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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
V letošním roce uplynulo pětasedmdesát let
od založení nejlepšího jazzového orchestru
v hudební historii Brna a v září jsme si připomenuli již dvacet let od úmrtí zakladatele
této kapely, legendárního Gustava Broma.
Aktuální rozhovor s panem Bromem tedy již
neuděláme, i když i fiktivní povídání s ním
zprostředkované členy jeho veleúspěšné
kapely by bylo jistě zajímavé. Ale i těch starých bardů z té legendární sestavy let šedesátých, v nichž patřila Bromova kapela mezi
nejlepší jazzové orchestry světa, je už pohříchu velmi málo. Zbyli vlastně jen tři. Jaromír
Hnilička, Zdeněk Novák a ten, kterého nyní
představujeme. Čistokrevný Valach, který již
přes padesát let bydlí v Brně pod Petrovem.
Jmenuje se Mojmír Bártek.
Pokračování na str. 15

i v naší
Událost části
městské 8
–
strana 6

Rada městské části Brno-střed rozhodla: O veřejné zakázky
nad padesát tisíc korun se může ucházet každý zájemce
Všechny veřejné zakázky nad padesát tisíc
korun budou vypisovány elektronicky
a budou otevřené všem uchazečům, tedy
ne jen těm vyzvaným. Praxe, která postupně začala fungovat již od července, bude
počínaje 1. říjnem závazná pro celý úřad.
Rozhodla o tom v září Rada městské části
Brno-střed.

„Přijetí nové organizační směrnice o zadávání
veřejných zakázek je průlomové opatření
v rozsahu informací, které budou zveřejňovány, a v míře otevřenosti a dostupnosti pro uchazeče,“ popsal hlavní klady dokumentu starosta
městské části Brno-střed Martin Landa. „Od
fungování nového systému očekáváme jednak
značné finanční úspory a jednak větší možZveme občany na
10. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

25. listopadu 2015
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.

nost veřejné kontroly,“ doplnila stanovisko
JUDr. Michaela Dumbrovská, 1. místostarostka.
Zadávací dokumentace ke všem zakázkám
nad padesát tisíc korun bude zveřejněna na
webových stránkách radnice, odkaz „Veřejné
zakázky“ je přístupný přímo z úvodní strany
webu a směřuje na elektronický systém
E-ZAK, který bude sloužit k jejich administraci.
Jakýkoliv podnikatelský subjekt tak bude moci
snadno a rychle podat nabídku. „Například
investiční odbor již tři měsíce s tímto nástrojem a v uvedených limitech pracuje,“ řekl
místostarosta Jiří Švachula. „V určitých případech, například u prvků ve veřejném prostoru, které musejí být odolné, jako jsou
lavičky a herní prvky, je také důležité nastavení dalších kritérií kromě nabídkové ceny,“
přidala svůj názor místostarostka Mgr. Jasna
Flamiková.
„Přípravě směrnice jsme se věnovali velmi
důkladně, ať už jde o vyhodnocování zkušeností z dosavadní praxe, nebo o zapracování
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Pozvánka na
vánoční akce

připomínek zastupitelů napříč politickým
spektrem i dalších členů komisí Rady městské
části Brno-střed,“ dodal tajemník úřadu
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. Kromě zadávací
dokumentace a výzvy k podání nabídek budou
u zakázek v hodnotě nad padesát tisíc korun
zveřejňovány i uzavřené smlouvy a také nabídkové ceny veškerých uchazečů.
Veřejné zakázky malého rozsahu jsou v zákoně řešeny velmi okrajově – zadavateli se ukládá postupovat v rámci zadávacího řízení
transparentně, nediskriminačně a dodržovat
zásadu rovného zacházení. Proto je nutné
další postup specifikovat směrnicí. Veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky, služby
a stavební práce do 19 999 Kč bez DPH
mohou zadávat přímo odbory, a to za cenu
místně obvyklou, která vychází ze znalostí
trhu a z případně provedených průzkumů.
Podobný postup platí i u zakázek v hodnotě
od 20 000 Kč do 49 999 Kč s tím rozdílem, že
v tomto případě je průzkum trhu pro úředníky
Pokračování na straně 23
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Město chystá snížení Do Brna se vrací
poplatku za odpad
špičkový cyklokros

Informace z radnice

Anketa zjišťovala názory obyvatel na osvětlení nové dominanty
Vaňkova náměstí, kterou je Věž architektů od Jiřího Fingera
Zároveň jsme z několika stran
dostali stížnosti na přesvícení přilehlého parkoviště a parku. Zde
se pokusíme sjednat nápravu prostřednictvím Technických sítí
města Brna, které osvětlení spravují.

Novou dominantou Vaňkova
náměstí se zbudovaným kruhovým objezdem se stala Věž
architektů od Jiřího Fingera.
Po jejím převzetí městskou částí
a zkušebním provozu rozpoutalo
její rychle se barevně měnící
osvětlení velké emoce mezi místními obyvateli a lidmi, kteří se zde
pohybují. Barevná přeblikávající
světla vzbuzovala otázky, zda je
něco takového na kruhovém
objezdu vůbec bezpečné, protože
to může odvádět pozornost řidičů
od řízení, zda je to hospodárné
z hlediska vynaložených nákladů
na energie a jak se s osvětlením
mají vyrovnat obyvatelé bytových
domů, kterým významně ovlivňuje kvalitu bydlení.
Barevné osvětlení se postupně
mění od žluté, červené, modré,
zelené až po fialovou. Světlo přitom proměňuje nejen barvu betonového objektu, ale dopadá i do
přilehlých bytových jednotek.
Výrazně tak ovlivňuje kvalitu života místních obyvatel. Proto jsme
v prvních dvou zářijových týdnech
spustili testovací provoz osvětlení
a obyvatelům okolních domů jsme
roznesli anketu. Ta byla jedním
z podkladových materiálů k rozhodnutí o režimu osvícení věže.
Kromě toho jsme světelnou instalaci nechali projít bezpečnostním

auditem. Mezitím bylo osvětlení
vyladěno, takže v době probíhající
ankety již byla intenzita problikávání pomalejší a ztlumenější.
Výsledky ankety ukázaly, že je
možné najít režim, který bude
hospodárnější než celonoční sví-

cení, nebude významně přispívat
k světelnému smogu a zároveň
uspokojí většinu obyvatel. Po
nainstalování spínacích hodin tak
bude dílo od rozsvícení veřejného
osvětlení osvětleno v létě do 22
hodin, v zimě do 20 hodin.

Výsledky ankety
Ankety se zúčastnilo 24 respondentů, kteří na otázku zda má,
či nemá být objekt osvětlený,
v 17 případech odpověděli ANO,
v 6 pak volili možnost NE.
Nejvíce hlasů dostala varianta
délky osvětlení od setmění do
22.00 hodin v létě a v zimním
období od soumraku do 20.00
hodin, pro kterou se vyslovilo
7 hlasujících. Dalšími nejčastějšími odpověďmi pak byla délka
osvětlení po dobu rozsvíceného
veřejného osvětlení (lamp) a hodinu denně po setmění. Tyto varianty dostaly shodně po 5 hlasech.
Dále se měli respondenti možnost
vyjádřit k tomu, co se jim na objektu líbí, co jim vadí a jak ovlivňuje
osvětlení jejich každodenní život.
Tato vyjádření ilustrují pestrost
názorů a zároveň nezbytnou vzájemnou toleranci, se kterou je třeba k podobným projektům přistupovat.

Jasna Flamiková,
místostarostka
městské části Brno-střed

Některé z odpovědí
Co se vám na osvětlení věže
architektů líbí?
– Unikátní prvek, který zvýrazňuje naši architektonickou
čtvrť, je to veselé a dětem se
to velmi líbí.
– Nic, ani věž natož osvětlení
parku.
– Jako člověka žijícího v bezprostřední blízkosti tohoto „díla“
mě osvětlení ruší – všechny
místnosti bytu směřující k věži
mají díky ní barevné nasvícení, docela nepříjemné.
– Líbí se mi, když jdu v noci
domů kolem osvětleného
objektu s nově upraveným
okolím.
Co vám na osvětlení věže
architektů vadí?

– Osvětlení vypadá jako poutač
na veřejný dům nebo casino
někde na hranicích s Rakouskem. Zažili jste už pohled na
žlutě nasvícený Špilberk přes
zelenou, modrou, rudou nebo
fialovou věž?
– Podivná, drahá skulptura urážející vkus. Osvětlení ruší život
v bytě. Světelný spam. Zbytečnost.
– Že se stala terčem negramotných a umění nenaslouchajících osob, které tuto otázku
vůbec řeší. Pokud toto někomu
vadí, ať se odstěhuje do některé
z posledních panelákových
šedí, neboť i těch rapidně ubývá.
A pokud se chce někdo zviditelnit tím, že „něco“ prosadil pro
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kvalitu bydlení a zároveň „ušetřil“, aby získal politické body, tak
mu vzkažte, že v klidu zajistíme
financování tohoto osvětlení se
sousedy, kteří vědí proč.
– Rozhodně výběr barev. Pokud
by měla být osvětlena, podle
mého názoru pouze žlutými
světly. Žádný cirkus. Dále mi
vadí koncept uměleckých děl,
která potřebují správu objektu
a čerpají peníze města. Proto
chci věž osvětlenou buď hodinu denně nebo po dobu veřejného osvětlení – levnější variantu.
Má osvětlení nějaký dopad na
váš každodenní život?
– Nemá, je velmi slabé, takže do
bytu vůbec nesvítí.

– Pokud by svítila tak jako dřív,
dostala bych se brzo do blázince.
– Horší usínání a spánek.
– Ano, pokud je osvětlena, lahodí oku.
– Těším se na večerní návraty
domů s tím, že se těším, že to
bude svítit. Zklamání, když to
dlouhou dobu nesvítilo. Mám
i z domu na to výhled a je to
krása!
– Nemá (pokud nemění barvy
a nemusím se za ni stydět).
– Velký. Bez žaluzií je odpočinek
v našem bytě nemožný, světlo
zvenčí proniká do místností
obrácených do náměstí a celé
je osvětluje (barevně!).

Informace z radnice

Bytový odbor Úřadu městské části Brno-střed aktuálně eviduje
441 volných bytů. Toto číslo je adekvátní situaci v nájemním bydlení
Městská část Brno-střed má
aktuálně ve správě 4 405 bytů.
K datu 21. září 2015 evidoval
Bytový odbor Úřadu městské
části Brno-střed celkem 441
volných bytů. Toto číslo je adekvátní situaci, v níž se trh
s nájemním bydlením v současné době nachází!
Ale pořád je to jen číslo. Faktorů,
které ho ovlivňovaly a ovlivňují,
je velmi mnoho. Za daleko důležitější považujeme, jestli je takzvaný obecní bytový fond v dobrém stavu, respektive jestli se
jeho stav systematicky zlepšuje
a jestli nájemníci dostávají za
svoje peníze odpovídající standard bydlení. A z pohledu správce veřejných prostředků si také
musíme všímat úspěšnosti při
výběru předepsaného nájemného!

Počet volných bytů
skokově narostl
v minulosti
Do roku 2008 se počty volných
bytů pohybovaly v řádech desítek, v období let 2009–2012 se
číslo zvyšovalo na stovky. Méně
než 400 volných jednotek bylo
naposledy v průběhu roku 2012,
kdy končila deregulace nájemného. S uvolňováním – a tedy
i se zvyšováním – nájmů, jejichž
navýšení schválilo tehdejší
zastupitelstvo, logicky došlo
k navýšení počtu volných bytů.
Čísla, jimiž radnice v minulosti
operovala, navíc nejsou zcela
věrohodná, byť v tom nutně
nemusí být zlý úmysl. Dlouholetý
a nešťastný systém fungování
několika nepříliš dobře kontrolovaných a kontrolovatelných
externích správcovských firem
přinášel i chaos v hlášení uvolněných bytů. Teprve s převodem
všech jednotek pod vlastní příspěvkovou organizaci, která se
o byty stará, došlo k revizi čísel
včetně překvapivého zjištění –
mezi roky 2012 a 2013 se „našlo“
130 volných bytů.
Vliv na počet uvolněných bytů
měla i změna občanského zákoníku od ledna 2014 a s ním ruku
v ruce jdoucí postupná změna
rozhodovací praxe soudů. Dříve

totiž běžně docházelo k tomu,
že chroničtí neplatiči zůstávali
ve svých bytech prakticky beztrestně a nevypověditelně. Soudy totiž sice – po velmi zdlouhavém projednávání – uznávaly
výpovědi dlužníkům, ale zároveň
ukládaly pronajímateli povinnost
přidělit tomuto nájemci jiné bydlení. Fakticky tedy nemělo smysl
takového nájemce vystěhovat,
protože měl v souladu se soudním rozhodnutím nárok na přidělení dalšího bydlení, kde by
situace s neplacením dále
pokračovala. Nájemce tedy zůstával, byt se statisticky vykázal
jako obsazený, čísla obsazenosti
mohla být politicky prezentována
bez jakýchkoliv polemik, ale dluh
narůstal.

Byty v domech určených
k demolici v evidenci stále
zůstávají
A pak jsou tu další faktory, o kterých se nerado mluví a které se
přecházely decentním mlčením:
Kromě bytů, které má městská
část ve správě a které může za
určitých podmínek nabízet
nájemcům, je velké množství
bytů, které máme v evidenci, ale
s nimiž není možné disponovat.
Typickým příkladem byly byty na
Plotní ulici. Nacházely se v domech, které byly několik let zcela
vyklizené a které byly určeny
k demolici, protože město plánuje přesun tramvajové trati
z Dornychu na Plotní. Jednalo
se o 48 bytů. K likvidaci jsou také
určeny domy Trnitá 39, 41,
Dornych 42, to je dalších 46
bytů. Když chcete mít dobrou
statistiku, tak je do volných bytů
nezapočtete. Takovýto postup
přitom není nijak nelogický.
Mnoho let podfinancovaný bytový fond si také vybírá svou daň.
Některé domy jsou v tak hava-

rijním stavu, že není jiná možnost, než je postupně vystěhovávat. Jde například o domy na
Milady Horákové 17 a 19, Příční 13 a 25, Plynárenská 8, Podnásepní 2, Vlhká 22. Takové
množství nájemníků není možné
přestěhovat jinam doslova ze
dne na den. Postupně se jim hledají a nabízejí bytové náhrady,
dům se postupně vyklízí a teprve
až je zcela prázdný, je možné
naplánovat rekonstrukci. Ale při
postupném vyklizování opět
narůstají nepopulární čísla s volnými byty.
A dalo by se pokračovat – třeba
domy opravované z úrovně statutárního města Brna v rámci
Integrovaného plánu rozvoje
města Brna byly před rekonstrukcí vyklizeny a nyní se
postupně obsazují. Jde o Bratislavskou
36a
(kolaudace
01/2015), Bratislavskou 39
(kolaudace 4/2015), Bratislavskou 60 (kolaudace 09/2014).
O bývalých a těžce využitelných
holobytech na Bratislavské 40
jsme již veřejnost informovali.
33 zazděných neobývaných
buněk a bytů nyní postupně předáváme k využití Armádě spásy.
A další příklad: městská část
Brno-střed v minulých letech
nechala – z nepříliš pochopitelných důvodů – postavit 2 bytové
domy na Kopečné, které mají
dohromady 32 bytů. Tyto byty
jsou zkolaudovány, existují – jsou
tedy volné. A v té době vyskočí
statistika o 32 neobsazených
jednotek. Samotný proces přidělení volných bytů (ať již těchto
zcela nových, tak i všech ostatních) je striktně stanoven včetně
jednotlivých lhůt – začíná samotným zveřejněním, poté následuje doporučující návrh bytové
komise, o němž následně rozhoduje rada MČ. Teprve poté

dochází k samotnému procesu
uzavírání konkrétní nájemní
smlouvy. Teprve na základě platné nájemní smlouvy pak nájemce může byt užívat – a to trvá
nějakou dobu. Evidenčně je po
celou tuto dobu byt volný, fakticky
však již je počítáno s jeho obsazením konkrétním nájemcem.
Na transparentním zveřejňování
údajů si zakládáme. A věříme,
že se nám podařilo alespoň částečně vysvětlit, co se za nimi
skrývá.
Nadále platí to, že považujeme
za důležité, aby v obecních
bytech bydleli nájemci, kteří svůj
byt užívají řádně a včas platí své
závazky, je to podle našeho
názoru fér. A pokud se jim to –
třeba vinou momentálních nepříznivých životních okolností –
nedaří, což se může stát, tak aby
s námi o svých problémech
v reálném čase komunikovali a
nebránili se společnému hledání
řešení problémů. I na tom pracujeme.
A dále je pro nás důležité, abychom se o bytový fond, který
máme ve správě, řádně a kvalitně starali. I to má více poloh –
na straně jedné třeba tím, že
opravy bytů budeme provádět
převážně sami, což je efektivnější než dříve tak preferovaná
metoda „oprava vlastním nákladem nájemce“, na straně druhé
třeba tím, že pro specifické domy
najdeme adekvátní řešení, jak
se tomu stalo například u již zmiňované Bratislavské 40. Ta jistě
dobře poslouží klientům Armády
spásy a pomůže jim v návratu do
běžného života.

 JUDr. Michaela Dumbrovská,
1. místostarostka
městské části Brno-střed

Pro ilustraci v přehledu alespoň několik základních čísel:
Počet bytů ve správě MČ Brno-střed
Počet bytů v evidenci (včetně bytů neobyvatelných
– např. určených k demolici)
Počet volných bytů

2012
4 983
464

2013
4 659
627

2014
4 636
571

2015
4 405
556

335

496

456

441
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Centrum Brna ozdobí tradiční vánoční akce
Hlavní brněnské Vánoční trhy
začnou v pátek 27. listopadu.
Na náměstí Svobody a na Radnické ulici se opět konají Brněnské Vánoce, jejichž pořadatelem
je Turistické informační centrum
města Brna. To všechny důležité
informace zveřejňuje na stránkách www.brnenskevanoce.cz.
Na Zelném trhu proběhne Advent
na Zelňáku. Nabídne přes stovku
prodejních míst a atraktivní dopro-

Pozvánka na projednání úprav veřejného prostoru

Ulice Milady Horákové
je po rekonstrukci o 35 % tišší
Snížit hlučnost a vibrace tramvajové tratě – to byl jeden
z hlavních cílů kompletní
rekonstrukce ulice Milady
Horákové, která byla v červnu
tohoto roku dokončena. Znalecká měření teď potvrdila prognózy odborníků z DPMB, že
se úroveň hluku i vibrací při
průjezdu tramvají díky použitým stavebním technologiím významně sníží.
„Snižování nadměrného hluku
a vibrací patří dlouhodobě
k našim prioritám ve zvyšování
kvality MHD v Brně. Při jízdě tramvají po kolejích k těmto negativním jevům dochází z mnoha
různých důvodů, jako je například

vlnkovitost a opotřebení kolejnic,
nerovnoměrný pokles kolejnic
a další. Všechny tyto faktory pečlivě sledujeme a snažíme se je
průběžně odstraňovat. Při rekonstrukci tratě na ulici Milady Horákové byly použity takové materiály
a technologie, díky kterým se snížila hlučnost v obytné zóně o 2
decibely. To odpovídá snížení hlukového zatížení o 35 %,“ uvedl
generální ředitel DPMB Miloš
Havránek.



vodný program, který bude
k dispozici na webové adrese
www.adventnazelnaku.cz.
Obě akce potrvají do 23.prosince,
provoz stánků s občerstvením na
náměstí Svobody bude zajištěn
až do 1. ledna 2016.
Mezi další větší akce patří například Vánoce na Moravském
náměstí nebo Vánoční trhy
v areálu brněnského výstaviště –
ty letošní se konají v termínu
4.–13. prosince.
 (rob)

(red)

Zveme vás na setkání věnovaná sběru námětů nebo připomínek k možným či plánovaným úpravám veřejného prostoru ve vašem okolí.
Diskuse budou sloužit jako zpětná
vazba k již navrženým, nebo chystaným projektům, na které se budeme snažit získat prostředky z fondů
EU. V debatách nad dalšími prostory
budeme na jaře pokračovat.
středa 4. listopadu, 17.30 hod. –
Úpravy parku mezi ulicemi Veletržní
a Výstavní
Projednání záměru na úpravy a revitalizaci parku (nejedná se o řešení parkových úprav celého Mendlova náměstí!). Setkání se uskuteční
v konferenční místnosti v Restaurantu
Mitrovski na Veletržní 13.
středa 11. listopadu 2015 v 17.30
hod. – Vojenská jídelna na Rybkově
ulici

Setkání bude věnováno debatou nad
možným využitím prostoru parku Kraví hora pod bývalou vojenskou jídelnou na Rybkově ulici. Setkání proběhne v ZŠ Úvoz.
středa 18. listopadu, v 17.30 hod. –
Vnitroblok Křídlovická/Zahradnická
POZOR – změna místa konání
Prodiskutování různých variant využití
vnitrobloku. Setkání navazuje na říjnové
setkání, konat se bude v učebně č. 37
v budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na Poříčí 7, nikoli v ZŠ
a MŠ Křídlovická, jak bylo avizováno
v minulém čísle zpravodaje.
Podrobnosti či pozvání na další akce
sledujte na facebooku (www.facebook.com/brno.stred) a na webu radnice Brna-střed (www.brno-stred.cz).
Informace podá Marta Vojáčková, tel.:
542 526 341. Těšíme se na setkání.

Jasna Flamiková,
místostarostka MČ BS

Anketa – Jaký je a jaký by měl být Zelný trh
Abychom získali lepší představu o tom, co nakupující na Zelném trhu vyhledávají, co očekávají, co považují za vydařené
a co by se naopak mohlo podle
nich zlepšit, připravili jsme
malou anketu.
Jste  žena  muž věk ………
Jak často na tržišti na Zelném
trhu nakupujete?
 Každý den
 1–2x týdně
 Několikrát do měsíce
 Výjimečně
Na trhu nakupuji, protože (můžete označit až 3 body):
 Mám to blízko
 Mám rád zdejší atmosféru
 Nakoupím tady produkty, které
jinde nedostanu

 Nakoupím zde od místních
zemědělců
 Vyhovuje mi široká nabídka
z regionu i dovozu
 Nakoupím zde výhodně
 Jiná možnost – doplňte………
…………………………………
………………………………
...............................................
Při nákupu je pro mě důležité
(můžete označit až 3 body):
 Přehledné a dobře viditelné
označení původu zboží
 Kvalita nabízeného zboží
 Čerstvost nabízeného zboží
 Nízká cena
 Jiná možnost – doplňte………
…………………………………
…………………………………
……………..........…………
..................................
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Nabízené zboží je ve srovnání
s minulostí
 Kvalitnější
 Méně kvalitní
 Stejné jako dřív
Hustota obsazení stánků
 Vyhovuje mi, že tržiště nyní
více „dýchá“, že je prostupné
pro lidi
 Vyhovoval mi stav rozmístění
stánků před rekonstrukcí
(nahusto)
 Vyhovoval by mi kompromis,
případně jaký ........................
..............................................
Prostor pro vaše další zkušenosti s nakupováním na Zelném trhu: .................................
..................................................
..................................................
..................................................

Do budoucna bych na tržišti
a celkově na Zelném trhu uvítal
nebo zlepšil:
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Vyplněné anketní lístky je možné
do 20. listopadu předat osobně
na vrátnici Úřadu městské části
Brno-střed, nebo je zaslat poštou
na adresu Marta Vojáčková, Úřad
městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
Na obálku prosím napište Anketa
Zelný trh.
Děkujeme!

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka
městské části Brno-střed

Informace z radnice

Město sníží poplatek za odpad seniorům a rodinám s dětmi
Město Brno v příštím roce nebude zvyšovat poplatek za komunální odpad a navíc uleví
sociálně nejpotřebnějším –
seniorům a rodinám s dětmi.
Senioři nad 70 let a děti do 3 let
věku budou příští rok platit jen
500 Kč namísto dosavadních
670 Kč.
Už pátým rokem se totiž v Brně
postupně projevují dva pozitivní
trendy: rok od roku roste množství
vytříděných odpadů a klesá
objem směsného odpadu. Tím
město šetří statisícové částky
ve svém rozpočtu.
Bude-li tento trend poklesu produkce směsného komunálního
odpadu a růstu množství vytříděných odpadů pokračovat, bude
možné v příštích letech uvažovat
i o mírném snížení platby za komunální odpad pro všechny
poplatníky. Přistoupit k tomu však
bude možné nejdříve až po skončení období udržitelnosti projektu

modernizace brněnského odpadového hospodářství spolufinancovaného z prostředků Evropské
unie (říjen 2016).
„I nadále budeme pracovat
na tom, aby to lidé měli ke kontejnerům na tříděný odpad čím
dál blíž a bylo pro ně snadnější
odpad třídit. Všech, kteří tak poctivě činí už dnes, si velmi vážíme
a připravujeme systém bonusů,
který zodpovědný přístup ocení
do budoucna i finančně,“ uvedl
náměstek primátora Martin
Ander, který má problematiku
komunálního odpadu ve své
gesci.
Očekává se, že rozšíření osvobození (stanoveného městem)
a poskytnutí úlevy na poplatku pro
seniory a děti do tří let vyvolá snížení příjmů města Brna oproti loňskému roku o cca 12,3 mil. Kč.
Město však zároveň uskutečňuje
kroky ke zvýšení efektivity sběru
a svozu tříděného i směsného
odpadu, což umožní snížit mezi-

ročně náklady o cca 12,5 mil.
korun. Navíc lze předpokládat
také pokračování pozitivních trendů růstu množství vytříděného
odpadu (zvýšené příjmy za prodej
vytříděné suroviny) a snižování
množství směsného odpadu (snížené náklady za energetické
využití), které bilanci dále vylepšují.
Zatímco v roce 2010 bylo evidováno 71 530 tun směsného komunálního odpadu, v roce 2014 bylo
evidováno 66 866 tun směsného
komunálního odpadu, tedy
o 4 664 tun méně. Podle dosavadního vývoje lze očekávat v dalším roce pokles množství směsného komunálního odpadu o cca
500 tun, což odpovídá snížení
nákladů za likvidaci tohoto odpadu (spalné, náklady na dopravu
atd.) o cca 450 000 Kč.
V roce 2014 převyšovaly příjmy za
sběr separovaných složek komunálního odpadu (30 519 618 Kč)
náklady (25 310 150 Kč) o částku

5 209 468 Kč. Pro rok 2016 lze
předpokládat zvýšení množství
separovaného odpadu o 3 %, což
se projeví zvýšením příjmů za prodej, zvýšením odměny od společnosti EKO-KOM, ale také zvýšením
nákladů. Kladná bilance za vytříděný odpad (vyšší příjmy než výdaje) však zůstane zachována a lze
očekávat její meziroční nárůst o cca
150 tis. Kč.
Odhadovaný příjem do rozpočtu
města Brna z poplatku pro
rok 2016 při zohlednění osvobození a úlev (celkem 375 034 platících poplatníků, z toho 306 788
poplatníků se základní sazbou
poplatku a 68 246 poplatníků se
sníženou sazbou poplatku): Celkové příjmy města Brna v rámci
odpadového hospodářství činily
v roce 2014 274 mil. Kč, nicméně
výdaje byly 326 mil. Kč. Z toho
vyplývá, že město Brno stále
doplácí ze svého rozpočtu
52 mil. Kč.

(red)

Dopravní podnik zkrátí od příštího roku intervaly desítek linek,
a tím zvýší komfort pro cestující zejména v pracovních dnech
Od příštího roku zkrátí Dopravní podnik města Brna desítky
intervalů linek městské hromadné dopravy, které byly
omezeny v roce 2010 v rámci
celoplošného opatření. U těchto linek (25, 26, 30, 31, 32,
34 a další) dojde k navýšení
počtu spojů zejména v pracovních dnech v době od 5.30
do 6.30 hod. a pak od 18.30
do 19.30 hod.
U některých linek navíc dojde
ke zkrácení plošného intervalu

z 30 na 20 minut. Město Brno
zároveň rozšíří obsluhu celé
Brněnské průmyslové zóny
na Černovické terase. Jde zejména o linku 75 a 77. DPMB rovněž
zavede expresní autobusový spoj
linky 50 ve směru Bystrc – Kohoutovice – Starý Lískovec – Bohunice s prodloužením z Komárova
na Černovickou terasu.
Tyto změny schválili zastupitelé
města Brna, kteří projednávali tzv.
Smlouvu o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi

městem Brnem a DPMB, a. s.
Smlouva zajišťuje na příští
rok dotaci města na provoz linek
MHD částku 1,9 miliardy korun
(letos 1,7 miliardy korun). V dotaci
města je kromě zvýšení komfortu
pro cestující rovněž obsažena
částka 150 mil. Kč na krytí pořizovací ceny 20 kusů nových tramvají. „K plnohodnotnému fungování dopravního podniku musíme
modernizovat také vozový park.
V rámci nákupu nových tramvají
ještě jednáme o možné dotaci
z regionálního operačního pro-

gramu EU, proto může ještě dojít
ke snížení částky,“ řekl náměstek
primátora Richard Mrázek. V rámci diskuze zastupitelů došlo také
k jednání o lince 51 a 46. Změny
v těchto linkách zastupitelé
neschválili.
Dopravní podnik chce zároveň
v r. 2016 rozšířit tramvajovou linku
12 do oblasti Technologického
parku prodloužením „špičkového“
období cca do 9.30 a od 13.30
do 18.00 hodin.


(red)

Stojany pro kola – do konce listopadu můžete sami rozhodnout
Do konce listopadu mají občané města Brna možnost vytipovat místa, kde by chtěli mít nové
stojany na kola.
Vedení města Brna plánuje parkování pro cyklisty rozšířit a rozhodlo
se proto podle konceptu chytrých
měst (tzv. smart city) využít moderního přístupu pro sběr podnětů
a nápadů od občanů (tzv. crowdsourcing). K tomuto účelu poslouží

webová a mobilní aplikace ZmapujTo.cz, která již více jak rok slouží
jednotlivým brněnským městským
částem a díky níž mohou občané
nahlásit například černou skládku,
rozbitou lavičku či poškozenou
infrastrukturu.
Jak nám sdělil Miroslav Kubásek,
autor ZmapujTo.cz, ve městě Brně
bylo za dobu provozu aplikace
nahlášeno již přes 1 000 podnětů
a více jak polovina jich byla již

vyřešena. „Myslím si, že využití
ZmapujTo.cz pro vytipování míst,
kam v Brně umístit stojany na kola
je šikovný nápad, a že se
v budoucnu občané budou moci
podobným moderním způsobem
zapojovat do rozhodování města
a městských částí čím dál tím častěji,“ doplnil Kubásek.
Pokud i vy máte nápad, kam by
bylo vhodné umístit v naší městské části stojany na kola, tak si

buď zdarma do svého mobilu
nainstalujte aplikaci ZmapujTo
a místo vyfotografujte nebo přímo
na úvodní stránce webu
www.ZmapujTo.cz klikněte na
odkaz, v mapě jednoduše vyberte
požadované místo, vložte případný komentář a odešlete. Na základě podnětů, které budou do konce
listopadu zaslány, pak město
vybere lokality, kam stojany na
kola umístí.
 (M)
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Stalo se v naší městské části

Radnice předala dalších čtrnáct bytů brněnské pobočce Armády spásy

Miluše a Václav spolu s ředitelem Centra sociálních služeb Josefa
Korbela Armáda spásy Pavlem Kosorinem
Další bývalé holobyty na Bratislavské 40 prošly na náklady
radnice městské části Brnostřed rekonstrukcí a budou mít
nové nájemníky z řad klientů
Armády spásy. Po roce se tak
počet využívaných jednotek
zvýší ze sedmi na jednadvacet.

„Čtrnáct nově zrekonstruovaných
bytů je ve dvou podlažích domu.
Vedle jednotlivců zde bydlení najdou i partnerské dvojice, které by
například v azylových domech
musely bydlet odděleně,“ řekl

Bc. Pavel Kosorin, ředitel Centra
sociálních služeb Josefa Korbela
Armáda spásy. A novinářům, kteří
se předávání bytů zúčastnili,
představil třeba manžele Miluši
a Václava. Ti se poznali právě
v Armádě spásy, kde měli i svatbu. Ale žít společně mohou až
nyní, právě díky možnosti ubytovat páry.
„Pokud se spolupráce s Armádou
spásy osvědčí, jsme připraveni jí
nabídnout i zbylá dvě patra budovy, která se nyní opravují,“ uvedl
radní městské části Brno-střed

Dům na Bratislavské 40
pro sociální oblast Mgr. David
Oplatek.
Spolupráce funguje na tom principu, že radnice má smluvní vztah
přímo s brněnskou pobočkou
Armády spásy, která byty dále
pronajímá lidem v nouzi, s nimiž
dlouhodobě pracuje na zlepšení
jejich životní situace. „Zatím nás
opustil pouze jeden nájemce, který se odstěhoval mimo Brno,“
zhodnotil zkušenosti Bc. Pavel
Kosorin. Náklady na opravu
čtrnácti jednotek, které jsou nově
v rámci projektu využity, činí nece-

lý milion korun. Ovšem rekonstrukce prostor byla nutná bez
ohledu na konkrétního nájemce.
„Například nebyla funkční elektroinstalace, zcela chybělo topení, sanitární vybavení nebo funkční okenní a dveřní výplně,“
připomněl již dříve David Oplatek.
Kromě Brna-střed spolupracuje
Armáda spásy také s městskou
částí Brno-sever. Ta poskytuje
11 bytů.


(rob)

V ulicích Brna přibyly další Kameny zmizelých

Sokol Brno I uctil 10. září položením Kamenů zmizelých
v brněnských ulicích památku
svých 4 členů, kteří byli během
druhé světové války zavražděni.
Stolpersteine, takzvané Kameny
zmizelých, byly věnovány Karlu
Tomešovi (1877–1945), Ing. Vojtěchu Benešovi (1892–1943),
Ing.Ludvíku Mackrlemu (1893 až
1943) a JUDr. Zdeňku Krejčímu
(1903–1942).

Karel Tomeš se narodil v Helvíkovicích u Žamberka. Po vzniku
samostatné republiky byl v roce
1924 zvolen do zastupitelstva
města Brna a o rok později se stal
starostou města, přičemž v této
funkci setrval do roku 1935.
Během jeho funkčního období
došlo k výrazné proměně Brna
a k založení řady významných
institucí. Po okupaci byl v roce
1940 zatčen a vězněn. V roce
1944 byl převezen do koncentračního tábora Dachau, kde zemřel
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na skvrnitý tyfus, který mu byl
naočkován. Stolpersteine k uctění
jeho památky byl položen před
domem Tomešova 6.
Ing. Vojtěch Beneš byl od dvacátých let zaměstnán v městském
stavebním úřadě Zemského hlavního města Brna a poté v městských vodárnách, jejichž ředitelem byl od roku 1923 až do
okupace. Společně s Ludvíkem
Mackerlem vybudoval z vodáren
vzorový podnik, který se stal
chloubou města. Zatčen byl v roce
1939, vězněn byl na Špilberku
a v koncentračních táborech
Dachau a Buchenwald. Zemřít
měl v roce 1943 v káznici v Hobenaspergu na plicní TBC a srdeční
slabost. Stolpersteine k uctění
jeho památky byl položen na Pisárecké 10.
Ing. Ludvík Mackerle od dvacátých let pracoval společně s Vojtěchem Benešem v městských
vodárnách a po okupaci se také
společně zapojili do odbojové
skupiny Obrana národa. Zatčen
byl v roce 1940 a odsouzen

k sedmiletému žaláři. Zemřel ve
věznici v Briegu. Stolpersteine
k uctění jeho památky byl položen
na Pisárecké 10.
JUDr. Zdeněk Krejčí přišel do
Brna v roce 1920 a vystudoval
zde právnickou fakultu. Po jejím
absolvování působil nejdříve jako
soudce a poté jako tajemník Zemské banky pro Moravu v Brně. Za
okupace byl poprvé zatčen v den
vypuknutí druhé světové války.
Zemřel v koncentračním táboře
v Osvětimi, kdy byl vězněn za své
aktivity v Sokole. Stolpersteine
k uctění jeho památky byl položen
na adrese Sedlákova 51.
Stolpersteine jsou projektem
německého umělce Guntera
Demniga a mají upomínat na oběti holocaustu a nacistického režimu. Krychlové kostky se kladou
obvykle před domy, v nichž
zavraždění naposledy bydleli.
V Brně je umístěno už přes 30
těchto kostek, které vybízejí
kolemjdoucí k zastavení, poklonění se a uctění památky obětí.

(rob)

Stalo se v naší městské části

Brněnský biojarmark potvrdil, že je v Brně poptávka po biopotravinách

V pátek a sobotu 2. a 3. října
proběhl Brněnský biojarmark
pod taktovkou RS ČSOP a Ekologického institutu Veronica.
Brňanům se představilo kolem
patnáctky prodejců potravin
a zemědělských plodin převážně
s certifikací bio. K dostání byla
bohatá úroda zeleniny, sýry, tvarohy, marmelády, masné výrobky,
víno, mošty, čaje nebo pomazánky. Novinkou byl prodej biopostřiků a poradenství v otázkách eko-

logické péče o zemědělské plodiny. A ani letos nechyběla Ekologická poradna Veronica, kde
příchozí dostávali užitečné informace o přírodních zahradách
nebo ekologickém úklidu. Velká
návštěvnost, zájem veřejnosti
a i ohlasy prodávajících potvrzují,
že Brňané mají o kvalitní potraviny
s certifikací bio velký zájem.
Brněnskému biojarmarku poskytla záštitu městská část Brno-střed.

(red)

Na náměstí Svobody se konal první ročník gastronomického
Festivalu dobrého jídla a pití U jednoho stolu

Ve dnech 25. září–4. října proběhl na náměstí Svobody první
ročník Festivalu dobrého jídla
a pití U jednoho stolu.
Akce chtěla dát příležitost příležitosti poznat se navzájem, vychut-

nat tradiční regionální pokrmy,
napít se dobrého piva či vína
a poznat farmářské produkty i umění místních šéfkuchařů, stejně jako
dovednost šikovných řemeslníků.
Dominantu náměstí tvořil velký
společný stůl. Na místě fungovalo

také 37 prodejních míst, další bylo
vyhrazeno pro prezentaci neziskových organizací.V rámci kulturního
programu v odpoledních hodinách
vystoupily folklórní soubory, folkové
a country kapely, zazněla i world
music a rock v unplugged podobě.

K popularizaci kvalitní gastronomie
přispěly i čtyři přednášky.
Festival U jednoho stolu pořádalo Kulturní a vzdělávací středisko
městské části Brno-střed ve spolupráci s neziskovou organizací
Slow Food Brno.
 (rob)
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Stalo se v naší městské části

Přelom září a října nabídl Festival zdraví a pohody,
cyklistické kritérium a volnočasové akce pro děti i seniory
Festival zdraví a pohody, Pell’s
MTB kritérium, Zvířátkiáda
nebo koncert souboru Donna
quartet – to přinesl začátek
podzimu v městské části Brno-střed.
Po čtyřech ročnících na Brněnské
přehradě se letos Festival zdraví
a pohody přesunul do parku
Lužánky, kde proběhl v sobotu
19. září. Program přinesl například zelený farmářský a bylinkový
trh, prodejní výstavu a ochutnávku zdravých produktů, dílny meditačních technik, poradny a minikurzy mateřství a rodičovství,
kulinářské dílny pro děti i dospělé,
poradnu pro malé chovatele, artistickou dílnu Cirkusu LeGrando,
umělecké dílny pro děti i dospělé
a spoustu dalších aktivit.
Sedmý ročník tradičního závodu
horských kol historickým centrem
Brna a parkem pod Špilberkem
Pell’s MTB kritérium se jel v neděli
20.září odpoledne. Vítězem závodu v mužské kategorii se stal

Pavel Boudný před Janem Škarnitzlem a Matoušem Ulmanem.
Mezi ženami byla v klání na hodinu a jedno kolo nejlepší Lucie
Veselá, druhá skončila Anna Šmídová a třetí Dana Pospíšilová.
Další z akcí pro rodiče s dětmi,
které celoročně pořádá kulturní
a vzdělávací středisko městské
části Brno-střed, byla Zvířátkiáda.
Netradiční setkání dětí se zvířaty
se konalo letos 20. září již posedmé, poprvé však v parku u Anthroposu. Dobrá tisícovka návštěvníků potvrdila, že se jedná o jednu
z nejpopulárnějších a nejzajímavějších akcí tohoto druhu.
Kulturní a vzdělávací středisko
také organizuje různorodé aktivity
pro seniory. Jednou z nich je
i cyklus koncertů Filharmonie
Brno seniorům. Ve středu 7. října
se v jeho rámci představil před
zaplněným Společenským sálem
radnice Brno-střed na Dominikánské ulici Donna quartet.


Letošní Zvířátkiáda se přesunula do parku Anthropos…

(rob)

… a potěšila malé i velké

Festival zdraví a pohody v Lužánkách
Soubor Donna quartet

Sedmý ročník Pell's MTB kritéria
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Vystoupení se konalo před zaplněným Společenským sálem

Názory zastupitelů

Rozchodník to „nerozchodil“
I maličkosti do káží člověka
v každodenním
shonu potěšit,
řekl jsem si, když
jsem
viděl
u budovy VZP na
Novobranské ulici udusaný kousek čehosi, co
kdysi mohlo být záhonem, a znovu by mohlo oko okolojdoucího
na chvíli rozradostnit. Nejdřív
jsem pojišťovně mírně zazlíval,
že o své okolí moc nepečuje, ale
upozornili mne, že v minulosti
opakovaně zkoušeli osazování
různými rostlinami, ovšem údajně kvůli venčení psů (zátarasy
bohužel vzaly za své jako první)
tu žádný druh dlouho nevydržel.
Stejně dopadly keříky okolo akátů i dubu, takže tam nakonec
sáhli po méně vzhledném štěrku. Spolu jsme tedy nyní oslovili

Původní nevzhledný stav
Veřejnou zeleň města Brna
(Ing. A. Koutná), která se ochotně pustila do dalšího pokusu
o oživení kousku zeleně v naší
městské části. VZmB nakonec
zvolila rozchodník, který jako
sukulent měl v daných podmínkách asi největší šanci. Bohužel
i tentokrát podle VZmB způsobilo
„méně odpovědné“ venčení to,
že na počátku podzimu už bohužel z rozchodníku moc nezbylo

Červen 2015: krátce po výsadbě
rozchodníků

Podzim 2015: Aktuální stav
„záhonku“

(nepomohlo ani záměrné zalévání kvůli naředění psí moči).
Škoda, že si tak sami ničíme
lokality, které mohou být pěkné.
Nyní tak stojíme před otázkou,
zda si dané místo zaslouží ještě
další šanci. Co myslíte vy? Třeba

bychom zde konečně mohli
raději otestovat psí pisoár
a všichni by byli spokojeni...


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

Absurdní hospodaření radnice Brna-střed
připravuje občany o miliony
Počet neobsazených bytů ve
správě radnice
roste, zatímco
investice
do
bytů katastrofálně klesají. A do
toho ještě radnice co měsíc poruší nějaký
zákon.
Obyvatelé městské části Brno-střed byli před rokem ujišťováni
volebními sliby vítězného hnutí,
že „Hůř už to nejde“ a že „Zabydlíme stovky prázdných bytů
v centru“. Po roce vládnutí se
však ukazuje pravý opak. Zatímco rekonstruovaný a přitom liduprázdný Zelný trh je vizitkou
vedení radnice, prázdné obecní
byty jsou výsledkem podivného
či spíše absurdního hospodaření, které se skrývá v jasných
číslech.
Alarmující počet neobsazených
bytů nedávno zaujal i datové
experty Českého rozhlasu, kteří
ve své studii zpracovali aktuální

tabulku 556 neobsazených bytů
do interaktivní mapy a vyčíslili,
že Brno-střed přichází na ušlém
nájemném o 2 miliony korun
měsíčně. Podle radničních údajů
bylo v lednu 2012 neobsazených
423 z 5122 obecních bytů, v září
2014 to bylo 454 neobsazených
bytů. Nyní je to dokonce 556
z celkového počtu 4 500 bytů.
Z radničních informací o hospo-

daření za 1. pololetí 2015 také
vyplývá, že bylo vybráno na
nájemném plánovaných 156
z 312 milionů, tedy přesně 50
procent, avšak do oprav a údržby
bytových domů radnice vrátila
jen 78 milionů (28 procent).
Investice tak jedou doslova na
půl plynu a zbytek peněz leží
ladem na účtu. Takové plnění
rozpočtu je nejen tragické

a nemorální, ale spatřuji v tom
porušení zákona o obcích, protože klíčovým principem je
nakládat s majetkem (včetně
jeho správy) s péčí řádného hospodáře. Na znepokojivý vývoj
rostoucího počtu neobsazených
bytů jsem upozorňoval v minulosti již vícekrát. Zároveň jsem
žádal minulou i současnou radniční koalici o zlepšení stavu.
A jaké existuje řešení? V prvé
řadě je třeba všechny obyvatelné
neobsazené byty aktivně nabízet
na radniční vývěsce, není možné, aby tam viselo jen pár desítek bytů místo stovek. Řešením
je i snížení nájemného u volných
velkometrážních či méně kvalitních bytů. V poslední fázi je pak
nutné zvážit i privatizaci za tržní
cenu u dlouhodobě neobsazených a neatraktivních bytů.
 Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva městské části
Brno-střed
(TOP 09)

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese
zodpovědnost za její obsah (§ 4a tiskového zákona).
9
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2015

Informujeme

Unikátní mezinárodní spolupráce: Čeští a němečtí studenti se pustili
do záchrany barokního mobiliáře. Čeká je více než 14 tisíc hodin práce

Více než 14 300 hodin odpracuje tento rok asi čtyřicítka českých a německých studentů na
opravách barokního mobiliáře
v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.
Záchrana značně poškozeného
mobiliáře je společným projektem restaurátorských oborů
Vyšší odborné školy Brno
a mnichovského Goering Institutu. S prvními opravami začali
studenti tento týden, rekonstrukce vzácného nábytku
potrvá až do konce roku 2016.
Téměř čtyři sta tisíc eur, tedy asi
10 milionů korun. Taková je hodnota práce, kterou jen letos odvedou čeští a němečtí studenti
i pedagogové při restaurování
mobiliáře z poloviny 18. století.
Jedinečnou mezinárodní spolupráci Vyšší odborné školy Brno
a mnichovského Goering Institutu
podpořilo dotací 1,3 milionu korun
německé ministerstvo kultury
a téměř stejnou částkou evropský
program Erasmus+.
„Pro české i německé studenty jde
o velkou příležitost. Zapojit se do
tak velkého projektu už se jim ani
v budoucí praxi nemusí podařit,
navíc mají možnost získat mezinárodní zkušenost a porovnat,
jakým způsobem pracují němečtí

kolegové. Je to velká škola pro
všechny,“ vysvětluje Petr Polášek,
zástupce ředitele Vyšší odborné
školy Brno a manažer projektu.
Barokní mobiliář kostela Nanebevzetí Panny Marie, který stojí
na Jezuitské ulici v Brně, slouží
prakticky nepřetržitě už více než
270 let. Je na něm patrna řada
laických oprav a zásahů, dochoval
se však v téměř původní podobě,
odborníci jej tedy považují za unikátní doklad úrovně uměleckého
řemesla 18. století na Moravě.

Mobiliář ničí houby
a hmyz
Podle restaurátorského průzkumu, který provedli studenti s pedagogy pomocí nejmodernějších
technologií v létě, je mobiliář
značně poškozen dřevokazným
hmyzem a houbami. Proti těm
ošetřili již restaurátoři mobiliář
aerosolem a gama zářením. Studenty teď čekají další měsíce práce, během kterých v restaurátorských ateliérech brněnské školy,
kam byly části mobiliáře převezeny, budou odstraňovat přemalby
z předchozích zásahů, doplňovat
chybějící prvky řezeb či retušovat
polychromii a zlacení. Mobiliář se
dočká také konstrukčních oprav
pro zajištění stability a funkčnosti.
„Restaurování mobiliáře v sakristii
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je součástí společné péče církve
i veřejnosti o kostel, který je
významnou a dlouhodobě nepostradatelnou ‚duchovní dílnou‘ pro
město Brno a pro všechny lidi
dobré vůle. Jsme velmi rádi, že
se na pracích v sakristii podílejí
mladí lidé ze dvou zemí a že je
projevem spolupráce církevní
instituce a veřejných škol,“ uvedl
František Hylmar, rektor kostela.
Rekonstrukce mobiliáře kněžím
zatím přináší spíše starosti. „Restaurování zasahuje do naší denní
práce, mobiliář nemůžeme na nějakou dobu používat a museli jsme
načas vystěhovat sakristii do
náhradního prostoru. Ale mnohem
větší je nakonec naše radost, že se
mobiliář dostává do zasloužené
odborné péče, kterou zjevně potřeboval a kterou bychom těžko sami
organizovali a sháněli prostředky,“
dodal rektor kostela Nanebevzetí
Panny Marie František Hylmar.
Restaurace mobiliáře je součástí
rekonstrukce celé sakristie, kterou
čeká ještě obnova fresek a podlahy.

Jedinečný projekt
Dvouletý mezinárodní projekt je
jediný svého druhu v ČR. Jeho

součástí jsou čtyři čtrnáctidenní
pracovní návštěvy německého
Goering Institutu v Brně. První
workshop zaměřený na restaurátorský průzkum proběhl v červnu,
druhý, který právě probíhá, končí
16. října. Mladí restaurátoři
z Německa se do Brna vrátí ještě
příští rok v červnu a v září. Rekonstrukci mobiliáře se ale budou
čeští studenti věnovat nadále
i mezi těmito workshopy. Práce
na opravách by měly skončit
v závěru roku 2016.
„Náročnost rekonstrukce je opravdu vysoká. Tímto projektem jsme
chtěli mimo jiné ukázat, že restaurovat umělecké řemeslo je
minimálně stejně náročné jako
restaurování výtvarného umění.
Nejde jen o řemeslné dovednosti,
je to také interdisciplinární a částečně vědecko-výzkumná činnost, v rámci které můžeme odhalit příběh předmětu a podílet se
na tom, aby se mohl vyprávět
dále,“ doplňuje Petr Polášek.
Aktuální informace najdete na
facebookových stránkách projektu
https://www.facebook.com/tschechisch.deutsches.restaurierungsprojekt.
 Hana Nečasová

Informujeme

Sousedské setkání v Metodickém centru moderní architektury
Brněnský funkcionalismus je
fenomén, o kterém je slyšet
nejen doma, ale i v zahraničí.
Počet funkcionalistických staveb je v našem městě bohatě
zastoupen ať už stavbami soukromými nebo veřejnými.
Studentské domovy – zmiňme
například domov pro odbornou
školu pro ženská povolání Vesna
na ulici Lipové, obecné školy
v Černých Polích architektů Mojmíra Kyselky a Bohuslava
Fuchse, městské lázně v Zábrdovicích nebo městské lázně
Kopečná od Bohuslava Fuchse,
rozhodně unikátní brněnské
výstaviště a velká řada rodinných
vil – to jsou příklady pokladů, kterými se Brno může právem pyšnit.
Toto rodinné stříbro je ale také
potřeba chránit, pečovat o ně
a v neposlední řadě představovat
ho nejen odborníkům, ale i široké
veřejnosti. A právě proto vzniklo
Metodické centrum moderní
architektury v Brně, které spadá
pod Národní památkový ústav.
Svoje sídlo má v areálu vily Stiassni, které byli Brňané zvyklí
říkat Vládní vila. V letech
2012–2014 proběhla vzorová
obnova celého areálu, centrum
bylo otevřeno v prosinci loňského
roku, začátkem července letošního roku byla zpřístupněna také
rozsáhlá zahrada s výměrou přes
3 ha. Práce byly financovány
zčásti ze státního rozpočtu České republiky, zčásti z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Náplní Metodického centra je
odborně-badatelská, vzdělávací

a poradenská činnost, jejímž
těžištěm je problematika obnovy
památek architektury 20. století.
Pro odbornou konzultaci si sem
mohou přijít odborníci, stavebníci i projektanti zabývající se
rekonstrukcí či obnovou památek z období meziválečné
a poválečné moderny nebo
i majitelé objektů moderny, kteří
mnohdy nemají povědomí
o tom, jak jedinečné hodnoty
svého objektu nejlépe ošetřit
a kteří si někdy ani neuvědomují
význam a historickou cenu své
stavby. Základním kamenem
metodického centra je vznikající
odborná knihovna, kam zapůjčil
svoji sbírku titulů, pojednávající
zejména o architektuře 20. století, emeritní děkan Fakulty
architektury VUT profesor Vladimír Šlapeta. Tento knihovní
fond je rozšířen ještě o soukromou knihovnu architekta Dušana Riedla a dále obohacen
o kompletní řadu publikací
o slavných vilách z nakladatelství Foibos nebo o odborné publikace vydávané spolkem Obecní dům. Knihovna se pro
veřejnost a odborníky poprvé
otevřela 21. října tohoto roku.
Partnerem Metodického centra
je Vysoké učení technické
v Brně, zejména jeho fakulty
zaměřené na architekturu a stavitelství. Studenti VUT areál pravidelně navštěvovali během
celého průběhu obnovy a osvojovali si tak důležité praktické
znalosti, které zúročí ve své
budoucí odborné práci.
Metodické centrum nechce být
ale pouze uzavřeným badatel-

Přednášková budova Centra moderní architektury 20. století.

Vila Stiassni.

FOTO Vlasta Loutocká

ským areálem. Od svého otevření stihlo uspořádat mnoho akcí
pro veřejnost. Konají se zde
přednášky věnované problematice moderní architektury, vzniká
tradice diskuzí architektů
a veřejnosti nad pro město Brno
a jeho obyvatele aktuálními
tématy, téměř 700 návštěvníků
přišlo během Muzejní noci.
Hostitelem těchto akcí je nová
přednášková budova postavená
v areálu vily Stiassni podle projektu Ing. arch. Milana Raka
a Ing. arch. Aleny Režné, moderní železobetonová konstrukce
s fasádou kombinovanou z černého pohledového betonu a velkých prosklených ploch. Prosklené
plochy
umožňují
neomezený výhled z interiéru na
celý areál vily Stiassni a zároveň
ve vazbě na blízkou zastávku
městské hromadné dopravy
vytvářejí dojem vstupní brány do
areálu z ulice Preslovy. Letos
v květnu tato stavba získala ocenění v soutěži Grand Prix archi-

FOTO RAKO

tektů 2015. Porota ji vybrala z 24
objektů jako nejlepší dílo v kategorii Novostavba.
Přímo ve vile Stiassni ve výstavním sále se konají zajímavé
výstavy – o díle architekta Bohuslava Fuchse, kulaté výročí
jehož narození si v letošním
roce připomínáme. Pohled na
dílo Ernsta Wiesnera očima
umělce přinesla výstava fotografických obrazů Ireny Armutidisové, prorektorky Vysokého
učení technického v Brně,
zachycující schodiště v nejrůznějších stavbách tohoto architekta. Chystá se zajímavá výstava meziválečné architektury
litevského hlavního města Kaunas.
A o tom všem by vás, obyvatele
městské části Brno-střed, chtěli
pracovníci metodického centra
informovat. Spolu s vámi zhodnotit svoji dosavadní činnost
a získat podněty pro svoji činnost budoucí. Spolu s vámi třeba
i poodhalit historii vily Stiassni,
jedné z nejznámějších staveb
význačného meziválečného
architekta Ernsta Wiesnera. Vila
měla historii pohnutou, za dobu
její existence jí prošla řada
významných
návštěvníků.
Návštěvy některých z nich jsou
zaznamenány v archívech nebo
dobovém tisku, o některých
z nich ale zatím povědomí není.
O Metodickém centru moderní
architektury a vile Stiassni si přijďte povídat 5. listopadu od 17
hodin do přednáškové budovy
se vstupem z ulice Preslovy.
Více se můžete dovědět i na
stránkách www.vilastiassni.cz.

Vlasta Loutocká
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Jak se dělá teplo v Brně? Uvidíte na Špitálce

Jak se dělá teplo? Prohlédnout
si prostory nejstaršího provozu
Tepláren Brno na Špitálce
mohou všichni zájemci při
dnech otevřených dveří, které
se uskuteční v pátek 20. listopadu a v sobotu 21. listopadu
2015.
Při komentované prohlídce míst,
která běžně zůstávají veřejnosti
nepřístupná, budou návštěvníky
provázet odborníci Tepláren Brno.

Ti také zájemcům odpoví na dotazy týkající se nejen samotné výroby tepla (či elektřiny), ale také jim
sdělí další zajímavosti o historii,
ale také o současné podobě
Tepláren Brno i o jejich plánech
do budoucna.
Teplárny Brno si letos v prosinci
připomenou již 85. výročí od chvíle, kdy teplárna na Špitálce zahájila svůj provoz a začala se tak
psát nejen historie brněnského
teplárenství, ale i současné spo-

lečnosti Teplárny Brno. „Za těch
pětaosmdesát let se sice proměnilo takřka vše, ale jedno zůstává
stejné: Teplárny stále drží krok
s dobou, vytvářejí trendy
a neustále instalují ty nejpokročilejší technologie. Naši špičkoví
odborníci spolupracují s předními
firmami i vědci z Vysokého učení
technického, a to vše s jediným
cílem: Dodávat Brňanům komfortní teplo za přijatelné ceny, které
již pátým rokem zůstávají na stej-

né úrovni,“ uvedl generální ředitel
Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon,
MBA.
Návštěvníci jsou na Špitálce očekáváni v pátek 20. listopadu od
14.00 do 18.00 hod. (v 18 hod. je
začátek poslední prohlídky), o den
později pak od 9.00 do 14.00 hod.
(ve 14 hod. začátek poslední prohlídky). Ve stejném termínu je
možné prohlédnout si i nejmodernější provoz Tepláren Brno na
Červeném mlýně.
 (jih)

dTest upozorňuje spotřebitele, že se jim některé zdánlivě
levné bankovní účty mohou prodražit
Obyčejný účet za stokoruny
měsíčně? Na to už dnešní klient žádné bance neskočí. Přestože se tradiční kamenné banky vůči svým mladším
konkurentkám dlouho vymezovaly prohlášeními o „kamenné“ kvalitě, svoji válku za
poplatky nevyhrály. Účty zdarma nyní nabízejí také, nuly
v sazebníku však bývají něčím
podmíněné.
Slova „když budeme vaší hlavní
bankou“ představují typickou
podmínku pro odpuštění poplatků za vedení účtu. „Banka sazebník proškrtá, když se upíšete, že
na váš účet přibude měsíčně určitá minimální částka, nejčastěji
mezi 10 a 15 tisíci korunami. Jinde to nahrazují přímočarou formulací, že vám k nim bude chodit
výplata či důchod. Často vám pak
nabídnou i bonusové výběry
z bankomatů nebo bezplatné

bezhotovostní operace,“ říká
Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu. A dodává:
„Neupisujte se však k něčemu,
co nemůžete do budoucna plnit.
Účet zdarma se může hodně prodražit, pokud nesplníte stanovené podmínky.“
Ačkoliv vedení účtu je zdarma,
mohou vás překvapit jiné nečekané poplatky. Ačkoliv každý bankomat kontroluje, zda může vydat
požadovaný obnos, některé banky účtují poplatek za výpis zůstatku v bankomatu. Zvláště paradoxní je, pokud zaplatíte více za
zjištění zůstatku, než kolik by stál
samotný výběr. Dalším příkladem
jsou platby za elektronické bankovnictví nebo správu platební
karty. Přestože jde o standardní
náležitosti spojené s používáním
běžného účtu, v sazebnících
bývají tyto služby uvedené odděleně, a to zvláště u velkých bank.
Na čem vydělávají nízkonákla-
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dové banky, když nežádají paušál ani jiné poplatky? Jde o tzv.
transakční banky, které žijí z provizí za vaše transakce. Také proto
tlačí na některé služby, konkrétně
to bývají platby kartou u obchodníků. Řada bank nabídne výběry
z bankomatu nebo vedení karty
zdarma jen těm, kteří kartou
aktivně platí. Požadovat budou
buď určitou četnost, nebo úhrnnou výši plateb a bývá jedno, zda
utrácíte v obchodech kamenných
nebo elektronických.
„14 z 20 běžných účtů, které jsme
porovnávali, dnes nabízí alespoň
nějakou variantu víceméně zdarma. Jakým způsobem mezi
sebou soutěží? Někde je to komplexní nabídka, kdy například
vlastním klientům snižují sazbu
u hypotečního úvěru. Jinde
naopak zvýší úročení zůstatku.
Další rozdíly najdeme v přístupu
k moderním technologiím, jako
jsou bezkontaktní karty nebo

NFC nálepky. Někde stále nejsou
standardem a jinde zase nepatří
do standardu zdarma,“ říká
Lukáš Zelený.
Placení pouhým přiložením
peněženky ke čtečce má přitom
řada lidí v oblibě. Je rychlejší než
v hotovosti, protože platby přes
NFC do pětiset korun nevyžadují
klasickou autorizaci PINem. NFC
čipy (nejen karty, i nálepky) tedy
vyžadují určitý dohled a obezřetnost. Pokud je někde vytratíte,
okamžitě platební nástroj zablokujte. Oznámením přechází
odpovědnost za škody kompletně na banku. Do té doby sami
sobě odpovídáte za ztráty při
neautorizovaných transakcích do
výše 150 eur, banka ručí až nad
tento rámec.
Výsledky srovnání výběru ze
sazebníků běžných účtů bank
a záložen naleznete na
www.dtest.cz/bezne-ucty.

Zdroj: dTest, o.p.s.
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Město vyhlásilo soutěž na podobu nové čtvrti
Město Brno počátkem září
vyhlásilo mezinárodní dvoukolovou urbanistickou soutěž
na podobu nové městské čtvrti
a strategii jejího rozvoje.
Soutěž je vyhlášena se záměrem
najít řešení pro jedno z nejkomplikovanějších, ale současně nejzajímavějších míst v Brně – prostor v okolí hlavního nádraží. Je
určena architektům, urbanistům
a dalším odborníkům.
„Soutěž má pro město dvě roviny.
První je pragmatická – hledání
odpovědí na otázky, jak s řešeným územím naložit a jakým způsobem jej dotvářet v případě,
že stát rozhodne v rámci železničního uzlu o umístění nádraží
pod Petrovem. Druhá rovina souvisí s celkovou dlouhodobou vizí
města. Brno se profiluje jako
moderní a mladé město, které

nabízí spoustu studijních možností. Chceme jej rozvíjet tak, aby
bylo nejen hezké, ale hlavně
funkční pro občany,“ uvedl primátor Petr Vokřál.
„Základem území musí být bydlení a s ním související služby –
ať už jsou to kavárny, obchody,
školky nebo kvalitní veřejná prostranství, parky či místa pro sportování. Mělo by zde postupně
vzniknout živé město, jak ho známe z jiných čtvrtí navazujících
na městské centrum. Chceme se
dopracovat ke kvalitním řešením
a víme, že je to dlouhý proces
o mnoha fázích,“ upřesnil náměstek primátora pro oblast rozvoje
města Martin Ander.
Spolu s brněnskými zastupiteli
budou o návrzích rozhodovat
architekti se zkušenostmi z praxe
i soutěžení. Předsedou poroty je
německý architekt Roger Riewe,

jehož kancelář navrhovala hlavní
nádraží v Innsbrucku. Dále v porotě zasedne Silja Tillnerová
z Rakouska, jejíž studio pracuje
již řadu let na vídeňském projektu
Urbion, rozsáhlé městské revitalizaci úzce spojené s železnicí
a odkazem Otto Wagnera.
Ze zahraničí se dále zúčastní
Sándor Finta, hlavní architekt
města Budapešti, a Jiří Oplatek,
brněnský rodák působící ve švýcarské Basileji.
Odbornou část poroty dále tvoří
její druhý místopředseda Ivan
Plicka, předseda České komory
architektů, Jan Pavlíček, dopravní
inženýr, Jaroslav Wertig z pražského studia A69 architekti,
zástupce mladé brněnské scény
Ondřej Chybík ze studia Chybik+Kristof, přední český teoretik
a historik architektury Vladimír
Šlapeta a Ivan Lejčar ze studia

Alej – autor studie Nádraží v centru.
Závislými porotci jsou primátor
města Brna Petr Vokřál (ANO),
který byl zvolen prvním místopředsedou poroty, dále náměstci
primátora Martin Ander (Strana
zelených) a Matěj Hollan (Žít
Brno) spolu se zastupitelem
a místostarostou městské části
Brno-sever Petrem Hladíkem
(KDU-ČSL). Kompletní sestavu
poroty doplňují z řad zastupitelstva města Brna Jana Drápalová
(Strana zelených) a Petr Bořecký
(ANO).
Termín pro odevzdání návrhů
v prvním kole je stanoven na
18. prosinec, soutěž je otevřená,
veřejná, anonymní, dvoukolová
a vyhlášena je v češtině a angličtině. Více informací na webu
budoucnostcentrabrna.cz.

Zdroj: www.brno.cz

Na úspěšné letní akce navazuje v Lipce Seniorský klub
Noví přátelé a zážitky, které zpestří každodenní koloběh – i tak
lze vnímat aktivity pro dříve
narozené, které nabízí Lipka.
Příměstské tábory pro seniory
i tradiční setkání seniorů
s vnoučaty si účastníci oblíbili.
Nyní k nim přibývá jako novinka
Seniorský klub.Těšit se můžete
například na výrobu přírodních
čisticích prostředků, tiffany
vitráž, vycházky, fotografie
z cest či sdílení zkušeností.
Letní seniorské tábory na Lipce
se těší velké oblibě, stejně jako
setkání seniorů s vnoučaty. „Na
začátku prázdnin jsem zjistila, že

můj diář ,aktivní babičky‘ je plný
termínů, kdy se mám postarat
o některé z našich sedmi vnoučat. Jediný týden, který jsem měla
volný, byl ten od 10. srpna. Řekla
jsem si, že je to dobrá příležitost,
věnovat těch pět dnů jen sobě.
Proto jsem se rozhodla, že
vyzkouším novinku, a přihlásím
se na tábor pro seniory Živly
v řemeslech. Trochu jsem se bála,
zda zvládnu všechny rukodělné
aktivity, ale pak mě moc potěšilo,
že se mi povedl i košík, hedvábná
šála, zvonkohra z hlíny, origami
atd. Celý týden byl moc příjemný.
Poznala jsem dvě pracoviště Lipky a také jsem se seznámila se

zajímavými lidmi,“ hodnotí
s radostí jedna z táborových
účastnic Irena Zimová.
Od listopadu doplní tyto již zaběhlé akce zajímavá novinka –
seniorský klub, kde budou mít dříve narození možnost setkat se
s novými lidmi, poznat nová místa
a vyzkoušet si nové věci. Setkání
klubu budou každý druhý čtvrtek
v měsíci a účastníci se mohou
těšit například na rukodělné činnosti, cestopisné okénko, vycházky na pozoruhodná místa a také
sdílení zkušeností. „Chtěli
bychom se odchýlit od tradičního
pojetí předem připraveného programu do A do Z, rádi bychom

seniorům nabídli možnost se na
náplni klubu aktivně podílet podle
svých možností. Budou moci
sami navrhovat, kam by se rádi
podívali nebo co by si rádi vyzkoušeli. Podle toho, co je zajímá. Anebo třeba také ostatní něco naučit,“
uvádí k novince koordinátorka klubu Pavla Švecová.
První setkání klubu proběhne již
ve čtvrtek 19. listopadu na pracovišti Kamenná, více informací
najdete na www.lipka.cz/kalendar-akci anebo u koordinátorky
Pavly Švecové (e-mail: pavla.svecova@lipka.cz, 543 420 823).


(red)

Činnost a kvalitu sítě jedenácti miniškolek Maceška
garantuje Středisko volného času Lužánky
Maceška je soukromá síť miniškolek pro předškolní děti fungující pod záštitou Střediska
volného času Lužánky. Jako
jediný projekt tohoto druhu má
vypracován školní vzdělávací
program. Maceška se nachází
na 11 místech v Brně a jeho
blízkém okolí.
Školení pedagogové v dopoled-

ních hodinách zajišťují v Macešce
tematicky zaměřený program
obsahující pohybové cvičení, zážitkové učení, hudební a výtvarnou
činnost pro děti od dvou let a umožňují tak rodičům vrátit se do práce,
či si na chvilku od dětí odpočinout.
Mladá podnikatelka Marcela
Opatřilová svou dceru vodí do
miniškolky dvakrát týdně: „Chtěla
jsem pro svou Apolenku nejen

postupné začleňování mezi jiné
děti a do kolektivu, ale také jí
nahradit alespoň částečně čas,
který tráví se mnou ve studiu při
podnikání, časem, který by mohla
trávit a využít aktivněji.“
„Pravda je taková, že jsem byla už
hodně vyčerpaná. Rozhodla jsem
se, že nejlepší pro dvojčátka i pro
mě bude, když se dostanou do
kolektivu – kluci poznají i jiné pro-

středí než maminčinu náruč a já
si odpočinu a zařídím věci, které
s dětmi nedokážu zajistit,” říká
maminka dvojčátek Hana Valášková, která tak jednou týdně může
mít chvilku pro sebe a kromě jiného si může v klidu vypít kávu.
Více informací najdete na
http://maceska.luzanky.cz.


(rob)
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Naše školy

Vzdělávací kurz v Anglii

Díky projektu Erasmus+ jsem
se mohla zúčastnit metodického kurzu „Využití moderních
technologií ve výuce anglického jazyka“, který se v červenci
uskutečnil v anglickém Southamptonu.
Na absolvovaném kurzu jsem se
naučila mnoho nového o tom, jak
zapojit počítače, tablety a telefony
do výuky. Bylo nám prezentováno
nepřeberné množství webových
stránek s poslechy, texty či cviče-

ními pro žáky. Sami jsme si
vyzkoušeli vytváření prezentací
pomocí webových nástrojů Mindomo, Prezi či Animoto. Nahrávali
jsme videa a komentáře skrze aplikaci Voicethread. Velmi zajímavé
bylo poznání, jak se dají použít
mobilní telefony. Žáci si mohou
stáhnout aplikace např. Kahoot.
Ten jim umožní zahrát si online
kvíz, určený jen pro jejich třídu.
Učitel i žáci ihned vidí, jak který
žák odpovídal. Vyhrává ten, kdo
odpoví nejrychleji a s nejméně

chybami. Žáky to velmi baví a motivuje, protože mohou využívat svůj
telefon a u toho se i něco naučit.
Inspirující pro mě bylo i setkání
s pedagogy z nejrůznějších zemí
(Belgie, Německo, Polsko, Japonsko, Itálie, Bulharsko, Chorvatsko).
Sdíleli jsme spolu naše zkušenosti
týkající se vyučování a informačních technologií. Navzájem jsme
se učili nové způsoby jejich využití.
Na základě toho, co jsem se
dozvěděla od svých zahraničních
kolegů, jsem se utvrdila v názoru,
že naše škola patří k nejlépe vybaveným institucím.
V rámci projektu jsme se podívali
také do Londýna, přírodní rezervace New Forest či středověkého

města Winchester. Zde jsme obdivovali dechberoucí katedrálu se
základy z dob Vikingů. Dále doporučuji navštívit zdejší sál The Great Hall, kde je možné spatřit údajný stůl rytířů kulatého stolu.
Podnětné bylo také ubytování.
Bydleli jsme ve zdejších rodinách,
a měli jsme tak možnost dozvědět
se mnohé o životě ve Velké Británii.
Tímto bych chtěla poděkovat své
laskavé hostitelce Debbie May.
Na závěr bych ráda poděkovala
také vedení školy, které mi umožnilo zúčastnit se tohoto kurzu,
který byl pro mě velmi přínosný.

Mgr. Miroslava Geislerová,
učitelka anglického jazyka
Základní škola Brno, Hroznová 1

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

Výjezdy žáků II. stupně do Bavorska – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská díky
grantu MŠMT v rámci výzvy 56
získala finance na tři zahraniční
výukové výjezdy pro žáky
II. stupně.
První výjezd do německého Bavorska proběhl 14.–18. 9. 2015.
Náročného programu se zúčastnilo 12 žáků. Zpočátku nejobávanější
část, výuka s rodilým mluvčím, byla
nakonec hodnocena velmi pozitivně. Žáci si vyzkoušeli, že se nakonec vždy nějak dovtípí, a když se
snaží, komunikují i v jazyku, který
se učí teprve krátce.
Výuka probíhala téměř v centru
bavorské metropole, v Mnichově,
který jsme si mohli zběžně prohlédnout. Bohužel slibovaný výstup na
kostelní věž Frauenkirche nebyl
kvůli opravě věže možný.
Výšky si žáci ovšem vynahradili
během posledních dvou dní, které
byly vyhrazeny na poznávání kulturních i přírodních pamětihodností regionu. Na visutém mostě Highline 179 ve výšce 114 metrů
někteří překonali své limity. Adrenalinovým zážitkem byla i procházka v soutěsce nedaleko střediska
sportů Garmisch-Partenkirchen.

Poklidnějším zážitkem byla
návštěva dvou hradů Ludvíka
Bavorského – romantického Neuschwansteinu a menšího Linderhofu. Ludvík Bavorský zámky
vytvořil jen pro svou osobní potřebu a byly jeho zaslíbeným fantazijním světem. Ve své závěti si
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přál, aby nebyly nikdy zpřístupněny. Dnes je zámek Neuschwanstein paradoxně nejnavštěvovanější památkou v Bavorsku.
Zajímavá byla i prohlídka kláštera
v Ettalu apředevším exkurze v místní sýrárně. Za zmínku jistě stojí ivesnička Lermoos, kde jsme bydleli.

Z pokoje jsme měli výhled na skalní
masiv s nejvyšší německou horou
Zugspitze (2962m. n.m.). Že výhled
stál opravdu za to, potvrdím slovy
jednoho žáka: „Dívat se na ty hory,
to je lepší než televize.“
Grüß Gott Bayern!

Katrin Waldsbergerová

Rozhovor

Mojmír Bártek: Děkuji panu Bromovi, že mě naučil dívat se do muziky!
O co efektněji a sebevědoměji
zněly a stále znějí kreativní sóla
Mojmíra Bártka, o to neokázaleji a skromněji, ale s téměř stálým úsměvem vypráví tento
vynikající trombonista, skladatel, aranžér a pedagog svůj
životní příběh. S velkou dávkou
pokory vzdává hold své
mamince, Bohu, děkuje ale také
Gustavu Bromovi a nezapomene ani na Josefa Audese, neboť
právě tento saxofonista upozornil kapelníka Broma na jeho
kvality a zapříčinil tak, že se čerstvě dostudovaný konzervatorista Bártek stal před téměř
padesáti lety členem věhlasného orchestru. Tam se také
setkal s Jaromírem Hniličkou.
Legendární trumpetista byl pak
dlouhé roky nejen jeho spoluhráčem a zájezdovým spolunocležníkem, ale i přítelem, kterým zůstává dodnes. Na žádost
o jednovětou charakteristiku
Mojmíra Bártka nejdéle působící muzikant v Bromově kapele řekl: Mojda je nejlepší kumpán, kterého jsem kdy poznal,
je to rovnej chlap.

Pane Bártku, jak jste se vůbec
do kapely Gustava Broma
dostal?
V roce 1959 jsem nastoupil na
brněnskou konzervatoř k profesoru Josefu Smékalovi. Tomu také
vděčím za hodně. První rok u něho
byl ale velmi krutý, protože na Vsetíně jsem se naučil hrát opačně:
správně se má nátrubkem překlenout horní ret, a já jsem hrál spodním. A protože jsem levák, tak
jsem tahal levou rukou. Bůhví ale,
jestli bych dnes nehrál líp, kdybych
zůstal u té „vsetínské školy“
(úsměv). V Brně jsem se ale „předělal“ a už při studiích začal
„vydělávat“. Hrál jsem v Combu
Luďka Švábenského a za odpoledne hraní jsme měli padesát
korun. Často jsme hráli v tehdejším Domě pionýrů v Lužánkách
a výplatu jsme pak hned směnili
za buřty s cibulí a pivo naproti
v Szegedu (úsměv). Při jednom
hraní si mě všimli členové orchestru pana Broma Milan Řežábek
a Josef Audes a dali kapelníkovi
echo. Hrál jsem zrovna s Foretem
v Karlových Varech a moje žena

mi telefonuje: volal pan Brom, že
tě chce do kapely. Tak šupem do
Brna, druhý den jsem už s kapelou
zkoušel a čtyři dny po nástupu
jsem hrál v Německu Hniličkovu
Jazzovou mši...

Jak vzpomínáte na ta léta
v kapele?
Ze začátku jsem si samozřejmě
zvykal na nové prostředí, ale měl
jsem štěstí, že jsem se brzy skamarádil s Josefem Audesem. Od
něho jsem se učil jak pracovat
s jazzovou muzikou, jak k ní přistupovat. Pepa nikdy nic nebral
na lehkou váhu. Dvacet let jsem
s ním bydlel na zájezdech a cvičilo
se i na pokojích. Pak jsem ho jako
spolubydlícího vyměnil za Jardu
Hniličku. To byla také dobrá škola
(úsměv). Nezřídka se stávalo, že
jsme seděli po náročném koncertu unavení na pokoji už v pyžamu
a jeden povídá: jdeme ven. A druhý říká – jdeme. A šlo se. A až do
rána jsme si povídali někde u piva.
Pořád jsme měli o čem. Muzika je
krásné téma.

Před nástupem do Orchestru
Gustava Broma jste byl ještě
dva roky na vojně.
Honza Slabák mě přemluvil,
abych přerušil studium na konzervatoři a šel do armádního
uměleckého souboru do Prahy.
A nelituji toho. Nemusel jsem pak
na vojnu někam k útvaru, ale hlavně jsem tady poznal spoustu
výborných muzikantů a herců.
Měli jsme tam také takový kvartýtek. S Honzou Formánkem jsme
hráli trombony a Honza Slabák
a Jindra Hovorka – pozdější
věhlasný primáš rozhlasového
orchestru lidových nástrojů – hráli
na trubky. Chodili jsme po pražských hospodách a hráli ty naše
moravské lidovky. Tady jsou základy té světoznámé Moravanky
(úsměv).

Profil
Je pravda, že jste panu Bromovi
až do jeho smrti vykal?
Ano, je. A přitom s mojí ženou si
tykali. Já jsem měl k němu takovou
úctu, že jsem mu tykat nedokázal.
Natolik jsem si ho vážil, protože
bylo za co. On byl pro všechny
v kapele opravdu jako táta. Zařizoval nám věci, které ani nemusel,
protože chtěl, abychom byli
v pohodě. Pan Brom byl vynikající
chlap. Do smrti mu budu děkovat,
že mě naučil dívat se do muziky!

Říkáte, že byl pro vás pan Brom
jako táta. Vy jste si toho svého
příliš neužil.
Mého tátu umučili před sedmdesáti
roky v Kounicových kolejích. Byl
zapojený do odbojové organizace
na Vsetíně a někdo ho udal. Máma
věděla kdo, ale nám to nikdy neřekla. Před smrtí ho mučili, topili, ale
nic a nikoho nevyzradil. Mně byly
v tom roce 1945 tři roky. Ale pamatuji si ho. Nebo mám takovou utkvělou představu, že si to pamatuju.
Říkal mi – ty můj malej Laprcajte.
Každopádně mi zachránil život.
U nás na Lapači jsem spadl do
potoka a on mě vytáhl na poslední
chvíli. A jeho pak voda zabila...

Prý jste pomohl také Petru Ulrychovi?

O tátovi jste mluvil letos i při
koncertu k výročí osvobození.
Příští rok tam máte hrát i s vaším
orchestrem. V jaké je kondici?

Myslíte s koupí chalupy v Karlovicích (úsměv)? Tu mu sehnala
moje maminka. Chodila po kotárech a ptala se, kde je volná chalupa. Ale vážně. Třeba ta naše písnička Chtěl jsem hledat čistou
studánečku je švarná. Hraje se
v rozhlase dodnes.

Starám se ne o jednu, ale o tři
kapely. A všechny jsou ve výborné
kondici, protože je tvoří převážně
fyzicky i duševně mladí lidé nadšení pro muziku. A to je zdravé
a nakažlivé...

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Mojmír Bártek se narodil 26.dubna
1942 ve Zlíně. O muziku se začal
zajímat už jako malý ogárek ve Vsetíně, kde bydlel s maminkou Ludmilou a dvěma staršími bratry Luborem a Radovanem. Táta –
MUDr. Adolf Bártek – byl umučen
v únoru roku 1945 v Kounicových
kolejích. Malý Mojmír se učil na klavír a akordeon, ale přitahovaly ho
žesťové nástroje. Ve třinácti začal
s trombonem a v roce 1959 byl přijat
na brněnskou konzervatoř. Bydlel
u tety v Žabovřeskách, po svatbě
v roce 1962 pak v Bezručově ulici.
V letech 1963–1965 byl na vojně
v armádním uměleckém souboru
v Praze. Konzervatoř dokončil
v roce 1967 a v tomtéž roce nastoupil do Orchestru Gustava Broma.
Ještě během studií hrál postupně
v Combu Luďka Švábenského
a v orchestrech Jožky Karena, Erika
Knirsche a Mirko Foreta. V letech
1975–1980 vystudoval kompozici
na JAMU. Je autorem přibližně dvou
set skladeb v oblasti jazzu a populární hudby, ale věnuje se i hudbě
vážné. Početné jsou i jeho kompozice pro děti. Jako interpret projel
prakticky celý svět, rád vzpomíná
na turné s triem Supremes, Maynardem Fergusonem či hraní pod
taktovkou Ray Conniffa. V současné době řídí Big band Konzervatoře
Brno, Vyškovský big band a The
Young Pekáč, rád a často spolupracuje také s big bandem z norského
Stavangeru. S manželkou Janou
má syna Ctibora, vynikajícího bubeníka a perkusionistu, a dceru Šárku,
která žije v Londýně. K jeho zálibám
patří lyžování a turistika, má rád
také svoje pejsky Cagey a Sherry
(viz jeho Sherry song). K oblíbeným
slovům Mojmíra Bártka patří „švarný, švarná, švarné“ a věta: Když přijde těžká chvíle, hlavně se nepo…
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Inzerce

NÁKUP DÁRKŮ
OD
400 PRODEJCŮ
VÍCE NEŽ

ŘEMESLNICKÝ JARMARK

KULINÁŘSKÉ SPECIALITY
www.bvv.cz/vanocnitrhy
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www.pohrby.cz

Inzerce

Zahajujeme: Taneční pro dospělé (leden 2016)
Zveme vás na: Ples taneční školy Dagmar
22. 1. 2016 v Boby centru
www.ts-dagmar.cz
tel.: 736 727 007

dƌĂĚŝēŶşēĞƐŬĄƐƚƌŽũşƌĞŶƐŬǉĮƌŵĂKOVOLIT, a.s.ƐĞƐşĚůĞŵǀDŽĚƎŝĐşĐŚƵǀůĂŬŽǀĠŚŽŶĄĚƌĂǎş͕ŶĂďşǌşǌĂŵĢƐƚŶĄŶşŶĂŚůĂǀŶşƉƌĂĐŽǀŶş
ƉŽŵĢƌǀƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉŽǌŝĐşĐŚ͗
ͻ ^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬǉĚĢůŶşŬͬĚĢůŶŝĐĞǀ ŽďƌŽďŶĢ ʹ ŽďƐůƵŚĂ E ŽďƌĄďĢĐşĐŚ
ĐĞŶƚĞƌ͖ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚǉƉƌŽǀŽǌ
ͻ ^ůĠǀĄƌĞŶƐŬǉĚĢůŶşŬͬĚĢůŶŝĐĞǀƉŽǀƌĐŚŽǀĠƷƉƌĂǀĢʹƉƌĄĐĞŶĂŚƌĂŶŝĐşŵ
ůŝƐƵ͕ƌƵēŶşďƌŽƵƓĞŶşŶĞďŽǀƌƚĄŶş͖ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚǉƉƌŽǀŽǌ
ͻ KĚůĠǀĂēͬŽĚůĠǀĂēŬĂ ʹ ŽďƐůƵŚĂ ƚůĂŬŽǀǉĐŚ ůŝĐşĐŚ ƐƚƌŽũƽ ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚǉ
ƉƌŽǀŽǌ
ͻ EĄƐƚƌŽũĂƎʹƐŽƵƐƚƌƵǎŶşŬ͕ĨƌĠǌĂƎ͕ďƌƵƐŝē͖ĚǀŽƵƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ

hĐŚĂǌĞēĞĂƵĐŚĂǌĞēŬǇďĞǌƉƌĂĐŽǀŶşĐŚǌŬƵƓĞŶŽƐơŶĂƉƌǀŶşƚƎŝƵǀĞĚĞŶĠƉƌŽĨĞƐĞǌĂƓŬŽůşŵĞ͘sǉŚŽĚŽƵũĞǀǇƵēĞŶşǀŽďŽƌƵͣŬŽǀŽ͘͞WƌŽ
ŶĄƐƚƌŽũĂƎƐŬĠƉŽǌŝĐĞũĞǀǇƵēĞŶşǀŽďŽƌƵͣŬŽǀŽ͞ƉŽĚŵşŶŬŽƵ͘
<ŽŶƚĂŬƚ͗<KsK>/d͕Ă͘Ɛ͕͘EĄĚƌĂǎŶşϯϰϰ͕ϲϲϰϰϮDŽĚƎŝĐĞ͕ƚĞů͘532 157 450͕
ĞŵĂŝů͗ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚĂΛŬŽǀŽůŝƚ͘Đǌ
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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

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Karma, Electrolux,
Mora-Top, Kvart-cz...
servis domácích spotřebičů značek: Mora,
Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

www.levnesporaky.cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte –
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče.
Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč.
Platí při vlastním dovozu.

provozovna:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

LEDKCE
O
K
Á
V
O
N DÁMSKÝCH BUN ÁCH
RODE JN

OVÝCH P
V ZNAČK

Pánské Dámské
Kabáty
Bundy
Obleky
Saka
košile...

Bundy
Pláště

Velký Špalíček
Mečová 2
602 00, Brno
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Volný čas

Taneční konzervatoř Brno se představuje
Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace je jediná
umělecká střední škola tohoto
druhu na Moravě. Sice nesídlí
v městské části Brno-střed, ale
na celé řadě akcí, jež se v centru
konají, se studenti podílejí.
Snad nejdůležitější je spolupráce
s Národním divadlem Brno, kde
žáci pravidelně účinkují v baletních, operních i operetních představeních. K těm nejznámějším
patří např. Louskáček, Bajadéra,
Labutí jezero, Giselle, Don Giovanni, Sicilské nešpory, Polská
krev a jiné. V současné době
můžete některé z nich vidět
v nové inscenaci s názvem Aezopia.
Škola se také každoročně prezentuje na samostatných baletních koncertech i na významných
kulturních akcích, jako je například reprezentační ples města
Brna, Ples v opeře, Dny brněnské
radnice aj. Ti nejšikovnější studenti odjíždějí na stáže do zahraničí nebo se účastní tuzemských
i zahraničních soutěží.
A co se vlastně na Taneční kon-

zervatoři vyučuje? Od 6. do 9. třídy jsou to téměř všechny předměty jako na kterékoliv jiné
základní škole. K nim však přibudou odborné předměty – klasický,
moderní a lidový tanec, scénická
praxe a hra na klavír. Ve vyšších
ročnících (5.–8.) se k tanečním
předmětům přidávají i pedagogické a psychologické předměty
a z teoretických odborných předmětů dějiny baletu, hudby
a výtvarného umění. V neposlední
řadě musíme jmenovat též anglický a francouzský jazyk. Po zdárném ukončení středoškolského
studia mohou studenti pokračovat
na vysokých školách s uměleckým zaměřením, jako je např.
JAMU, HAMU, VŠMU, jiní odcházejí učit na ZUŠ nebo do profesionálních souborů – ať už v České republice nebo v zahraničí.
Ve 2. polovině ledna 2016 proběhnou jako každoročně talentové přijímací zkoušky. Na Taneční
konzervatoř v Brně se hlásí žáci
z 5. tříd, kteří zasílají přihlášky ke
studiu vždy do 30. listopadu. Ti,
kteří projdou u zkoušek sítem tří
částí, studují na škole 8 let. Stu-

dium zakončí maturitou a absolutoriem, čímž získávají úplné
střední odborné vzdělání a vyšší
odborné vzdělání, které zahrnuje
i pedagogické minimum a titul Dis
– diplomovaný specialista v oboru
tanec.
Na škole učí výrazné osobnosti
tanečního oboru, často bývalí
sólisté ND, někteří dokonce nositelé Cen Thálie, vysokoškolští učitelé a docenti, na seminářích
vyučují i zahraniční hosté.
Balet – to je kultivovaný taneční

projev, který má ve světě umění
nezastupitelné místo. Taneční
konzervatoř zve na některé představení Národního divadla v Brně!
A zároveň upozorňuje: pokud
máte doma pohybově nadané
ratolesti se vztahem ke krásnu,
přiveďte je na talentové zkoušky!
Možná budete za pár let tleskat
po zdařilém představení právě
jim! Více informací o Taneční konzervatoři na www.tkbrno.cz.


(red)

Na Obilním trhu a na Kraví hoře jsou instalovány šachové stolky

Šachový stolek na Kraví hoře
Dva šachové stolky byly na
podzim instalovány v parcích
v městské části Brno-střed –
na Obilním trhu a na Kraví hoře.
Stolky jsou volně přístupné, hráči
mohou využít buď vlastní figurky,
nebo si je bezplatně zapůjčit
v Café Park na Gorkého 20, resp.
ve Sportovním a rekreačním
areálu Kraví hora.
Šachy na ulici jsou další z aktivit
Ondřeje Kobzy, který inicioval

Šachový stolek na Obilním trhu
i další populární projekt Piána na
ulici. Šachy na ulici začaly fungovat srpnu 2014, kdy bylo po Praze
rozmístěno prvních pět veřejných
šachových stolků. Stejně jako piána si i šachy rychle našly své příznivce a projekt se začal spontánně šířit do dalších měst. „Na
začátku jsme používali především
vysloužilé školní lavice, které se
ale příliš neosvědčily. Do budoucna jsme se proto rozhodli pro jednoduchý design z betonu – mini-
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malistické, do městského prostředí vhodné a téměř nezničitelné
řešení,“ uvádí spolek na svých
webových stránkách. Šachové
stolky a židle jsou vyráběny
z betonu, váha stolku je 500 kg,
váha židlí 100 kg. Rozměr stolů
(80 cm výška, 74 cm šířka).
Šachové figurky vznikají ve spolupráci neziskovou organizací
Rubikon Centrum, která již 21 let
vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Její snahou je

opětovně začlenit lidi s trestní
minulostí do společnosti, rozvíjet
jejich konkurenceschopnost na
pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci. V rámci pravidelných dílen tak figurky vyrábí
vězni v Horním Slavkově.
Šachy si kromě Brna a Prahy
mohou zájemci zahrát také v Ústí
nad Labem, Zákolanech, Čelákovicích, Neratovicích, Kolíně, Litoměřicích nebo Rokytnici nad Jizerou.
 (rob)

Volný čas

Brněnská zoologická zahrada má nové přírůstky:
piraně rostlinožravé z Olomouce a lamy z vlastního chovu
Brněnská zoo představila nově
upravenou expozici v Tropickém království a přírůstky
v expozicích lam.

Piraně a kajmánci v novém
Piraně, kajmánci a karetky
v brněnské zoologické zahradě
obývají společně nově upravenou
expozici v Tropickém království.
Rekonstrukce, která začala
v první polovině letošního roku,
byla definitivně ukončena umístěním pěti piraní rostlinožravých
ze Zoo Olomouc.
V první fázi modernizace byla
původní zvířata přemístěna do
zázemí a proběhla výměna skel,
instalace nového dna imitujícího
přírodní povrch a oprava umělých
skal. Následně byl prostor
doplněn novou dekorací pařezů
a větví a nově osázen rostlinami.
Část jich tvoří tzv. epifyty, které
rostou na jiných rostlinách, ale

vyživují se samostatně. V expozici
je nově systém automatického
rosení rostlin, moderní a ekonomicky úsporné LED osvětlení
a rekonstrukcí prošla také filtrace.
Voda je čištěna mechanicky i chemicky a je k dispozici také sterilizační zařízení pro případ infekce.
„Do expozice byli umístěni tři
původní kajmánci trpasličí a na
začátku září pět piraní rostlinožravých ze Zoo Olomouc. Jedinci
tohoto druhu dorůstají velikosti
až 50 cm, ale na rozdíl od piraní
obecných nejsou nebezpeční
a živí se převážně rostlinnou
potravou. V přírodě je to hejnová
ryba obývající řeky Jižní Ameriky
a v naší expozici se piraně zdržují
převážně v místech, kde je největší proudění vody,“ říká Petr
Šrámek kurátor chovu ryb Zoo
Brno. Společnost jim dočasně
dělají i tři karetky novoguinejské,
kterým se v současnosti opravuje
jejich expozice.

Babyboom u lam
Poslední dva měsíce přinesly pět
přírůstků v expozicích lam alpak
a lam vikuní. Všechny chovné
samice těchto dvou druhů přivedly na svět zdravá mláďata.
Návštěvníci mohou ve dvou sousedících výbězích vidět jednu
domestikovanou a jednu volně
žijící formu lam.
V brněnské zoologické zahradě
je zavedený chov alpak od roku
2005 a vikuní od roku 2009. Dříve
byla v zoo chována také lama
krotká a guanako. Skupinu alpak
dnes tvoří tři chovné samice
a jeden samec, který se z důvodu
genetické diverzity po určité době
obměňuje. Od září letošního roku
je v Brně nový samec ze Zoo Olomouc. V srpnu se narodila dvě
mláďata, poslední samice porodila v září a všechna mláďata jsou
samci. Alpaky jsou domestikovanou formou lam, které jsou v Jižní

Poznejte vína z blízka v nejlepších podnicích
Festival moravských vín
s názvem Víno z blízka představuje ty nejlepší moravské vinaře v krásných restauracích,
vinárnách i sklepech v centru
Brna. Nadace Partnerství chce
skrze tento festival vracet Brnu
zašlou slávu jako hlavnímu
městu vinařského regionu,
jehož historie je s výrobou
a prodejem vína úzce spjata.
Letošní zimní program má několik
částí. Novinkou jsou tři duely vinařů. Tento formát je zcela nový a byl
prvně vyzkoušen při letních
degustacích v Otevřené zahradě.
Dva velikostí podobní, avšak
podoblastí působení se lišící,

vinaři se setkávají v nesoutěžním
duelu. Tam návštěvníci ochutnávají osm dvojic vín podobných
nebo stejných odrůd a za komentáře vinařů mohou ve dvou skleničkách zároveň dané dvojice
porovnat. K tomu jsou od restaurací, v jejichž prostorech se
degustace koná, k šesti konkrétním vínům speciálně nasnoubené
drobné chuťovky. Návštěvníci tedy
mohou proniknout do tajemství
snoubení jídla a vína a vyzkoušet
si, jak konkrétní ingredience chuť
vína ovlivní. První duel proběhne
5. listopadu v restauraci Bohéma,
kde se setká Vinařství J. Stávek
a Vinařství Špalek.
Vrcholem zimní části festivalu je

pak Mikulášský degustační
víkend. Během soboty 5. prosince
je v brněnských restauracích,
vinotékách a sklepech rozmístěno 18 vinařů, kteří v rámci vstupného nabízejí k degustaci svá nejlepší vína. Návštěvníci mají mezi
11. a 20. hodinou čas na zimní
procházku centrem města a díky
unikátním sklepním prostorům
mohou zažít atmosféru otevřených sklepů přímo v Brně. V neděli pak na Fakultě sociálních studií
na Komenského náměstí proběhne Trh s vínem, kde je od dvacítky
vinařů možné nakoupit vína ke
svátečnímu stolu. Více informací
a vstupenky ke koupi na webu
www.vinozblizka.cz.
 (red)

O veřejné zakázky se může ucházet každý zájemce
Pokračování ze strany 1
povinný a bude zveřejněn na profilu zadavatele do 30 dnů od podpisu smlouvy nebo objednávky.
U podlimitních a nadlimitních
veřejných zakázek se úřad jako
zadavatel řídí zákonem.
Rada městské části Brno-střed
současně uložila tajemníkovi Úřa-

du městské části Brno-střed
vypracování směrnic pro zadávání
veřejných zakázek pro jednotlivé
příspěvkové organizace zřizované
městskou částí Brno-střed a předložit je ke schválení radě městské části. Školských zařízení se
toto usnesení netýká – objem
veřejných zakázek i finančních

prostředků na ně využitých je
v tomto případě velmi malý a případná administrativa by je
neúměrně zatížila. I tak platí, že
školy musejí postupovat v souladu
se zákonem a že se musejí chovat
hospodárně a dodržovat pravidla
pro efektivní nakládání s veřejnými
prostředky.
 Roman Burián

Americe chovány pro mléko a zejména pro srst na výrobu velmi
jemné vlny.
„V naší chovné skupině vikuní
máme dvě samice, které již
čtvrtým rokem odchovávají mláďata a letos jsou to jedna samička
a jeden samec. Oba druhy lam
rodí v zoologické zahradě spontánně ve výbězích a díky tomu
mohou návštěvníci vidět příchod
mláďat na svět na vlastní oči.
Vikuně patří do EEP záchranného programu a o jejich přesunech
v rámci zoologických zahrad rozhoduje koordinátor ze Zoo
Curych,“ řekla kurátorka savců
Zoo Brno Mirka Friedman. Loňská
mláďata jsou již připravena na
transport do nových domovů.
Vikuně jsou v rozsáhlých částech
oblastí výskytu částečně vyhubeny, jinde jsou ohroženy a v chráněných oblastech jsou jejich počty
stabilizované.

(red)

V Botanické zahradě
budou k vidění ptáci
a morčata
Ve sklenících Botanické
zahrady
Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně na Kotlářské 2 se ve
dnech 6.–8. listopadu koná
Výstava barevných a postavových kanárů, evropského,
exotického ptactva a morčat.
Ke zhlédnutí zde bude například oblíbený mluvící papoušek, dále mnoho druhů dalších
papoušků jako papoušek zpěvavý, královský a tyrkysový,
korely, rosely, andulky a další
exotičtí ptáci jako kanáři, zebřičky, rýžovníci a amadiny. Kromě
toho budou letos pro velký
zájem vystavena i morčata –
jde o soutěžní zvířata, která
jsou určena k chovu, k vidění
bude i morče bez chlupů vhodné pro alergiky.
Otevřeno je denně od 9 do 16
hodin a je možné zhlédnout
všechny skleníky i venkovní
zahradu.

23
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2015

Kultura

Sokol Brno I zve veřejnost na dvě listopadové akce
Sokol Brno I si pro širokou
veřejnost připravil dvě kulturní události. Obě proběhnou
v měsíci listopadu. Jak je dobrým zvykem u akcí organizovaných sokolskou organizací,
jde o jedinečné možnosti
poodhalit utajené části naší
národní historie v kombinaci
s hlubokým uměleckým zážitkem.
První ze zmíněných událostí proběhne 9. listopadu, v prostorách
sokolského stadionu na Kounicově ulici. Jde o slavnost veřejné
prezentace zrestaurovaného
praporu, který byl v roce 1929
vytvořen podle návrhu architekta
Bohumila Babánka. V souvislosti
s otevřením sokolského Stadionu v Brně na Kounicově ulici se
členové Sokola rozhodli pořídit
si k této příležitosti nový spolkový prapor. ,,Sokolské prapory
jsou specifické atributy celé
sokolské organizace. Vůbec
první prapor nechali vytvořit
samotní zakladatelé Sokola
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner
v roce 1862. Autorem praporu
byl Josef Mánes. Od té doby
všechny nově vznikající jednoty
usilovaly o tvorbu vlastních praporů, které by důstojným způsobem reprezentovaly Sokol
během společenských rituálů,“
uvádí Michal Doležel, místostarosta Sokola Brno I. Během
nacistické a komunistické totality
byl prapor ukrýván v bytě správ-

ce Stadionu, který jej v roce 1989
předal zpět do rukou starosty
obnoveného Sokola. V roce 2012
byl prapor vzhledem ke svým
uměleckým kvalitám prohlášen
za kulturní památku České republiky a postupně obnovován, a to
až do letošního roku. Práce na
obnově praporu vedla restaurátorka Lenka Dolanská. Akci
doprovází Symfonický orchestr
Sokola Brno I.
Sokol Brno I také pořádá, ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem města Brna,
komentovanou prohlídku bývalé
věznice v Brně na Cejlu spojenou s divadelním představením

o Josefu Toufarovi, které se
uskuteční v autentických prostorách vězeňské kaple, přeměněné po roce 1948 na agitační
místnost správy věznice. „Objekt
bývalé věznice v Brně na Cejlu
byl vystavěn koncem 18. století,
ale zásadního politického významu se objektu dostalo během
protektorátu a po roce 1948, kdy
zde byly vězněny, mučeny
a popravovány osoby vymezující
se vůči oběma totalitním systémům,“ vysvětluje Michal Doležel.
V roce 1956 přestal prostor sloužit svému původnímu účelu
a následně se stal depozitářem
Moravského zemského archivu.

Snahou statutárního města Brna
je vybudovat z nyní nevyužívaného objektu Kreativní centrum.
Veřejnost bude mít 17. listopadu
jedinečnou příležitost navštívit
jinak nepřístupný areál věznice
během dvou komentovaných
prohlídek v 17 a 18 hodin. Od 19
hodin se pak v prostoru kaple
uskuteční divadelní představení
Zpráva o zázraku (Josef Toufar).
Na představení je nutné rezervovat si vstupenku předem. Akce
se koná v rámci Roku smíření.
Více na www.roksmireni.cz.


(red)

Petr Bende připravil své největší turné
Adventní období se u zpěváka
Petra Bende každoročně váže
na sérii vánočních koncertů.
Projekt, se kterým kapela objíždí sály měst po celé České
republice, není žádnou novinkou – letošní turné je v pořadí
již devatenácté!
Bohatá historie koncertů tak
hovoří sama za sebe. Vstupenky
předem vyprodané, našlapané
sály, věrné publikum a potlesky
vstoje motivují zpěváka k dalším
a dalším novinkám v programu.
Letos se rozhodl pro inovaci

zásadní. Lidová složka programu, kterou dosud reprezentovala
Cimbálová muzika Grajcar, bude
zachována, ale jak zpěvák slibuje
– povznesena ještě výš o zvuk
klasického big bandu. Místo
muzikantů z Dolních Bojanovic
se tak letos představí mladý mistr
sólového cimbálu Michal Grombiřík a kapelu doplní desetičlenný
dechový big band. Vůbec poprvé
tak dojde ke spojení kapely Petra
Bende, big bandu a cimbálu.
Zatímco všichni interpreti zužují
z ekonomických důvodů počty
svých účinkujících, Bende vsází
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na opačnou stranu mince a chce
publiku dopřát co nejvíce. V letošním programu ho doprovodí hned
17 hudebníků. Pěvecké sbory
z jednotlivých měst propojí koncerty s domácím publikem a při
celém turné bude hostovat zakladatel legendární skupiny Yo-Yo
Band Richard Tesařík, který
zazpívá své největší hity a zazní
i duet s Petrem Bende. Velkou
příležitost představit se a zahrát
si před vyprodanými sály dává
Bende svému objevu, 13letému
chlapci, písničkáři Vítu Štaiglovi.
„Když jsme s kapelou začínali,

tak jsem mnohokrát dostal šanci
odjet velké koncerty třeba
s Romanem Horkým, kapelou
Fleret, No Name nebo Čechomorem. Teď je šance zase pomáhat dál,“ řekl Petr Bende.
Brněnský vánoční koncert Petra
Bendeho se koná v Laser Show
Hall Bobycentra 29. listopadu od
17.00 hod. Bližší informace o jednotlivých koncertech i předprodejích sledujte na webových
stránkách www.petrbende.cz
a stránce Petr Bende & band na
facebooku.

(red)

Kultura

Brněnská kapela Čankišou pokřtí svoji šestou desku
Brněnská kapela Čankišou roztancovává svoje publikum už
16 let a se svým impozantním
a hutným etno-rockovým zvukem projela téměř dvacítku
zemí celého světa od ostrova
Réunion v Indickém oceánu až
po daleký Pákistán.
Čankišou v čele s nepřehlédnutelným zpěvákem Karlem Heřmanem v říjnu vydali u Indies Scope
svoji šestou desku SUPAY, která
se mimo jiné natáčela i ve studiu
COX Davida Kollera. Sehraná
kapela ostřílených muzikantů
pokřtí novou desku v pondělí
21. prosince 2015 v brněnském
klubu Fléda na Štefánikově ulici.
Vstupenky zakoupíte v obvyklých

předprodejích. Více na stránkách
www.cankisou.cz. Za předchozí
dvě desky kapela získala nominace na hudební cenu Anděl
v kategorii world music. Poslední
deska Faÿt zaujala i zahraniční
novináře a umístila se na 10. místě prestižního žebříčku World
music chart Europe.
Čankišou, jejichž hudba se opírá
o legendu dávného jednonohého
lidu, originálně míchají vlivy z nejrůznějších koutů světa s rockovými základy a mnoha exotickými
nástroji. Po okořenění jazykem
Čanki tak vzniká fúze, která sklízí
úspěchy bez rozdílu velikosti pódia, geografické polohy a státní
příslušnosti.

(red)

Muzikálová hvězda Dušan Vitázek slaví 35. narozeniny
Dušan Vitázek, rodák z Trenčína
narozený 29. září 1980, tíhnul
v dospívání spíš ke sportu než
k divadlu. Po základní škole
začal studovat osmileté sportovní gymnázium, kde se věnoval plavání a kanoistice. Jak
sám přiznává, lákala ho víc příroda, sporty a na kytaru hrál jen
pro zábavu. Měl rád také operu,
které se chtěl původně věnovat.
Když mu ale bylo řečeno jedním
nejmenovaným profesorem, že by
tím skončily jeho časté výpravy do
přírody, odešel raději na vojnu.
A právě kytara a táboráky, na kterých tak často hrál, mu nakonec
byly osudovými. Kamarádi na něj
tak dlouho naléhali, až si podal přihlášku na JAMU na obor muzikálového herectví. Přestěhoval se do
Brna a po studiu zakotvil v Městském divadle Brno. Již první rolí
Bergera v muzikálu Hair dal divadelnímu světu vědět, že se rodí
nová muzikálová hvězda. Jeho
výkon byl oceněn i Hereckou asociací a Dušan Vitázek získává
v roce 2005 svou první Cenu Thálie.
Na jevišti Hudební scény čekají
na Dušana samé lahůdky světové
i české muzikálové tvorby. Po Ježíši Nazaretském v hitu Jesus Christ
Superstar je to Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, následují
hlavní role vypravěče Che v muzikálu Evita, Marius v Les Miséra-

bles (Bídníci), Wolfgang Mozart
v původním rakouském muzikálu
Mozart!, Billy Flyn v Chicagu,
Michael v Čarodějkách z Eastwicku, Mickey v muzikálu Pokrevní
bratři či Bert v Mary Poppins.
Odbornou porotu však nejvíce
zaujal ve vyčerpávající dvojroli
Henryho Jekylla a Edwarda
Hydea v muzikálu Jekyll a Hyde.
Právem byl za svůj výkon znovu
odměněn Hereckou asociací
Cenou Thálie, a tak jako jediný
herec v kategorii Opereta, muzikál
a jiný hudebnědramatický žánr je
oceněn v roce 2012 již podruhé
touto prestižní divadelní cenou!

V současné době ztvárňuje na
Hudební scéně Dušan Vitázek
Nicka Hurleyho ve Flashdance,
své taneční umění zúročil ve světově proslulých Kočkách (Cats)
jako Rambajztágo, jako zemřelý
Sam bojuje se zloduchy, aby
ochránil svou milovanou Molly
v muzikálu Duch. V Ostrově
pokladů si vyzkoušel roli Billyho
Bonese, jako slepý muzikant prožívá závratnou kariéru a zápasí
se Satanou v původním muzikálu
Johnny Blue a v současné době
se připravuje na roli Amose
v novince MdB Pískání po větru.
Dušan si vyzkoušel i pražskou

produkci jako Axel Von Fersen
v muzikálu Antoinetta – královna
Francie v divadle Hybernia.
Také původní česká tvorba nabídla Dušanovi spoustu hereckých
příležitostí. Zahrál si Odyssea
v soudobém muzikálu Odysseia,
Myslivce v Divé Báře či Juliena
Sorrela v muzikálu Nana, obé
z dílny Milana Uhdeho a Miloše
Štědroně, Kozlíkova syna Jana
v Markétě Lazarové Petra Ulrycha
a Stanislava Moši. Zaskočil si i na
Činoherní scénu, kde ztvárnil
vévodu Buckinghama ve Třech
mušketýrech pod režijním vedením Hany Burešové.
V roce 2007 se oženil s hereckou
kolegyní Pavlou Ptáčkovou, nyní
Vitázkovou, společně přivedli na
svět dceru Barboru. Ve chvílích
volna, kterých má Dušan opravdu
pomálu, se věnuje sportu, rád
chodí do přírody a zamiloval si
rychlou jízdu na motorce.
Na závěr si dovolíme citovat mínění poroty Herecké asociace, která
takto ohodnotila Dušanův výkon
v roli Bergera v muzikálu Hair:
„Dušan byl bezesporu nejpříjemnějším překvapením brněnské
inscenace proslulého muzikálu.
Jeho výkon je hybnou silou celého představení. Opírá se o umělcův mladistvý elán, bohatství jeho
výrazových prostředků a současně i o velmi dobré zvládnutí
pěveckého partu.“

(red)
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Soubor Musica Poetica uvede na Sklepní scéně
Divadla Husa na provázku Bendův Pygmalion
Soubor Musica Poetica uvede
ve čtvrtek 5. listopadu v 19.30
hod. na Sklepní scéně Divadla
Husa na provázku (Zelný trh 9)
hudebně dramatické představení Pygmalion.
Představení pojednává o J.
A.Bendovi a jeho melodramu, ale
také o hledání smyslu hudby
a umění vůbec. Děj vychází
z poslední etapy života J. A. Bendy, kdy po neúspěchu ve Vídni
cestoval po Evropě a věnoval se
filozofickým úvahám. V této době
také vytvořil melodram Pygmalion, který je stěžejním dílem představení. Kromě zmíněného melodramu v představení zaznějí také
ukázky z tvorby J. A. Bendy (např.
árie, kterou interpretovala jeho
sestra Anna) a jeho bratra Františka. Postavu Bendy vytvoří
herec a režisér Igor Dostálek, který je spolu s Janou Janků spoluautorem scénáře. Představení je
realizováno v jednoduché scénografii a v dobových kostýmech.
Pygmalion je už třetím hudebně
dramatickým počinem souboru
Musica Poetica, který se věnuje
autentické interpretaci staré hudby. Po představení Vespillův
barokní kabaret (premiéra v roce

2001 v rámci Večerů pro Ellen
Divadla Husa na provázku)
a představení Händel v Itálii (premiéra v roce 2011) jsme zvolili
inspirující téma melodramu. Naše
představení jsou přiblížením staré
hudby a jejích autorů současné-

mu posluchači a náhledem do
životů, jejichž denní starosti
i radosti jsou nám i přes staletí
překvapivě hodně blízké.
Projekt se uskutečňuje ve spolupráci s Centrem experimentálního
divadla za podpory Nadace

barokního divadla zámku Český
Krumlov a městské části Brno-střed. Zveme všechny příznivce
hudby a divadla i historie na
Sklepní scénu Divadla Husa na
provázku.

(red)

Přivést ke kultuře především rodiny s dětmi. To je cílem projektu
významných institucí nazvaného Spolu v Brně
Spolu v Brně je nový projekt,
který nabízí v centru Brna pestrý a zábavný kulturní program
pro celou rodinu, navíc za velmi
výhodnou cenu. Od listopadu
2015 až do května 2016 se na
něm budou podílet významné
brněnské kulturní instituce –
Národní divadlo Brno, Turistické informační centrum města
Brna, Moravská galerie v Brně,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
a Filharmonie Brno.
Hlavním cílem je přesvědčit zejména rodiny s malými dětmi, aby
svůj volný čas netrávily v uzavřených nákupních centrech, ale
naopak přišly do společensky žijícího centra města a zhlédly nebo
se přímo zapojily do nápaditých,

poučných i zábavných operních,
baletních, koncertních, výstavních či čtenářských akcí.
Projekt Spolu v Brně chce dokázat, že strávit čas se svými nejbližšími touto netradiční formou
se může stát výjimečným společným zážitkem, který upevní rodinné vztahy a přivede ke kulturním
aktivitám ty nejperspektivnější
diváky – děti.
Spolu v Brně vzniklo z podnětu
ředitele Národního divadla Brno
Martina Glasera.
Národní divadlo Brno nabízí
v rámci abonentky projektu Spolu
v Brně vstupenky na pohádkový
balet Louskáček – 13. 12. 2015
a inscenaci Čarokraj – 9. 1. 2016.
V rámci těchto představení má
divadlo připraveny speciální
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bonusy pro dětské návštěvníky.
Příjemné odpoledne mohou rodiny strávit v Moravské galerii. Od
1. 12. 2015 do 30. 5. 2016 mohou
vstupné na abonentku využít
v Uměleckoprůmyslovém muzeu
a Místodržitelském a Pražákově
paláci.
Filharmonie zařadila do projektu
koncert Jak se do toho tluče aneb
Bez rytmu to nejde, který se uskuteční 23. 4. 2016.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
pořádá 13. 2. a 12. 3. 2016 Putování za poklady knihovny.
Turistické informační centrum
města Brna zajišťuje všem, kteří
předloží platnou abonentku možnost zakoupit si za výhodné
vstupné jedinečnou výpravu po
brněnských ulicích. Komentovaná

procházka Příběhy brněnských
ulic se uskuteční 7. 11. a 12. 12.
2015 a 9. 4. a 23. 4., 7. 5. a 21. 5.
2016.
Cena abonentky je 690 korun.
Pokud se návštěvník rozhodne
zakoupit vstupenky na jednotlivé
akce zvlášť, zaplatí až 1 830 korun
a nebudete mít možnost si koupit
zvýhodněné vstupné na výpravy
po brněnských ulicích. Počet abonentek určených pro prodej je
kapacitně omezen. Abonmá Spolu
v Brně lze zakoupit ve všech spolupořádajících organizacích. Informace je možné získat na tel.
542 158 120, nebo prostřednictvím
e-mailu: spoluvbrne@ndbrno.cz.


(red)

Kultura

Grafiky z 18. a 19. století rozšiřují expozici Od renesance po modernu
Vzácné grafiky z 18. a 19. století jsou od začátku října
k vidění ve stálé expozici
Muzea města Brna Od renesance po modernu na Špilberku.
Mědiryty, lepty a kresby znázorňují například veduty města
Brna, zdobená oznámení veřejných obhajob či cestopisné výjevy. Necelé stovce grafik je vždy
společný vztah k Brnu – ať už
jejich tématem, či osobností
autora. Návštěvníci mají ojedinělou možnost je zhlédnout
pouze do konce roku, originály
grafik totiž nelze kvůli působení
světla dlouhodobě vystavovat.
Celkem 94 grafik různých velikostí i námětů zabralo celou
chodbu severního křídla Špilberku. Všechny pocházejí ze sbírkového fondu Muzea města Brna
a prošly náročným restaurováním. Za prozkoumání stojí
všechny: můžete na nich hledat

schované zemské patrony anebo letopočty zašifrované v latinských nápisech. Mezi nejvzácnější vystavené grafiky patří
teze, tedy jakési veřejné oznámení studentovy obhajoby, vytištěná na hedvábí s paličkovanou
krajkou či veduta s nově po stavenou kašnou Parnas.
Expozice začíná městskými
vedutami. Kromě Parnasu znázorňují například i Merkurovu
kašnu, co stávala na náměstí
Svobody. Na grafikách člověk
obvykle najde dvě jména: autora
námětu a rytce. Na zakázku tyto
grafiky vyráběly specializované
dílny, vyhlášené byly například
v Augsburgu. I jejich produkce je
na výstavě k vidění.
Část vystavených grafik z roku
1736 připomíná tehdejší 380. výročí příchodu augustiniánů do
Brna. U této příležitosti byl slavnostně korunován obraz Panny
Marie Svatotomské za její učiněné zázraky, především za

listopad 2015
čtvrtek 5. listopadu, 19.30 hod.
MÁTA BRNO
Vokální skupina inspirovaná folkrockovou
klasikou šedesátých let
úterý 10. listopadu, 19.30 hod.
BAREL ROCK
Derniéra 2015
středa 11. listopadu, 19.30 hod.
ORION A HOSTÉ
Večer trampské hudby
čtvrtek 12. listopadu, 19.30 hod.
BAOBAB
Cimbálová muzika tradičně i netradičně –
křest nového CD
pátek 13. listopadu, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku? SPECIÁL
Setkání v rámci festivalu Den poezie
středa 18. listopadu, 19.30 hod.
LUCREZIA BORGIA + CÉLINE BOSSU A
HOST
Křest společného CD. Historizující folk,
dobová, středověká, irská a keltská hudba
čtvrtek 19. listopadu, 19.30 hod.
JANA VACULÍKOVÁ A BAND
Koncert „skoro“ vánoční, pop-šanson
neděle 22. listopadu, 15.00 hod.
Divadlo Elf – MIKULKOVY POHÁDKY aneb
Pět pohádek Aloise Mikulky
Veselé pohádkové představení

úterý 24. listopadu, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
YES – art rock forever
středa 25. listopadu, 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu
pátek 27. listopadu, 19.30 hod.
BSB BRNO
Uslyšíte původní české bigbítové písničky
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od
18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FT Records – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

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

ochranu Brna během švédského
obléhání. Církevní tematiku mají
i drobné tisky ke svátkům během
roku – na nich dokonce prosvítá
inkoust z poznámek kazatelů.
Výjimečné jsou už zmíněné univerzitní teze – pozvánky k obhajobám. Znázorňují téma jejich
práce, ale i jména vyučujících
profesorů a oponentů.
Důležitou postavou výstavy je
Josef Axmann. Jeho tvorba je
k vidění např. ve vídeňské Albertině i jinde. Axmann byl plodným
mědirytcem, často vytvářel grafiky k cestopisům (nejvzdálenější až z Rio de Janeira), portrétoval dokonce i císařovnu Sissi.
Podobný význam má František
Xaver Rektořík, jehož tvorba
i vlastní sbírky se staly součástí
muzejního fondu.
Co se týče uměleckých sbírek,
je nutno zmínit i osobnost židovského podnikatele Heinricha
Gomperze, jehož kolekce umění
byla stěžejní pro vznikající měst-

ské muzeum. Sbírka rakouských, německých, nizozemských, francouzských a italských
obrazů a kreseb byla nejprve
vystavena v Gomperzově domě
na Jezuitské ulici (v místech
dnešní pasáže Typos). Dva roky
před smrtí, roku 1892, ji odkázal
milovanému městu Brnu. V roce
1904 si pak lidé mohli sbírku prohlédnout v historických sálech
Zemského domu na Dominikánském náměstí (dnešní Nová radnice), kde mělo své prostory tehdy otevřené Městské muzeum
Zemského hlavního města Brna.
Originální grafiky jsou součástí
stálé expozice s názvem Od
renesance po modernu. Prohlédnout si je můžete od středy
do neděle od 9 do 17 hodin až
do konce roku. Za zhlédnutí
Kabinetu grafiky se neplatí
žádné zvláštní vstupné, pouze
běžná vstupenka do stálých
expozic.

(red)

listopad 2015
pondělí 2. listopadu, 8.45 a 10.30 hod.
Pohádka o Karkulce

sobota 21. listopadu, 10.30 hod.
Pohádka o Karkulce

úterý 3. listopadu, 8.45 a 10.30 hod.
Pohádka o Karkulce

sobota 28. listopadu, 15.30 hod.
Doktorská pohádka

středa 4. listopadu, 8.45 a 10.30 hod.
Pohádka o Karkulce

pondělí 30. listopadu, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka

čtvrtek 5. listopadu, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol
(po představení následuje Divácký seminář)

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 5. listopadu, 19.00 hod.
Spalovač mrtvol
sobota 14. listopadu, 15.30 hod.
Robinson Crusoe
obnovená PREMIÉRA
pondělí 16. listopadu, 8.45 a 10.30 hod.
Robinson Crusoe
(po představení následuje Divácký seminář)

Kontakt
Divadlo Polárka

středa 18. listopadu, 8.45 a 10.30 hod.
Robinson Crusoe
(po představení následuje Divácký seminář)

Tučkova 34, Brno

čtvrtek 19. listopadu, 9.30 hod.
Robinson Crusoe
(po představení následuje Divácký seminář)

tel.: 541 247 274,
724 042 852

čtvrtek 19. listopadu, 19.00 hod.
Robinson Crusoe

e-mail: info@divadlopolarka.cz

pátek 20. listopadu, 8.45 a 10.30 hod.
Robinson Crusoe
(po představení následuje Divácký seminář)

www.divadlopolarka.cz
www.facebook.com/divadlopolarka
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Neziskové organizace

Mimoni v Brně

Každý měl něco na práci

…a to je naše společné dílo

Účel splněn

Mimoni

Je to tak, Mimoni se objevili
v Brně v období letních prázdnin na dvorku jednoho z domů
v Bratislavské ulici.
Vše se událo poté, co terénní pracovníci neziskové organizace IQ
Roma servis v rámci rozjezdu
komunitní práce ve městě Brně
oslovili tamní nájemníky s nabídkou zvelebení jejich společného
prostoru. Část nájemníků tato
nabídka zaujala a byli ochotni spo-

lupracovat, jednalo se především
o rodiny s dětmi, které prázdný
dvorek užívaly. Po několika schůzkách, domluvách, plánování
a shánění potřebného materiálu
se děti rozhodly, že chtějí mít na
dvorku nové kamarády Mimoně.
V průběhu dvou komunitních
setkání se na dvoře intenzivně
pracovalo na výrobě Mimoňů, laviček, stolku, pískoviště a bedny na
hračky. Děti pomáhaly, bavily se,
hrály si a měly především radost

z toho, co se na dvorku děje. Jejich
rodiče se snažili a pracovali na
tom, aby všichni společně měli,
kde trávit volný čas. Finanční částka, kterou investovaly rodiny,
pokryla potřeby pro natření výrobků. Vyřazené palety a pneumatiky,
ze kterých byly výrobky vyrobeny,
jsme získali od oslovených firem
zdarma. Když byla práce dokončena a Mimoni stáli na dvorku,
konalo se společné večerní grilování. To vše se podařilo díky tomu,

že se spojili lidé, kteří měli chuť,
energii a čas udělat něco pro sebe
a své blízké. Přejeme jim hodně
příjemně strávených chvil na dvorku plném Mimoňů, se kterými je
vždycky zábava. Pokud máte
pocit, že i vy a vaši sousedi byste
chtěli něco udělat v domě, ve kterém bydlíte, nebojte se nás oslovit
v IQ Roma servis, rádi vás ve
vašem domě navštívíme.

Marie Giňová,
IQ Roma servis, o. s.

Občanské sdružení Mezigenerace chce posílit zájem občanů o věci
veřejné prostřednictvím workshopů „Mezigenerační občanská nauka“
Občané často vyjadřují nespokojenost s politickým děním
v naší zemi, která je provázena
pocitem bezmoci. Do veřejného života se však zapojují jen
v malém procentu. Svědčí
o tom například nízká účast
v komunálních volbách. Volilo
pouhých 44, 45 % oprávněných
voličů. Občanské sdružení
Mezigenerace chce prostřednictvím workshopů „Mezigenerační občanská nauka“ zájem
občanů o věci veřejné posílit.

Hlavním cílem projektu je zvyšování
politické
gramotnosti
a základní orientace obyvatel
v komunální politice. Pilotní ročník
proběhl v minulém roce, další se
bude konat dne 12. listopadu
2015 od 13.00 hod. ve Velkém
společenském sále Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ul. v Brně.
Mezigeneračního projektu se
mohou účastnit žáci brněnských
základních i středních škol
a dospělí bez věkového omezení.
Všichni získají odpovědi na otáz-
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ky proč se zabývat politikou, jak
funguje volební systém v České
republice a komunální politika
v našem městě i kraji.
Prostřednictvím
ojedinělého
workshopu chceme účastníkům
zábavnou formou ukázat, že kvalitu života ve svém městě mohou
ovlivňovat vlastním aktivním
a zodpovědným přístupem.
Výstupem workshopu, který je
podporován Jihomoravským krajem, bude edukativní film a metodika využitelná pro výuku občan-

ské nauky na základních školách.
Následovat budou také interaktivní školní přednášky na téma
komunální politiky.
Zaregistrujte se na e-mailové
adrese: info@mezigenerace.cz
nebo telefonicky na čísle
602 848 688. Bližší informace na
www.mezigenerace.cz
a https://www.facebook.com/mezi
generace.


Mgr. Zdeňka Dubová

Neziskové organizace

Centrum pro rodinu a sociální péči hledá zájemkyně
o práci náhradní babičky

V Centru pro rodinu a sociální
péči nabízejí od května 2012
službu Trojlístek, která je zaměřena na zprostředkování
„náhradní babičky“ rodinám
s dětmi ve věku do 15 let.
Cílem je umožnit navázání vztahu
mezi dítětem a náhradní babičkou
a také rodiči. Dnešní doba
neumožňuje pravidelné setkávání
prarodičů se svými dětmi, nebo
i se svými vnoučaty, a mohou se

cítit osaměle. Rodiny se často stěhují za prací, děti za studiem, ale
příčinou odloučení prarodičů od
blízké rodiny mohou být i pošramocené a zpřetrhané vztahy.
Služba Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám ve věku nad
50 let prostřednictvím pracovně
přátelského vztahu se začlenit do
rodiny, ve které zastávají roli
náhradní babičky. Do služby se
mohou zapojit jak osamocené
ženy nad 50 let, které mají kladný

vztah k dětem, ale také ženy, které
mají vlastní rodinu v blízkosti
a rády by pomohly s péčí o děti
někomu dalšímu.
Babičky do služby zapojené jsou
odměněny radostí, kterou vzájemné mezigenerační soužití
vytváří, a dobrým pocitem za
odvedenou „práci“. V případě
náhradních babiček se však
nejedná o běžnou práci jako např.
pomoc v domácnosti. Náhradní
babičky se přednostně věnují
pouze dětem. Vyzvedávají je ze
školky, školy, doprovázejí je do
kroužků, čtou si s nimi pohádky,
hrají různé hry apod. Náhradní
babička prakticky zastane funkci
babičky vlastní. Abychom zvýšili
kompetence náhradních babiček
v péči o svěřené děti, nabízíme
babičkám možnost školení, například na téma Úrazy a první pomoc
dětem.
Mnoho náhradních babiček již
našlo rodinu, ve které mohou
uplatnit své životní zkušenosti,
věnovat svoji energii a lásku
a zároveň být sama obdarována

sdílením zážitků s malým dítětem,
a to za symbolickou finanční
odměnu 50 Kč za hodinu. V některých propojených partnerstvích
vznikl krásný vztah, který trvá
i několik let.
Náhradní babičky nemusejí mít
obavy z propojení s vybranou
rodinou. Pokud nastane situace,
kdy babičce rodina nevyhovuje
a naopak, nebo vznikne problém,
který společně neumějí řešit, jsou
tady pracovnice služby Trojlístek,
které jim pomohou obtížnou situaci řešit. Zájemkyně o roli náhradní
babičky se mohou hlásit pracovnicím služby Trojlístek prostřednictvím e-mailu: trojlistek@crsp.cz,
nebo na telefonu: 605 234 509.
Jediné, co budou náhradní babičky potřebovat pro zapojení do
služby, je platný výpis z rejstříku
trestů.



Mgr. Veronika Horehleďová,
vedoucí služby Trojlístek

Snížení výskytu domácího násilí si žádá pomoc všech, kterých se týká
Na základě mnohaletých zkušeností z praxe jsme vybudovali systém komplexní pomoci
obětem domácího a sexuálního
násilí a v roce 2007 jsme založili
organizaci Persefona. Našim
stěžejním cílem je neustále
upozorňovat širokou a odbornou veřejnost na problematiku
domácího násilí a samozřejmě
jeho výskyt skrze naše služby
snižovat.
Aktuální projekt Z labyrintu násilí
nám umožňuje řešit problematiku
domácího násilí ze všech stran.
Obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění
pomáháme překonat tíživou životní zkušenost a nalézt vhodnou
cestu především prostřednictvím
služeb poradenství. Po prvotním
zmapování situace se naše setkání zaměřují na sociální, právní
nebo psychologickou stránku
řešení problému. Klient si na
začátku stanoví cíl, k němuž mu
pracovníci pomáhají dojít. Během

spolupráce se soustředíme na
rozvinutí vlastních zdrojů a schopností klienta, aby byl připravený
čelit daným životním událostem.
Konzultace nabízíme také rodině,
přátelům a jiným blízkým osobám,
které chtějí pomoci někomu, kdo
tato příkoří zažívá. Poradenství
poskytujeme osobám starším 18
let osobně, telefonicky a e-mailem
v pracovní dny od 9 do 17 hodin.
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat na čísle: 737 834 345
a e-mailu: poradna@persefona.cz.
Směřování činností organizace
vychází z komplexního přístupu
k problematice násilí. Podle
našich dlouholetých zkušeností
je orientace pouze na pomoc obětem jednostranná. „Snaha o snížení výskytu domácího násilí ve
společnosti může být více efektivní, pracujeme-li se všemi jeho
aktéry. Proto také nabízíme terapie osobám, které mají potíže se
zvládáním agrese,“ vysvětlila ředitelka Persefony Mgr. Jitka Čechová.

Na první informační schůzce se
podrobněji seznámíme s klientovou situací a domluvíme se na
využití konkrétních služeb – individuální terapii, skupinové terapii
nebo poradenství. Všichni pracovníci se drží zásad, jako jsou
respekt, úcta, diskrétnost a klienta
berou takového, jaký je, neodsuzují ho a nesrovnávají.
V rámci poradenství se zaměřujeme hlavně na dobré zmapování
situace, podle něhož pomáháme
se základní orientací, např. v problematice vykázání, systému
sociálních dávek a dalších možnostech v případě ztráty bydlení
či zaměstnání.
Dále je otevřená možnost individuální terapie směřující ke zvládání násilného chování. Důležitou
roli hraje získání vhledu na vlastní
agresi a porozumění, proč tomu
tak je. Terapeut vede klienta k přijetí odpovědnosti za své chování
a podporuje ho ke změně. Společně pracují na tom, aby se agrese nestupňovala a klient se naučil

řešit spory konstruktivně, bez ubližování druhým. Pokud se terapeut
domnívá, že by práce ve skupině
lidí se stejným problémem byla
pro klienta přínosná, doporučí mu
skupinovou terapii. V konkrétních
případech a se svolením klienta
oslovíme s nabídkou spolupráce
také partnera, partnerku či jinou
osobu, které se problém násilí
dotýká.
Pro zájemce o terapie směřující
ke zvládání agrese – ženy a muže
starší 18 let, je k dispozici telefon:
731 442 731 a e-mail: bezpecnesouziti@persefona.cz.
Veškeré nabízené služby jsou
bezplatné a více informací o nich
a Persefoně můžete najít na webu
www.persefona.cz. Projekt Z labyrintu násilí podpořila Nadace
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Mgr. Pavlína Dočkalová,
Persefona o. s.
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Neziskové organizace

Eliška Bučková míří do nemocnic, doprovodí ji tam Anabell
Osvětové video s tematikou
poruch příjmu potravy a Českou Miss 2008 a modelkou Eliškou Bučkovou v hlavní roli z dílny Centra Anabell se bude
vysílat na osmatřiceti obrazovkách v šesti nemocničních zařízeních převážně v Brně. Centru
Anabell to formou daru zprostředkují společnosti The
Media a Hospital Media.

„V čekárnách u lékaře, v nemocnicích a na specializovaných pracovištích lidé čekají na svá
vyšetření nebo na svého blízkého, mají tak mnohdy časový
prostor zhlédnout krátký videopříspěvek a „zabavit se“. Můžeme
tak spojit dvě věci, pomůžeme
lidem v čekárnách strávit dlouhé
čekání a současně je informujeme o našich aktivitách. Navíc
jsme se dohodli, že většina zařízení bude blízká naší cílové skupině – jsou to gynekologická
pracoviště, porodnice nebo například dětská nemocnice,“ říká
ředitelka Centra Anabell Jana
Sladká.
Centrum Anabell a The Media
navazuje na spolupráci z přelomu
léta a podzimu 2014, kdy byl na
nemocničních obrazovkách pro-

mítán klip o nabídce služeb Centra
Anabell. Vidělo ho podle informací
společnosti na 150 tisíc lidí.
„V našem vysílání se snažíme
podporovat různé zajímavé
a smysluplné neziskové a obecně
prospěšné organizace. Centrum
Anabell má rozhodně co říct a moc
si jejich činnosti vážíme. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli jeho myšlenku a osvětu podpořit,“ vysvětluje
za The Media Ondřej Lidmila.
Klip s patronkou Centra Anabell
Eliškou Bučkovou vznikal od konce loňského roku kamerou dvojice
Noma Art a světlo světa spatřil
poprvé letos v červnu. Modelka
v něm velmi otevřeně hovoří
o svém setkání tváří v tvář s anorexií a varuje před nebezpečím
poruch příjmu potravy. Jako
východisko se nabízí pomocná
ruka odborníků z Centra Anabell.
Cílem videoklipu je zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách
příjmu potravy, upozornit na jejich
hrozbu, ale i ukázat, že jsou léčitelné a existuje z nich cesta ven.
„Sám jsem nevěděl, že Eliška
Bučková si něčím takovým prošla,“ přiznává Ondřej Lidmila.
„Myslím, že takto natočený klip,
ve kterém vystupuje známá osobnost a svěřuje se se svými intim-

ními záležitostmi, může pomoci
daleko více než jen pouhé letáčky
a obecné informace bez osobního příběhu. Silný příběh prodává!
Spot určitě pomůže medializaci
celé problematiky, stejně tak bude
dobrým edukativním prvkem,“
dodává obchodní manažer společnosti The Media.
Tříminutový videoklip bude v Dětské nemocnici Brno, v porodnici
na Obilním trhu, na poliklinice Bílý
dům či na gynekologii FN Ostrava
vysílán v průběhu října až prosince letošního roku. Za tu dobu
by ho mělo na 38 obrazovkách
shlédnout více jak 170 tisíc lidí.
První obrazovky v nemocnicích

odborníci z The Media osadili
před dvěma roky. Hlavním cílem
tohoto projektu je zlepšovat prostředí v nemocnicích a ve zdravotnických zařízeních. „Lidé
musejí čekat mnohdy dlouhé
hodiny na své ošetření či kontrolu
a často je to nepříjemné a frustrující. Z toho důvodu přicházíme
s obrazovkami, na kterých spravujeme pestré vysílání. To má za
úkol lidi bavit, vzdělávat a informovat,“ říká Ondřej Lidmila s tím,
že je v něm i omezený prostor pro
zviditelnění firem a podnikatelů.
Centrum Anabell rovněž usiluje
o vysílání klipu v rámci prevence
na základních a středních školách.

Sport

Cílem mmcité Brno je bezproblémové udržení v nejvyšší
basketbalové soutěži. Dál chce zařazovat do sestavy mladé hráče
Basketbalový tým mmcité Brno
vstupuje do nové sezóny Kooperativa Národní basketbalové ligy.
Mmcité Brno je provozováno
akciovou společností Basket
Brno, která funguje za účelem
systémového rozvoje mužského
basketbalu v Brně a Jihomoravském kraji. Basket Brno se aktivně
podílí na výchově mládeže, a proto aktivně spolupracuje a je těsně
spjat se spolkem VSCM Basket
Morava, který provozuje prvoligové mužstvo mužů a mládežnické
kategorie (U19, U17, U16, U15,
U14, U13, U12) pod názvem JBC
mmcité Brno.

Hlavními partnery pro sezónu
2015/2016 zůstávají i nadále statutární město Brno, Jihomoravský
kraj a titulární partner – společnost mmcité.
Před začátkem nové sezóny
došlo v klubu mmcité Brno k několika výrazným změnám. Z pozice
hlavního trenéra tým opustil Vladimír Paunovič, kterého nahradil
Tomáš Pětivlas, jež se do klubu
vrací po dvouleté pauze, kdy
s týmem Brna vybojoval postup
do nejvyšší české soutěže.
K obměně došlo také v hráčském
kádru, když mmcité opustili
Ondřej Šiška, Jakub Krakovič,
Petar Marič, Ondřej Dygrýn,
Michal Semerád a Jakub Jokl.
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Tým naopak posílil Michal Šotnar,
který přišel ze Svitav a měl by
nahradit Ondřeje Šišku na pozici
prvního rozehrávače. Mmcité
Brno může v nadcházející sezóně
počítat také s dvojicí amerických
hráčů Andellem Cumberbatchem
a Paulem Egwuonwem, který do
Brna přestoupil z týmu Glasgow
Rocks. Poslední posilou je zkušený pivot Ivo Prachař, který se
k týmu připojil po ukončeném
zahraničním angažmá v Rakousku.
Cílem mmcité Brno je pro sezónu
2015/2016 bezproblémové udržení v Kooperativa NBL. Tým se
bude v nadcházející sezóně držet
nastoleného konceptu, kterým je

postupné zařazování mladých
basketbalistů do mužského A –
týmu.
„Naše ambice jsou jasné,
v žádném případě se nechceme
účastnit baráže, která bude letos
ve stejném systému jako v loňské
sezoně. Pokud se budeme
úspěšně vyhýbat chvostu tabulky,
což je hlavním plánem, je při dvanácti účastnících soutěže na místě boj o osmičku pro play off,“
uvedl generální manažer Martin
Pavelec.



(red)

Sport

Český cyklokrosový pohár se pojede na konci listopadu také v Brně
V rámci dalšího ročníku českého cyklokrosového poháru Toi Toi Cup 2015/16 se
atraktivní cyklistická disciplína vrací na
této úrovni – po více než deseti letech –
do Brna.
Brněnské cyklokrosové klání se pojede
v sobotu 28. listopadu ve sportovním areálu

Historie cyklokrosu
Počátky cyklokrosu sahají do zimy roku
1901, kdy byl údajně, při procházce
sražen, v terénu projíždějícím cyklistou, tehdejší sekretář francouzského
cyklistického svazu Daniel Gousseau.
Tato příhoda mu vnukla myšlenku vzniku nové cyklistické disciplíny „Crosscyklo-pedestre“, tedy cyklistiku spojenou se sestupováním z kola, s přímým
dotykem s krajinou. Tento typ závodů
nazývaný „napříč krajinou“ či terénní
cyklistika se pak postupně začal
v Evropě zabydlovat. První národní
šampionát se jel ve Francii v roce 1902,
Belgičané ho uspořádali až o 8 let později, tedy v roce 1910. A pak následovali i další státy: Švýcarsko (1912),
Lucembursko (1923), Španělsko
(1929) a Itálie (1930). První velký mezinárodní cyklokrosový závod „Criterium
International de Cyclo – Cross –
Pedestre“, který se dnes také nazývá
„neoficiální mistrovství světa“, se jel

u Anthroposu a v jeho okolí. Jedná se o národní závod pro kategorie žáci, kadeti, kadetky,
junioři, ženy a o veřejný závod v kategorii Masters. Závod se pojede na okruhu v délce dva
a půl kilometru, převýšení trati je 63 m. Bližší
informace o akci je možné získat na webu
www.cyklokros.cz nebo na stránkách
www.sportprobrno.cz.

v Paříži v roce 1924. Premiérové
mistrovství světa se odehrálo v roce
1950 v Paříži. Prvním vítězem se stal
Jean Robic, vítěz Tour de France 1947.
V českých zemích se cyklokros objevil
již po první světové válce.V dubnu roku
1922 se v Praze uskutečnil první oficiální cyklokrosový závod na našem
území, pod názvem Erlebachův crosscountry, pořádala ho Česká unie velocipedistů a zpětně je vydáván za jakési
neoficiální mistrovství republiky.Tehdy
zvítězil František Kundert. Tehdejší
cyklokros měl podobu jízdy krajinou,
první závod startoval v Košířích a končil
v Šárce. Trať tehdy měřila 34 km. Premiéru absolvovalo 25 jezdců. První oficiální Mistrovství Československa
v cyklokrosu se uskutečnilo 15.června
1952 v Jihlavě. Konalo se v Březinových sadech a mělo podobu časovky.
Startovalo se ve dvacetisekundových
intervalech, okruh měřil 6,2 km a bylo
nutno ho zdolat čtyřikrát. Ze 49 účast-

Program:
10.00 hod.: ŽÁCI STARŠÍ (společně žáci starší
+ žáci mladší), KADETKY (společně kadetky
a žákyně)
10.45 hod.: KADETI
11.35 hod.: JUNIOŘI
12.30 hod.: ŽENY (ženy Elite a ženy do 23 let)
14.00 hod.: MASTERS
 (rob)

níků jich dokončilo závod 39, ostatní
po defektu vzdali. Vyhrál silničář Vlastimil Růžička, který ve své kariéře
vyhrál dvanáct etap Závodu míru, kde
navíc jednou skončil druhý a jednou
třetí v celkové klasifikaci.
Mezi nejúspěšnější a nejpopulárnější
české cyklokrosaře patří Radomír
Šimůnek st. a Zdeněk Štybar. Šimůnek
na domácích okruzích vybojoval celkem jedenáct medailí a se sedmi zlatými vévodí historickým tabulkám. Další
úspěchy přidal na světových šampionátech. Amatérským mistrem světa se
stal v roce 1983 v Birminghamu, o rok
později v nizozemském Ossu své zlato
obhájily, když v roce 1991 v nizozemském Gietenu vyhrál i mezi profesionály. Zdeněk Štybar, který se nyní
věnuje silniční cyklistice, je trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu v kategorii Elite (2010, 2011 a 2014), dvojnásobným mistrem světa v kategorii
do 23 let (2005 a 2006).

Materiál byl připraven s využitím informací z portálů www.roadcycling.cz,
www.mtbs.cz a www.idnes.cz

Toi Toi Cup 2015/2016
28. 9. 2015 – Slaný (C1)
3. 10. 2015 – Hlinsko (C2)
10. 10. 2015 – Milovice (C2)
11. 10. 2015 – Jičín – pouze ženy
a mládežnické kategorie
24. 10. 2015 – Trutnov – pouze ženy
a mládežnické kategorie
28. 10. 2015 – Tábor (C1)
31. 10. 2015 – Louny (C2)
14. 11. 2015 – Holé Vrchy (C2)
17. 11. 2015 – Uničov (C1)
28. 11. 2015 – Brno – pouze ženy
a mládežnické kategorie
5. 12. 2015 – Jabkenice – pouze
ženy a mládežnické kategorie
12. 12. 2015 – Mladá Boleslav (C2)
9. 1. 2016 – Kolín – Mistrovství ČR

Nočních 10 mil Brnem zvládli opět po roce nejrychleji Kučera a Fořtová
Vítězství v nočním běžeckém
závodě 5|10 mil Brnem obhájili
v sobotu 26. září v hlavní kategorii na 10 mil Martin Kučera
a Iveta Fořtová.
Závodník VSK Univerzita Brno
absolvoval oproti loňsku obměněnou trať vedoucí i Kasematy
hradu Špilberk, opraveným Zelným trhem nebo oběma radnicemi v čase 51:40. Nejrychlejší ženě
Ivetě Fořtové stačil k vítězství čas
1:04:16. „Byl jsem dost unavený
po mistrovství světa v běhu do
vrchu, tak jsem rád, že mi to
vůbec běželo. Závod jsem si tro-

chu zkomplikoval, když jsem
zabloudil a druhý Jirka Petr mě
několikrát doběhl. Atmosféra byla
ale super, večer se mi vždy dobře
běhá, a taky jsem se těšil konečně na pohodové závody doma
v Brně,“ řekl v cíli vítěz.
Z 937 registrovaných běžců jich
odstartovalo celkem 794 včetně 52
dětí, které si před hlavním závodem
vyzkoušely mílový resp. půlmílový
okruh. „S účastí jsme spokojeni,
běžci si pochvalovali novinky na
trati a celková atmosféra nočního
Brna opět nezklamala,“ hodnotil
druhý ročník závodu jeho ředitel
Aleš Čtvrtníček.

Celkem se do nočního běhu historickým centrem Brna zapojili
běžci z 19 zemí světa, desítky
diváků kolem trati viděly také
prvního v cíli závodu na 5 mil
Jakuba Procházku z Brna. Jeden
okruh nočním Brnem zvládl za
29 minut a 54 vteřin. O čtyři a půl
minuty za ním se v cílové rovince
na ulici Husova objevila Pavla Hlaváčková. „Vyzdvihl bych také
výkony všech rekreačních sportovců včetně těch z naší běžecké
skupiny BehejBrno.com. Trať
nepatří určitě k nejjednodušším,
ale věřím, že všechny hnala do
cíle právě celkově pohodová

atmosféra, o kterou se snažíme
na všech našich akcích tak, aby
si závodníci běhání s námi hlavně
užívali,“ dodal Čtvrtníček.
Noční závod historickým centrem
města 5|10 mil Brnem uspořádal
již podruhé spolek Maraton Brno,
který na 17. dubna 2016 plánuje
i čtvrtý ročník Brněnského půlmaratonu. Zájemci se na něj mohou
již nyní registrovat na webu
www.BehejBrno.com. Aktuálně
se pro běžce v Brně konají i pravidelné kolektivní tréninky a výběhy se skupinou.


(red)
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MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.
tel: 606 469 316, 547 225 340

Z našeho sortimentu Vám rádi zhotovíme H¢VOSZªOVEFMGIEOSìI dle Vašeho
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QEWSZ&-3OZEPMXÌZITèSZª^TèIìXMGO¾GLTVEW¢XIOXIPIG®^ÆIWO¾GLGLSZð
EWTSYWXYHEPì®GL

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

4IOEèWO¢&VRSWXèIH
1EVMI7XI]WOEPSZª&VRSöEFSZèIWO]
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www.dobrejspajz.cz

Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

