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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Mezi sedmi desítkami osobností, které na tomto místě a v rozhovoru uprostřed zpravodaje
už sedmým rokem představujeme, byli také tři
fotbalisté: Josef Masopust, Karel Kroupa a Petr
Švancara. Všichni prosluli svým nesporným
fotbalovým umem. Josef Masopust byl nejlepším hráčem Evropy a v Brně na něho nezapomeneme ani jako na trenéra, který před
sedmatřiceti lety přivedl Zbrojovku Brno k jedinému titulu mistra ligy. Jeho tehdejší svěřenec
Karel Kroupa byl vyhlášen zbrojováckým fotbalistou století a posledně jmenovaný pak
navíc proslul i schopností bavit diváky na hřišti
i mimo ně. Žádný z těchto borců však není
zapsán za svoje fotbalové počiny v České knize
rekordů. A žádný z nich se nevěnoval a nevěnuje výchově nejmladších talentů tak intenzivně a soustavně jako naše říjnová osobnost.
Nedávno mu bylo jednačtyřicet a jmenuje se
Patrik Holomek.
Pokračování na str. 15
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Během horkého léta prošla kontrolou všechna pítka. Už nyní se
chystají další – dvě jsou v provozu, instalace bude pokračovat na jaře
Z iniciativy vedení radnice městské části
Brno-střed proběhla během rekordně horkých letních dní kontrola veřejně přístupných pítek. A s předstihem vznikají nebo
se chystají další.

„Již během prázdnin jsme požádali správce
všech pítek o jejich kontrolu a případné seřízení. A také o umístění alespoň provizorních
informací o tom, že se jedná o pitnou vodu,“
řekl radní městské části Brno-střed pro kulturu, sport a turismus Petr Kalousek a dodal:
„Počítáme s tím, že během září budou osazeny nové decentní kovové cedulky s touto
informací, a to jak v češtině, tak v angličtině.“
„Po zkušenostech z letošního léta jsme urychlili i práce na instalaci dalších pítek – jedno
Zveme občany na
9. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

21. října 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.

právě přibylo na Kraví hoře v blízkosti jezírka
u konečné tramvaje, druhé se právě osazuje
na Moravském náměstí, s dalším počítáme
hned na jaře v parku na Obilním trhu. A do
budoucna chceme tímto sice drobným, ale
velmi potřebným mobiliářem vybavit všechny
významné brněnské parkové plochy,“ nastínila plány radnice místostarostka městské
části Brno-střed Mgr. Jasna Flamiková.
Na Kraví hoře vzniklo atypické hranaté pítko,
které má v dolní části misku pro psy. Využívá
stávající přípojku pro napájení jezírka, kam
je zaústěn i odvod přebytečné vody, součástí
je i šachta na uzavření a zazimování pítka.
Nejbližší okolí je provedeno z kamenné dlažby
identické s dlážděním okolí přilehlého altánku.
Také pítko na Moravském náměstí bude mít
v dolní části misku pro zvířata. Tento mobiliář
stojí na betonovém základě a je napojen v místě podpovrchového zázemí stávající kašny,
přebytečná voda je svedena do zasakovacího
prostoru. Nejbližší okolí je provedeno z kamenné dlažby z drobných kostek.
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Pítka se tak postupně vracejí do veřejného
prostoru a mohou plnit hned několik funkcí.
Časopis Živá místa, který vydává Nadace
Partnerství, v letošním březnovém čísle
k tomuto tématu uvádí: „Kromě toho, že jsou
pítka jedním z ekologicky i ekonomicky nejšetrnějších vodních zdrojů, může také jejich
obnova plnit roli jakéhosi stmelovatele místní
komunity, posilovat vazby a vztahy místních
občanů. Pro přespolní zase mohou být pítka
zajímavým turistickým cílem, najde-li se pro
konkrétní pítko poutavý příběh, který atraktivně odvypráví historii místa.“ „Velký význam
můžou mít pro psy, ale i pro ptactvo. Nedostatek vody ve městech, kde chybí přirozené vodní zdroje, pro ně může být velkým
problémem,“ doplňuje místostarostka Jasna
Flamiková a upozorňuje na další pasáž s časopisu: „Pítka jsou výrazně šetrnější k životnímu
prostředí, než třeba PET lahve. Výroba jedné
PET lahve rovná se 0,6 litru vody, 100 g ropy
a 80 g CO2 uvolněného do ovzduší. Ročně to
Pokračování na straně 14
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Školky přijaly
všechny děti
z Brna-střed

6
Kašna Parnas
prochází
údržbou

Radnice dál
spolupracuje
s Armádou spásy

Informace z radnice

Na Brně-střed byly do školek umístěny všechny děti z této městské části!
Až se začátkem nového školního roku jednoznačně skončily polemiky o počtu přijatých
dětí do mateřských škol. Závěr
je jednoznačný: na Brně-střed
byly do školek umístěny všechny děti z této městské části!

„Naše opakovaná ujištění, že
v našich mateřských školách
bude místo pro všechny děti
z městské části Brno-střed, které
budou přihlášeny, se ukázala jako
naprosto reálná a byla také
naplněna. Jsem tedy ráda, že se
prezentované obavy některých
kritiků z řad opozičních zastupitelů ukázaly jako neoprávněné,“
upozornila JUDr.Michaela Dumbrovská, 1. místostarostka městské
části Brno-střed.
Městská část Brno-střed se v roce
2015 jako poslední připojila k systému elektronické podpory zápisu
do mateřských škol. Ten zajišťuje,
vedle zcela relevantních údajů
o skutečném počtu přihlášených
a přijímaných dětí, především otevřenost a informovanost o průběhu přijímacího řízení. Administrován je Magistrátem města Brna
a jsou do něj zapojeny všechny
brněnské městské části.

„V uvedeném systému bylo pro
Brno-střed vypsáno 423 volných
míst a v prvním kole bylo na jednotlivé školky přijato 394 dětí,“
řekla místostarostka Dumbrovská. Volná místa pak byla postupně obsazována. V druhém kole
pak bylo nabízeno zhruba 160
míst. „Ještě v posledním prázdninovém týdnu jsme registrovali
velkou fluktuaci a zůstávalo 35
míst volných. Aktivním přístupem
ředitelek se je podařilo skoro
všechna zaplnit, a to i přesto, že
rodiče souběžně mnoho dětí na
poslední chvíli odhlásili,“ uvedla
Michaela Dumbrovská.

Jako velký problém vidí vedení
radnice městské části Brno-střed
mnohočetnost podaných přihlášek. „Systém elektronické podpory sice umožňuje zpětvzetí přihlášky, kterého třeba v prvním
kole využili rodiče více než šesti
set dětí, ale bohužel to zdaleka
nebyli všichni, kteří podali přihlášky na více školek. To bohužel znamená, že jsou místa zbytečně
dlouho blokována a uvolňují se
pozdě,“ popsala zkušenosti
místostarostka. Největší přetlak
opět zaznamenaly mateřské školy v nejužším centru Brna. Například Mateřská škola POD ŠPIL-

BERKEM na Údolní obdržela
dokonce 226 přihlášek a přijmout
mohla jen 24, zpětvzetí zde
bylo 68. „Toto číslo potom v rámci
celého systému velmi zkreslí počty nepřijatých dětí. Naopak mateřské školy na okrajích městské
části již v prvním kole přijímaly
i dvouleté děti, děti z jiných městských částí i mimobrněnské,“
upřesnila místostarostka Michaela Dumbrovská. Celkem bylo na
mateřských školách zřizovaných
městskou částí Brno-střed přijato
55 dvouletých dětí a 148 dětí
z jiných městských částí. „Je
samozřejmé, že děti z jiných
městských částí a mimobrněnští
byli přijati jen v případě, že šlo
buď o předškoláka nebo o místo
nebyl zájem mezi uchazeči z naší
městské části,“ uzavřela téma
Dumbrovská.
Městská část Brno-střed zřizuje
24 mateřských škol, z toho 19 jako
samostatné příspěvkové organizace, 5 funguje jako součásti
základních škol. Od školního roku
2015/2016 došlo i k navýšení celkové kapacity, a to v mateřské
škole Pšeník 18, a to o 24 míst.


Roman Burián

Rekonstrukce zastávky na Obilním trhu začala. Tram café je nereálné
Na konci srpna začala na Obilním trhu rekonstrukce chátrající funkcionalistické památky.
Opravu této unikátní stavby,
která je nemovitou kulturní
památkou, zajišťuje radnice
městské části Brno-střed za
finančního přispění statutárního města Brna.

„Zastávku opravujeme ve smyslu
jejího původního užívání, tedy
aby mohla sloužit jako přístřešek.
Plány předešlého vedení radnice
proměnit ji na kavárnu a zprovoznit i veřejná WC se ukázaly jako
nereálné. Jednak byl problém
s vodovodní a kanalizační přípojkou a jednak by z pohledu dnešních přísných norem prakticky
nešlo zprovoznit toalety, respektive ano, ale za cenu naprosto
neúměrných nákladů. Bohužel se
podcenila i kvalitní komunikace
s památkáři,“ popsal konečnou
plánovanou podobu i důvody, kte-

ré k rozhodnutí vedly, místostarosta městské části Brno-střed
Jiří Švachula.
Podle místostarosty budou původní konstrukce maximálně zachovány, obnovený přístřešek bude
přesně tvarově kopírovat původní
řešení. Vnější sokly budou opatřeny vrstvou pemrlovaného umělého kamene, skleněné výplně
budou z čirého bezpečnostního
skla a uvnitř se plánuje osazení
lavice z umělého kamene a obložení zadní stěny bílými skleněnými obkladačkami. Umělý kámen
poslouží i jako povrch podlahových stupňů. Celkové náklady na
rekonstrukci jsou vyčísleny na
1 618 508 Kč. „Na opravu se nám
vydařilo vyjednat investiční transfer devět set tisíc korun z Magistrátu města Brna,“ řekl Jiří Švachula a dodal: „V tomto
konkrétním případě platí více než
kdy jindy, že úplně přesně nevíme,
na co se během prací narazí.“
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Opravu a netradiční využití
původní zastávky navrhli v roce
2011 Tomáš Rusín a Ivan Wahla
z brněnského ateliéru RAW při
akci Městské zásahy Brno 2011.
O rok později tehdejší vedení radnice vyhlásilo anketu, v níž se
veřejnosti dotázalo, kterou variantu by preferovala – kromě Tram
café byla nabídnuta možnost
přístřešku a vznik informačního
místa pro rodiče s dětmi. V lednu
2014 pak Zastupitelstvo městské
části Brno-střed schválilo odkup
nemovitosti od Dopravního podniku města Brna za 39 550 Kč
a nabytí vlastnických práv ke zhotovené architektonické studii za
cenu 90 000 Kč. Stavebně-technický průzkum probíhal v polovině
loňského roku, v jeho průběhu byl
zjištěn havarijní stav objektu, což
vedlo k zamezení vstupu do prostor čekárny.
Čekárnu pouliční dráhy na Obilním trhu navrhl v roce 1926 archi-

tekt Oskar Poříska (1897–1982)
a o dva roky později byla postavena. Poříska je autorem i dalších
slavných veřejných záchodků
v Brně: vytvořil i dva podobné
záchodky pro dnešní Moravské
náměstí a také slavný Hříbek pro
náměstí Svobody. Mezi Pořískovy
stavby patří v Brně například dům
Convalaria na nároží ulic Veselé
a České či objekt Biskupského
gymnázia.
Park na Obilním trhu vznikl na
počátku 20. století. Předtím sloužil
jako cvičiště koní, důl na hlínu či
tržiště. Místo je ve správě městské
části Brno-střed. Jednak plní funkci pobytového parku a jednak jde
o důležitý pěší koridor od ulice
Úvoz směrem k ulicím Gorkého
a Veveří. V severní polovině parku
bylo radnicí vybudováno dětské
hřiště, které bylo v roce 2008
vybaveno herními prvky. K dalším
úpravám parku došlo v letech
2014 a 2015.  Roman Burián

Informace z radnice

První sezóna letního kina na nádvoří radnice byla úspěšná.
Během prázdnin přišlo přes 3 000 diváků
Celkem 3 170 diváků navštívilo
v premiérové sezóně 55 projekcí Letního kina Brno-střed. Na
nádvoří radnice největší brněnské městské části na Dominikánské ulici tak na každé
představení přišlo průměrně
57 diváků. Pořadatelé hodnotí
první ročník jako úspěšný
a zvažují jeho pokračování.

„Podařilo se nám zachránit unikátní projekt neziskového letního
kina, které muselo po šesti sezónách opustit koupaliště na Dobráku. Rozšířili jsme prázdninovou
kulturní nabídku v centru Brna
o kultivovanou a dramaturgicky
kvalitně připravenou filmovou scénu a oživili jsme nádherné, a přitom neprávem opomíjené radniční
nádvoří. Navíc se na jedno představení vybíralo pouze dobrovolné
vstupné, na jedno byl dokonce
vstup zcela zdarma,“ zhodnotil
spolupráci radnice se spolkem
Noční motýl starosta městské části
Brno-střed Martin Landa a doplnil:
„Kino hodnotím jako vydařený

nápad, který měl zcela jistě
úspěch a určitě budu prosazovat,
aby se projekce konaly i během
příštích letních prázdnin.“
„Přesun letního kina na nádvoří
radnice městské části Brno-střed
byl pro nás spojený s nutností překonat technická omezení plynoucí z prostorových dispozic
a vyrovnat se s rizikem větší konkurence, protože letních filmových projektů funguje v centru
města několik,“ řekla Monika Šimková ze spolupořádajícího spolku
Noční motýl. Podle ní se ale nakonec ukázalo, že místo bylo vybráno správně. „Výrazně k tomu přispěl vstřícný přístup vedení
radnice Brno-střed, které k projektu přistoupilo opravdu partnersky a vytvořilo pro kino skvělé
zázemí. Poloha v centru města
byla spíše výhodou, protože diváci si do kina našli cestu téměř
okamžitě. Navíc, díky jeho poloze,
přicházeli i turisté, kteří si při cestě
městem všimli, že se na nádvoří
radnice něco děje, a následně je
zaujal program. Přibylo také cizin-

ců žijících v Brně,“ uvedla Šimková.
Letní kino Brno-střed zahájilo provoz 7. července ve 20.00 vystoupením revivalové kapely The
Newmour Experience, na které
navázalo vystoupení žongléra
Martina Hostinského a ve 21.30
projekce snímku Toma Tykwera
Lola běží o život.Vstupné na zahajovací večer bylo dobrovolné. Sezónu zakončilo 30. srpna promítání
argentinského film Divoké historky.
Nejvíc návštěvníků přišlo na divácky úspěšné snímky letošní, případně loňské filmové sezóny a na filmy
ve kterých je obsažený humor,
i když se nemusí vždy jednat vysloveně o komedie. Rekordní byl film
Paola Sorrentina Velká nádhera
(144 lidí), více než stovka návštěvníků se sešla také u filmů Samba,
Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel, Nejvyšší nabídka a Divoké historky. Jako divácky vděčné
se ukázaly také filmy ze zlatého
fondu kinematografie, třeba filmová
klasika „Casablanca“ i sedmdesát
let od svého vzniku přitáhla osm

desítek diváků.Velmi pozitivní odezvu vyvolal u diváků cyklus dokumentů promítaný vždy v pondělí,
zejména české dokumenty Stále
spolu a Mallory. Některé filmy mají
tak vytrvalé fanoušky, že je neodradí ani nepřízeň počasí. I když plátno skrápěl silný déšť, diváci vydrželi
třeba u dokumentu Amy o vzestupech a pádech předčasně zesnulé
pěvecké hvězdy Amy Winehouse
nebo u thrilleru Zmizení. V srpnu
byl připraven příjemný bonus
v podobě projektu Das Sommer
Kino, který byl součástí oslav
10. výročí festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. V programu tak diváci našli výběr pěti
skvělých snímků z předchozích
ročníků festivalu za snížené vstupné 50 Kč. Příležitost k volnému
vstupu do kina měli diváci 28.srpna
v rámci akce Otevřená radnice.
Součástí celodenní akce zahrnující
prohlídky radnice, umělecká
vystoupení a otevření prostor na
Dominikánské ulici byla i večerní
projekce filmu Soul Kitchen.

Roman Burián

Kašna Parnas po téměř deseti letech prochází důkladnou obnovou
Kašna Parnas na Zelném trhu
prochází po téměř deseti letech
důkladnou obnovou, takzvanou rekonzervací. Práce začaly
na konci srpna.

„Obnovou projde hlavní kamenný
korpus v podobě skaliska,
sochařská výzdoba, kterou tvoří
pětice figur s atributy a žezly, vnější plochy nádrže, schodišťové
stupně, sokly s chrliči a také patníky kolem kašny – ty budou nově
zakotveny, dojde k předláždění
jejich okolí a k povrchové úpravě

řetězů,“ popsala plánované práce
Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed.
U kamenných prvků se bude jednat zejména o očištění povrchů
od nečistot, mikroflóry a případných nápisů, dále o revizi tmelů
a o lokální zpevnění kamene včetně opravy spárování. Obnova
kovových prvků znamená očištění
povrchu kartáčováním a obnovu
povrchové úpravy grafitovou černí.
Celkové náklady za zakázku
„Obnova kulturní památky –

rekonzervace kašny Parnas na
Zelném trhu“ činí 583 000 Kč bez
DPH, akce je zčásti financována
z účelového finančního příspěvku
ve výši 270 000 Kč od statutárního města Brna. Práce by měly
dodavatelské firmě S:LUKAS
s. r. o. trvat přibližně 2 měsíce.
Barokní kašna Parnas je nemovitou kulturní památkou. Její nádrž má půdorys šesticípé hvězdy,
samotná kašna symbolizuje jeskyni a je bohatě zdobena mnoha
alegorickými postavami či bájnými zvířaty. Postavena byla v letech

1690–1695 podle návrhu vídeňského architekta Jana Bernarda
Fischera z Erlachu. Stavbu řídil
jeho krajan Adam Tobiáš Kracker.
Na sochařské výzdobě se podílel
i brněnský sochař Antonín Riga.
Městská část Brno-střed má kromě Zelného trhu ve správě kašny
a fontány v parcích na Komenského náměstí, na Moravském
náměstí, na Kolišti (za Janáčkovým divadlem), na ulici Rooseveltova, na Obilním trhu a na nám.
28. října (Památník holocaustu).

Roman Burián
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Radnice městské části Brno-střed pomůže s propagací
zajímavých kulturních, neziskových a komunitních projektů
Baletní školka, filmový festival,
prezentace činnosti neziskových organizací, akce pro rodiče s dětmi, sportovní klání,
gastronomické projekty, přímé
přenosy z Metropolitní opery
v New Yorku – to vše bude
pomáhat propagovat radnice
městská část Brno-střed prostřednictvím citylight vitrín.

„Je to výsledkem naší výzvy pořadatelům a organizátorům, kteří
žádali radnici o záštitu nad svými
projekty. Kromě jiného jsme jim
také nabídli, že mohou k propagaci svých aktivit využít plochy
v citylight vitrínách, které má radnice k dispozici,“ představil další
formu podpory především kulturního, neziskového a komunitního
dění radní pro kulturu, sport
a turismus Petr Kalousek.
V prvním kole se sešlo 29 žádostí
od 25 subjektů. „Celkově požadovaly přes 1 300 ploch, což je
mnohonásobně více, než jaká je
vyhrazená kapacita. Přijímaly se
žádosti na období od začátku října do konce února příštího roku,

přičemž jsme měli k dispozici
necelé tři stovky plakátovacích
ploch,“ uvedl Petr Kalousek
a dodal: „Zájem byl velký, což
potvrzuje, že jsme snad nabídli
vítanou a užitečnou pomoc.“
Radnice městské části Brno-střed
má na základě smlouvy se společností euroAWK v citylight vitrínách každoročně bezplatně
k dispozici 36 stabilních ploch po
dobu 12 měsíců, u nichž se dá
měnit obsah vždy po měsíci.

A dále je možné obsadit místa
určená pro krátkodobé měsíční
využití. Tato kapacita se v průběhu
roku sčítá a je takto k dispozici
dalších 100 ploch pro obsazení
v trvání výlepu 1 měsíc. Postup
pro nabízení ploch schválila Rada
městské části Brno-střed, která
následně i schvalovala jejich přidělení. Mezi podmínkami pro
uchazeče je například i závazek
organizátora, že nebude využívat
takzvaný černý výlep.

Po právě ukončeném a vyhodnoceném úvodním kole se žádosti
o přidělení ploch v citylight vitrínách budou uzavírat 2x ročně,
ke dni 31. 12. na období od 1. 3.
do 31. 8 a ke dni 30. 6. na období
od 1. 9. do 28. 2. a kompletní
informace jsou k dispozici na
webových stránkách radnice
www.brno-stred.cz.


Roman Burián

Vedení radnice podporuje jízdu na kole jako běžnou součást
brněnské dopravy. Je nejen efektivní, ale i zdravá
Jízda na kole má být běžnou –
a bezpečnou – součástí brněnské dopravy. Rada městské
části Brno-střed proto přijala
návrhy prioritních opatření, která mají tento trend podporovat
a která vycházejí z doporučení
občanského sdružení Brno na
kole.

„K dispozici je celá řada nástrojů,
které mohou cyklistům pohyb po
městě usnadnit. Ať už jde o vyhrazené pruhy pro cyklisty, piktogramové
koridory,
podjezdy
a přejezdy nebo o zpřístupnění
některých doposud zapovězených lokalit,“ sdělila místostarostka městské části Brno-střed
Mgr. Jasna Flamiková.
„Konkrétně to znamená, že na
Křenové, Lidické a Benešově
bychom uvítali buď vyhrazené
pruhy pro cyklisty, nebo alespoň
piktogramové koridory, na něko-

lika dalších místech, což jsou ulice Za Divadlem, Jezuitská, Orlí,
Bratislavská, Výstavní, Resslova,
navrhujeme zřízení takzvaných
cykloobousměrek,“ řekl starosta
městské části Brno-střed Martin
Landa a doplnil další možnosti:
„Na Malinovského náměstí a na
Divadelní by mohl být podle našeho názoru vjezd cyklistům povolen po celý den.“
Rada městské části Brno-střed
také doporučuje zapracování
možných opatření do investičních
záměrů připravovaných z úrovně
statutárního města Brna, což se
týká ulic Štefánikova, Hlinky, Gorkého, Grohova, Údolní, Veveří,
Pekařská, Francouzská. „Vhodné
by byly též přejezdy cyklostezek
na Vídeňské a Renneské, ojediněle i legální možnost jízdy po
chodníku – například v části
Vídeňské. Dále zavedení Zón 30,
v nichž je prostřednictvím staveb-
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ně-technických opatření a dopravním značením omezena
maximální povolená rychlost, a to
v lokalitě Milady Horákové – Koliště – Cejl. A zajištění lepších průjezdů křižovatkami, což se týká
především Nových sadů,“ dodal
radní pro výstavbu a územní rozvoj Ing. arch. Petr Bořecký.
Podle místostarostky Jasny Flamikové má městská cyklistika spoustu výhod: „Je to lepší pro město
z hlediska objemu dopravy, méně
aut znamená méně zplodin a více
místa na silnicích, je to lepší a zdravější i pro samotné cyklisty – všichni, kdo kratší vzdálenosti zvládají
pěšky nebo na kole, mají pohyb,
který v dnešní době často chybí.“
Svým rozhodnutím Rada městské části Brno-střed reagovala na
výzvu Odboru dopravy Magistrátu
města Brna, který požádal všechny brněnské městské části o sdělení nejdůležitějších preferencí

opatření pro cyklistickou dopravu
z jejich pohledu. Podle sdělení
odboru dopravy je jedním z cílů
dopravní politiky města Brna podpora cyklodopravy, její rozvoj
a dosažení zvýšení jejího podílu
ve městě. Jako základní materiál
pro rozvoj cyklistické dopravy byl
zpracován v roce 2010 Generel
cyklistické dopravy ve městě
Brně. Město Brno podporuje
cyklistickou dopravu nejenom
naplňováním tohoto Generelu,
ale také rozpracováním cílů
a opatření Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR do
koncepčních a rozvojových materiálů města Brna. Město Brno se
hlásí k základnímu cíli této strategie – zpopularizovat jízdní kolo,
aby se opět stalo rovnocennou,
přirozenou a integrální součástí
dopravního systému ve městě –
především na kratší vzdálenosti.

Roman Burián
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Radnice hostila výstavu o norské humanitární organizaci
Putovní výstava „Nansenova
nadace – nečekaná záchrana
ze severu“ byla od 1. do 10. září
instalována v prostorách radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské 2. Hned první
den se v 18.30 navíc konala její
komentovaná prohlídka.
Malá expozice o pozapomenuté
norské nadaci, která pomohla
najít (dočasný) azyl mnoha Židům
z Rakouska a Československa,
chce připomenout, že vedle Sira
Nicolase Wintona působili na
našem území i další lidé, kteří

uměli odhadnout, v jak velkém
nebezpečí se ocitla jedna skupina
obyvatel, a s vynaložením velkého úsilí i finančních prostředků je
dokázali – alespoň na určitou
dobu – ochránit.
Fridtjof Nansen je u nás znám
především jako polárník, ačkoliv
jeho práce v oblasti lidských práv
je neméně významná. Nansen od
roku 1920 působil ve Společnosti
národů jako vrchní komisař pro
uprchlictví a v této funkci prosadil
tzv. Nansenův pas pro uprchlíky
bez státní příslušnosti. Angažoval
se mj. při řešení humanitární krize
za řecko-turecké války. Roku 1922
obdržel Nobelovu cenu za mír.
V jeho práci pokračoval i jeho syn,
architekt Odd Nansen, který roku
1937 založil Nansenhjelpen –
Nansenovu nadaci, jejímž posláním bylo zajištění norského azylu
židovským uprchlíkům. Veřejné
mínění i politická reprezentace
v Norsku nebyly přijímání uprchlíků příliš nakloněny. Židé měli až
do roku 1851 oficiálně zakázáno
se do Norska stěhovat a ještě
v roce 1930 čítala norská židovská obec pouze 1359 registrovaných členů. Židovští uprchlíci měli
situaci ztíženou, protože z pohledu norského státu se nejednalo
o politické uprchlíky.

Leif Ragnvald Konstad – vedoucí
vrchní pasové kanceláře norského ministerstva zahraničí – se
roku 1938 nechal slyšet, že „Norsko není žádný Přistěhovalcov“,
a jeho úředníci byli v posuzování
žádostí o udělení azylu velmi
přísní. Díky osobnímu nasazení
Odda Nansena (který sám kvůli
své odbojové činnosti posléze
prošel koncentračním táborem
Sachsenhausen) a jeho přátel se
nicméně podařilo do Norska
dostat téměř čtyřicet židovských
dětí a desítky dospělých, mezi

nimiž byli i Brňané Leo Eitinger,
bratři Otto a Hugo Eislerovi, pracovnice Ligy pro lidská práva Nora
Lustigová a další.
Výstavu připravil Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí s laskavou
podporou městyse Lomnice
a Skandinávského domu. Projekt
probíhá v rámci Roku smíření.
Autorkou textů je Eva Dohnálková. Za zapůjčení fotografií pořadatelé děkují HL-senteret a Thomasi Mautnerovi.

k užívání s novým školním
rokem.
V ZŠ Kotlářská je připravena
rekonstrukce střechy, která je
v havarijním stavu. Přepracováním rozpočtu a výběrovým řízením byla snížena cena téměř
o polovinu celé zakázky. Opravy
měly začít už v létě, ale díky souběhu rekonstrukce hřiště se
posunou na jaro příštího roku.
Největší školou v naší městské
části je ZŠ na Bakalově nábřeží.
Její kapacita nestačí. V této době
je aktuální stavba jejího gymnastického sálu. Původní projekt
počítal s cenou 2,7 milionu,
během dalších příprav však
narostla na dvojnásobek…
Místostarosta Jiří Švachula jej
proto nechal začátkem tohoto
roku kriticky přehodnotit a ukázalo se, že cenu lze bez újmy na
kvalitě snížit o 1,8 milionu! Zho-

tovitel stavby už finišuje a na
konci září by měl předat gymnastický sál k užívání.
Nejnovější připravovanou akcí
je rekonstrukce tělocvičny na ZŠ
náměstí 28. října. Magistrát
v minulých týdnech přidělil peníze díky připravenému projektu
a nyní probíhá kontrola projektové dokumentace s cílem nalézt
možné úspory.
„V době letních prázdnin jsme
ještě vyměnili okna a provedli
zateplení MŠ Vídeňská a zvládli
drobné opravy na dalších školských budovách. V neposlední
řadě jsme vyřešili několik havarijních stavů ve školských zařízeních zřizovaných naší městskou částí,“ končí svůj výklad
David Aleš.



(rob)

Ve školách začíná budoucnost
Ano, na úrovni škol a jejich
vybavení nám velice záleží, ale
právě proto nemůžeme utrácet
bez dobrého rozmyslu. Radní
městské části Brno-střed spolu s odborem školství, sportu,
kultury a mládeže a s odborem
investičním a správy bytových
domů postupně procházejí
všechny připravené projekty
oprav a rekonstrukcí a hledají
možnosti úspor. A nalézají?
Na to jsem se ptal předsedy
Komise pro školství Rady
městské části Brno-střed
Davida Aleše.
Jedním z prvních výsledků je
úspora 300 000 Kč při rekonstrukci podlahy tělocvičny
v základní škole Husova, v její
mateřské budově. Projekt řídí
odbor investic, který po projednání věci s ředitelem ZŠ

Mgr. Romanem Tlustošem
navrhnul změnu – namísto
původně plánovaných parket
bude použit umělý povrch. Tělocvična bude rekonstruována
v příštím roce.
Tatáž škola působí také v budově
na Rašínově ulici, kam zatéká
střechou. Plachty na balustrádách signalizují jejich havarijní
stav i kolemjdoucím, nejen rodičům žáků. „Opravovat efektivně
znamená spravit současně střechu i balustrády, už jen proto,
aby se lešení nemuselo stavět
dvakrát. Na opravu střechy jsme
dostali finance z magistrátu, teď
hledáme finance na opravu balustrád,“ uvádí David Aleš.
ZŠ Husova dostala novou učebnu fyziky a chemie, která je kompletně zrekonstruovaná, má
novou podlahu, rozvody vody
a nový nábytek. Žáci ji dostali



Miroslav Sedláček
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Radnice rozšiřuje spolupráci s Armádou spásy
Počet obyvatel domu na adrese
Bratislavská 40 se rozšiřuje.
Bývalé holobyty procházejí
postupnou rekonstrukcí a stěhují se do nich lidé bez domova.
Bydlení zde ve spolupráci
s radnicí zabezpečuje brněnská pobočka Armády spásy.
Ta je pronajímá lidem v nouzi,
s nimiž dlouhodobě pracuje na
zlepšení jejich životní situace.
Celá akce započala na konci
minulého roku, kdy bylo pilotně
pronajato celkem sedm místností
ve třetím podlaží. Velmi rychle si
našly své obyvatele z řad klientů
Armády spásy a to i přesto, že na

ně nečeká žádný luxus. Bydlení
v pavlačovém domě obnáší společnou kuchyni i sociální zařízení,
které sdílejí všichni nájemníci na
patře. Ti si přesto nestěžují. Pro
mnohé z nich se jedná po dlouhé
době o první stabilní samostatné
bydlení s nezbytným soukromím.
A toho si váží. Za bezmála rok
existence programu opustil byt
pouze jeden nájemce, který se
odstěhoval mimo Brno.
Na základě dosavadních zkušeností dochází k rozšiřování spolupráce. V září převzala Armáda
spásy dalších čtrnáct jednotek ve
dvou podlažích. Vedle jednotlivců
zde bydlení najdou i partnerské

dvojice, které by například v azylových domech musely bydlet
odděleně. „Pokud se program
i nadále osvědčí, nabízí se možnosti rozšíření o další dvě podlaží.
Ve výsledku tak může tento dům
nabídnout bydlení několika desítkám lidí, kteří by jen velice těžko
hledali jiné bydlení,“ říká radní pro
sociální oblast David Oplatek
a dodává: „Navíc věřím, že pro
řadu z nich to může být odrazový
můstek ke standardnímu bydlení.
Jsem rád, že zde můžeme pokračovat v projektu, který odstartovalo už předchozí vedení radnice.“ Vypadá to, že po letech
hledání se problémovému domu

daří najít nový smysl s potřebným
a udržitelným využitím.
Spolupráce mezi městskou částí
a Armádou spásy probíhá na
základě smlouvy. Nájemné platí
radnici přímo Armáda spásy, která dále místa na Bratislavské pronajímá. Náklady na opravu
čtrnácti jednotek, které jsou nově
v rámci projektu využity, činí necelý 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 David Oplatek.
 (rob)

V městské části Brno-střed fungují tři sběrná střediska odpadu
Sběrná střediska odpadu se
v městské části Brno-střed
nacházejí na ulicích Plynárenská, Veveří a Vídeňská. Pro
nepodnikatelské subjekty, tedy
pro občany, není odevzdání většiny odpadu zpoplatněno. Zpoplatněno je pouze odložení
pneumatik, pneumatik s diskem z osobního vozu a směsi
nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických
výrobků.
SSO Plynárenská (na bývalém
parkovišti za Mosilanou)
Provozní doba: út–so 9.00–13.00
a 14.00–18.00 hod.
Kontakt: tel. – 606 961 777
SSO Veveří
Provozní doba: út–so 9.00–13.00
a 14.00–18.00 hod.
Kontakt: tel. – 604 431 359
SSO Vídeňská – Jílová
Provozní doba: po 14.00–18.00,
út–pá 9.00–13.00 a 14.00–18.00
hod., so 8.00–12.00
Kontakt: tel. – 728 864 669
Obyvatelé Brna mohou samozřejmě využít jakékoliv z 37 sběrných středisek odpadu v rámci
města Brna, všechna je provozuje
statutární město Brno zastoupené Odborem životního prostředí.
Všechna sběrná střediska přijímají
• objemné odpady spalitelné
(např. nábytek, kuchyňské linky,
zahradní nábytek, pérové i moli-

•

•

•

•

•

•

•

tanové matrace, peřiny, deky,
znečistěný papír, vazby knih,
textilní výrobky, tašky, drcený
molitan, dřevěné desky, trámy,
dřevotřískové desky, dřevěná či
plastová obložení, věšáky)
objemné nespalitelné odpady
(např. PVC, linoleum, tvrdé
sanitární plasty typu novodurové trubky, WC sedací prkénko,
WC nádržka, plastové okapy
a svody, zrcadla). Je jednoznačným záměrem z hlediska legislativy i provozní ekonomiky
upřednostňovat energetické
využití ve spalovně před skládkováním.
směsný plast (např. PET lahve,
plastové nádoby od pracích
prášků či aviváží, obaly od šamponů a mýdel, sáčky, tašky, fólie,
plastové kelímky a krabičky od
potravin)
papír (např. časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy
(bez pevné vazby), sešity, krabice, lepenka, karton, papírové
obaly)
hliníkové nápojové obaly (např.
plechovky od piv, nealkoholických a energetických nápojů)
kompozitní obaly (např. tetrapack, kombipack tj. krabice od
džusů, mléka, vína)
sklo bílé i barevné (např. láhve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin,
rozbité skleničky, tabulové sklo
z oken a ze dveří, ze stolů)
polystyren
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• nebezpečné odpady (např.
kyseliny, zásady, rozpouštědla,
pesticidy, barvy, motorové oleje,
výrobky s obsahem rtuti)
• kovy
• bioodpad z domácnosti: celé
kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky
z brambor, okurek a ostatní
zeleniny, bioodpad ze zahrady:
listí, tráva, plevel, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma,
větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.
• použité jedlé oleje, které
mohou občané odevzdat
v každém sběrném středisku
odpadů, kde je pro tento účel
umístěna černá plastová
popelnice s nálepkou označující, že jde o nádobu určenou
k odkládání olejů z domácnosti; podmínkou odběru je, aby
byl olej v uzavíratelném obalu
například v PET láhvi, uzavřené sklenici, uzavřeném kbelíku
nebo kanystru; snahou je
umožnit občanům ekologické
nakládání s použitými rostlinnými oleji, protože jejich vylévání do dřezů či toalet výrazně
znečišťuje odpadní potrubí,
následně systém kanalizace
a v konečném důsledku může
způsobovat nižší účinnost čis-

tiček odpadních vod tím, že
nadnáší aktivní kal.
Na všech sběrných střediscích je
zdarma zajišťován zpětný odběr
elektrozařízení (např. chladničky,
sporáky, myčky, fény, kalkulačky,
klávesnice, PC, monitory, TV,
mixéry) zářivek, úsporek, baterií
a autobaterií.
Veškeré výše uvedené odpady
i zpětný odběr elektrozařízení
přijímáme pouze od občanů,
a to zdarma!
Stavební odpady a pneumatiky
je možno za poplatek odevzdat
na vybraných sběrných střediscích, nyní se jedná o tato: J. Faimonové, Jana Svobody, Košuličova, Mikulčická, Oblá, Páteřní,
Plástky, Pod Kopcem, Sladovnická, Ukrajinská a snahou města je
po splnění legislativních podmínek rozšířit odběr suti i na další
sběrná střediska.
Připomínky, náměty či pochvaly
k provozu sběrných středisek
odpadu je možné směřovat na
e-maily:
sberna.strediska@brno.cz nebo
ozp@brno.cz, na tel. čísla:
542 174 574 nebo 542 174 552,
případně na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno.


(rob)
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Odbor sociální a zdravotní zve na Den otevřených dveří
pečovatelské služby a centra denních služeb na ulici Lipová

Odbor sociální a zdravotní
ÚMČ Brno-střed zve na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pečovatelské služby a centra denních
služeb MČ Brno-střed na ulici
Lipová 31, který se koná ve
středu 7. října 2015 od 9.00 do
17.00 hod.
Pracovníci pečovatelské služby
a centra denních služeb poskytnou zájemcům a jejich rodinným
příslušníkům informace o poskytovaných službách, včetně možnosti prohlídky prostor tohoto
sociálního zařízení.

Centrum denních služeb
Posláním centra denních služeb
(dále jen CDS) je nabízet podporu
a pomoc osobám, které v důsledku věku nebo zdravotního stavu
nechtějí nebo nemohou být sami
doma. Prostřednictvím aktivizačních činností je podporována
jejich psychická a fyzická kondice
a jsou zapojení do společenského
života nejen svých vrstevníků, ale
i ostatních lidí. Zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím probíhá formou výletů,
výstav, návštěv kulturních akcí
apod. Smyslem aktivizace je tedy
podporovat takové procesy,
jejichž výsledkem je snížení závislosti a vyšší míra samostatnosti. Podpora a pomoc vychází
z individuálních potřeb uživatele,
respektuje a zachovává důstojný
život. Cílem služby je umožnit
pobyt v příjemném prostředí
a využít tak individuálně vzdělávacích a aktivizačních činností,

které podporují a vedou k udržení
vlastní soběstačnosti.
Centrum denních služeb se
nachází v prvním patře budovy
pečovatelské služby na Lipové 31,
kde je k dispozici šatna, jídelna,
kuchyňka, společenská místnost,
pracovna a terasa s výhledem na
zahradu.
Uživatelé tak mají možnost se
každodenně setkávat se svými
vrstevníky, udržovat kontakt se
společenským prostředím, podílet se na společenském životě tak,
aby nepociťovali osamění. Uživatelé mají možnost využít péče ve
středisku osobní hygieny (koupel,
péče o vlasy a nehty). Mezi jednotlivými aktivitami mohou uživatelé odpočívat ve společenské
místnosti nebo v letních měsících
na terase. Uživatelé do CDS
docházejí sami nebo mohou
využít dovoz a odvoz autem pečovatelské služby. Možnost stravo-

vání je zajištěna formou dovozu
obědů ze Školní jídelny Nádvorní 1, příspěvkové organizace,
nebo z vlastních zdrojů. Přípravu
a podání jídla a pití během dne
včetně oběda zajišťuje pracovnice
CDS.
Uživatelé mohou trávit svůj čas
v centru denních služeb v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod.

Pečovatelská služba
Pracoviště pečovatelské služby sídlí ve stejné budově na
adrese Lipová 31. Jeho služeb
mohou využívat jak klienti centra denních služeb, tak i ostatní
zájemci, kterým je služba
poskytována v domácím prostředí.
Pečovatelská služba poskytuje
své služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení,

jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Do cílové skupiny patří senioři, lidé se zdravotním postižením a rodiny s trojčaty
a vícerčaty do 4 let věku.
Na Lipové mohou zájemci využít
pomoci při osobní hygieně, jedná
se o pomoc při celkové koupeli
včetně mytí vlasů, pomoc při ošetření nohou nebo přítomnost pracovnice jako dohled při celkové
koupeli. Na pracovišti je zajištěn
bezbariérový přístup a kompenzační pomůcky (zvedák, protiskluzové podložky, sedačka do vany,
do sprchy atd.). Dále praní a žehlení prádla. Pracovníci pečovatelské
služby přebírají prádlo od uživatelů v jejich domácnostech po
předchozí domluvě. Vyprané
a vyžehlené prádlo je odvezeno
zpět uživatelům, dodací lhůta je
1 týden. Prací prostředky poskytuje pečovatelská služba.
V domácnosti jsou pečovatelskou službou poskytovány tyto
úkony:
Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Bližší informace je možné získat
u sociálních pracovnic na tel.
543 212 702, 542 526 129,
542 526 127 nebo u vedoucí
pečovatelské služby a centra denních služeb na tel. 543 217 445,
542 526 335.

(rob)
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Byty už nebudou opravovat jen nájemci, ale především radnice
Průběžně až deset bytů měsíčně by nově mělo být opraveno
díky změně přístupu v péči
o fond, který má ve správě
městská část Brno-střed.

„Namísto přidělování bytů na
opravu vlastním nákladem
začnou radnice a jí zřizovaná
správcovská organizace přednostně provádět práce samy.
Navíc při jejich plánování i realizaci zohlední stavebně technický
stav celého domu. Bude to ve většině rychlejší a efektivnější,“
popsal základy nového postupu
místostarosta městské části
Brno-střed Jiří Švachula a dodal:
„Opravy vlastním nákladem ale
zcela nevylučujeme, existují specifické případy, kdy bude vhodnější využít tento způsob péče
o nám svěřený majetek.“
Novým způsobem už Správa
nemovitostí městské části Brno-střed, což je příspěvková organizace zřizovaná radnicí, opravuje

byty od července – momentálně
byly dokončeny práce na prvních
9 bytech. Odbor investiční a správy bytových domů souběžně
zahájil mapování neobsazených
bytových jednotek vhodných
k opravě. „V současné době je
rozpracována zjednodušená projektová dokumentace pro pět
bytů, která bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací. Dále je na profilu
zadavatele zveřejněna zakázka
na přípravu dokumentace pro dalších patnáct jednotek,“ představil
rozjezd projektu místostarosta
Švachula.
Oba zadavatelé oprav, tedy správa nemovitostí i investiční odbor,
se při opravách bytů řídí stejnou
koncepcí úrovně oprav, která
v sobě zohledňuje jak lokalitu, ve
které se bytová jednotka nachází,
tak i úroveň odpovídající současným standardům. Je samozřejmostí, že prováděné opravy
rovněž zohledňují i celkový stav

domu a zejména společné sítě
jako jsou např. rozvody ZTI, plyny
a elektroinstalace. Ty vycházejí
z koncepce celkové opravy domu
jako celku a nebude problém na
takto provedené opravy navázat.
Přidělování bytových jednotek na
opravu vlastním nákladem nájemce omezila Rada městské části
Brno-střed v polovině roku. Tento
původní systém umožňoval přidělit nájemci byt ve špatném technickém stavu, který si odstraňuje
na svoje náklady a následně je
umořuje v nájmu. „Tato metoda
s sebou přináší spoustu sporných
momentů, problémů a nejasností.
Před zahájením prací se velmi
obtížně určoval budoucí rozsah
oprav a jejich přesná hodnota,
tedy částka určená k umoření.
V mnoha případech tak docházelo k postupnému navyšování rozsahu a ceny, tím logicky
i k prodlužování termínu ukončení. Celý proces byl provázen ne
vždy jednoduchým prokazováním

skutečně provedených úkonů
a úřad ani správce nebyli schopni
– vzhledem k množství bytů – provádět pravidelnou a detailní kontrolu postupu prací ve všech
opravovaných bytech,“ uvedl Jiří
Švachula a doplnil: „Pro úřad takovéto rozdíly znamenaly vyžádání
odborného posudku ze strany
kvalifikovaných soudních znalců.
Ti se ve většině případů neztotožnili s cenou deklarovanou nájemcem jako stavebníkem. Opravy
rovněž ve většině případů nebraly
v potaz stavebně technický stav
jednotlivých domů a prováděné
opravy nadřazovaly stavební práce na bytové jednotce nad plánovanými opravami na společných
částech domu.“ Podle místostarosty tak docházelo k technickým
problémům, které se budou
v budoucnu při rekonstrukci daného domu velice těžko zapracovávat do projektové dokumentace
bez zásahu do takto opravených
bytů.
 Roman Burián

Pozvánka na veřejná projednání úprav veřejného prostoru
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.
5. října, v 17.30 hod. – Vnitroblok Křídlovická/Zahradnická
Prodiskutování možných úprav vnitrobloku. Setkání proběhne na ZŠ a MŠ
Křídlovická.

14. října, v 17.30 hod. – Park na ulici
Dvorského
Projednání úprav a revitalizace parku
proběhne ve firmě BKOM, a. s., Renneská třída 1a.
19. října, 17.30 hod. – Možné úpravy
na ulici Křídlovická
Setkání se bude týkat okolí domů
č. o. 54–80 (pouze sudá čísla) a uskuteční se v ZŠ a MŠ Křídlovická 30b.
4. listopadu, 17.30 hod. – Úpravy parku mezi ulicemi Veletržní a Výstavní
Projednání záměru na úpravy a revitalizaci parku (nejedná se o řešení par-

kových úprav celého Mendlova náměstí). Setkání se uskuteční v konferenční
místnosti v Restaurantu Mitrovski na
Veletržní 13.
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.

trobloku. Setkání navazuje na říjnové
setkání, proběhne na ZŠ a MŠ Křídlovická.

18. listopadu, v 17.30 hod. – Vnitroblok
Křídlovická/Zahradnická



Prodiskutování navržených úprav vni-

Podrobnosti či pozvání na další akce
sledujte na facebookovém profilu a na
webových stránkách radnice městské
části Brna-střed. Informace podá Marta
Vojáčková, tel.: 542 526 341.
Těšíme se na setkání.
Jasna Flamiková,
místostarostka
městské části Brno-střed

Ohlasy

Školní rok začal aneb Malé zamyšlení nad obsahem vzdělávání
Každý si určitě občas klade otázku: „Co má smysl se učit?“
a „Proč se to vlastně učit?“.
V dnešním světě moderních
informačních technologií není
jednoduché na ni odpovědět.
Všechno máme na dosah ruky
na internetu. Motivace k pamětnímu učení informací tak pochopitelně klesá.
Nicméně jedno se nemění. Musí-

me umět MYSLET! Tedy, jinými slovy: UČME se především MYSLET!
Tuto jednoduchou skutečnost si
lidé uvědomovali již ve středověku,
když jako základní vlastnost člověka charakterizovali jako schopnost myslet. Na Gymnáziu Brno,
Vídeňská často diskutujeme
o motivaci k učení, o tom co a kdy
učit. Mimo jiné jsme dospěli k závěru, že stěžejním předmětem našeho snažení musí být matematika,
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protože právě ona je jedinou disciplínou lidského vědění, která se
zaměřuje čistě a téměř výlučně na
výuku procesu myšlení. Matematické vztahy a rovnice jsou myšlenkové postupy. Naše gymnázium si
klade za cíl rozvíjet dovednosti
myšlení ve všech oblastech. Chceme, aby naši studenti uměli analyticky a synteticky usuzovat, logicky
nesporně argumentovali, zkrátka,
aby se jako maturanti stali skutečně

MYSLÍCÍMI LIDMI. Nebojme se
tedy studovat matematiku a matematické vědy. Berme je jako základ
svého vzdělání. Podporujeme její
výuky na všech stupních škol.
Matematika nám pomůže k úspěšnému zvládnutí všech ostatních
předmětů a oborů lidských profesí.

Mgr. Jindřich Svoboda,
Gymnázium Brno, Vídeňská,
příspěvková organizace

Názory zastupitelů

Jak má pan Závodský rád pejskaře
Zastupitel Martin
Říha s odstupem
mnoha měsíců
reagoval v minulém Zpravodaji
na můj facebookový příspěvek
z ledna 2015, kde
jsem se pozastavil nad jeho ideou
zasílat všem majitelům psů každé
čtvrtletí poštou sáčky na exkrementy. Nápad možná dobrý na
získání „politických“ bodů, ale
nedomyšlený.
Odbor životního prostředí (OŽP)
má jasná fakta. K 31. 12. 2014 bylo
na Brno-střed přihlášených
k poplatku celkem 2 720 psů, přičemž odhadují, že plátců je cca
dva a půl tisíce. Pokud bychom
tedy každý kvartál rozposílávali
2 500 zásilek, dali bychom za to
jen na poštovném minimálně
130 000 Kč – známky by tedy spotřebovaly desetinu z vybraného
poplatku. Stranou bychom neměli
nechávat ani to, jak by odbor
se čtrnácti lidmi – vedle své obvyklé činnosti – každé tři měsíce kompletoval dva a půl tisíce obálek.
Přitom už dnes si může každý
poplatník roli s trhacími sáčky
vyzvednout. Bavme se tedy
o tom, zda „sáčkovou“ dotaci

navýšit, nebo oslovit OŽP, aby více
dohlížel na to, že nově instalované
koše budou mít i „výbavu“ na pytlíky. Tam mi (ne nesprávně) daný
odbor oponoval, že stačí jeden
vandal a hned máme co chvíli všude sáčky nepěkně poházeny.
Na základě dobrých zkušeností
(nejen) z Nového Lískovce jsem
zmínil, že by nebylo špatné, aby
se pořídil komunální vysavač –
aktuálně to vypadá, že by to mělo
být v podmínkách výběrového řízení pro uchazeče na úklid v naší
městské části (i zde máme na mysli
úspory: jednorázové náklady na
jeho pořízení bychom přenesli na
dodavatele služby, kteří si je mohou
rozvrhnout do delšího období
a navíc jej využívat i ve vztahu
k jiným zadavatelům). Je to bezpochyby vhodné doplnění, když
někteří – i kdyby dostali sáčků
dostatek – stejně by exkrementy
bohužel neuklízeli. Městská část
(aby uspořila) aktuálně využívá na
tento úklid také institut veřejně
prospěšných prací. Tedy, i kdybychom si pořídili vysavač, pak by
ani jeho obsluha nebyla „vícenákladem“, kdyby někdo v rámci VPP
dané zařízení ovládal.
A závěrem: nebráním se relevantní diskusi, i když tu by měl

Fenka Dixie a zastupitel Závodský zdraví zastupitele Říhu
pan zastupitel Říha směřovat na vedení radnice nebo
stejně jako třeba i vy, pokud máte námět, na OŽP
(hrncir@stred.brno.cz). Není lehká věcná debata s někým, kdo
o vás mluví nepravdu už v nadpisu svého příspěvku. Takže mu
odpovím: pejskaři mi nevadí
(dokonce na podnět jednoho
z nich řeším pilotní umístění psích
pisoárů nebo jsem se zasazoval
o nezmenšení psího výběhu na
Kraví hoře), vadí mi ti neodpovědní a na ty „pošleme“ vysavač ☺.
Vážným problémem městské části a jeho občanů je několikamilionový schodek, kde se nedostává

peněz na záslužnou činnost
Odboru životního prostředí (pod
nějž spadá i to zmiňované kropení), zanechaný zde minulým
vedením radnice, a ten zastupitel
Říha bohužel neřeší. Je smutné,
že si zato najde čas se „navézt“
negativně do cyklistů, kteří podle
něj nic neplatí a přesto jsou jim
stavěny cyklostezky apod. Obávám se, aby příště na mušce
zastupitele Říhy neskončili i chodci – neodvádějí žádné poplatky,
a přesto jim město staví a čistí
chodníky či zřizuje přechody.

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

Zastupitelé a další členové stran a hnutí by měli pomoci chudým dětem
Na podzim loňského roku se
mezi členy našeho hnutí, zejména mezi členy
místních organizací v Brně-střed a v Králově
Poli, začala šířit výzva Ing. Karin
Karasové, dnešní starostky Králova Pole, abychom se stali pat-

rony chudých dětí. Zpočátku šlo
pouze o děti v azylovém domově
sv. Markéty na Staňkově ulici, který poskytuje ubytování matkám
samoživitelkám v mimořádně
obtížné sociální situaci, později
se záběr rozšířil.
Finanční příspěvky cca 600 Kč
měsíčně mají zcela konkrétní
podobu – dítěti jsou zaplaceny
každý měsíc obědy ve školní jídel-

ně. Začátkem září byla v neoficiálním přehledu zařazena zhruba
dvacítka žáků brněnských základních škol od první až po devátou
třídu. Někteří z dárců přispívají
tímto způsobem více dětem.
Obracím se k ostatním politickým
subjektům v Brně, aby se připojily
k této aktivitě a pomohly tak alespoň některým z těch nejpotřebnějších. S dotazy a nabídkami se

v Brně-střed obracejte prosím přímo na mě, tedy na e-mail
ales@zastupitel.stred.brno.cz.

klad neexistuje služba návštěvní
pohotovostní služby – podle sdělení Odboru zdraví MMB by stála
cca 1,2–1,5 milionu ročně… Takže až půjdete v zuboženém stavu
(třeba s 40° horečkou či zlomenou
rukou) na pohotovost (v Brně

máme jednu jedinou v ÚN pro
400 000 lidí), tak si vzpomeňte,
že půlka světa nás prý zná díky
GP – to vás jistě potěší.



David Aleš,
zastupitel MČ Brno-střed
za ANO 2011
a předseda Komise pro školství
Rady MČ Brno-střed

Ohlasy

Dvě poznámky k GP Brno
Město Brno (jehož je naše krásná MČ nedílnou a významnou
součástí) i nadále uvažuje
o podpoře pro soukromou
akci – GP Brno.
První poznámka: myslím, že

z veřejných peněz by měly být
podporovány zejména zdraví prospěšné aktivity. Ještě jsem nezažil, že by nějaký lékař pacientovi
doporučil – musíte více (a rychleji)
jezdit na motorce.
Poznámka druhá: v Brně napří-


Petr Kolman,
právník a občan MČ Brno-střed
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Stalo se v městské části

Radnice se otevřela lidem

Poslední srpnový pátek se
v rámci akce Otevřená radnice
mohla široká veřejnost úplně
poprvé podívat do nejzapadlejších koutů budovy úřadu.
V rámci komentovaných prohlídek
mohli návštěvníci vidět jak místnost Rady městské části nebo

pracovnu starosty, tak i půdy, sklepy a „rajskou zahradu“ ukrytou
mezi magistrátem a radnicí. K radnici se připojily i další podniky
z Dominikánské ulice, které nabízely například osvěžující drinky
nebo kávu do postele. Mladí umělci pak přímo před zraky kolemjdoucích vytvářeli obrazy, které se

poté zavěsily na budovu radnice.
Hudbu obstarali pouliční muzikanti, případně jazzové kvarteto studentů JAMU. Nechyběly ani aktivity pro děti. Celý den pak večer
zakončilo promítání letního kina
na nádvoří radnice, které tento
den hrálo zadarmo. Kdo letos
nemohl zajít, nemusí smutnit.

„Lidé byli nadšení, mnozí ani
netušili, že v centru Brna se
nachází podobná pamětihodnost.
Naším plánem je v konceptu Otevřené radnice pokračovat i příští
rok,“ shrnul starosta Martin Landa
dojmy z akce.

tin Landa, předseda Komise pro
školství David Aleš, ale třeba
i hokejová legenda a hráč brněnské Komety Tomáš Kaberle.
Žáci našich škol se připomněli

i jinak – jejich výtvarné práce byly
k vidění v Křížové chodbě Nové
radnice od 9. do 20. září. Výstava
ukázala kartonové modely nejvýznamnějších brněnských budov,

které vznikly pro potřeby natočení
krátkého animovaného filmu.



Daniel Zeman

Začal školní rok
Také na základních školách, které
jsou zřizovány městskou částí
Brno-střed, začal nový školní rok.
Děti přivítala ministryně školství
Kateřina Valachová, starosta Mar-

Výstava v Křížové chodbě
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Tomáš Kaberle na ZŠ Křídlovická



(rob)

Informujeme

Konference o koktavosti, která se koná již podvanácté, je určena
jak odborníkům, tak studentům i široké veřejnosti
Dne 22. října se v Brně již podvanácté uskuteční konference
u příležitosti Mezinárodního
dne porozumění koktavosti.
Místem konání bude Školící
centrum JMK od 9.00 do 17.00
hodin.
Na konferenci vystoupí Barbara L.
Dahm z Institutu komunikační
terapie NEW JERSEY, která představí účastníkům revoluční přístup v léčbě koktavosti pod
názvem Dynamická terapie koktavosti. Tato přední terapeutka,
mimochodem poprvé v ČR, vás
seznámí s vlastními zkušenostmi
z terapie této narušené komunikační schopnosti. Z tuzemských

odborníků bude prezentovat možnosti terapie PhDr. Petr Staníček,
Ph.d. ze Soukromé kliniky LOGO
s. r. o., která dlouhodobě zaznamenává úspěchy při skupinových
terapiích. Na programu jeho přednášky bude představení kompletního programu, zahrnující individuální i skupinové terapie, a to
často v podmínkách a prostředí,
které by vás jistě nenapadlo.
Konference je určena nejenom
pro logopedy, psychology, pedagogické a sociální pracovníky,
osoby s narušenou komunikační
schopností a jejich rodinné příslušníky, ale i pro studenty a širokou veřejnost, která vnímá komunikaci jako důležité společenské

téma. Více informací je k dispozici
na webu www.denkoktavosti.cz.



(red)

Nadace Veronica vyhlašuje cenu pro jihomoravské učitele.
Na vítěze čeká odměna ve výši deset tisíc korun
Učitelé a učitelky, kteří u svých
žáků podporují kladný vztah
k přírodě, se mohou opět ucházet o Cenu Nadace Veronica.
Ocenění je určeno pedagogům
z celé jižní Moravy, nominovat
je může přímo škola, rodiče dětí
i samotní žáci.
Z došlých nominací vybere odborná porota nadace až tři učitele,
každý z nich získá odměnu 10 000
korun. Stejnou částku obdrží učitel
i pro svou školu na ekologický projekt, který sám navrhne. Nominace
mohou lidé posílat do 22. října.
„Na jižní Moravě působí řada učitelů a učitelek, kteří dlouhodobě
u svých žáků podporují vztah k přírodě a vedou je k šetrnému chování a péči o přírodní bohatství.
Za tuto obětavou práci, které věnují množství volného času, si
zaslouží ocenění. Proto vznikla
v roce 2003 Cena Nadace Veronica. Jsem ráda, že tak můžeme
ocenit alespoň některé z těchto
skvělých pedagogů,“ uvedla ředitelka nadace Helena Továrková.
„Potěšilo mě, že si někdo všiml
práce, kterou dělám na gymnáziu
už 15 let, a ocenil ji. Byl to velmi
příjemný pocit,“ popsal své dojmy
Vítek Urban z Gymnázia Brno na
třídě Kapitána Jaroše, oceněný za
rok 2013.

Nominovaní jsou nejčastěji učitelé
základních a středních škol, ale je
možné nominovat i další pedagogy
ze školských zařízení, mateřských
škol nebo univerzit. Nominovat
může každý – kolegové, vedení

školy, rodiče i žáci. Formuláře
nominace si mohou vyzvednout
v obchodech Nadace Veronica
v Brně na Pekařské 38, Palackého 25 nebo Svážné 16 a také
v ekoporadně v sídle nadace na

Panské 9. Formulář pro nominaci
je k dispozici i na stránkách nadace na http://nadace.veronica.cz.
Vyplněný formulář je třeba zaslat
do 22. října na adresu nadace
nebo na e-mail nadace@veronica.cz.
Z došlých nominací vybere vítěze
odborná porota složená z členů
správní rady nadace a expertů
z environmentální výchovy. Ocenění si vítězové převezmou na
slavnostním vyhlášení 12. listopadu v rámci konference environmentální výchovy KONEV.
Nadace Veronica
Nadace působí především na území Moravy, finančními příspěvky
podporuje projekty budující šetrný
vztah k přírodě a životnímu prostředí. Nadace Veronica také provozuje přímo v Brně tři dobročinné
obchody, kam mohou lidé darovat
hezké věci a výtěžek z jejich prodeje pak jde do fondu Společně
pro Brno. Z něj nadace podporuje
především rozvoj komunitního
života v Brně a rozděluje příspěvky
na ekologické, komunitní a kulturní
projekty v Brně a blízkém okolí.
Mezi tradiční aktivity nadace patří
dále i benefiční večeře s význačnými osobnostmi, benefiční aukce
uměleckých děl a podpora výkupu
pozemků pro pozemkové spolky.

(red)
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Informujeme

Moderní prevenci rozveze po kraji nový Mobidik

Když brněnští strážníci na přelomu tisíciletí hledali způsob,
jak co nejširší veřejnosti zprostředkovat důležité preventivní
informace, přišli na jednoduché a originální řešení: speciálně upravený autobus. V roce
2000 dostal název Mobidik
a letos, po patnácti letech fungování a symbolicky na začátku školního roku, i důstojného
a moderního nástupce.
Prostorný interiér umožňuje umístění prakticky libovolných exponátů, jež zdaleka nejsou určené
pouze dětem. Návštěvníci si uvnitř

prohlédnou ukázky nejefektivnějšího mechanického a elektronického zabezpečení domácnosti,
padesátipalcovou LCD obrazovku
určenou k promítání prezentací
a vzdělávacích videí i dva dotykové monitory, které slouží jako
„informační samoobsluha“ pro
malé i velké.
„Strážníci při svých zastávkách
v Brně, jeho okolí i celém kraji
informují o problematice legálních
návykových látek, o bezpečném
pohybu v dopravě a chování při
dopravních nehodách, ale také
o aktuálním a velmi nebezpečném trendu takzvané kyberšika-

ny,“ upozornil ředitel Městské policie Brno Bohumil Šimek.
Přestavbu autobusu Mobidik kompletně zajistili pracovníci ústředních dílen Dopravního podniku
města Brna. „Na rekonstrukci interiéru vozu pracovalo čtrnáct našich
zaměstnanců zhruba půl roku. Nejprve jsme zpracovali návrh, pak
přišly na řadu práce karosářské,
konstrukční nebo lakýrnické. Na
opravě se podíleli také stolaři, elektrikáři, čalouníci a samozřejmě
automechanici,“ vysvětlil generální
ředitel DPMB Miloš Havránek.
Autobus Karosa s označením
931.1675 prošel úpravou karose-

rie, vyměněn byl také kompletní
rozvod elektroinstalace pro napájení a ovládání elektro komponentů. LED podsvícení informačních
panelů příjemně prosvětluje vnitřek vozidla. Po přestavbě již je
autobus zařazený v kategorii takzvaných speciálů.
Původní autobus Mobidik z roku
2000 zamíří v brzké době k odprodeji a může najít další uplatnění
u nového majitele. V době svého
vzniku byl republikovým unikátem, kterým se inspirovali strážníci i policisté po celé zemi.

(red)
Foto: Marie Schmerková

V Brně se uskuteční 1. Národní eucharistický kongres
Obnovujeme s Bohem věčnou
smlouvu – tato slova eucharistické znělky od Zdeňka Pololáníka uvedou letos v říjnu
vyvrcholení 1. Národního eucharistického kongresu v moravské metropoli, v Brně.
Název eucharistický kongres mnohým našim spoluobčanům mnoho
nenapoví. Proto děkujeme za možnost objasnění ve Zpravodaji.
I když eucharistie je ryze odborná
a intimní součást osobního života
a vztahu věřících křesťanů
k Bohu, má také celospolečenský
rozměr a význam. Nikdo z nás
není osamoceným ostrovem, ani
členové církve.
Národní eucharistický kongres
vyvrcholí v sobotu 17. října
v 10.30 hod. na centrálním brněnském náměstí Svobody a po
procesí ulicí Masarykovou a Orlí
bude zakončen na Zelném trhu
pod katedrálou sv. Petra a Pavla.
Již v pátek večer 16. října v 18.00

hod. mu bude na hlavním pódiu
na náměstí Svobody předcházet
koncert známých zpěváků a hostů
s názvem „Podané ruce“. Právě
tento název známý jako charitativní projekt pro všechny potřebné
a jakkoliv postižené, symbolicky
uvádí právě podanou ruku, která,
pokud je druhou stranou přijata,
stává se smluvním vztahem.
Každý, kdo dává, dává z Lásky,
vytváří jednotlivé podoby dávající
se Lásky. Křesťané jsou schopni
tuto podanou ruku druhému propojit s Kristem a skrze Něho přinést světu, ve kterém žijí, Boží
požehnání.
A právě proto celý tento rok 2015
věřící prožívali a prožívají eucharistii, oběť Krista na kříži, hlavním
znaku křesťanů, jako oběť novou
a věčnou v dimenzi smlouvy.
Během celého roku byla v popředí
témata, jako je společenství, jednota, solidarita, evangelizace, ale
také Maria a samotná obnova slavení života uvnitř církve.
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To vše bude tématem třídenní
konference, která začne v Brně
na Petrově ve čtvrtek 15. října
v 10.30 hod. v katedrále a pak
bude pokračovat v aule Biskupského gymnázia.
Sobota nás spojí na náměstí
Svobody; nejprve při bohoslužbě, na kterou papež František
posílá do naší země svého legáta
a mnoho dalších významných
hostů z ČR i zahraničí, kteří
budou společně s námi na Zelném trhu při obnově věčné
smlouvy s Bohem.
Velmi pestrý program bude jak
v pátek, tak v sobotu odpoledne
doprovázet v kostelích Brna a na
dalších místech toto mimořádné
setkání.
A tak, kdo budete moci, přijďte
se podívat v sobotu 17. října na
náměstí Svobody, aby šlo opravdu o spojené, podané ruce všech
se všemi, kdo mají dobrou vůli
a komu leží na srdci naše
budoucnost. My křesťané nejsme

dokonalí, ale umíme a můžeme
být užiteční všem.

P. Pavel Dokládal,
vedoucí Přípravné skupiny NEK
PS: I když nyní již mnoho let žiji ve
východních Čechách v Českomoravské Fatimě v Koclířově v královéhradecké diecézi, stále jsem
si zachoval občanství Brna, a to
Černých Polí, odkud jsem navštěvoval základní školu na Merhautově ul., střední školu na Elgartově
v Husovicích; kněžské svěcení
jsem přijal v roce 1975 právě
v katedrále v Brně. Jsem rád, že
jako Brňan jsem našel na radnici
Brno-střed nejen mladého, ale
také profesionálního pana starostu, pana Landu a se všemi úředníky jsme postupovali tak, že
Národní eucharistický kongres
bude připraven profesionálně, rozhodně se nedotkne klidu obyvatel
centra Brna a bude pro nás všechny významným zviditelněním
našeho krásného města.

Informujeme

Na Sokolské se koná třetí ročník Soboty s řemeslem a uměním
Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola Brno,
Sokolská – výtvarný ateliér
pořádá již třetí rok pro všechny
děti základních škol bez ohledu
na věk dne 17. 10. 2015 od 9.00
do 16.00 akci Sobota s řemeslem a uměním.
Můžete si prohlédnout a sami
vyzkoušet práci v zlatnické
a rytecké dílně, ve slévárně,
v kovárně, v zámečnické dílně,
pro všechny děti tu bude připravená výtvarná dílna, soutěže
a řada dalších překvapení.
K vidění bude ukázka práce

a výrobky uměleckých kovářů,
odlévačů a rytců, výstava výtvarných prací žáků SPŠ a VOŠ, studijního oboru: Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů.
Zároveň bude od 9.00 do 16.00
hodin probíhat Den otevřených
dveří v rámci oslav 130. výročí
založení průmyslovky na Sokolské.
Výtvarný ateliér SPŠ a VOŠT
Sokolská také pořádá 10. ročník
výtvarné soutěže pro žáky II. stupně základních škol, letos na téma
„Dobrodružství“. V rámci akce
Sobota s řemeslem a uměním
proběhne v 10.00 její slavnostní

vyhlášení. Více informací je
k dispozici na webových strán-

kách www.spssbrno.cz nebo
www.kovoveumeni.cz.  (rob)

Město Brno poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje
prostřednictvím
Bytového
odboru Magistrátu města Brna
dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na
úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města >
Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2016, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 15. 10. 2015 a od
1. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Žádosti
na předepsaném formuláři jsou
přijímány na Bytovém odboru na
Malinovského nám. 3 nebo na
úřadech městských částí, na
jejímž území se opravovaná
nemovitost nachází. Formuláře
jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše
uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny
zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch
města po dobu splácení. Výběr
žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna.
O výsledku výběrového řízení jsou
všichni žadatelé písemně vyrozu-

měni prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna.
Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní
právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel
nehradí žádný poplatek. Smlouvu
o zápůjčce vyhotoví bytový odbor
také zdarma a poplatky za vedení
účtu hradí město. Další výhodou
zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčas-

nému splacení zápůjčky město
sdělí dlužníkovi výši úroku, příp.
výši úmoru a úroku podle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby
jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel podle konkrétních účelů na
základě faktur nebo paragonů,
a to po dobu 6 měsíců až 1 roku
od otevření účtu. Po uplynutí 6
měsíců od otevření účtu zahájí
splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky

připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva
v katastru nemovitostí. Zápůjčku
je možno žádat na více účelů
v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje
bydlení mohou občané získat na
Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280
a 281, nebo na telefonních číslech
542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky

lhůta splatnosti

horní hranice zápůjčky

obnova střechy

5 let

250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
ve stávajícím bytě

5 let

60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let

120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím
bytě nebo obnova bytového jádra

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let

100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu podle inspekční prohlídky

5 let

50 tis. Kč/byt. jednotku
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Naše školy / Informace z radnice

Antonínská uspořádala miniveletrh školních firem
Miniveletrh školních firem
s kooperační burzou se uskutečnil v úterý 2. června 2015
v Brně v Pavilonu E brněnského výstaviště. Byl jednou z aktivit Základní školy Antonínská
a jejích partnerů v rámci projektu Školní firmy, registrační
číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0020.
Hlavním cílem projektu je rozvoj
podnikatelských znalostí a dovedností na úrovni základní školy,
motivace žáků a žákyň k volbě
povolání v technických oborech
a tím zvýšení šancí uplatnit se na
trhu práce nebo sebezaměstnáním (OSVČ).
Formou zájmových kroužků je
realizováno 5 skutečně fungujících a vzájemně kooperujících
školních podniků zaměřených na
výrobu a obchod v ZŠ Brno –
Antonínská, ZŠ Brno – Měšťanská, ZŠ a MŠ Brno – Blanenská,
ZŠ Židlochovice a ZŠ Svitavy,

náměstí Míru. V nich se žáci
a žákyně nejen teoreticky, ale také
v praktické rovině účastní činností
spojených s managementem,
ekonomikou, výrobou i obchodní
činností uvedeného podniku.
Hlavním výstupem projektu bude
metodická příručka.
Školní podniky na veletržních stáncích a vystoupeních v prezentačních blocích představily své služby
a výrobky – keramiku, stavebnice,
stavebnice modelů, učební pomůcky pro výuku angličtiny, pomůcky
pro pracovní výuku, pomůcky pro
výuku na 1. stupni ZŠ a zakázkovou grafickou službu.
Přes 200 návštěvníků miniveletrhu se kromě prezentačních
vystoupení a prohlídky stánků
také zúčastnilo znalostní soutěže
o věcné ceny – výrobky vystavujících školních podniků.
Cíl kooperační burzy, který měl
navázat a uzavřít obchodní
a výrobní kontakty zúčastněných

škol mezi sebou a dalšími pozvanými návštěvníky, byl splněn. Před
školními podniky teď stojí úkol

zpracovat všechny získané objednávky a zajistit jejich realizaci.

(red)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vzdělávací kurz ve Skotsku očima učitelky anglického jazyka
praxe pod vedením rodilých
mluvčích.
Během exkurzí jsme navštívili Edinburgh, Glasgow, St.
Andrews, Culross a Stirling. Ocenila jsem zejména poutavá vyprávění o bohaté historii těchto míst

a skotské mytologii. Jsem si jista,
že znalosti a informace získané
v průběhu pobytu bohatě využiji
v mém povolání.

Bc. Milena Holubová,
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.

V rámci vzdělávacího projektu
Vzdělání pro život a díky programu Evropské unie Erasmus+ a jeho finanční podpoře
jsem se v červenci zúčastnila
metodického kurzu ve Velké
Británii. Projekt na naší škole
probíhá od prosince 2014 do
listopadu 2015.
Místem mého pobytu bylo starobylé město Dunfermline – ve
středověku hlavní město Skotska. Organizátoři připravili pro
naši skupinu 13 učitelů z evropských zemí (České republiky,
Slovenska, Itálie, Francie, Por-

tugalska, Maďarska, Litvy a Španělska) tematické semináře
o historii Skotska, školském systému a vzdělávání, volném čase
skotských dětí a mládeže. Atmosféra kurzu byla umocněna faktem, že výuka probíhala v překrásné historicky významné
budově Abbot House sousedící
s opatstvím – místem posledního
odpočinku mnoha skotských
panovníků. Místní lidé jsou hrdí
na svoji historii a v kulturních
památkách pracují jako dobrovolníci. Velkým přínosem pro moji
učitelskou praxi byla také intenzivní metodická výuka a jazyková
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Během horkého léta prošla
kontrolou všechna pítka…
Pokračování ze strany 1
tak pro Českou republiku znamená 480 milionů litrů znečištěné
vody, 80 tisíc tun spotřebované
ropy a 64 tisíc tun CO2 v ovzduší.“
Propagaci pítek se v Brně věnuje
například studentský projekt
„Brno žít, vodu pít“, který na svém
facebookovém profilu zveřejňuje
i aktuální informace o jejich provozu a mapky s jejich umístěním.
Databázi pítek si vytvořila i přímo

radnice. Podle ní jsou – kromě
těch právě do provozu spouštěných a připravovaných – další na
České, Kobližné, na Jakubském
náměstí, na Petrově, na Františkánském náměstí, na Zelném
trhu, u Janáčkova divadla, v Tyršově sadu nebo v parku Studánka. Dvě pítka jsou také
v Denisových sadech a tři v parku
Lužánky.
 Roman Burián

Rozhovor

Patrik Holomek: Radost, zdraví a humor. To potřebujeme k životu!
S Patrikem Holomkem jsem se
bavil na etapy, protože pokud
zrovna netrénuje nebo nehraje
mistrovské utkání nejvyšší
krajské fotbalové soutěže
s prvním mužstvem Bosonoh,
nebo s jeho rezervou v nejvyšší
městské soutěži, běhá po hřišti
a trénuje několikrát týdně nejmladší brněnské fotbalové talenty. A pokud se kolem něho
netočí fotbalová drobotina, točí
on sám, pardon, čepuje, a to
sice ve fotbalové pivnici. Tam
se zase kolem něho točí štamgasti a fanoušci, takže je pořád
v jednom kole. První část našeho rozhovoru jsme proto vedli
už na sklonku prázdnin, když
končil jeho fotbalový kemp, který nazval docela příznačně. Fotbalové prázdniny s Patrikem.
Na jeho závěrečnou část si
dokonce v přímém přenosu
České televize pozval děti
z celého Brna. Jmenovala se
Vzhůru za rekordy!

Po sečtení všech bodů byli nejlepší můj brácha Pavel a Petr
Švancara, ale to jen proto, že jsme
si přidali ještě třetí disciplínu. Tou
byla střelba do dálky na přesnost
a v té jsme my „profíci“ přece jen
o dost lepší než děti a ostatní
dospělí, kteří se zapojili. Ale
pokud by se počítaly třeba jenom
ty trefy do tyče, tak by Daniel
Švancara předstihl svého tátu
Petra a celkově by měl být zapsán
v knize rekordů Václav Rozsypal,
který se v časovém limitu trefil
šestkrát do tyče a osmkrát do
břevna. Což je výzva ovšem pro
všechny, aby tento rekord překonávali, ale hlavně překonávali svoje rekordy osobní. A o to nám šlo
především. Trénovat na to můžete
začít hned. Pět a půl metru rovné
plochy najdete třeba hned před
domem a fotbalová tyč má maximálně 12 centimetrů. Tak to zkuste třeba do stromu...

To je docela bombastický název akce pro děti, nemyslíte?

Kde berete motivaci a sílu
věnovat se těm nejmladším?
Baví vás fotbal ještě?

Nemyslím. My jsme skutečně ty
rekordy vytvářeli. Vlastně si je
vytvářel každý z účastníků sám.
Chtěli jsme ukázat, že fotbal není
sport jen těch, kteří jsou přihlášeni
v nějakém klubu, nebo ho hrají
s partou kamarádů před domem.
Fotbalové dovednosti si může
zkoušet každý sám a sám si
vytvořit i svůj vlastní osobní
rekord. Jsem rád, že atmosféra
naší akce chytla i některé z přítomných maminek, které možná
v životě do balonu nekoply, ale už
si svůj osobní „fotbalový“ rekord
vytvořily.

V čem jste tedy na
fotbalovém hřišti soutěžili?
Během jedné minuty se každý
z účastníků musel opakovaně trefovat ze vzdálenosti malého vápna, což je pět a půl metru, do tyče
fotbalové branky. A při druhém
úkolu jsme v další minutě házeli
ze stejné vzdálenosti do břevna
branky. To jsou disciplíny, které
zatím v žádné knize rekordů nejsou, což nám potvrdil i Miroslav
Marek, prezident agentury Dobrý
den z Pelhřimova, která nejrůznější české rekordy eviduje.

Kdo byl nejúspěšnější?

Baví mě ještě víc, protože kolem
fotbalu se u nás točí čím dál tím
víc pěkných děvčat (úsměv). Ale
vážně. Fotbal je pro mě pořád
radost. Když jsme si loni přáli vzájemně s legendárním sportovním
komentátorem Karolem Polákem
k narozeninám – je přesně bez jednoho dne o čtyřicet let starší než
já, řekl mi: poctivá příprava a pokora, úcta k divákovi, to bylo pro mě
vždycky to hlavní. To mi také přinášelo radost, bez které by se
žádná práce neměla dělat. Radost
a zdraví. A taky trochu humoru. To
ti přeju, řekl mi Karol Polák loni
v září. Byla u toho i jeho manželka
Eva, se kterou žil přes padesát let.
Měsíc na to náhle zemřela. Když
jsme mu teď telefonicky přáli k jednaosmdesátým narozeninám
a s obavou se ptali, jak se mu daří,
řekl – jsem zdravý, mám radost
a před týdnem jsem se oženil.
A dodal, že můžeme v Brně říkat,
že musel (úsměv). Takže radost,
zdraví a taky trochu toho humoru,
to potřebujeme k životu!

Jako fotbalista jste poznal
soutěže od základní třídy až
po první ligu. V čem je mezi

Profil
těmi soutěžemi největší
rozdíl?
Hlavně v rychlosti a chytrosti.
Prvoligový fotbalista musí mít
v hlavě při řešení herních situací
tak tři čtyři možnosti, ale v základní třídě to kopneš a hotovo. Tím
samozřejmě nechci snižovat úroveň základní třídy, ale fotbal je
samozřejmě také o množství
možností a kombinací.

Máte spočítáno, kolik jste dal
celkem gólů? A vzpomenete
si na svůj první?
První branku v utkání jsem vstřelil
v šesti letech. Do vlastní branky.
Nějak jsem divně tečoval balon.
Nejraději jsem pak měl ty góly,
které jsem dát chtěl (úsměv). Nikdy jsem ty góly nepočítal, ale pro
potřebu zápisu do knihy rekordů
jsem jich z jednotlivých soutěží
musel doložit kolem dvou set.

Když se ohlížíte za kariérou,
na co nejraději vzpomínáte?
Na bujaré oslavy po vítězství se
Spartou. Sice jsem nastoupil až na
posledních deset minut, ale na ten
kotel pětatřiceti tisíc diváků za
Lužánkami a následný dopolední
„trénink“ se nedá zapomenout.
Fakt ale je, že tolik novinářů a slávy
jako před rokem, když jsem z rukou
prezidenta svazu Pelty a Karola
Poláka dostával certifikát se zapsáním do knihy rekordů, kolem mě
nebylo nikdy. Jsem rád, že u toho
byli i ti moji malí fotbaloví svěřenci
a brácha s tátou. Ale maminka už
tam nebyla.Té vděčím za všechno.


Vladimír Koudelka
Foto: archiv SPORTMEDIA

Patrik Holomek se narodil 6. září
1974. V rodných Bosonohách bydlel
a stále bydlí pár metrů od fotbalového hřiště a tak není divu, že mu
učarovala právě kopaná. Pod vlivem
svého táty a staršího bratra Pavla
se objevil už v předškolním věku na
tehdy ještě škvárovém hřišti, kde
vynikal zprvu zejména vysokou
postavou. Jeho první velkou fotbalovou štací bylo družstvo brněnské
Zbrojovky, kam přestoupil jako
dorostenec a ve kterém byl plných
deset let registrován. V první lize
odehrál za Brno 42 utkání a jako
hostující hráč hrál za FK Baník
Havířov, SK Tatran Poštorná, SK
Dynamo České Budějovice, FC
Zlín, FC SYNOT Staré město, FC
Hradec Králové, FC Chomutov a SK
Dolní Kounice. V letech 1996 a 1999
se stal králem střelců ve druhé nejvyšší soutěži. V roce 2003 se
poprvé vrátil do Bosonoh a mužstvu
hrajícímu I. B třídu hned pomohl
k postupu do vyšší soutěže. Tady
se začal rodit jeho pozdější rekord,
ale trvalo ještě dalších deset let,
než se v roce 2013 naplnil. Bylo to
při jeho druhém návratu do rodných
Bosonoh, kdy pomohl nejen A mužstvu k postupu do nejvyšší krajské
soutěže, ale kdy také vstřelil za
místní rezervu svou první branku
v nejnižší fotbalové soutěži. Tak se
stal jediným hráčem v dosavadní
historii naší kopané, který vstřelil
gól ve všech mistrovských soutěžích od základní třídy až po první
ligu. Certifikát agentury Dobrý den,
potvrzující tento fakt, mu předal
v den jeho čtyřicátých narozenin
osobně prezident Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta. V současné době hraje za A i B
mužstvo FK SK Bosonohy a také za
staré pány Bosonoh (muži nad 40),
trénuje děti a mládež, čepuje pivo
a stále se snaží rozdávat radost.
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Inzerce

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

www.pohrby.cz

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé
é a VŠ
(pro začátečníky)
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru
Zahájení: 26. října 2015

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007
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Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz
Cihlový byt v centru
Koupím byt 1+kk/1+1/
2+kk/2+1 přímo od
majitele, i v horším stavu.
OV/DB/OB před privatizací,
pozdější stěhování nevadí.
Platba v hotovosti.
Tel. i sms: 702 334 402

Inzerce

NOVÝ NISSAN?

POUZE U NOVÉHO DEALERA VOZŮ NISSAN

Veslařská 2, Brno-Jundrov
Tel.: 533 036 211; E-mail: info@bsauto.cz
www.nissan-bsauto.cz

Pánské
Kabáty
Bundy
Obleky
Saka
košile...

Dámské

Nové

KOLEKCE

Bundy
Pláště

podzim/zima

Velký Špalíček
Mečová 2
602 00, Brno
17
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Inzerce

STAROŽITNOSTI

založeno 1991

Starožitnosti
!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

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
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Podzimní prázdniny na Lipce děti baví i učí. V přírodě

Příroda plná barev, poznávání
zvířat, hry, tvoření a dobrodružný program jsou radosti,
za kterými děti nemusejí jet
na několikadenní výpravu do
vzdálených míst. Vše mohou
zažít na některém z příměstských táborů na Lipce, které
proběhnou o podzimních
prázdninách od středy do pát-

ku 28.–30. října. Akce na pracovišti Lipová je možné se účastnit jen ve vybrané dny.
Na podzimních příměstských
táborech na Lipce čeká na školáky od 7 do 11 let dobrodružství
v přírodě plné poznávání, objevování a tvoření. Vyrazí na výlet do
okolí a mnoho zajímavostí na ně

čeká také v přírodních zahradách
přímo u pracovišť Lipky. Barvitý
program připravují zkušení lektoři
a děti se mohou těšit na setkávání
se zvířaty, „hadí den“, jednoduché
fyzikální experimenty a pokusy,
anebo vaření.
„Rozhodovala jsem se o spoustě
věcí sama a připadalo mi, že mi
vedoucí věří. Třeba, že se neříznu,“ svěřila rodičům jedna
z účastnic loňského příměstského
tábora. Samostatnost, důvěra
a vzájemný respekt jsou tím,
z čeho jsou děti nadšené. „Dcera
se na Lipce zúčastnila letního
tábora s drakem Ládónem. Byl
skvěle připravený a perfektně zorganizovaný. Děti moc bavil a ještě
je i něco naučil, daly mu nejvyšší
ohodnocení. Určitě je přihlásíme
znovu,“ říká maminka Petra Horáková.
V letošním roce je možné volit
z akcí, které pořádají pracoviště
Rozmarýnek a Lipová. Novinkou
je, že na pracovišti Lipová se děti
nemusejí zúčastnit všech tří dnů
– mohou si vybrat jen 1–2 dny.
Podrobné informace jsou na
webu www.lipka.cz/tabory, na
akce je nutné se přihlásit předem.
Lipka byla založena v roce 1991
jako brněnské školské zařízení.
Se vznikem krajů se stal jejím zřizovatelem Jihomoravský kraj.
Zakladateli Lipky byli lidé, kteří se
dlouhodobě věnovali dobrovolné

mimoškolní ekologické výchově.
Zpočátku probíhala činnost Lipky
pouze na pracovišti v Pisárkách
na Lipové, v roce 1999 se Lipka
rozrostla o pracoviště Rozmarýnek v Jundrově, od roku 2002 funguje mimobrněnské pracoviště
Rychta v Krásensku a v roce 2004
zahájila činnost lesní škola Jezírko. Pracoviště Kamenná – Vzdělávací centrum Aleše Záveského
otevřela Lipka v září 2009. Lipka
od svého založení nabízela ekologické výukové programy školám
a poskytovala zázemí pro kroužky
a kluby. Hned v prvním roce činnosti vznikl ekopedagogický klub
TILIA a v roce 1998 se Lipka stala
fakultním zařízením Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Za dobu své existence Lipka žádné ze svých vzdělávacích
programů neopustila – všechny
v mnohem větším objemu pokračují dodnes. Navíc se Lipka stala
tvůrcem „Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Jihomoravského kraje“
a realizuje řadu jeho úkolů. Je
koordinátorem tvorby sítě jihomoravských ekologických poraden,
několika školních ekologických
projektů a pořádá řadu osvětových akcí pro veřejnost. Od roku
1996 je Lipka členem Sdružení
středisek ekologické výchovy
Pavučina.

(rob)

Do Otevřené zahrady na Údolní se opět valí dýně

Areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství na Údolní 33 ožije v neděli 11. října tradiční
Dýňovou slavností.
Nabitý program začne už hodinu

před polednem a nabídne soutěž
o nejlepší dýňový koláč Upeč, přines, vyhraj (letos o hodnotné
ceny!), výtvarnou dílnu pro děti
i dospělé Vydlabej si dyňu, soutěž
o nejhezčího dýňového bubáka,

hry pro děti, dýňové dobroty. O tu
správnou atmosféru se pak postarají sympaťáci z kapely Tranzan a DJ Patizon a zazní i ukulele!
Bližší informace ke koláčové soutěži najdete na www.otevrenzahrada.cz/akce.
Otevřená zahrada Nadace Partnerství – to je dvanáct stanovišť,
čtyři živly, nespočitatelná zábava
a unikátní pasivní dům se zelenou střechou, která se ukrývá
pod špilberským svahem v samém centru Brna. Vznikla na
místech kdysi nádherných měšťanských zahrad, které však
časem zchátraly. V roce 2006 se
Nadace Partnerství rozhodla, že
bývalým zahradám vdechne
nový život. Podařilo se, a tak
vznikl prostor pro moderní environmentální vzdělávání.

Otevřená zahrada se skládá ze
dvou částí. Jednou je poradenské
centrum, potažmo samotná
pasivní budova, která celému prostoru zahrady vévodí. Tou druhou
pak je venkovní „výukové hřiště“
s dvanácti interaktivními stanovišti
určenými především žákům druhého stupně základních škol.
V Otevřené zahradě se navíc
v průběhu roku konají nejrůznější
akce nejen z environmentální
oblasti, odborné semináře a přednášky, tematické dny pro celou
rodinu (například Den Afriky, Vítání ptačího zpěvu, Podzimní dýňová slavnost) či výukové programy
pro žáky ZŠ a SŠ. K dispozici jsou
také pravidelné komentované prohlídky pasivního domu.


(rob)
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Technické muzeum v Brně zve na trojici zajímavých výstav –
navštívit se dají do konce letošního roku

Těžký kulomet rakouský Schwarzlose vzor 1907/1912
Technické muzeum v Brně kromě stálých expozic připravuje
v průběhu roku množství
výstav. Ty aktuální představují
techniku i lidské osudy za první
světové války, kulturu včelaření
nebo průřez patnáctiletou historií brněnské školy pro výcvik
vodicích psů.

Velká válka 1914–1918:
Technika v míru, technika
ve válce
Z důvodu velkého zájmu o výstavu Velká válka 1914–1918: Technika v míru, technika ve válce se
Technické muzeum v Brně rozhodlo ji prodloužit. Výstava připomíná události před sto lety, kdy
se svět ocitl ve víru válečného
běsnění, zaměřuje se na doklady
techniky, ale i na památku našich
předků, kteří bojovali na frontách
nebo živořili v zázemí.
První světová válka svým rozsahem a intenzitou neměla do počátku 20. století obdobu. Postupně
se do ní zapojilo 32 zemí, z toho
28 na straně Dohody a 4 na straně
Centrálních mocností. Počet obyvatel válčících států dosáhl půldruhé miliardy, což představovalo
tři čtvrtiny světové populace. Bojovalo se v Evropě, Asii a Africe na
území o rozloze čtyř milionů čtverečních kilometrů. Po válce prakticky neexistovala rodina, které by
se události nedotkly, nebylo snad
člověka, který by neztratil někoho
ze svých nejbližších na některé
z válečných front.
Výstava obsahuje řadu interaktivních prvků, které si mohou

návštěvníci sami vyzkoušet.
V hlavní budově muzea na Purkyňově 105 v Brně-Králově Poli ji
mohou navštívit až do konce roku
2015.
Na začátku roku 1915 si aktéři
Velké války uvědomili, že místo
rychlého vítězství nastala vleklá
a nečekaná zákopová válka,
doprovázená ztrátami, jaké do té
doby svět nepoznal. Krizi zákopové války se Dohodové státy
pokusily překonat velkými ofenzívami. Od 16. února do 20. března 1915 útočili marně Francouzi
v Champagni, 10. až 20. března
Britové u Neuve-Chapelle a Francouzi po boku Britů 9. května až
18. června v Artois. U francouzského Arrasu se 9. května 1915
do útoku zapojila i Rota Nazdar
složená z Čechů žijících ve Francii. Neúspěšná byla i nová britskofrancouzská ofenziva v Champagni a Artois 22. září až 6. října.
Hrůzy války zvýšilo ještě použití
chloru Němci 22. dubna 1915
v Ypres ve Flandrech v Belgii. Na
východní frontě dosáhli Rusové
22. března 1915 velkého úspěchu, když donutili kapitulovat
rakousko-uherskou pevnost Přemyšl. Vzdalo se 9 generálů, 2 500
důstojníků a 120 000 vojáků
a součásti kořisti bylo i 900 děl.
Jenže 2. května provedla německá a rakousko-uherská armáda
průlom u Gorlice. A v létě zahájila
útok na celé východní frontě. Pod
tlakem vyklidili Rusové Halič, Polsko a část Pobaltí. Na území
Turecka, na poloostrově Gallipoli,
se 25. dubna vylodili Australané
a Novozélanďané, ale odpor
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Automobil Austro Daimler
turecké armády nakonec přispěl
k evakuaci dohodových vojsk.
23. května 1915 vyhlásila Itálie
válku Rakousko-Uhersku, ale
početně slabší Rakušané se
drželi dobře a 14. října téhož roku
vyhlásilo Bulharsko válku Srbsku
a tím zpečetilo jeho porážku.
Východisko z války však nenalezl
nikdo a boje pokračovaly ještě tři
dlouhé roky.

O včelách a lidech
Technické muzeum v Brně také
otevřelo hravou výstavu s komiksovým průvodním slovem. Proč
včely tančí? Proč se jim oznamovala smrt hospodáře? A za co
včelaři vděčí Františku Hruškovi?
To je pouze několik otázek, které
návštěvníkům zodpoví včelí průvodkyně Medulka na výstavě
O včelách a lidech. O životě včel
se návštěvníci dozvědí nejen
z textů, tentokrát zpracovaných
komiksovou formou, ale i prostřednictvím interaktivních prvků.
Základ výstavy je zapůjčen zVlastivědného muzea v Šumperku.
„Na výstavě se snažím postihnout
i to, co mám na včelaření, ale i na
celé kultuře nejradši. To, jak se do
něj promítají představy, vědomosti a znalosti člověka,“ říká o výstavě její autorka Mária Kudelová.
„Takže tady nechybějí pranostika
jako například včelí kalendář, stará moudrá lidová přísloví o včelách i včelařích a krásná pověst
o vzniku bludovského kostelíčku,
za který také můžou včely,“
doplňuje pracovnice šumperského muzea. Práci člověka ve včelíně představí sbírkové předměty

používané od dávné minulosti až
dodnes. Nejstarším datovaným
předmětem na výstavě je hliněná
nádoba na vosk z roku 1752.
V interaktivní části si pak zájemci
z řad dětí i dospělých budou moci
vyzkoušet, jak včela sbírá med
a pyl, jak krmí larvy nebo jak staví
své voskové obydlí. Můžou si
zahrát zábavní stolní hru, pomocí
které se naučí něco o stavbě těla
včely. Výstava potrvá do 31. prosince 2015.

Vodicí pes – průvodce
nevidomého
Technické muzeum v Brně – Oddělení dokumentace slepecké historie ve spolupráci s Milanem Dvořákem – školou pro výcvik vodicích
psů v Brně připravilo i výstavu Vodicí pes – průvodce nevidomého člověka (průřez patnáctiletou historií
brněnské školy pro výcvik vodicích
psů), která potrvá do 31. prosince
letošního roku.
Milan Dvořák zahájil výcvik vodicích psů v Praze v roce 1994. Od
roku 2000, kdy přesídlil do Brna,
prošlo jeho školou pro výcvik vodicích psů více jak 300 psů plemene
labradorský a zlatý retriever, flat
coated retriever, německý ovčák,
bílý švýcarský ovčák a mezi nimi
i desítka královských pudlů.
Všechny výstavy se konají vTechnickém muzeu v Brně, Purkyňova 105.
Otvírací doba je od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hod., poslední
vstup do budovy je možný v 16.30
hod. Další informace jsou k dispozici na www.technicalmuseum.cz.

(red)
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Obě divadla JAMU nabízejí společné předplatné
Zajímavý abonentní cyklus
zavede diváky do obou divadel
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V Divadle
na Orlí a ve Studiu Marta na
zájemce čeká devět večerů
s rozmanitými tituly a divadelními žánry.

„Návštěvník si může zvolit jednu
z pěti předplatitelských skupin,
které hrají ve všední den vždy od
pondělí do pátku,“ uvedl provozní
ředitel Divadla na Orlí Jan Petr.
V nabídce abonmá je celkem šest
činoher, jeden muzikál, pohybové
představení a koncert navrch, vše
za jinde neobvyklou cenu osm set
korun. Všechna představení studentů Divadelní fakulty JAMU
začínají vždy v 19 hodin.
Z činoherní produkce je v nabídce
třeba autorská inscenace absolvujícího ročníku výmluvně nazvaná Ó, Brno!, nejslavnější Shakespearova tragédie Romeo a Julie,
dramatizace slavné Singerovy

povídky Tajbele a její démon,
vůbec první divadelní zpracování
Sestry tedy nejzběsilejšího románu Jáchyma Topola, dále
inscenace Opičárna na motivy
slavného Vonnegutova románu
Groteska a projekt fyzického
divadla. „V Divadle na Orlí předplatitelé uvidí například muzikálové zpracování Figarovy svatby
od Beaumarchaise nebo koncert
z písní a šansonů Jiřího Bulise,“
doplnil Petr. Vedle stále populárních
Bulisových
citovek
a řachand, jak brněnský skladatel
své výtvory nazýval a dělil, majitele abonmá čeká ještě pohybové
divadlo Chaos srdce, které připravuje americký klaun a akrobat
Daniel Gulko žijící ve Francii.
V Divadle na Orlí nazkoušejí také
hru Kazimír a Karolína rakouského autora Ödöna von Horvátha,
která vypráví o vztazích mladých
lidí, na něž dopadají zhoubné
důsledky nezaměstnanosti.
„Získá-li někdo tři nové předpla-

titele, jako odměnu obdrží zdarma V.I.P. předplatenku pro dvě
osoby,“ uvedl Petr k dalším bonusům. Předplatitelé dále mohou
využít nabídky právě bonusových
představení, kterými jsou v letošní
sezóně dva absolventské večery
studentů ateliéru fyzického divadla ve Studiu Marta – jde o titul
nazvaný Jas a chvění aneb Gymnosofické drobky I. a II.
Předplatné bude nabízeno až do
konce října a to na pokladně Stu-

dia Marta (Bayerova 5) každé úterý od 16 do 19 hodin (kontaktovat
studio lze www.studiomarta.cz,
marta@jamu.cz, nebo na tel.
542 591 511–12) a na pokladně
Divadla na Orlí (Orlí 19) každý
čtvrtek od 16 do 19 hodin a vždy
hodinu před večerním představením (kontakty na stránkách
www.divadlonaorli.jamu.cz, nebo
e-mailem: dno@jamu.cz, tel.
542 591 800).

(red)

Výstava v Dietrichsteinském paláci představuje nálezy
z období druhé světové války
Výstava Země vydává válečná
svědectví potrvá v Dietrichsteinském paláci na Zelném
trhu do 3. ledna příštího roku.
Moravské zemské muzeum tak
představuje jednu z činností
svého Historického oddělení.
Jednou z forem činnosti Historického oddělení Moravského zemského muzea je vyhledávání
sestřelených nebo havarovaných
letadel a ostatků padlých vojáků
z období druhé světové války.
Terénní výzkum a s ním spojené
pátrání probíhají již od druhé poloviny sedmdesátých let 20. století
a první velkou akcí, na které se
pracovníci Historického oddělení
MZM podíleli, bylo vyzvednutí trosek sestřelené sovětské stíhačky
Lavočkin La-7 v Babicích nad Svitavou v srpnu 1978. Od té doby
se uskutečnilo mnoho nálezů
a následných záchranných prací
v okolí Brna, ale i na území celé
Moravy. Do muzejních depozitářů
přibyla řada drobných i větších
leteckých reliktů a bylo zmapováno nejedno bílé místo letecké vál-

ky na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava.
Výstava Země vydává válečná
svědectví připomíná, že i 70 let
poté, co utichly výstřely, se v okolí
Brna nacházejí kosterní pozůstatky vojáků, kteří zahynuli v závěru druhé světové války. Nejen těch
německých, kterým nebyla do
roku 1990 věnována větší pozornost, ale překvapivě i sovětských
a rumunských. Nalezneme zde
tedy dokumentaci nálezů neoznačených hrobů rudoarmějců na
Mniší hoře nebo v Brodu nad Dyjí.
Účast Rumunské královské armády dokládá náhodný nález ostatků rumunského vojáka v lesích
nad Jinačovicemi.
Jediným padlým Američanem na
území Brna se stal pilot poručík
William Kiggins, jehož ostatky
spolu s troskami letounu Mustang
P-51 B nalezli pracovníci Historického odd. MZM v Brně-Slatině
v roce 2007.
Dodnes se po celém území České republiky nacházejí tisíce neznačených hrobů vojáků německé branné moci, kteří v posledních

dnech války položili své životy
v nesmyslně prodlužovaném boji
o zachování nacistické říše. Historické oddělení MZM stálo za
dvěma nejvýznamnějšími objevy
od roku 1990: v květnu 1997
požádali pověřenci Lidového
německého spolku péče o válečné hroby o dohledání hrobu
německého generálporučíka
Hanse Källnera. Tento nositel
Rytířského kříže s dubovými ratolestmi a velitel XXIV. tankového
sboru byl nejvyšším německým
důstojníkem, který zahynul
v bojích o Brno, když byl při
inspekční cestě smrtelně zraněn
při sovětském náletu. Svým zraněním podlehl dne 18. dubna
1945 v polním obvazišti zřízeném
v prostorách sokolnického zámku
a byl pohřben v nedalekém parku.
Pracovníkům Historického oddělení MZM se podařilo lokalizovat
místo hrobu podle výpovědí
pamětníků. Při následné exhumaci byly nalezeny generálské výložky a několik osobních generálových věcí.
V dubnu 2013 byl veřejnosti ohlá-

šen nález ostatků největšího
německého tankového esa šikovatele Kurta Knispela. Tento původem rodák z české části Slezska
bojoval jako tankista na všech
významných frontách a v posledních dnech války zahynul na jižní
Moravě.
Zcela jiný je příběh pěti mladých
německých dezertérů, kteří se
v dubnu 1945 v Těšanech u Brna
rozhodli, že již nechtějí bojovat
a umírat za Hitlera. Při shánění
pomoci na svém útěku však byli
udáni a zatčeni. Vojenský polní
soud je odsoudil k smrti, třebaže
do konce války zbývaly již pouhé
dny. Pětice nešťastníků si musela
sama za obcí u kamenného křížku vykopat hrob, v němž jejich
ostatky odpočívaly až do října
2014, kdy byly nalezeny pracovníky MZM.
Vstupné na výstavu je 60 Kč,
zvýhodněné pak 30 Kč, rodinné
stojí 150 Kč. Otevírací doba je
v úterý 9.00–15.00, středa až
pátek 9.00–17.00, o víkendu
13.00–18.00.

(red)
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Současné nejúspěšnější hudební těleso České republiky
zahájilo jubilejní 10. abonentní cyklus
V neděli 6. září 2015 odstartoval
slavnostním zahajovacím koncertem v brněnském Besedním
domě již desátý jubilejní abonentní cyklus Českého filharmonického sboru Brno.
Koncert slavnostně uvedl generální ředitel České filharmonie
David Mareček, který sbor označil
za nejúspěšnější české hudební
těleso současnosti, které by si
zasloužilo výraznější podporu,
aby mohlo fungovat i nadále. Apeloval tak na zástupce města a kraje i soukromé firmy, které by mohly
sbor v jeho činnosti podpořit, aby
mohl nadále rozdávat radost
z hudby u nás i v zahraničí.
V první polovině koncertu zazněly
skladby W. A. Mozarta Regina
coeli in C a Regina coeli in B,
v druhé polovině si potom
návštěvníci mohli vychutnat působivé Requiem Gabriela Faurého.

Výjimečný hudební zážitek připravil sbor pod taktovkou profesora Petra Fialy společně s PKFPrague Philharmonia a sólový
zpěv zazněl v podání Hany Škarkové a Tomáše Badury. Celý slavnostní koncert byl zaznamenán
a odvysílá ho tuto neděli 13. září
2015 v 20.00 TV NOE. Každý, kdo
se nestihl zúčastnit této hudební

události osobně, bude mít tak
možnost vychutnat si špičkový
koncert alespoň ze záznamu.
Kromě desátého jubilejního abonentního cyklu slaví sbor letos
i 25. výročí svého založení a diváci
se proto mohou místo tradičních
šesti těšit rovnou na osm abonentních koncertů. Další koncert
cyklu se uskuteční 25. října 2015

tradičně v Besedním domě a uvede Requiem od Camilla SaintSaënse a Biblické písně a Te
Deum od Antonína Dvořáka.
Sbor se zaměřuje na oratorní,
kantátový a operní repertoár
a díky své kvalitě absolvuje ročně
kolem sta koncertů doma
i v zahraničí. Kritika oceňuje
především kompaktní zvuk a širokou škálu výrazových prostředků,
jimiž sbor disponuje. Sbor obdržel
dvě významné evropské ceny –
Echo Klassik, byl nominován na
prestižní dánskou cenu Danish
P2 Music Prize v kategorii symfonická nahrávka roku, získal
cenu německých kritiků – Preis
der Deutschen Schallplattenkritik
a japonský hudebně-kritický
časopis Geijutsu Disc Review mu
udělil za nahrávku Dvořákova
Requiem prestižní ocenění Tokusen.

(red)

V říjnu startuje druhý ročník cyklu výtvarného umění,
komorní hudby a slova Vox Imaginis v Brně
Ve středu 21. října 2015 se
uskuteční zahajovací koncert
druhého ročníku unikátního
uměleckého cyklu Vox Imaginis, který připravuje Moravská
galerie v Brně ve spolupráci
s Uměleckým sdružením Ars
Collegium Brno – spolkem pro
komorní hudbu a hudební
agenturou MgA. Jiřího Besperáta.
Pro jednotlivé programy je vybrána hudba, literární texty a výtvarná díla ze sbírek Moravské galerie
v Brně pro jedinečné umocnění
uměleckého prožitku. Rezidenčním souborem cyklu je Graffovo
kvarteto, které působí ve městě
Brně od roku 1997 a reprezentuje
českou kulturu rovněž na mezinárodním fóru svými koncertními
zájezdy po celé Evropě, ale opakovaně i v zámoří. Pro cyklus Vox
Imaginis ke spoluúčinkování přizvalo kvarteto přední herecké
osobnosti. Můžeme se těšit na
Josefa Somra, Zdeňka Junáka,
Vladimíra Krátkého a Alfreda
Strejčka.

Zahajovací koncert cyklu se uskuteční 21. října 2015 v 19.00 hodin
v Místodržitelském paláci v Brně
a nese název „Umlčené umění“.
Na koncertě zaznějí díla G. Kleina, E. Schulhoffa, B. Martinů
a J. Ježka, skladatelů, kteří byli
perzekuováni zvůlí nacistického
režimu za druhé světové války.
Hudbu budou provázet texty z knihy L. Feuchtwangera Ďábel ve
Francii. Vystavena bude busta
Jaroslava Ježka od Vladimíra Preclíka z roku 1959. Účinkovat bude
houslové Duo Lyriko, Magdalena
a Štěpán Graffovi, violoncellista
Michal Hreňo a herec Josef Somr.
Zvýhodněná abonentní vstupenka a vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dostání v pokladnách MG a u večerní pokladny.
Podrobné informace o hudebním
cyklu jsou na webových stránkách
Moravské galerie (www.moravska-galerie.cz) a festivalu Musica
Cameralis (www.musica-cameralis.euweb.cz).


(red)
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PROGRAM CYKLU VOX IMAGINIS 2015/2016
21. října 2015 Umlčené umění
Na programu:
Bohuslav Martinů, Gideon Klein,
Jaroslav Ježek, Erwin Schulhoff
Úryvky z knihy
Liona Feuchtwangera Ďábel ve
Francii
Vystavení sochy Vladimíra Preclíka, Jaroslav Ježek, 1959.
JOSEF SOMR – recitace
DUO LYRIKO
Magdalena a Štěpán Graffovi –
housle
Michal Hreňo – violoncello
27. ledna 2016 Modrá, žíhaná
a červená...
Na programu:
Viktor Kalabis, Leoš Janáček, Pavel
Haas
Jiří Orten – poezie a deníky
Vystavení obrazu Jana Kotíka,
Tabule, registrující modrou,
modrofialovou, červenofialovou
a hnědočervenou, 1967.
ZDENĚK JUNÁK – recitace
GRAFFOVO KVARTETO

16. března 2016 Vídeňské inspirace
Na programu:
W. A. Mozart, Werner Schulze,
Johannes Brahms
Legendy o životě a modlitby sv.
Františka z Assisi
Vystavení kresby Josefa Winterhaldera st.,
Sv. František, 1760.
VLADIMÍR KRÁTKÝ – recitace
GRAFFOVO KVARTETO
25. května 2016 Labyrint světa
a ráj srdce
Na programu:
John Cage, Petr Eben
Jan Amos Komenský – Labyrint
světa a ráj srdce
Vystavení obrazu Jiřího Sozanského, Incident, 1987–88.
ALFRED STREJČEK – recitace
GRAFFOVO KVARTETO

Kultura

Letohrádek Mitrovských hostí výstavu Šťastný život v secesi
Těžiště výstavy Šťastný život
v secesi, která je k vidění do
29. listopadu v Letohrádku
Mitrovských, leží mezi lety 1895
a 1915 – kdy již svět mocnářství
nezadržitelně směřoval ke svému konci a vzniku samostatné
republiky.
Výstava nabídne pohled, jak prožít spokojený a šťastný život díky
zaručeně fungujícím, často humorným, sto let starým radám
a návodům, ale hlavně jak vytvořit
fungující a vkusně zařízenou
domácnost, která, jak dobový tisk
uvádí, nemusí být nutně zařízena
za draho. Poskytne také poučení,
jak trestat dítky, ale také jak servírovat ovoce, jak pěstovat jemný
mrav, jak „vyzrát“ na muže, jak
cvičit doma anebo jak podávat
menší diner s dříšťalkami na talíři.
Návštěvníkům umožní náhled do
secesní domácnosti začátku
minulého století, s kuchyní a dnes
již téměř neznámými přístroji
a pomůckami šetřícími čas při
vaření jídla i praní prádla, salonem určeným pro servírování
kávy a čaje nebo pro četbu duševně obohacující literatury, jídelnou

s velkou slavnostně prostřenou
tabulí a připomínkou servírování
i základní etikety, ložnicí s ručně
vyšívanou výbavou či nočním
prádlem, dětským pokojem
s dobovými hračkami i chlapeckými hrami, ale také fotografickým
ateliérem, kde si můžete pořídit
svoji fotografii v lehce secesní stylizaci.
Originální, nadmíru elegantní
a uhlazené šaty, slunečníky, klobouky, rukavičky, obuv, bižuterie
a jiné zachované „původnosti“
ze soukromých sbírek vytvoří
instalaci na tzv. korzu, které bylo
neoddělitelnou součástí svátečního dne ve městě. A nebudou
chybět také fotografie nebo plakáty, na kterých se doslova
zastavil čas.
Jak připomínají autoři výstavy
(Petr Lukas, Jan Maroušek a sběratelé Vlaďka Dobiášová, Zdena
Mudráková, manželé Pecháčkovi) – záměrem je připomenout
myšlenku šťastného života
a poradit „jak na něj“, nabídnout
nikoliv pohled umělecko-historický, ale nahlédnout do běžných
domácností secesní doby a objevit věci neobyčejně obyčejné,

kořeněné dobovým humorem
a společenskými konvencemi.
Výstava je určena jak pro všechny
romantiky a milovníky starých
časů, tak pro rodiny s dětmi.
U každého dioráma bude krátký
text spojený s tematickou interakcí či jednoduchým úkolem (vyšívání, etiketa u stolu, vážení
mouky, navrhování klobouků,
tvorba šperku atd.).
Nový umělecký styl, spojený s příchodem nastupujícího století
a očekáváním společenských
změn i nových objevů, postupně
poznamenal běžný život a lidskou
činnost takřka ve všech oblastech. Samotný název stylu pochází z latinského slova secession,
tedy doslovně odštěpení. Tento
středoevropský termín charakterizoval odklon od konzervativního
akademického myšlení (nesouhlas s historizující tradicí), zároveň byl reakcí proti průmyslové
civilizaci a jejím výrobkům a volal
po návratu k přírodě a kvalitnímu
řemeslu. Secese, kterou přivítala
Evropa a Spojené státy americké
v roce 1900 jako moderní vizi pro
nové století, se brzy stala životním
stylem a zasáhla do všech oblastí

lidského působení. První náznaky
nového stylu se začaly objevovat
v Evropě a Spojených státech
amerických již po polovině 19. století. Secesní nálada se šířila v rozdílných názvech a v rozličných
vizuálních formách. K nám byl nejblíže Berlín, Mnichov a tehdejší
hlavní město Vídeň. Svébytný
secesní styl si vytvořila i Praha
a stranou rozhodně nezůstalo ani
Brno, kde byla postavena vůbec
první kompletně řešená vila ve
stylu Vídeňské secese na území
Rakouska-Uherska (Reissigova
vila, ulice Hlinky). Charakteristickým znakem secesních uměleckých děl se stala plošná
ornamentálnost vycházející z rozdílných motivů. Čerpala z flóry
i fauny, stoupajícího cigaretového
dýmu, mořských vln, ale i geometrických obrazců uspořádaných v rytmickém opakování nebo
se volně inspirovala asijskou kulturou.
Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 10.00 do 16.00,
otevřeno je i 28. 10. Více infor mací je možné získat na webu
www.letohradekbrno.cz.

(rob)

Herec Jan Apolenář oslavil padesáté narozeniny
Poslední srpnový den oslavila
významné životní jubileum
opora hereckého souboru
Městského divadla Brno, herec
Jan Apolenář.
Janovy herecké zkušenosti se
datují již od dětských let, kdy hrál
v dětském filmu Kufr plný nadějí.
Tato zkušenost ho natolik ovlivnila,
že se rozhodl vystudovat herectví.
Po absolvování brněnské JAMU
se rozhodl upsat divadlu Radost,
které v té době pěstovalo hudební
žánr. Zároveň hostoval v Divadle
bratří Mrštíků, odkud posléze
dostal lákavou nabídku, zahrát si
hlavní roli skřítka Puka v připravovaném muzikálu Zdenka Merty
a Stanislava Moši Sny svatojanských nocí. Jan Apolenář souhlasil, a tak se zrodil na dlouhou dobu
fenomén a velká herecká a muzikálová hvězda. Za roli Puka byl
nominován na úplně první Cenu
Thálie. Následoval další úspěšný
titul – vizualizované oratorium
Bastard, který se hrál po tři léta

v MdB i v Národním divadle v Praze. S Janem Apolenářem opět
v hlavní roli. Své herecké a hlavně
pěvecké umění zúročil v pražských inscenacích, v hlavním
městě působil devět let. Objevil se
v muzikálech Dracula, Johanka
z Arku, Krysař, Sweet Charity či
Kleopatra. Rodné město však nikdy zcela neopustil a po těchto zkušenostech kývl znovu na nabídku
Stanislava Moši, aby se vrátil do
svého domovského divadla. Městské divadlo Brno přineslo Janovi
mnoho hereckých rolí, z těch
muzikálových můžeme jmenovat
Buča ze slavného titulu Cikáni
jdou do nebe, Théophila Venota
v Naně, Fagina v muzikálu Oliver!,
Kaifáše v muzikálu Jesus Christ
Superstar, desátníka Apika z Kdyby tisíc klarinetů, Kozlíka z Markéty Lazarové. Nezapomenutelná
je jeho role Macechy v dětském
muzikálu Sněhurka a sedm trpaslíků. V současné době si můžete
vychutnat jeho sytý baryton
v muzikálu Let snů LILI, kde s vel-

Jan Apolenář a Milan Němec v inscenaci Sugar! (Někdo to rád horké)
kým citem pro komediantství
a s velkým gustem ztvárňuje ošklivého trolla Fůriuse.
Janu Apolenářovi se nevyhýbaly
role ani činoherní. Za všechny
uveďme například Matěje Šumbala z Našich furiantů, lorda Williama Sandse z Jindřicha VIII.,
Glova mladšího z Hráčů či Dona
Alfonsa ze hry Kamenný host
aneb Prostopášník.
Jan Apolenář posbíral šest nominací na Cenu Thálie, přičemž za

dvě role se dostal do užší nominace – za roli Puka a posléze za
roli Buča z muzikálu Cikáni jdou
do nebe.
Tvář Jana Apolenáře mohou diváci potkat také na televizních obrazovkách, např. v pohádkách
Princezna se zlatým lukem, To
vánoční šturmování, O ševci
Matějovi a komtesce Julince
a v neposlední řadě v seriálu Četnické humoresky.

(red)
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Populární představitel Sherlocka Holmese Benedict Cumberbatch
bude ve Scale k vidění jako Hamlet – v přímém přenosu z Londýna
Populární představitel postavy Sherlocka Holmese ze
seriálu BBC Benedict Cumberbatch, sbírá v posledních
letech jedno ocenění za druhým a to včetně těch nejvyšších.
Za dvojroli ve hře Frankenstein
získal hlavní britskou cenu Olivier za herecký výkon a letos byl
nominován za roli v Kódu Enigmy na Oscara. Tuto sošku sice
nezískal, ale je to jen otázka
času, kdy na ni dosáhne.
Loni vyhlásilo londýnské kulturní
centrum Barbican, že se s Cumberbatchem dohodli na hostování v roli Hamleta a téměř okamžitě vyprodali rok dopředu
všechna plánovaná představení.
Benedict Cumberbatch je prostě
hvězdou světového formátu a je
na vrcholu popularity se zástupy
oddaných fanynek a fanoušků,
kteří nonstop dva dny čekají na
poslední lístky v prodeji.
Brňané, kteří by chtěli Cumber-

batche vidět, nemusejí ani cestovat do Londýna, ani čekat fronty na vstupenky, protože kino
Scala jim Hamleta přenese živě
z Londýna přímo do filmového
srdce Brna – do svého kinosálu
a to v rámci NT live přenosů, které už druhou sezónu nabízí.
Jak to tak vypadá? Londýnská
produkce každý rok vybere
především z produkce londýnského Národního divadla, ale
také z ostatních divadel na West
Endu pět nebo šest nejzajímavějších inscenací, většinou
hvězdně obsazených, které se
rozhodne živě přenášet do světa. Ano, živě, stejně tak, jak to
známe ze sportovních událostí.
Benedict Cumberbatch bude
odříkávat své hamletovské „Být
či nebýt?“ v Londýně a ve stejné
chvíli s ním jeho muka mohou
sdílet diváci po celém světě včetně těch brněnských prostřednictvím kamer a satelitní techniky.
A to ještě jako bonus mohou
o přestávce nahlédnout do záku-

Hamlet (Benedict Cumberbatch). Foto Johan Persson
lisí divadla a možná i samotný
hvězdný Cumberbatch pošle do
Brna své pozdravy. Vše je možné
a stojí to za to.
Přímý přenos je na programu

brněnského kina Scala ve
čtvrtek 15. října v 19.45, záznam
pak v pondělí 2. listopadu
v 19.45.

(red)

Festival bollywoodského filmu tentokrát zamíří i do Brna
srovnatelné s evropskými. Festival poukazuje také na rozmanitost
komerční i nekomerční indické
tvorby zařazením dokumentárních filmů a také regionálních filmů. Zkrátka každý divák si určitě
najde to své.
Brněnská část Festivalu bollywoodského filmu se koná v kině
Scala ve dnech 23.–24. října. Více
informací je možné získat na
webových stránkách www.bollywood.cz a na facebookovém profilu facebook.com/bollywood.festival.

Z filmu Zindagi Na Milegi Dobara

Co je Bollywood
Festival bollywoodského filmu
každým rokem otevírá bránu do
indické kultury v pražském kině
Světozor. Ve svém 13. ročníku
tentokrát expanduje také mimo
Prahu, na filmy z indické produkce se totiž mohou těšit ještě
v Brně a v Plzni!
Bollywoodské filmy si získaly
popularitu zejména pasážemi se

zpěvy, tanci a specifickými komediálními prvky. Ovšem festival
není jen o typickém Bollywoodu.
Výrazněji než dříve se úspěšně
začínají prosazovat mladší režiséři, kteří leckdy studovali
v zahraničí. Jejich žánrová pestrost je obdivuhodná – od modelů
tradičního Bollywoodu, přes
komedie s politickým podtónem,
horory, až po dramatické filmy
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Bollywood je označení pro část
indické kinematografie v hindském jazyce, která vzniká v Bombaji. Ačkoliv je většinou ve světě
z indické tvorby nejpopulárnější,
z její celkové produkce (více než
850 filmů ročně) tvoří pouze 15 %.
Ostatní filmy se točí v dalších
indických jazycích (tamilština,
malajálámština, bengálština,...).
Jsou mnohem méně známé,

neboť se většinou distribuují jen
v dané jazykové oblasti.
Hindské filmy produkované
v Bombaji – tzv. masála movies,
si získaly mezinárodní popularitu
zejména vloženými pasážemi se
zpěvy a tanci a specifickými
indickými komediálními prvky.
V Indii jsou v oblibě ze stejného
důvodu, navíc ovšem díky sociálnímu podtextu a morálnímu
poselství (např. podpora pracujících žen, odsuzování rodiči
dohodnutého sňatku, odbourávání kastovního systému atd.),
které obsahuje každý z těchto filmů, natočených velmi často pro
konkrétní cílovou skupinu. Indická komerční kinematografie
(v hindsky mluvících oblastech
Bollywood, v Tamilnádu tamilské
filmy, …) je nejžádanější formou
zábavy a částečně doslova ovlivňuje život nemalého množství
indické populace.


(red)

Kultura

Polárka zve na premiéru Pohádky o Karkulce
První premiérou nové sezóny
v brněnském Divadle Polárka
je inscenace Pohádky o Karkulce. V režii Michala Sopucha
bude mít premiéru v sobotu
31. října v 15.30 hod.
„Byla jedna holčička a té říkali Karkulka. Jednou ji maminka poslala

za babičkou, aby jí zanesla košík
s dobrotami. Karkulka musela jít
přes les, kde potkala vlka. Vlk má
neustále obrovský hlad. Sežere
vlk babičku a Karkulku? A kdo je
zachrání? Jak bude tento příběh
pokračovat v Divadle Polárka?
Přijďte se podívat na nové zpracování jedné z nejznámějších

pohádek.“ Tak zve divadlo děti,
které navštěvují mateřskou školu
a 1.stupeň základní školy, a jejich
(pra)rodiče.
V nové sezóně 2015/2016 nazvané „Po stopách“ Polárka dále uvede tyto premiéry: Robinson Crusoe, Doktorská pohádka, Český
středověk, Čaroděj ze země OZ

a Bratři Lví srdce. Divadlo Polárka
sídlí na ulici Tučkova 34. Předprodej
vstupenek a předplatného probíhá
každý čtvrtek 16.30–18.30 hod.
v pokladně divadla, případně půl
hodiny před začátkem představení
tamtéž. Více o Polárce najdete na
webu www.divadlopolarka.cz.

(rob)

Leitnerka zve na koncert Songs from Utopia spojený s vernisáží
výstavy kovových objektů a plastik, následují dva workshopy
Ve čtvrtek 22. října od 19.30
hod. se v Klubu Leitnerova
rozezvučí tóny švýcarské indie
folkrockové kapely Songs from
Utopia.
Romantika po západu slunce,
něžná krása střídající se s temnotou a trocha melancholie.
Rebekka Zarkava, rocková písničkářka připomínající PJ Harvey,
zpívá ženským, pod kůži zalézajícím způsobem o smutku, vášni
a lásce. Původem český bubeník
Jura Doležal kouzlí jazz-rock-punkové rytmy. Jedinečný a neobvyklý
souzvuk kytary a bicích. Tato skupina bude doprovázet vernisáž
uměleckého kováře Pavla Tasov-

ského. Výstava kovových objektů
a plastik pod názvem Tvary a zvuky železa bude na Leitnerce přístupná do 10. listopadu 2015.
Následující den jsou pro studenty
středních škol a gymnázií připraveny dva workshopy. V dopoledních hodinách se mohou přiučit
a vyzkoušet si hru na bicí a perkuse v dílně bubeníka kapely Songs
from Utopia Jiřího Doležala.
Zúčastnit se mohou všichni, kteří
mají zájem o hru na bicí bez ohledu
na předem získané znalosti nebo
pokročilost hry na uvedené instrumenty. Paralelně s touto dílnou se
bude v prostorách venkovního
dvorku na Leitnerce odehrávat
kovářský workshop, kde si mohou

říjen 2015
úterý 6. října 2015, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze světa
literatury

pátek 23. října 2015, 19.30 hod.
Mascara
Brněnská folkrocková kapela

zájemci z řad studentů vyzkoušet
vykovat podkovu a podívat pod
kovářskou pokličku uměleckého

kováře Pavla Tasovského. Klub
Leitnerova je tradiční brněnské
místo, z něhož zní hudba mnoha
žánrů a tváří. Kromě ní zde prostor dostává divadlo, výtvarné
umění i různé taneční či pohybové
aktivity. Dramaturgie myslí jak na
děti a na školáky, tak na studenty
a dospělé. Leitnerka funguje už
čtyřiadvacátou sezónu. Více informací najdete na webu www.leitnerka.cz.

red)

říjen 2015
pátek 2. října, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
(po představení následuje Divácký seminář)

čtvrtek 15. října, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)

sobota 3. října, 10.30 hod.
Pět báječných strýčků

čtvrtek 15. října, 19.00 hod.
Drákula

sobota 3. října, 15.30 hod.
Pět báječných strýčků
(po představení následuje Dětská dílna)

pátek 16. října, 8.45 a 10.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas

pondělí 5. října, 8.45 a 10.30 hod.
Kdo zachrání Isabelu?
úterý 6. října, 8.45 a 10.30 hod.
Kdo zachrání Isabelu? (DERNIÉRA !!!)

sobota 17. října, 10.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
sobota 17. října, 15.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
(po představení následuje Dětská dílna)

neděle 11. října 2015, 15.00 hod.
Divadlo Andromeda
Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru

sobota 24. října 2015, 19.30 hod.
Štěpán Rak
Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie múzických umění vystoupí v Brně

úterý 13. října 2015, 19.30 hod.
Divozel
Kapela ze Slovenska, akustická muzika na hranici folku,
šansonu a dalších žánrů

pátek 30. října 2015, 19.30 hod.
Afterglow
Hard rock, blues rock, southern rock, prostě velkej nářez!
Holeček, Musil, Novák, Zelenka „Zelí“

čtvrtek 8. října, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)

pátek 16. října 2015, 19.30 hod.
Alishi & Mišmaš a Svaťa Kotas & (ne)přátelé
Nová formace, která hraje písně z vlastní autorské dílny
a irská muzika / bluegrass

čtvrtek 8. října, 19.00 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera

středa 21. října, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.

pátek 9. října, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)

čtvrtek 22. října, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

sobota 10. října, 10.30 hod.
Kašpárek detektivem

Čtvrtek 22. října, 19.00 hod.
Ondráš a Juráš

sobota 10. října, 15.30 hod.
Kašpárek detektivem
(po představení následuje Dětská dílna)

sobota 24. října, 10.30 hod.
Kocour v botách

úterý 20. října 2015, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ Jiřího Černého
Poslechový pořad hudebního kritika
středa 21. října 2015, 19.30 hod.
Sakrapes a Podjezd
Bluegrass – před námi i po nás. Nechte se unést na vlnách
bluegrass music s již legendárními kapelami
čtvrtek 22. října 2015, 19.30 hod.
Songs from Utopia + vernisáž uměleckého kováře Pavla
Tasovského
Hypnotické a nepředvídatelné Songs from Utopia s novým
programem + výstava TVARY A ZVUKY ŽELEZA

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

středa 7. října, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)

pondělí 12. října, 8.45 a 10.30 hod.
Kašpárek detektivem
úterý 13. října, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)
středa 14. října, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)

Pondělí 19. října, 8.45 a 10.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
úterý 20. října, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

sobota 31. října, 15.30 hod.
Pohádka o Karkulce
Změna programu vyhrazena!
Kontakt
Divadlo Polárka – Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz
www.facebook.com/divadlopolarka
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Neziskové organizace

Firemní dobrovolníci nahlédli „pod pokličku“ Centru Anabell
Jak moc se liší práce v ziskovém a neziskovém sektoru?
Příležitost odpovědět si na tuto
otázku mělo několik firemních
dobrovolníků během jednoho
dopoledne, stráveném v brněnské neziskové organizaci Anabell.
Učinili tak díky otevřenosti svého
zaměstnavatele a také díky projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, realizovaného neziskovou
organizací Ratolest Brno. Samotný
projekt na jedné straně pomáhá
firmám uchopit a rozvíjet koncept
společenské odpovědnosti (CSR)
a na druhé straně mapuje potřeby
neziskových organizací a efektivní
využívání pomoci firemních dobrovolníků. Projekt, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a v rámci EHP
fondů, běží od srpna loňského roku
a v současné chvíli je do něj aktivně
zapojeno osm firem a sedmnáct
neziskových organizací, které

poskytují sociální služby. Zájem ze
strany ziskového i neziskového
sektoru neustále roste a firmy
i organizace přibývají, obě strany
si pochvalují zejména rozšíření
obzoru v oblasti, která je jim v běžném profesním životě vzdálená.
Obdobnou konkrétní zkušenost
mají za sebou právě čtyři dobrovolnice z ekonomického úseku
brněnské pobočky firmy IMI Critical Engineering, strojírenské
výrobní společnosti zabývající se
výrobou vysokozátěžových ventilů pro průmyslová odvětví energetiky a ropný/plynárenský průmysl. Firemní dobrovolnice přišly
poslední srpnový čtvrtek pomoci
vedení Centra Anabell s projektovou administrativou, na kterou
nezbývá sociálním pracovnicím
v běžném provozu tolik času, kolik
by bylo potřeba. Centrum Anabell
nabízí individuální i skupinovou
odbornou pomoc a podporu lidem
s poruchami příjmu potravy, jejich
blízkým i všem, kterým nejsou

lhostejné psychické problémy
související s neplnohodnotným
nebo nedostatečným stravováním druhých. Své služby (telefonickou i krizovou pomoc a internetové poradenství) nabízí
v ambulantní i terénní formě. Než
se pustily firemní dobrovolnice do
samotné pomoci, celou organizací byly provedeny a seznámeny
s jejími cíli a posláním, což také
po skončení dobrovolnictví nejvíce ocenily. Vhled do běžného chodu neziskových organizací
i výměna názorů na konkrétní
problematiku je jeden ze silných
přesahů firemního dobrovolnictví.
V průběhu výkonu dobrovolnictví
vznikla přirozeně debata, která
umožnila zástupcům obou sektorů vzájemně a lépe pochopit své
fungování a jejímž výsledkem

byla oboustranná spokojenost.
Např. dobrovolnice Markéta
poznamenala, že by příště věnovala dobrovolnictví ráda více
času, a že díky této příležitosti si
mohla rozšířit povědomí a být užitečná. PhDr. Ing. Jana Sladká
Ševčíková, ředitelka organizace,
kvitovala kvalitu a rychlost odvedené práce a upřímný zájem dobrovolnic o jejich činnost.
O celkové spokojenosti vypovídá
také opakované zapojení se Centra Anabell do projektu Spouštíme
lavinu dobrovolnictví, do kterého
se může zapojit i vaše firma nebo
nezisková organizace. Obecné
informace, příklady dobré praxe
a získání kontaktu pro zapojení
najdete na stránkách projektu:
www.lavinadobrovolnictvi.cz.

(red)

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

Brněnská pobočka poradny Justýna poskytla pomoc
více než osmdesáti zájemcům
Jaká práva má oběť trestného
činu, kde podat trestní oznámení a jak se s následky trestného činu vyrovnat? To jsou
nejčastější otázky, které přivádějí klienty a klientky do
brněnské pobočky poradny
Justýna. Ta má za sebou první
rok své existence, během
něhož poskytla poradenství
více než osmdesáti zájemcům.
Jednou z klientek poradny je
také paní Zdena. Vydírání
a výhružky způsobily, že i se
svým manželem žije na pokraji
hmotné nouze a své tři děti
musela svěřit do péče prarodičů:
„Dříve jsme žili normálním životem. Ani nevím jak, a všechno
se obrátilo vzhůru nohama. Nikdy před tím bych nevěřila, jak
může souhra několika událostí
lidem úplně změnit život,“ říká
sympatická žena středního věku
na úvod. Pachatel připravil paní
Zdenu léčkou o střechu nad hla-

vou i většinu majetku. Ta ihned
podala trestní oznámení a čekala, že se brzy dočká spravedlnosti. Řízení však bohužel trvá
a poškozená na navrácení svého majetku stále čeká.
„Myslím, že normální člověk
toho o trestním řízení moc neví“,
vysvětluje paní Zdena, proč se
rozhodla na poradnu Justýna
obrátit. „Málokdo si dovede
představit, že ho něco jako trestný čin v životě potká, a pak rychle pátrá, kde sehnat pomoc.
Dobrý je už ten pocit, že na
celou věc nejste sami, že někdo
stojí za vámi a zná vaše práva.
Dozvěděla jsem se například,
že mohu jít nahlížet do spisu,
který policie o mém případu
vede, že mohu mít při výslechu
důvěrníka nebo že můžu požádat o bezplatného zmocněnce,
který mě bude v případu zastupovat. Kromě toho mi sociální
pracovnice pomáhá s bydlením
a vyřizováním dávek. Doufám,
že se moje situace nějak pohne,
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už víc než tři měsíce se bojím
o střechu nad hlavou.“
Poradna Justýna nabízí svým
klientům z řad obětí trestných
činů jak sociální, tak právní poradenství. V poradně působí právník a sociální pracovnice, kteří
klientům pomáhají porozumět
trestnímu řízení, informují je
o jejich právech a připravují
s nimi potřebné dokumenty.
„Mnoho klientů neví, že jako
poškození mají právo přihlásit
se do trestního řízení s návrhem
na náhradu škody nebo žádat
o peněžitou pomoc k překlenutí
zhoršené sociální situace.
Pomáháme klientům s přípravou
těchto žádostí a doložením
všech potřebných podkladů,“
říká Petr Suchánek, právník
poradny.
Pokud je to potřeba, umí pracovníci poradit i s dalšími problémy,
které s trestným činem souvisejí.
„Trestný čin často zasáhne do
všech oblastí života. Oběti zdánlivě banálních trestných činů

mohou mít rozsáhlé psychické
následky a s tím související
problémy ve vztazích i práci.
V extrémních případech mají
oběti strach bydlet dál na místě,
kde musely dlouhodobě čelit
násilí. V takové situaci je potřeba
hledat nové bydlení a intenzivně
s klienty pracovat po všech
stránkách,“ vysvětluje Markéta
Nešporová, sociální pracovnice
poradny.
Poradna Justýna je provozována
obecně prospěšnou společností
In IUSTITIA. Poradna je otevřena každé pondělí od 12 do 19
hodin, úterý a čtvrtek od 9 do 16
hodin na adrese Malinovského
náměstí 4. Pracovníci poradny
se věnují také terénní práci a po
domluvě navštěvují i klienty
v dojezdové vzdálenosti od
Brna. Zájemci o poradenství se
mohou předem objednat na tel.
čísle 773 177 104, nebo e-mailu:
poradna.brno@in-ius.cz.


(red)

Neziskové organizace

Eliada zve na interaktivní výstavu Svět našimi smysly
Na začátku října se v brněnském Sále Břetislava Bakaly na
Žerotínově náměstí 6 otevřely
dveře pro návštěvníky interaktivní výstavy „Svět našimi
smysly“, která se koná v rámci
projektu „Rodina je jednou
z nevyhnutelných podmínek
štěstí“.
Tento projekt, připravený střediskem Eliada pod záštitou Slezské
diakonie a podporován evropským grantem, probíhá již od loňského roku a je provázen dalšími
zajímavými společenskými událostmi. Jeho cílem je zkvalitnění

a zefektivnění komplexního přístupu k rodinám pečujícím o děti
s hendikepem a pomocí podpůrných aktivit přispět k vytvoření
vyrovnaného rodinného zázemí
a k posílení sebedůvěry všech
rodinných příslušníků. Hlavními
partnery výstavy jsou Centrum
pro rodinu a sociální péči z. s.,
které pro Brno výstavu zapůjčilo,
a Turistické informační centrum
města Brna, které poskytlo pro
uskutečnění této výstavy svoje
prostory.
Návštěvníci výstavy si budou
moci vyzkoušet například dráhu
s bílou holí, tedy chůzi bez zraku,

psací stroj s Braillovým písmem,
hmatové centrum, pexeso pro
nevidomé či stanoviště s čichovými podněty. Na výstavě budou
také vystavena díla dětí z Arteterapie, které v rámci projektu probíhají pravidelně pod vedením
studentů i učitelů Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity.
Výstava bude trvat do 23. října
a otevřena bude od pondělí do
pátku pro exkurze škol i pro veřejnost. Slezská diakonie prostřed-

nictvím
střediska
ELIADA
s působností v Brně a okolí na ni
srdečně zve všechny, komu není
lhostejný osud dětí s hendikepem.
Středisko ELIADA dlouhodobě
působí v Jihomoravském kraji
a poskytuje služby osobní asistence, odlehčovací a poradenské
služby dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám.
Více informací je na www.doreaeliada.cz.

(red)

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Bajkazyl Brno získal od dárců téměř čtyři sta tisíc korun
Nezisková organizace Ratolest
Brno využila pro dofinancování
svého projektu Bajkazyl Brno
crowdfunding, tedy hromadné
financování od drobných dárců. Od veřejnosti se podařilo
vybrat více než 370 000 Kč.
Částka, o kterou organizace
žádala, byla na běžnou kampaň
tohoto typu vyšší, než bývá obvyklé. Důvodem bylo získání dostatečného množství financí pro
doplacení oprav, které se objevily

nad rámec původního rozpočtu
rekonstrukce prostor.
„Ráda bych poděkovala široké
veřejnosti za solidaritu, kterou
projevili při kampani k našemu
projektu Bajkazylu Brno. Velmi si
vážíme podpory každého člověka, který přispěl na dofinancování
oprav a úprav. Naším cílem je
vytvořit Bajkazyl Brno jako místo
komunitního charakteru, které si
budou moci lidé dotvářet i vlastními silami – pořádáním kulturních či jiných akcí. Víme, že bez

vás to nepošlape,“ říká Mgr.Alena
Přikrylová, ředitelka Ratolesti
Brno.
Bajkazyl Brno spojuje kavárnu,
cyklodílnu a kulturní prostor s přesahem sociální práce. V tomto
netradičním podniku vznikají tréninková pracovní místa pro klienty
(jednoho ze dvou nízkoprahových
klubů) neziskové organizace
Ratolest Brno. Tréninková pracovní místa jsou zde pro mladé lidi,
kteří jsou ohroženi sociálním
vyloučením, nebo již sociálně

vyloučeni jsou. Kromě řešení své
nepříznivé životní situace (např.
dluhy, předčasný odchod ze vzdělávacího systému, existenční
problémy), tak dostávají klienti
možnost získat pracovní zkušenosti a návyky v tomto podniku.
Ty by jim v budoucnu měly usnadnit vstup na pracovní trh a možnost získat regulérní zaměstnání,
díky praxi, kterou v Bajkazylu
Brno získají.


(red)

Sport

Špičkoví florbalisté se začátkem listopadu sjedou do Brna

Moravská metropole se po 23
měsících stane opět centrem
světového florbalu.

Nejlepší světové výběry mužů
a juniorů, tedy reprezentace
Švédska, Finska, Švýcarska
a České republiky, se sejdou ve

dnech 6.–8. listopadu v hale Vodova, aby zde sehrály další turnaj
z proslulé série Euro Floorball
Tour.
Do Brna český výběr mužů přijede jako bronzový tým z loňského
MS v Göteborgu, kde výborně
zvládl obrat proti silnému výběru
Švýcarska v souboji o třetí místo,
ale také se bude snažit navázat
na poslední domácí EFT v České
Lípě, které se konalo v dubnu
2014. Nezapomenutelný turnaj
přinesl nejen historicky první
vítězství Česka nad Švédy, ale
také první celkový triumf na turnaji
EFT. Stejná senzace by se mohla
povést českým florbalistům také
v Brně, kam se těší i kvůli tradičně
výbornému publiku.
Nově se po generační obměně

skládá i tým nejlepších českých
florbalistů do 19 let a jeho role
bude díky skvělému výsledku
předchozí generace, která vybojovala v dubnu letošního roku na
MS v Helsinborgu bronz po vítězství nad Švédy, o to těžší.
Česká reprezentace se těší na
vaši diváckou podporu, proto
neváhejte a vyrazte první listopadový víkend s rodinou a přáteli
podpořit českou reprezentaci
v boji proti nejlepším týmům planety do haly Vodova. Vstupenky
jsou už nyní k dostání v síti Ticketportal.
Další informace o této jedinečné
akci naleznete na www.ceskyflorbal.cz/eft2015.


(red)
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Sport

Hokej, fotbal, florbal, ale i zápas, nebo ragby – taková je brněnská
Chlapci a dívky se mohou do klubu hlásit již od čtyř let. Pokud má
dítě potíže s bruslením, nebo na
ledě získává teprve první zkušenosti, není to žádný handicap,
neboť trenéři dokáží děti vše
potřebné naučit.

Téměř dva tisíce malých i velkých Brňanů navštívilo v sobotu 12. září mezi devátou a patnáctou hodinou další Den
náborů, který tentokrát pořádala Unie sportovních klubů
města Brna ve spolupráci
s Českou unií sportu v Jihomoravském kraji a s městskou
společností Starez sport symbolicky v prostorách starých
brněnských stadionů za Lužánkami.
„Pro pořádání této sportovní motivace jsme zvolili místo pro Brno
a celý kraj nanejvýš symbolické.
Červnová fotbalová rozlučka Petra
Švancary dala zavzpomínat na
zašlou slávu fotbalového, ale
i hokejového stadionu a ukázalo
se, že tento prostor za Lužánkami
má skutečně jakousi magickou
sílu. Doufali jsme, že tato síla nebude magická jen pro nostalgické
vzpomínání, ale přinese ovoce
i aktuálnímu sportovnímu dění
i myšlenkám na podporu brněnského a jihomoravského sportu
v budoucnosti. A podle účasti
i aktuálního ohlasu dětí, rodičů
i pozvaných osobností se zdá, že
se nám naše přání vyplnilo,“
pochvaluje si místo konání sekretář Unie sportovních klubů města
Brna a manažer ČUS v Jihomoravském kraji Jakub Koudelka.
Dětem a jejich rodičům, kteří
neměli možnost akci navštívit,
stručně představujeme oddíly
zapojené do tohoto unikátního
projektu spolu s kontakty pro případ zájmu některý ze sportů si
vyzkoušet v rámci probíhajících
náborů.
HC KOMETA BRNO
Sport: hokej
www.hc-kometa.cz
Adresa: Křídlovická 34, 603 00 Brno
Jiří Mífek | mob.: 604 274 600 |
kometamladez@kometagroup.cz

FC ZBROJOVKA BRNO
Sport: fotbal
www.fczbrno.cz
Adresa: Srbská 47a, 612 00 Brno
Pavel Šustr, Miloš Veselý |
mob.: 725 499 788, 602 559 299 |
mladez@fczbrno.cz
S fotbalem se ve Zbrojovce začíná ve velmi útlém věku. Je běžné,
že kluci jsou v přípravkách od
šesti let. Na náborové tréninky už
chodí i pětiletí chlapci – seznámit
se s balonem, prostředí, trenéry.
Tréninky i zápasy nejmladších
kategorií bývají většinou při areálu
ZŠ Janouškova, někdy ale samozřejmě také na Srbské.
BK ŽABINY BRNO
Sport: basketbal dívky
www.bkzabiny.cz
Adresa: Horákova 3080/7,
616 00 Brno
Petr Křivánek | mob.: 776 563 008
| krivanekpetr8@seznam.cz
Nejmladší hráčky poprvé přicházejí zkoušet basketbal ve věku
kolem osmi let, ale přicházejí i holky starší nebo naopak mladší.
VOLEJBAL BRNO
Sport: volejbal chlapci
www.volejbal-brno.cz
Adresa: Kounicova 686/22,
602 00 Brno
Jaroslav Šamšula |
mob.: 724 571 023 |
samter@volny.cz
Mladíci se mohou do volejbalového klubu zapojovat zhruba od
desíti let. Oddíl spolupracuje se
sportovní školou Milénova, kam
chodí děti od páté třídy. Děti, které
chtějí hrát volejbal, se nemusejí
stydět, pokud základy tohoto
sportu neznají.
HANDBALL KRÁLOVO POLE
BRNO
Sport: házená
www.kpbrno.cz
Adresa: Vodova 108, 612 00 Brno
Pavel Mareček | mob.: 737 465 961
| pavel.marecek@seznam.cz
Klub začíná už v kategorii „mini-
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žáků“, což jsou v podstatě prvňáci. Pokud jsou kluci šikovní,
během roku, dvou se házenou
naučí tak, že jsou schopni hrát
soutěž.
KPSP KOMETA BRNO
Sport: plavání
www.kometaplavani.cz
Adresa: Sportovní 4, 602 00 Brno
Plavecká Kometa má nejširší
základnu právě u mladších dětí.
Trénink navazuje na pobyt malých
dětí ve vodě a odstraňování strachu z vody v šesti, sedmi letech
dítěte. Plavání má několik disciplín, ze kterých je možné si
v Kometě vybrat.
MMCITÉ BRNO
Sport: basketbal chlapci
www.basketbrno.cz
Adresa: Vídeňská 9, 639 00 Brno
Mgr. Štěpán Vrubl |
mob.: 777 662 661 |
vrublstepan@gmail.com
Oddíl patří mezi tři střediska
v České republice, která mají statut vrcholového sportovního centra mládeže. Stadion, kde
basketbalisté našli domácí palubovku, se nachází na ulici Vídeňská a právě sem klub zve zájemce
každého věku, kteří by si chtěli
tento krásný sport vyzkoušet.
DRACI BASEBALL BRNO
Sport: baseball
www.draci.cz
Adresa: Sokolova 2h, 619 00 Brno
Arnošt Nesňal | mob.: 608 228 868
| arny@draci.cz
Draci jsou nejúspěšnějším mládežnickým klubem v České
republice. Za posledních dvacet
let nasbírali sedmadvacet titulů
z různých kategorií. Berou děti od
pěti do osmi let s tím, že se všechno naučí. U těch starších je vítáno,
když už mají nějakou sportovní
průpravu, ale stále je možné
s baseballem začít.
TAK HELLAS BRNO
Sport: zápas
www.zapas-brno.cz
Adresa: Horácké náměstí 15,
Brno-Řečkovice
Pavel Kučera | mob.: 602 770 689 |
hellas.brno@centrum.cz
Těžkoatletický klub Hellas Brno
je nejstarším aktivním zápasnickým klubem v ČR. S téměř 200

členy, převážně z řad mládeže, je
největším a zároveň nejúspěšnějším zápasnickým klubem v ČR.
VALOSUN KP BRNO
Sport: basketbal dívky
www.valosunbrno.cz
Adresa: Vodova 108, 612 00 Brno
Petr Mazálek | mob.: 774 175 543 |
pmazalek@seznam.cz
Na trénink mohou zavítat i dívky,
které basketbal ještě nikdy nehrály. Nabírány jsou děti od první třídy
do páté. Navíc je celkem jedno,
jestli je hráčka vysoká nebo ne,
protože jsou potřeba oba typy.
ITELIGENCE BULLDOGS
BRNO
Sport: florbal
www.bulldogs.cz
Adresa: Střední 595/26,
602 00 Brno-Ponava
Radim Komínek | mob.: 728 922 215
| radim.kominek@bulldogs.cz
Florbaloví Buldoci přijímají nové
členy (chlapce i dívky) již od čtyř
let, aby si vyzkoušeli aktuálně nejpopulárnější halový sport v klubu
s téměř dvacetiletou tradicí pod
vedením zkušených trenérů mládeže. A to vše v nové sportovní
hale SportPoint na Střední 2.
VK KRÁLOVO POLE BRNO
Sport: volejbal dívky
www.vkkpbrno.cz
Adresa: Vodova 108, 612 00 Brno
Sandra Onderková |
mob.: 775 766 579 |
onderkova@vkkpbrno.cz
Pro volejbal platí, že čím dříve se
s ním začne, tím lépe. Kolem
sedmi let je to ideální. Ale i když
přijdou starší holky, nic se neděje,
protože přípravka je zaměřená
spíše všeobecně. Mladé volejbalistky trénují v různých prostředích
brněnských středních i základních škol.
RUGBY CLUB DRAGON BRNO
Sport: ragby
www.dragonbrno.cz
Adresa: Cacovice 9, 614 00 Brno
Michal Novák, Jiří Valášek |
mob.: 602 713 368, 777 260 412 |
rcdragonbrno@email.cz
Ke kontaktnímu sportu je možné
kluky i děvčata ratolest přihlásit
již v nízkém věku – přípravka funguje už pro děti od pěti do sedmi
let, ale přijímají se i starší děti.

Sport

nabídka sportovních aktivit pro děti
BRNO RAVENS LACROSSE
CLUB
Sport: lakros
www.lacrossebrno.cz
Adresa: Veslařská 220/28,
637 00 Brno
Zuzana Soukupová |
mob.: 774 538 513 |
zuzana@lacrossebrno.cz
Michal Kvapil | mob.: 722 821 336
| michal@lacrossebrno.cz
Brno Ravens Lacrosse Club je
prvním a prozatím jediným klubem v Brně, který trénuje a hraje
field lacrosse. V současné době
má mužský a ženský tým a dále
buduje juniorskou základnu, která
se neustále rozrůstá. Trénuje se
v Komíně ve zcela novém sportovním areálu U Hrocha.
SK TART MORAVSKÁ SLAVIA
Sport: Moderní gymnastika
www.sktartmsbrno.cz
Adresa: Vojtova 14, 639 00 Brno
Blanka Mlejnková |
mob.: 602 500 535 |
info@sktartmsbrno.cz
Zdeňka Schinzelová |
mob. 775 062 246 |
info@sktartmsbrno.cz
Brněnský klub SK TART Moravská Slavia patří ke sportovním
klubům s mnohaletou tradicí
i vynikajícími výsledky. V současné době má 65 registrovaných
členek všech věkových kategorií
od 5 do 23 let.
KLUB PLAVECKÉ ŠKOLY
KROKODÝL
Sport: plavání
www.plavanikrokodyl.cz
Adresa: Hradilova 107/11,
615 00 Brno
Jiřina Cvrčková | mob.: 737 833 651
| krokodyl.p@gmail.com
Činnost začíná předplaveckou
výukou dětí s rodiči a výukou dětí
mateřských škol. Dalším stupněm
je kondiční a po něm zdokonalovací plavání, které je určeno nejen
pro úplně nejmenší děti, ale své

si v něm najdou i starší začátečníci. Po zvládnutí techniky plaveckých stylů je na každém, jestli se
zařadí do výběru závodních plavců, nebo bude plavat pro zlepšení
kondice.
VSK TECHNIKA BRNO
Sport: baseball
www.technikabrno.cz
Facebook:
www.facebook.com/technikabrno
Adresa: Rybkova 31, 602 00 Brno
Milan Nováček | mob.: 603 357 191
VSK Technika Brno, oddíl baseballu a softballu je jedním
z nejstarších baseballových
a softballových klubů v České
republice. Nejmladší záloha, hráči
6–7 let, zkouší baseball v přípravce. Nábor hráčů probíhá každé
úterý a čtvrtek od 15–17 hodin na
horním baseballovém hřišti
v areálu Techniky Brno na Kraví
hoře.
TENISOVÁ ŠKOLA BRNO
Sport: Tenis
www.garysport.cz/tenisova-skola/
Adresa: Polní 6, 639 00 Brno
Tereza Gardavská |
mob.: 774 388 688 |
info@garysport.cz
Tenisová škola Brno se zaměřuje
na pravidelnou celoroční výuku
tenisu dětí i dospělých všech
výkonnostních skupin. Tréninkové
programy jsou uzpůsobeny věku
a potřebám jednotlivých hráčů,
cílem je poskytnout komplexní tréninkovou péči. Důležitou součástí
tréninkového procesu jsou pohybová cvičení zaměřená na všestranný rozvoj koordinačních
schopností a dovedností.
MAC EAGLES BRNO
Sport: hokejbal
www.mac-eagles.banda.cz/
Jiří Šmarda | mob.: 775 289 843 |
mac-eagles@volny.cz
Věra Havlásková | mob.: 605 253 631
| mac-eagles@volny.cz

Nově založený hokejbalový klub
Eagles Brno, který jako jediný
brněnský hokejbalový klub má ve
svých řadách děti, které hrají přebor přípravek Morava-jih. Klub
hledá do svých řad děti věkové
kategorie 2005–2010, které rády
drží hokejku v ruce a místo bruslení, se nebojí utíkat.
JETSAAM GYM
Sport: bojové sporty
www.jetsaamgym.com
Facebook:
http://www.facebook.com/
/jetsaamgym
Adresa: Vinařská 6, 603 00 Brno
Martin Karaivanov |
mob.: 603 436 658 |
info@jetsaamgym.com
Jetsaam Gym – brněnský oddíl
thajského boxu a MMA pořádá
nábory do thajského boxu a MMA
pro muže, ženy a také pro děti
a juniory.
KASKÁDA GOLF ACADEMY
Sport: Golf
www.golfbrno.cz/golfacademy/kurzy-deti
Adresa: Na Golfu 1772,
664 34 Kuřim
Martin Laimar | mob.: 604 290 812
| martin.laimar@golfbrno.cz
Petr Moučka | mob.: 739 009 647 |
petr.moucka@golfbrno.cz
Kaskáda golf academy je projekt
Golf Clubu Brno působícího na
jednom z nejlepších golfových
hřišť v České republice – v Golf
resortu Kaskáda. V akademii se
dětem věnuje 8 profesionálních
golfových trenérů, kteří mají dlouholeté zkušenosti s tréninkem
mládeže. Trenéři vedou děti již od
útlého věku (od 5 let) až po hráče
na reprezentační úrovni.
VSK VUT BRNO ALLIGATORS
Sport: americký fotbal
www.alligators.cz
Adresa: Technická 2896/2,
616 69 Brno

Zbyněk Zelinka | mob.: 603 438 486
| zbyzel@alligators.cz
Klub založen v červnu 1991 při
VUT FS v Brně, člen Vysokoškolského sportovního klubu SF, je
spoluzakladatel a řádný člen České asociace amerického fotbalu.
V sezóně 1999/2000 došlo k založení juniorského týmu hráčů
a cheerleaders. Klub doposud
působí na Vysokém učení technickém v Brně pod hlavičkou
Vysokoškolského sportovního
klubu VUT Brno.
TJ STADION BRNO
Sport: Krasobruslení
www.stadionbrno.cz
Adresa: Křídlovická 32, 603 00 Brno
Ivana Brodecká | tel.: 543 331 538 |
tj@stadionbrno.cz
TJ Stadion Brno je velmi úspěšným
klubem s dlouholetou tradicí, který
vychoval mistry světa a účastníky
olympijských her. Krasobruslení
probíhá na všech úrovních od
rekreační po vrcholovou, pro nejširší spektrum věkových kategorií:
od přípravky po seniory.
WORKOUT BRNO
Sport: workout
www.workoutbrno.cz
Adresa: Šumavská 15, 602 00 Brno
Mgr. Jakub Kyrš | mob.: 775 468 775
| jakub.kyrs@gmail.com
WorkoutBrno pokračuje v šíření
myšlenky cvičení s vlastní vahou
pro širokou veřejnost a všechny
generace, od nejmladších předškoláků až po seniory a to na venkovních hřištích tzv. fitness
parcích. V roce 2014 oddíl navázal spolupráci s Baseball Academy Brno o. p. s., která mu
poskytuje tréninkové prostory
v Králově Poli na ulici Šumavská.
Připraveno s využitím materiálů
projektu Den náborů za Lužánkami – www.dennaboru.cz.

(rob)
Foto: Igor Zehl
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Inzerce
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Přijďte se najíst, osvěžit, nakoupit či posedět ་
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na 1 oběd

NOVĚ nás najdete v parku Lužánky
– roh třídy Kpt. Jaroše a Lužánecké – naproti konzervatoři

Platí do 30. října 2015

Lužánecká

-50%

Verbena

třída Kpt. Jaroše

– Bio kvalita
– Fair Trade
– Sezonní produkty od místních dodavatelů

Konzervatoř

Obědové menu, svačinky, zákusky
Kvalitní káva, čaj a zdravé nápoje
Bio víno a citlivě ošetřovaná lokální piva
Bezobalový prodej bio potravin
Výstavy, přednášky a setkání

Restaurace

Slevový kupon
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Vegetariánská restaurace a kavárna VERBENA

