je herec Jan
Budař. Bližší informace na
www.jednosvetlo.vebnode.cz.
Na výstavě uvidíte i obrazy, které
namalovali klienti v ateliéru
výtvarníků s handicapem KreAt.
Více na www.kreat.cz .
Výstava probíhá za podpory sta-

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2016

tutárního města Brna. Otevřena
je v pondělí a ve středu od 10.00
do 17.00 hod., v úterý, čtvrtek,
pátek od 10.00 do 15.00 hod.
Vstup je zdarma.
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Gaudium je jedním ze
zařízení Centra sociálních služeb
v Brně, příspěvkové organizace.
Zařízení poskytuje tři služby
sociální péče s denním, týdenním
a celoročním provozem: denní
stacionář, týdenní stacionář
a domov pro osoby se zdravotním
postižením. Svým uživatelům
umožňuje zvládat každodenní
situace v běžném životě spojené
s využíváním veřejných služeb
dostupných v městě Brně a jeho
okolí – jedná se o služby kulturní,
společenské a sportovní, výlety,
vycházky, exkurze, nakupování.
Nabízí širokou škálu aktivit, které
rozvíjí specifické dovednosti každého klienta, umožňují jeho seberealizaci, a to nenásilnou formou

prostřednictvím podpory jeho
zálib a koníčků (čtení, psaní, počítání, práce na zahradě, uklízení,
keramika, ruční a technické práce, jízda na kole a na rotopedu,
tanec, zpěv, pohybové a výtvarné
aktivity). Uživatelům vytváří prostor pro společné sdílení a trávení
volného času se svými vrstevníky
v rámci aktivit nabízených Gaudiem. Více informací je k dispozici
na webu www.css.brno.cz.

(rob)

Kachle Vzduch

Neziskové organizace

Zvládání školní docházky i díky doučování v „nízkoprahu“
Děti a mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí v roce
2015 zvládali lépe přípravu do
školy s Nízkoprahovým klubem
Pavlač (dále NK Pavlač) neziskové organizace Ratolest Brno.
Díky sociálním pracovníkům
a lektorům bylo možné se doučovat přímo v místech, kde děti bydlí, nebo v prostorách NK Pavlač.
NK Pavlač již 15 let pracuje s dětmi
a mladými lidmi, kteří žijí v sociálně
vyloučené lokalitě. Sociální pracovníci jim pomáhají řešit potíže
a problémy, se kterými se potýkají.
Patří mimo ně např. vztahové problémy, dospívání, konflikty v rodině,
finanční obtíže nebo problémy ve

škole. Pro děti, které vyrůstají
v obtížných životních podmínkách,
není vzdělávání hlavní prioritou
z mnoha různých důvodů. Jde
např. o nezabezpečení vlastního
prostoru a optimálních podmínek
pro studium v domácím prostředí
nebo chybějící pomůcky pro přípravu do školy. Velký podíl na tom
má i nedostatečná motivace
k dokončení povinné školní
docházky z důvodu chybějících
pozitivních vzorů. Právě proto nabízí NK Pavlač vzdělávací aktivity,
jako je např. rozvoj PC dovedností,
vzdělávací didaktické hry, nebo
doučování, které probíhá pod
odborným dohledem lektora.Vzdělávání probíhá v klubu, kam mohou

děti a mladí lidé docházet, ale také
přímo v terénu, v místech, kde se
děti běžně vyskytují nebo v okolí,
kde bydlí. „Mnoho našich klientů
využívá službu doučování, která
je velmi populární. Situace je však
taková, že nemají dostatečné zdroje pro úspěšné zvládnutí školní
docházky a školních povinností,
anebo neznají všechny důsledky.
Tudíž je naším úkolem upozorňovat klienty i jejich rodiče na možná
rizika spojená se zanedbáváním
školní docházky. Jako potřebné
vnímáme, aby naši klienti i jejich
rodiče měli dostatek informací
o důsledcích svého chování a na
základě těchto informací se pak
rozhodovali,“ popisuje Vladislava

Vondrová, vedoucí NK Pavlač.
V rámci zvládání školních povinností pomáhají sociální pracovníci
např. i s přípravou na vstup do
základní školy u předškolních dětí
nebo zvládání opravných zkoušek.
„Na konci srpna 2015 jsme se
s žákyní šestého ročníku základní
školy připravovali na reparát z fyziky. Klientka zkoušku úspěšně složila a tím se zabránilo opakování
ročníku,“ říká Ilona Valová, sociální
pracovnice NK Pavlač. Pomoc se
zvládáním školních povinností probíhala díky projektu „Škola v pohodě“, který je podpořen MŠMT ČR.


Mgr. Veronika Křížková,
Ratolest Brno

Sport

Krasobruslařský oddíl TJ Stadion Brno zve na oslavy 50. výročí vzniku
Jeden z největších a nejúspěšnějších krasobruslařských klubů v České republice, TJ Stadion Brno, oslaví v únoru
letošního roku 50 let od svého
vzniku. K tomuto významnému
výročí připravila tělovýchovná
jednota několik doprovodných
akcí, které budou součástí
oslav, a budou určeny pro širokou veřejnost.
Vznik tělovýchovné jednoty se
datuje k 22. únoru roku 1966 a za
svou padesátiletou historii z ní
vzešlo mnoho významným osobností československého, později
českého, evropského i světového
krasobruslení. Nejúspěšnějšími
sportovci TJ Stadion Brno byli
bezesporu Radka Kovaříková
a René Novotný, kteří se pyšní
titulem mistrů světa z roku 1995.
Ve svém archivu však klub eviduje
mnohem více jmen, která se
zapsala do krasobruslařských
análů, včetně účastníků zimních

olympijských her a medailistů
z mistrovství Evropy, a to až po
současné reprezentanty Michala
a Elišku Březinovy.
Právě náhled do historie brněnského krasobruslení je prostřednictvím výstavy jednou z prvních
doprovodných akcí souvisejících
s oslavami výročí padesátileté
existence klubu. Vernisáž výstavy
50 let TJ Stadion Brno se uskuteční v pondělí 22. února v 16

hodin v krasobruslařské hale na
ulici Křídlovická 32 při příležitosti
Dne TJ Stadion Brno. Za účasti
starosty MČ Brno-střed, pod kterou tělovýchovná jednota územně
spadá, proběhne kromě vernisáže také krátká krasobruslařská
exhibice mladých sportovců
a beseda s významnými osobnostmi.
Zajímavostí je i skutečnost, že ve
stejný den jako slaví tělovýchovná

jednota své výročí, oslaví
významné životní jubileum (80 let)
Karol Divín, bývalý československý reprezentant a významná
osobnost světového krasobruslení. Dlouhá léta působil na trenérské pozici právě v TJ Stadion
Brno a rovněž jako vedoucí Střediska vrcholového sportu.
Oslavy padesátileté existence
vyvrcholí v pondělí 21. března tradiční benefiční akcí Velikonoce
na ledě s podtitulem 50 let TJ Stadion Brno, kterou tělovýchovná
jednota spolupořádá s Vladimírem Koudelkou. Bohatý program,
v němž nebudou chybět i známé
osobnosti ze sportovního či
zábavního světa, doprovodí opět
krasobruslařská vystoupení závodníků z TJ Stadion Brno.
Bližší informace o doprovodných
akcích spojených s oslavami
tohoto významného výročí jsou
uvedeny na webových stránkách
www.stadionbrno.cz.

Gabriela Žilková Hrázská
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Inzerce

pivní speciály

Na původu a kvalitě nám záleží

Návrat k tradicím

V únoru od nás ochutnejte z námi pečlivě vybraných farem:

v Brně

pivo ja

ko dáre

k

Křížová 3 (u Mendlova nám.)
po–pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

Čerstvou chlazenou zvěřinu od dodavatele
Windsor Enterprise z Kuchařovic u Znojma.

Mladé vyzrálé BIO hovězí
z Bílých Karpat.

Chlazené těstoviny La Brusla Pasta
z Uherského Hradiště.

Veřové z přeštických
prasátek z Orlických hor.

Čerstvé mléčné výrobky od těchto farmářů:
Farma Zdeňka, Ekofarma Rampuše, Farma
rodiny Němcovy, Statek Horní Dvorce,
Farma Brníčko a spousta dalších.

Pro odlehčení u nás nejdete
také telecí maso, kuřata,
králíky nebo krůty.

Pekařská 2, Brno-střed
Marie Steyskalové 2, Brno-Žabovřesky
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www.dobrejspajz.cz

Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

13.01.16 12:02

