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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Naší osobností na léto je zpěvačka s exotickým jménem, které tak trochu voní dálkami,
mořem, sluníčkem, tedy tím, co má většina
z nás s létem spojeným. Nenarodila se sice
v Brně, což je jeden z předpokladů prezentace osobností na tomto místě, ale již více
než čtyřicet let Brno reprezentuje svým zpěvem, i když pravda, svůj repertoár má tak
napůl rozdělený mezi češtinu a jazyk svých
předků – řečtinu. Před pár dny sfoukla na
svém narozeninovém dortu rovných šedesát
svíček a v současné době již balí kufry ke
každoroční letní cestě do prosluněného Řecka. Bude tam nejen odpočívat a nabírat síly
před návratem k dětem do školní družiny,
kde pracuje jako vychovatelka, ale určitě si
bude v hlavě již rovnat seznam hostů a repertoár k narozeninovému setkání, které chystá
hned po prázdninách. Jmenuje se Froso
Tarasidu.
Pokračování na str. 13
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Obilní trh má další dominantu – v provozu je po dlouhých letech
kašna ve spodní části parku. Na její obnovu dohlíželi památkáři
Obilní trh má další dominantu. Po dvoumetrové plastice od neznámého autora,
která zpodobňuje vodní vílu, a unikátní
funkcionalistické zastávce architekta
Oskara Pořísky přitahuje pozornost nově
zprovozněná kašna ve spodní části parku.
Rekonstrukci kašny zajišťoval správce parku,
tedy městská část Brno-střed, a to po pečlivých konzultacích s Odborem památkové
péče Magistrátu města Brna. Při obnově byl
zachován původní architektonický vzhled vodního prvku včetně stávající kamenné konstrukce nádoby kašny a podpěrných
kamenných kvádrů a koulí. Princip fungování
je založen na tom, že voda je tryskou vystřikována z kašny, poté volně přepadá přes horní

nádobu do spodní záchytné mísy, kde tvoří
vodní hladinu. Zpevněná plocha pod kašnou
je vyspádována do středu s odvodňovacím
přepadem tak, že celé provozní řešení je založeno na cirkulaci vody. Vodní prvek je tak opět
připraven plnit svou původní funkci nejen po
stránce estetické, ale i ve zlepšování místního
mikroklimatu. Součástí rekonstrukce kašny,
která stála 670 000 korun, je i nová přípojka
vody a nové napojení na elektrickou síť.
Na území vytěžené a zasypané cihelné jámy
se nejdříve prodávalo maso, se zemědělskými
plodinami se zde začalo obchodovat koncem
devatenáctého století. Současná podoba parku vznikla poměrně pozdě, a to až v letech
1906–1907.
Obilní trh patří s výměrou bezmála jednoho
hektaru k největším a také k nejexponovanějším parkům v centru Brna a je uveden jako
jedna z nejvýznamnějších ploch zeleně v městě Brně v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 15/2007 (o zeleni v městě
Brně).
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Jedná se o velmi cenný, komorní městský prostor s vyváženou pravoúhlou urbanizací, patřící do nejcennější historické části města – ulicí
Gorkého, tj. nad parkem, probíhá hranice
městské památkové rezervace. Pravoúhlost
veřejného prostranství je zdůrazněna i obvodovou kulisou rozměrných stromů, javorů
mléč. Toto veřejné prostranství bylo v době
svého vzniku postupně upravováno pro pobyt
obyvatel z okolní bytové zástavby, a to dotvořením kruhovými záhony, sítí pěších cest
a mobiliářem.
S ohledem na neustále se zvyšující návštěvnost a na konání stále většího počtu nejrůznějších akcí převážně kulturního charakteru
na území parku došlo ze strany jeho správce
v uplynulých letech jak k postupným dosadbám dřevin, zrekonstruování hojně navštěvovaného dětského hřiště, k založení dalších
okrasných záhonů a k opravě povrchů takřka
všech parkových chodníků, tak i k rekonstrukci
léta neprovozuschopné kašny.

Roman Burián
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Informace z radnice

Radnice městské části Brno-střed se připojila k projektu, který má
pomoci lidem, kteří trpí takzvanou energetickou chudobou
Radnice městské části Brno-střed se připojila k mezinárodnímu projektu, který má pomoci
s bojem proti energetické chudobě.
„Nejchudší lidé často bydlí
v domech, které jsou kvůli stáří
a technickému stavu energeticky
velmi náročné. Značná část rozpočtu domácností žijících v bytech v takových nemovitostech je
vydávána na platby za energie.
Velký nedoplatek za elektřinu,
teplo nebo za plyn pak může třeba

Kraví hora spouští
ranní venkovní
plavání
Novinkou letošní letní
sezóny na koupališti na
Kraví hoře je zahájení ranního plavání ve venkovním
areálu.
Vždy v úterý a ve čtvrtek tak
bude možný vstup na koupaliště již od 7.00 hod. s tím, že
ve velkém bazénu budou
nataženy dvě plavecké dráhy
pro rekreační plavce i pro
sportovce.
Aktuální ceny vstupného pro
ranní plavání budou zveřejněny na webových stránkách
provozovatele koupaliště
www.kravihora-brno.cz.
Pokud bude o uvedenou rozšířenou provozní dobu
zájem, je možné, že se počet
dní s ranním plaváním bude
rozšiřovat.

(rob)

osaměle žijícího seniora uvrhnout
do existenčních problémů, na
jejichž konci hrozí i ztráta bydlení.
Pro tuto situaci se vžil pojem energetická chudoba,“ vysvětluje
problematiku radní pro sociální
oblast David Oplatek a doplňuje:
„Takto bývá označována domácnost, která za energie utratí
měsíčně více než deset procent
svých příjmů. Společně s nájemným pak za náklady s bydlením padne většina příjmů domácnosti.“
Radnice městské část Brno-střed

se proto připojila k velkému evropskému projektu koordinovanému
organizací CEE Bankwatch
Network a společně s dalšími
partnery žádá o podporu v programu Evropské komise Horizont
2020. Ten má ambici spojit vědce,
municipality a neziskové organizace celkem v šesti zemích střední a východní Evropy a společně
hledat řešení a finanční zdroje
v oblasti energetické chudoby.
Zaměří se nejen na „tvrdá“ opatření v oblasti oprav a investic do
bytových domů, která vedou ke

snižování energetické náročnosti
budov, ale i na osvětu a práci
s obyvateli domů. Ti by měli dostat
informace, jak správně užívat
byty, aby minimalizovali své výdaje za energie.
„Opatření realizovaná v rámci projektu by měla ulehčit těm nejchudším a nejohroženějším obyvatelům naší městské části. A ve
výsledku na něm díky úsporám
vyděláme všichni,“ říká radní pro
sociální oblast David Oplatek, který účast městské části zaštiťuje.

Roman Burián

Přeplněné kontejnery na tříděný odpad
je možné nahlásit městské firmě SAKO Brno
Přeplněnost nadzemních či
nepořádek u podzemních kontejnerů na tříděný odpad je
možné nahlásit společnosti
SAKO Brno, a. s. Tato městská
firma pak zajistí mimořádný
odvoz nebo úklid.
Centrální dispečink je možné kontaktovat telefonicky na čísle
548 138 315 nebo prostřednictvím bezplatné zelené linky
800 139 139. Kdo preferuje elektronickou komunikaci, může poslat
e-mail na dispecink@sako.cz či
využít kontaktní formulář na úvodní straně webu www.sako.cz.
Dále je možné využít aplikaci pro
chytré telefony „Třídění odpadu
v Brně“. Ta kromě možnosti hlášení přeplněnosti či dalších
nedostatků umožňuje najít
seznam všech kontejnerů,
seznam sběrných středisek, informace o třídění odpadu a důležité
kontakty. Aplikace je naprogramo-

vána pro oba hlavní operační systémy, tedy pro iOS a Android.
V Brně jsou kontejnery na tříděný
odpad označeny následujícím
způsobem.
Modré kontejnery
Patří do nich: noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy (bez tvrdé vazby), sešity,
krabice, lepenka, karton, papírové
obaly.
Žluté a drátěné kontejnery
Patří do nich: plastové obaly od
pokrmů, kelímky, krabičky, plastové nádoby od kosmetiky, pracích prostředků, PET láhve,
sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů, nápojové kartony od mléka,
džusů (tetrapaky).
Zelené kontejnery
Jsou určeny pro dva odděleně
sbírané druhy skla – čiré a barevné.

Do čirého (bílého) skla patří: sklenice od marmelád či zavařenin,
kečupů, rozbité skleničky (bez
zbytků potravin a tekutin), láhve
od alkoholických i nealkoholických nápojů.
Do barevného skla patří: láhve od
alkoholických i nealkoholických
nápojů, tabulové sklo z oken a ze
dveří, i když je čiré.
Bílé kontejnery
Patří do nich: veškeré oděvy, párová obuv, hračky, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy).
Podzemní kontejnery
V centru Brna fungují také stanoviště podzemních kontejnerů, kde
je možné uložit sklo (čiré i barevné),
papír a směs plastových obalů
a tetrapaků. Každé stanoviště se
skládá ze tří zásobníků na odpad
o objemu 3 m3, umístěných pod
úrovní terénu, se třemi vhozy nad
úrovní chodníku.
 (rob)

Ve dvou případech dochází ke změnám v blokovém čištění
Úřad městské části Brno-střed
upozorňuje, že na dvou místech došlo ke změnám časových úseků v harmonogramu
blokového čištění.
Nový harmonogram pro blok č. 7
vypadá následovně: od 8.00 do
10.30 hod. bude čištění probíhat
v ulicích Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park –
slepá aValcha. Od 10.00 do 14.30

hod. pak v ulicích Plynárenská,
Podnásepní, Stavební. Blokové
čistění v bloku č.7 je naplánováno
na 5. června, 18. září, 27. října
a 16. listopadu letošního roku.
Nový harmonogram pro blok č.22
je tento: od 8.00 do 10.30 hod.
bude čištění probíhat v ulicích Lerchova v úseku Klácelova–Vaňkovo
nám., Mahenova, Kampelíkova
úsek Havlíčkova–Údolní, Roubalova a Bílého.
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Od 10.00 do 14.30 pak v ulicích
Havlíčkova v úseku KlácelovaRoubalova, Františky Stránecké
a Kampelíkova v úseku Barvičova–Havlíčkova. Blokové čistění
v bloku č. 22 je naplánováno na
23.června, 15.července, 19.října
a 6. listopadu letošního roku.
Aktualizovaný harmonogram blokového čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2015
naleznete také na webových strán-

kách www.brno-stred.cz. Blokové
čištění je vždy doprovázeno místní
úpravou silničního provozu a stání
na komunikacích s přenosným
dopravním značením, které je
instalováno v předstihu minimálně
7 dní. Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje právo změn,
případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění.


(rob)
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Radnice chce obnovit menší
veřejná prostranství
Radnice městské části Brno-střed se aktivně pokouší využívat finančních prostředků, které jsou k dispozici nejen
z evropských fondů, ale i ze
soukromých nadací. Jako první
se nyní snaží získat podporu
z Nadace Proměny ve výši 25
miliónů korun na revitalizaci
Táborského a Bakalova nábřeží.
Jako další vhodný projekt se nyní
jeví podpora obnovy menšího
veřejného prostranství skrze příspěvek Nadace Via ve výši
300 000 Kč. Chceme vás proto
touto cestou vyzvat, zdali víte
o místě, které by bylo vhodné pro
kompletní revitalizaci. Nadace
upřednostňuje místa, která jsou
důležitá pro své okolí. Nachází se
v oblasti, kde není příliš mnoho
míst pro rekreaci. Především
bude potřeba zapojit místní komunitu a neziskové organizace. Nejlépe pokud v nějakém místě už
fungující inciativy existují. Přeměna se bude odvíjet z potřeb místních lidí a žadatel předem neví,
jak má prostranství vypadat.
Upravované prostranství je běžně

dostupné široké veřejnosti a má
potenciál stát se místem pro
setkávání co nejširšího spektra
lidí z místní komunity. Úprava místa by přinesla dané oblasti něco
nového, v blízkém okolí se nenalézá podobně upravený veřejný
prostor.
Zvažujeme zatím především lokalitu na jihovýchodním okraji MČ –
malé zanedbané místo sevřené
ulicí Zderadova, Hladíkova
a řekou Svitavou. Dále veřejnosti
otevřené vnitrobloky přístupné
z Bayerovy 25, nebo Zahradnické 4. Podobně má městská část
v plánu požádat o příspěvek Nadaci ČEZ na výsadbu stromořadí.
Zvažujeme ulici Plynárenská či
nábřeží řeky Svitavy, kde patří
pozemky městu Brnu. Pokud byste upřednostnili v obou případech
vhodnější místa, která by si
zasloužila obnovu a především
by mohla úspěšně pozvednout
své okolí, tak nám prosím
napište na e-mail: chvatal@
zastupitel.stred.brno.cz. Budeme
velice rádi za každý podnět.

RNDr. Filip Chvátal,
předseda Komise pro strategické
plánování Rady MČ Brno-střed

Festival pobaví i seznámí sousedy

Radnice městské části Brno-střed se snaží revitalizovat svá
zanedbaná nábřeží.
Po vypsání projektové žádosti na
nadaci Proměny s cílem revitalizace Táborského a Bakalova
nábřeží podél Svratky nyní soustředí své aktivity i na zanedbané
nábřeží řeky Svitavy. Jako první
kroky budou uspořádány akce pro
oživení života kolem řeky, které
napomohou získání externích
finančních prostředků. Řeka Svitava, nás navíc spojuje i se sousedy, které mnohdy neznáme.
Pojďme ji spolu překročit a podívat
se, co se děje kolem jejích břehů.
Takovou příležitost nabídne
v sobotu 15. srpna festival Překročme řeku. Z nábřeží se vydáme také do sousedních čtvrtí, roz-

kládajících se kolem řeky Svitavy.
Hned na několika místech se rozproudí kulturní aktivity: Neckiáda,
kreativní dílny pro děti, koncerty,
komentované prohlídky, sportovní
aktivity i divadelní představení. Po
kolejích, které stejně jako řeka
propojují městské části, přijede
i parní vlak. Vlastnímu festivalu
bude předcházet 1. srpna workshop, na němž vyrobíme lavičky,
stolky, houpačky a další venkovní
mobiliář, který bude následně
umístěn u Svitavy. Ve stejný den
proběhne také úklid břehů řeky,
kdy bude potřeba každá ruka.
Podrobný program a další informace naleznete na stránkách:
www.nabrezisvitavy.cz.

RNDr. Filip Chvátal,
předseda Komise pro strategické
plánování Rady MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Stát: stromy mě nezajímají
I díky mé iniciativě byl mezi prvními odstraněnými
nelegálními billboardy jeden pár
na Vídeňské. Aby
snaha po zvelebení veřejného
prostoru byla dovedena k „dokonalosti“, řekl jsem si, že by bylo
vhodné, aby uvolněný prostor
zaplnily stromy, a tak se doplnilo
stávající pěkné javorové stromořadí. Ale narazil jsem na staronový
problém – celý pozemek se
nachází ve vlastnictví státu a má
jej tak na starosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlící v Brně na Příkopě.
A ten mi opakovaně (a to nyní i k té

Vídeňské) a vytrvale tvrdí, že není
jeho povinností sázet stromy. To
je hodně smutné vyjádření od
někoho, kdo by měl mít dobré
životní prostředí svých občanů
zejména na mysli. Brňané pochopitelně těžko rozliší, kdo za které
nevzhledné místo může, zejména
když se se stejným problémem
(tzn. zející dírou, volající po nějaké
zeleni, nebo nedoplněném stromořadí) mohou potkat třeba na
Tvrdého, Údolní, Bayerově, Botanické, Kotlářské... Ale je opravdu
třeba rozeznávat – za odsouzeníhodný negativní přístup českého státu městská část ani město
Brno nemůže. A je fakt, že městská část nemůže investovat do
cizího pozemku, byť by se jednalo

o zeleň nebo jiné bohulibé zlepšení. Tedy ne za každé méně pěkné místo ve vašem okolí může
samospráva a bohužel ne všechny tak může přímo napravit. Budu
se však snažit vůči státu interve-

novat i nadále, ale pohněte kolosem s 10 miliony lidí...


JUDr. Michal Závodský,
zastupitel MČ Brno-střed,
zvolený za Stranu zelených
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Stalo se v naší městské části

Kraví horou se posedmé proháněli malí cyklisté

Již sedmý ročník sportovní volnočasové akce určené cyklistům
ve věku do 12 let Cyklohrátky na
Kraví hoře proběhl v neděli
24. května. Kromě hlavních závodů byla připravena tradiční jízda
zručnosti a takzvaná „Miminovská
rychlovka“ – klání na šlapadlech,
odrážedlech či koloběžkách.
O doprovodný program se postaral oddíl historických kol klubu
HaPe CYKLO SPORT a další
partneři akce, ceny předávaly příslušnice Městské policie Brno.

Letošní Cyklohrátky přinesly
i několik novinek, které by rádo
pořádající kulturní a vzdělávací
středisko městské části Brno-střed zachovalo i do budoucna:
hlavní závody byly poprvé rozděleny na kategorie „kluci“ a „holky“,
podařilo se také pro všechny soutěžící zajistit základní odborný
servis jejich kol zdarma. Více fotografií je k dispozici na webu
www.zazitkymaleivelke.cz.


(rob)

Dětský den: Děti nadchla cirkusová škola, spousta klaunů a koloběžky

Z důvodu probíhající rekonstrukce parku u Polikliniky Zahradníkova uspořádalo kulturní a vzdělávací středisko městské části
Brno-střed svůj tradiční Dětský
den Brna-střed u Anthroposu. Ani
změna místa ani tropické počasí
se na návštěvnosti neprojevily, ba
právě naopak – cestu si na tuto
odpolední akci našlo 7. června
několik set návštěvníků, především těch malých a nejmenších.
Připravena bylo cirkusová škola,
divadelní představení Divadla
Facka, program klauna Arnošta
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a klaunice Žofky, stejně jako Veselých klaunů, ale i ježdění na koloběžkách, ostrostřelba na dětské
střelnici, výtvarná dílna nebo jízda
na dřevěném, ručně poháněném
kolotoči.
Více fotografií je k dispozici na
webu www.zazitkymaleivelke.cz.
Program akcí pro rodiny s dětmi,
které pořádá kulturní a vzdělávací
středisko, pokračuje na podzim:
20. září – Zvířátkiáda, 18. října –
Drakiáda, 17. listopadu – Lampioňák a 5. prosince – Mikulášoviny.

(rob)

Stalo se v naší městské části

Odsun z konce války připomněl již podeváté pochod

V Brně a na jižní Moravě si
veřejnost opět připomněla tragické události konce druhé
světové války.
Devátý pietní pochod ve stopách
vyhnaných německy mluvících
obyvatel Brna proběhl 30. května
v rámci kulatého výročí historických událostí v opačném směru
než v minulých letech, tedy tentokrát na trase Pohořelice – Ledce
– Rajhrad – Modřice – Brno. Změna směru pouti smíření měla sym-

bolický význam – návrat do města
a gesto smíření. Akce se zúčastnilo kolem tří stovek lidí, nechyběli
mezi nimi pamětníci historických
událostí, mladí lidé a představitelé
veřejného života. Pochod byl
v Pohořelicích zahájen ekumenickou modlitbou, do cíle
na Mendlově náměstí poutníci
dorazili v 18 hodin. Pouť završila
krátká bohoslužba, slovo primátora města a brněnského biskupa.

(rob)

Žáci základních škol vyzkoušeli svůj um při tvorbě budov z kartonu

V pátek 22. května proběhlo na
dopravním hřišti v brněnském
parku Lužánky slavnostní vyhlášení „Soutěže jako Brno“,
kterou pořádal Odbor školství,
sportu, kultury a mládeže ÚMČ
Brno-střed.
Tématem a úkolem byla stavba
budov v několika kategoriích:
Budova školy, Historická budova,
Moderní budova a Objekt drob-

ného podnikání. Stavby tvořili
žáci druhého stupně, za pomoci
svých pedagogů, z papírového
kartonu. I přes velmi krátký čas,
který na stavbu měli, se nakonec
na radnici sešla velká řada prací,
z nichž většina byla skutečně
velmi pěkná a stoprocentně
vystihující reálnou předlohu.
Koneckonců kvalitu jednotlivých
staveb, jejich umělecké provedení, invenci a třeba i netradiční

pohled na některé z nich hodnotila na místě pětičlenná komise
tvořená odborníky v čele s ředitelem Národního památkového
ústavu v Brně, Ing. arch. Pavlem
Wewiorou. Ceny byly uděleny ve
všech kategoriích, vyhlašovala
se i zvláštní cena poroty a hlavní
cena.
Zpestřením celé akce bylo kromě
předání očekávaných a vytoužených cen i ježdění s modely RC
aut v prostorách dopravního hřiště. A aby děti nebyly ochuzeny
o překvapení a ještě jednou mohly
předvést své výtvarné nadání,
samy si modely závodních autíček vyrobily – v tu chvíli nezapřely
bojového ducha, ale také projevily
obrovský smysl pro týmovou spolupráci.
Všechny soutěžní objekty byly
převezeny zpět na radnici a budou
využity k uspořádání výstavy.
Následně je využijí RC auta pro
děti k natočení videoklipu.


Výsledky
Kategorie Budova školy – ZŠ
a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p. o.
Kategorie Historická budova
– chrám svatého Jakuba –
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o.
Kategorie Moderní budova –
AZ Tower – ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, p. o.
Kategorie Objekt drobného
podnikání – prodejna Růžový
panter – ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o.
Zvláštní cena poroty – ZŠ
a MŠ Brno, Husova 17, p. o.
Hlavní cena – ZŠ a MŠ Brno,
Křenová 21, p. o. za objekt
Nákupního centra Letmo

(red)
Foto: Martin Vlach
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Prodejci ovoce a zeleniny se po roce a půl vrátili na Zelný trh.
Další tržiště bude souběžně fungovat i na Moravském náměstí

Zelný trh v den otevření po rekonstrukci

Tržiště Zelný trh
Naposledy bylo tržiště na Zelném trhu v plném provozu
v polovině listopadu 2013. Po
rekonstrukci náměstí se více
než stovka prodejců vrátila na
tradiční působiště 1. června.
Přes čtyřicet míst bude nadále
fungovat i v parku na Moravském náměstí.

Pro letošní sezónu na Zelném trhu,
která potrvá do 14. listopadu, bylo
k prodeji zatím určeno 106 míst.
„Ta byla obsazena na základě
losování pod dohledem notáře.To,
co je na Zelném trhu nejcennější
a co přitahuje zákazníky a turisty,
je prodej zemědělců a pěstitelů.
Proto tato skupina dostala v losování přednost. Jejich místa jsou

Tržiště v parku na Moravském náměstí
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Tržiště Zelný trh
převážně ve spodní části tržiště
okolo kašny. Z obchodníků jsme
upřednostnili ty, kteří mají delší
a doložitelnou spolehlivou historii
na tomto výjimečném tržišti.
Naopak jsme z losování o místa
vyřadili ty uchazeče, kteří měli
v uplynulých 3 letech problém se
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí,“ představila základní kritéria výběru místostarostka
městské části Brno-střed Mgr.Jasna Flamiková.
Místostarostka také upozornila na
posílení kontroly. „Rada městské
části schválila nový provozní řád,
který dává větší pravomoci správcům kontrolovat přehledné
a správné značení sortimentu, to,
jestli je nabízené zboží v souladu
s přihláškou prodejce, a další podmínky, které vedly k přidělení prodejního místa. Vzhledem k rozšíření míst o Moravské náměstí
úřad také přijal dalšího správce,“
uvedla Jasna Flamiková a dodala:
„Na základě zkušeností pořada-

telů úspěšných farmářských trhů
jsme již začali provádět kontrolu
i na polích samotných zemědělců.
Výsledky všech kontrol, ať už přímo u pěstitelů nebo na tržišti,
zohledníme jak letos, tak při přidělování míst v příštím roce.“
Provozní doba Zelného trhu je
stanovena ve všední dny
6.00–18.00 hod. (březen–říjen),
resp. 7.00–16.30 hod. (listopad
až únor). V sobotu je otevřeno
v čase 6.00–12.00 hod. (březen
až říjen), resp. 7.00–12.00 hod.
(listopad–únor). Po plánované
změně Tržního řádu města Brna,
pokud bude schválena Radou
města Brna, bude možné o sobotách prodávat až do 14.00 hod.
Souběžně se Zelným trhem bude
také pokračovat prodej v parku na
Moravském náměstí, kde je na
hlavní a nejširší cestě vyhrazeno
42 prodejních míst.


Tržiště v parku na Moravském náměstí
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Koncert byl spojený s vyhodnocením fotosoutěže Úhel pohledu
V neděli 10. května věnovalo
sdružení Ženy50 ke Dni matek
dárek v podobě krásných melodií nejen všem maminkám, ale
všem ženám. V rámci koncertu
proběhlo i slavnostní vyhlášení
výsledků fotosoutěže Úhel
pohledu.
Do 7. ročníku fotosoutěže, kterou
vyhlašuje organizace Ženy50 spolu s Kanceláří Brno-Zdravé město
MMB, přišlo 314 snímků od 49
osob z celé republiky. Oceněno
bylo pět žen, tentokrát všechny
z Brna, a jeden muž z Ústí nad
Orlicí. V kategorii A, kde bylo podmínkou, aby fotografie zachyco-

vala ženu 50+, zvítězila Eva Veselá se snímkem „Motorkářka“. Na
druhém místě se umístil Jiří Kočí
a na třetím Eliška Vorlová. V kategorii B naopak soutěžily pouze
ženy po padesátce a téma nebylo
omezeno. Vyhrála Helena Bukáčková se snímkem „Už jdu!“, druhé
místo obsadila Jarmila Teglová
a třetí Jana Holoubková. Pěkných
fotografií přišlo mnohem více
a porota neměla jednoduchý úkol,
vybrat z nich pouze šest. Všem
účastníkům fotosoutěže patří
upřímný dík. Úhel pohledu má své
vlastní webové stránky www.uhelpohledu.eu, na kterých je umístěno z každé kategorie 50 snímků

a samozřejmě ty oceněné i s jejich
autory.
 Jana Jarušková, Ženy50, o. s.

Foto: 1. místo kategorii A
získala Eva Veselá za snímek
Motorkářka

Soutěž Moje Veličenstvo kniha zná letošního vítěze
EkoCentrum Brno udělilo titul
Veličenstvo kniha 2015 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu v ojedinělé
výtvarně literární soutěži pro
děti a mládež.
Absolutním vítězem soutěže za rok
2015 se stala kolektivní práce žáků
ze ZUŠ Jedovnice nazvaná Stromové bytosti.Toto dílo kromě knihy
obsahuje i keramický strom a herní
plán a pracovalo na něm celkem
80 dětí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 15. května 2015
na zahradě EkoCentra Písečník 94
v Brně. Vítěze slavnostně korunoval opravdový král – Michal
Sopuch, umělecký šéf brněnského
Divadla Polárka. „Přes často slýchané stesky dospělých, že dnešní

děti nečtou, netvoří a jen vysedávají u počítačů, se již několik let
přesvědčujeme o pravém opaku:
účastníci soutěže nejen čtou a mají
rádi knihy, ale také jsou schopni je
vytvořit. To je povzbudivé a moc
nás to těší. Listování v desítkách

úžasných knižních originálů patří
každý rok mezi moje nejhezčí
zážitky při realizaci našich osvětových a zážitkových projektů,“
poznamenal ředitel EkoCentra
Brno Zbyněk Zavadil. Do soutěže
přihlásili mladí tvůrci přesně 100

knih, které doputovaly z různých
měst Moravy a jedna dokonce i ze
Slovenska. Vítězné práce byly
k vidění v galerii Modrý stan v inspiračním a osvětovém centru Písečník 94 do 4. června. Moje Veličenstvo kniha je ojedinělá výtvarně
literární soutěž pro děti a mládež.
Zúčastnit se mohou jednotlivci
i kolektivy od škol mateřských až
po střední. Odborná porota posuzuje úroveň výtvarné a literární
složky, zpracování vazby a desek,
zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen
i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha. Další informace najdete
na www.ecb.cz.
 (rob)

Na Křídlovické je nový dům s pečovatelskou službou
Další brněnský Dům s pečovatelskou službou byl slavnostně předán k užívání
počátkem června letošního
roku. Součtem tak již je v Brně
pro seniory přes 900 bytů
s tímto typem služeb.
Nová třípatrová budova je na Křídlovické ulici. Její stavba trvala
rok a statutární město Brno jako
investor za ni zaplatilo více než
36 milionů korun.
„V domě, k němuž patří také malá
venkovní zahrádka, se nachází
dvanáct bytů o velikosti 1+kk
a šest bytů o velikosti 2+kk. Dva

bezbariérové byty jsou v prvním
patře, přízemí je určeno pro administrativní a sociální prostory
pečovatelské služby a je zde také
umístěna garáž pro devět aut, dvě
stání jsou vyhrazena invalidům,“
uvádí město Brno na svých webových stránkách.
Byty v domech s pečovatelskou
službou obsazuje Magistrát města Brna. Žádosti o umístění se
podávají na úřadech městských
částí podle trvalého bydliště žadatele. V případě obyvatele městské
části Brno-střed to tedy znamená,
že je třeba se obrátit na Odbor
sociální a zdravotní ÚMČ Brno-

-střed, Měnínská 4, Brno. Tento
odbor bude také na Křídlovic-

ké zajišťovat pečovatelskou službu.
 (rob)
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Děti se zabaví na novém hřišti – v Tyršově sadu

Především malým dětem je
určeno nové hřiště v Tyršově
sadu.
To bylo slavnostně – za velkého
zájmu svých uživatelů – otevřeno
1. června. Prostor v horní části
parku je ohraničen zelení a je
vybaven pískovištěm, houpačkami, skluzavkami, ale i tabulemi na
malování. Většina herních prvků
je dřevěných. Hřiště i celý park

má ve správě Veřejná zeleň města
Brna.
Historii Tyršova sadu poutavě
popisuje internetová Encyklopedie dějin města Brna: „Park Tyršův
sad vznikl v roce 1907 na místě
velkého zrušeného městského
hřbitova z let 1785–1883. Ten se
rozkládal při dnešní ulici Kounicově mezi ulicemi Antonínskou
a Sušilovou. V roce 1907 bylo rozhodnuto, aby byl zbytek hřbitova

přeměněn na veřejný park se školní botanickou zahradou, což se
stalo v letech 1908–1912. K ní byla
připojena později i malá zoologická zahrada drobných živočichů,
která vznikla v roce 1937 z podnětu Spolku pro zřízení zoologické
zahrady v Brně, založeného
v roce 1935. Ta však byla v roce
1947 zrušena. Název parku – Tyršův sad – byl odvozen od v sousedství vzniklého Sokolského sta-

dionu (1927–1929) a park se stal
jak oblíbeným místem procházek
a dětských her, tak užitečnou spojkou mezi Kounicovou a Botanickou ulicí. V devadesátých letech
20. století byl park celkově rekonstruován (arch. Ivar Otruba)
a vybaven novým mobiliářem, má
rozlohu 1,7 ha a byla v něm vytvořena příjemná zákoutí, nové hřiště
a malý květinový speciální záhon
pro nevidomé.“
 (rob)

Park Hvězdička je otevřen, nízkoprahové centrum bude následovat
Nový brněnský park Hvězdička byl ve vnitrobloku ulic Hvězdová, Francouzská, Stará
a Bratislavská otevřen pro
veřejnost v sobotu 6. června.
Park byl vybudován v rámci rozsáhlého projektu zaměřeného na
revitalizaci této části území podle
návrhu Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdeňka
Sendlera. Základním motivem
řešení je náměstíčko, z něhož
vycházejí čtyři chodníky, které
místo rozdělují na kvadranty se
specifickým využitím (sport,
odpočinek na pobytových trávnících, přístupová část). V poslední
části bylo vybudováno nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Instalované vybavení parku je
z kvalitních a vandalismu odolných materiálů, režim vstupu
bude také koordinován uzamykatelnou bránou, díky níž bude
v nočních hodinách prostor
nepřístupný.
Otevření bylo uspíšeno s ohledem na pouliční festival Ghettofest, který se v lokalitě odehrál
ve stejném termínu. „Přišlo nám,
že by bylo škoda, kdyby se
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návštěvníci festivalu mohli dívat
jen skrze plot. Tráva přímo láká
k tomu, aby se na ni člověk
natáhnul. Navíc je to historicky
první park v této části Zábrdovic.
Možnost trávit čas v zeleni zde
citelně chyběla, takže věříme, že
se stane přirozeným místem
odpočinku a setkávání všech
obyvatel čtvrti,“ říká radní městské části Brno-střed pro sociální
oblast David Oplatek.
Výstavbu celého areálu, která
začala v polovině loňského roku,
financovalo statutární město
Brno. Celkové náklady jsou necelých 43 milionů korun, přičemž
vybudování samotného parku
stálo bezmála 28 milionů, centrum pak téměř 15 milionů. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU.
Park bude mít ve správě městská
část Brno-střed, budovu, která
začne sloužit svému účelu od
1. července letošního roku, bude
provozovat romské středisko
DROM.



Roman Burián

Informujeme

Socha Jana Skácela ozdobí park na Špilberku.Vítězný návrh byl již vybrán

1. místo: doc. akad. sochař Jiří Sobotka
Druhý pokus o výběr sochy
věnované Janu Skácelovi byl
úspěšný. Návrhy jsou nyní
k vidění v Urban centru. Samotná socha ozdobí park na Špilberku.
Po prvním pokusu, který proběhl
v polovině loňského roku a který
nepřinesl žádný natolik zajímavý
návrh, aby byl vyhlášen vítěz,
město Brno soutěž zopakovalo.
Podmínky byly inovovány a aktualizovány na základě zkušeností
získaných z uvedené předchozí
soutěže a doporučujícího stanoviska poroty.
V nově vyhlášené výtvarné soutěži o návrh na ztvárnění sochy
věnované básníku, spisovateli
a překladateli Janu Skácelovi
odborná komise posuzovala celkem 42 děl.
Účelem soutěže bylo získání soutěžního návrhu na realizaci figurálního sochařského díla, které
bude umístěno v parkové zóně

areálu národní kulturní památky
hrad a pevnost Špilberk. Socha
je chápána jako pocta Janu Skácelovi, umělci spjatému s Brnem.
Umělecké dílo by se mělo stát
trvalou plnohodnotnou součástí
parkové zóny, mělo by odolat času
v dlouhodobém výhledu materiálově i myšlenkově, a mělo by přispět k ozvláštnění a kultivaci
daného prostoru. Předmětem
soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu sochařského díla.
Vítězné dílo bude následně autorem kompletně realizováno v souladu s jeho vítězným návrhem
včetně jeho umístění v daném
prostoru.
Uzávěrka přihlášek byla 30.března, Rada města Brna 26. května
vyhlásila pořadí autorů navržené
komisí a schválila realizaci vítězného díla od sochaře Jiřího
Sobotky. Vítězný návrh je koncipován jako stylizovaný portrét
básníka, jehož tvar je definován
vrstvami k sobě svařených nere-

3. místo: dvojice autorů akad. sochař Stefan Milkov a Ing. arch. Jiří
Trojan
zových trubek. Podle poroty ke
kladům patří, že nepracuje s portrétem jako s kompaktní hmotou
– struktura povrchu je oživena
průhledy skrz jednotlivé komponenty, umožňuje živou interakci
objektu s okolím a návštěvník parku zároveň může vnímat okolní
svět pohledem básníka.

Formou modelů a vizualizací jsou
všechny soutěžní návrhy k vidění
do 31. července v Urban centru
na Mečové ulici 5 v rámci výstavy
„Básník ticha a pokory“.
Otvírací doba Urban centra je od
pondělí do pátku, a to v časech
10.00–12.00 hod, a 13.00–18.00
hod. Vstup je zdarma.  (rob)

2. místo: doc. Mgr. Tomáš Medek

Veřejnost může posílat svoje návrhy na udělení Cen města Brna
do konce srpna. Oceněni mohou být jednotlivci, dvojice i kolektivy
Kancelář primátora města Brna
do 31. srpna přijímá návrhy na
udělení Ceny města Brna pro
rok 2015.
Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna za činnost
nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více
oblastí veřejného života a přispěly
tak k posílení dobrého jména
města Brna. Cenu města Brna
uděluje Zastupitelstvo města
Brna v následujících oblastech:
technické vědy, přírodní vědy,
lékařské vědy a farmacie, spole-

čenské vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění a design,
hudba, literární činnost a publicistika, dramatické umění, sport,
mezinárodní spolupráce města
Brna, zásluhy o svobodu a demokracii.
V každé z uvedených oblastí
může být udělena jedna cena, a to
jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.
Návrhy na udělení Ceny města
Brna mohou předkládat občané,
orgány statutárního města Brna
a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace,

instituce, společnosti, spolky
a sdružení, vysoké školy, vědecké
ústavy a další subjekty.
Písemný návrh lze podat osobně
na podatelně Magistrátu města
Brna nebo na sekretariátu primátora města Brna, případně
zaslat poštou na adresu Magistrát
města Brna, Kancelář primátora, Dominikánské náměstí 1,
601 67 Brno, nebo elektronickou
poštou na adresu: kp@brno.cz.
Návrh musí obsahovat jméno
a příjmení kandidáta navrženého
na udělení Ceny města Brna,
oblast, v níž je udělení Ceny města

Brna kandidátu navrhováno, řádné
zdůvodnění návrhu a kontaktní
údaje navrhovatele. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna
musí být navržen samostatným
návrhem. Návrh, který nesplňuje
tyto náležitosti, může být z dalšího
projednávání vyloučen.
Podrobné informace o postupu
podávání a projednání návrhů na
udělení Ceny města Brna jsou
obsaženy v Pravidlech pro udílení
Ceny města Brna a zveřejněny
na oficiálních internetových stránkách statutárního města Brna
www.brno.cz.
 (red)
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Informujeme

Další významná brněnská vila byla zpřístupněna veřejnosti

Pohled na vilu ze zahrady
Nedaleko od Vily Tugendhat, na
Drobného ulici, je po památkové obnově veřejnosti zpřístupněna secesní Löw-Beerova
vila. Jako první byla otevřena
zahrada a galerie Celnice, která
vznikla ze zahradního domku
vily, a 5. června následovalo
zavedení pravidelných prohlídek.
V galerii Celnice budou realizovány krátkodobé výstavy. Program je zaměřen především na
historii a vývoj brněnské, potažmo československé architektury 19. a 20. století v kontextu
evropského vývoje, industriální
architekturu, památky světového
dědictví UNESCO, politický, hospodářský a kulturní vývoj v druhé
polovině 19. století a počátku
20. století v Brně či dějiny druhé
světové války a holocaustu. V současné době je v Celnici k vidění
výstava „Brněnské stopy rodiny

Galerie Celnice
Löw-Beerů“, která potrvá do
30. srpna 2015.
Od 5. června 2015 je vila zpřístupněna formou komentovaných
prohlídek, a to vždy od pátku do
neděle od 10 do 18 hodin. Prohlídky budou začínat v 10.00,
12.00, 14.00 a 16.00 hod, v případě velkého zájmu návštěvníků
se bude začínat vždy v každou
celou hodinu (poslední prohlídka
bude tedy začínat v 17 hodin).
Organizovaným skupinám je doporučována rezervace na e-mailu: vila@muzeumbrnenska.cz.
Kapacita jedné prohlídky je max.
25 osob. Cena těchto speciálních
prohlídek je jednotná a činí 75 Kč.
Plný provoz pro veřejnost bude
zahájen na podzim, kdy zde bude
otevřena expozice Svět brněnské
buržoazie
mezi
Löw-Beer
a Tugendhat. Více informací k provozu a kulturnímu programu je
k dispozici na webových stránkách www.vilalowbeer.cz.

Historie vily
Nemovitost na Drobného 22 (dříve Sadová – Parkstrasse) sestávala v 19. století ze dvou stavebních parcel, na nichž stály
zahradní domky, a dále ze dvou
pozemků s vinohradem a zahradou.
V roce 1903 zakoupil realitu továrník Moritz Fuhrmann (1850–1910),
který si zde dal postavit rodinnou
vilu. Podle obecního věstníku pro
zemské hlavní město Brno byly
v jednopatrové vile čtyři byty celkem se 14 pokoji a 7 kabinety,
3 kuchyněmi, 2 koupelnami
a 6 záchody. Uliční a zahradní průčelí zdobí secesní vegetabilní štukový dekor a ve spodní partii pásová rustika. Podobný dekor je užit
i na stěnách a stropech v interiérech včetně truhlářských konstrukcí. Secesní rostlinné motivy
jsou také na keramické dlažbě a litinovém zábradlí schodiště. Autorem projektu je pravděpodobně

vídeňský architekt Alexander
Neumann (1861–1947).
Po Fuhrmannově smrti prodali
v srpnu 1913 jeho dědicové vilu
za 290 tisíc korun textilnímu podnikateli Alfredu Löw-Beerovi
(1872–1939). Nový majitel nechal
ve třicátých letech dům částečně
stavebně upravit (především
prostor centrální schodišťové
haly). Autorem úprav byl vídeňský architekt Rudolf Baumfeld
(1903–1988).
V roce 1940 zabavili vilu Němci
pro potřeby tajné státní policie
(gestapa). V roce 1946 byla nad
objektem ustanovena národní
správa a v roce 1954 se stal
majetkem československého státu. V letech 1962–2012 zde sídlil
domov mládeže.
V současnosti je Löw-Beerova
vila v majetku Jihomoravského
kraje a ve správě Muzea Brněnska, příspěvkové organizace.

(rob)

Centrum Brna čekají v létě dopravní uzavírky a výluky
V létě se budou řidič a chodci
v městské části Brno-střed
potýkat s nejrůznějšími dopravními omezeními a výlukami.
Na Jakubském náměstí skončí
stavební práce na parovodu už
30. června. Do té doby je uzavřena část náměstí podél Divadla
Bolka Polívky a doprava je řešena
jednosměrnou objížďkou směrem
k Moravskému náměstí po ulici
Běhounská.
Vozovka se bude opravovat od

konce června do července v ulici
Bratislavská. Řidiči se musí připravit i na údržbu vozovky na ulici
Trnitá a s tím spojená omezení.
V srpnu se uskuteční oprava
povrchu vozovky na ulici Polní. Na
konci léta začne na ulici Starobrněnská oprava komunikace a předláždění, předpokládaný termín
dokončení je v listopadu.
Od 1. července dojde z důvodu
zahájení výstavba podzemních
garáží, tedy 1. etapy Janáčkova
kulturního centra, k úplnému uza-
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vření parkoviště se závorovým
systémem na ulici Besední, zároveň bude změněna organizace
dopravy v této oblasti. Ulice
Besední se stane obousměrně
průjezdnou pouze k Hotelu International, propojení s ulicí Veselou
bude uzavřeno.
Vzhledem k této uzavírce dojde
k otočení jednosměrky ulice Solniční a Veselé v úseku od křižovatky Solniční – Besední po křižovatku Veselá – Skrytá.
Omezení vjezdu do centra na

Veselé bude zrušeno a výjezd
vozidel bude přes Šilingrovo
náměstí. Předpokládaný termín
ukončení omezení je konec roku
2017.
Opravovat se budou i chodníky –
od června do října na ulici Hlinky
v úseku od ulice Pivovarská po
ulici Křížkovského. Na ulici Opuštěná dokončí stavaři opravu chodníku 20. července, rekonstrukce
chodníků v přednádražním prostoru budou hotové 30. července.

Daniel Zeman

Informujeme

Díky podpoře veřejného sektoru se mohli vzdělávat studenti i senioři
Spolek SOLITON.CZ děkuje
městské části Brno-střed, statutárnímu městu Brnu a Jihomoravskému kraji za příspěvky
k programu „Podpora vzdělávání v environmentálních,
zemědělských a technických
oborech“ (včetně jeho sekcí).
Do června 2015 se tak mohlo
v Galerii V síti na Pekařské ulici
v Brně uskutečnit pět přednášek
a besed s projekcemi videopořadů, např. O ptácích a lidech,
Horenka Chabová, Delta Dunaje,
30 let Akce Dno. Čtyři besedy
o chráněné přírodě Brna a o ptácích našich zahrádek a parků proběhly v klubech seniorů na Josef-

ské a Hybešově. Při dvou exkurzích s odborným výkladem jsme
v dubnu a květnu navštívili Stránskou skálu a Pouzdřanskou
step. Další exkurzi chystáme na
pozemky a do skleníků Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici ve spolupráci
s doc. Petrem Salašem, vedoucím Ústavu šlechtění a množení
zahradnických rostlin.
Naše ozvučená interaktivní
putovní výstava „Ptáci jižní Moravy“ slouží školám a veřejnosti už
pátým rokem. Letos byla instalovaná v Knihovně J. Mahena, v ZŠ
Horní, v Biskupském gymnáziu
a ve školském komplexu na
Mendlově náměstí. V září se pře-

stěhuje do SOŠ Jílová a poté do
dalších škol.
Již ve třetím vydání letos přinášíme školám a veřejnosti naši unikátní naučně-zábavnou pomůcku
Obrazovo-zvukový atlas ptáků jižní Moravy. Více než 1000 jihomoravských pedagogů jej získalo
zdarma v rámci OP VK, dalším je
k dispozici za výrobní cenu. Díky
podpoře jsme také mohli začít přípravu anglické verze naučného
videopořadu „Mendel, Vavilov
a Brno“, za který jsme koncem
loňského roku získali Cenu Slovenské televize a rozhlasu.

Miroslav Sedláček,
předseda spolku SOLITON.CZ

Anketa Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora

Sportovní a rekreační areál na Kraví
hoře jako provozovatel koupaliště má
zájem na zkvalitňování poskytovaných služeb. Připravil proto anketu
mezi návštěvníky. Tu je možné vyplnit
elektronicky na webové adrese
http://www.kravihora-brno.cz/dotaznik. V případě návštěvníků, kteří
nemají přístup k internetu, je možné
využít níže uvedenou tiskovou verzi
tohoto dotazníku. Vyplněný je možné
ho odevzdat do 15. července na
pokladně koupaliště v jeho provozní
době. Dotazník je anonymní a jeho
výsledky budou výhradně použity pro
potřeby areálu Koupaliště Kraví hora
(dále jen KKH).
Váš věk?
(označte vybranou možnost)
 15–26
 27–65
 65 a více
S kým navštěvujete areál Koupaliště Kraví hora?
(označte vybranou možnost)
 sám
 s dětmi

 s kamarády
 organizovaně
Na KKH chodíte spíše za sportem
nebo relaxací?
(označte vybranou možnost)
 sport
 relax
Jak často navštěvujete KKH?
(označte vybranou možnost)
 denně
 týdně
 měsíčně
 nepravidelně
Jak platíte vstup?
(označte vybranou možnost)
 jednorázové vstupné
 předplacená permanentka
 pronájem – organizace
Odkud na KKH cestujete?
(označte vybranou možnost)
 bydlím v blízkosti areálu
 Brno
 mimo Brno

Jaká sportoviště v areálu KKH
navštěvujete?
(označte vybrané možnosti)
 krytý bazén
 venkovní bazén
 hřiště (plážový volejbal, umělý
povrch)
 kluziště
 hokejovou halu (Úvoz)
Jak vnímáte na sportovištích KKH
výši vstupného?
(označte vybranou možnost)
 levné
 odpovídající
 drahé
Proč navštěvujete právě KKH?
(označte vybrané možnosti)
 dobrá dopravní dostupnost
 prostředí a architektura
 rozsah služeb
 cena
 otevírací doba
 přívětivý personál
 jiný důvod (doplňte):

Které informace na webu KKH nejvíce hledáte?
(očíslujte podle důležitosti, 1 = nejvíce
důležité)
_ obsazenost sportovišť (bazény,
hřiště)
_ upozornění na odstávky provozu
_ stav karty
_ ceník
_ otevírací doba
_ teplota bazénu
_ info o kulturních a sportovních
akcích na KKH
Jaké infokanály pro upozornění na
omezení provozu, kulturní akce atd.
byste ocenili?
 pravidelný e-mailový newsletter
 aktuální info zasílané e-mailovou
zprávou
 aktuální info zasílané pomocí
SMS
 @facebook
 #twitter
 Google+
 jiný (doplňte):

Navštěvujete webové stránky KKH?
(označte vybranou možnost)
 jednou týdně
 jednou měsíčně
 nenavštěvuji

Je něco co vám při návštěvě KKH
vadí a chtěli byste to změnit?
(doplňte):

Používáte mobilní zařízení?
(označte vybrané možnosti)
 chytrý telefon
 tablet
 nepoužívám

Děkujeme za váš zájem!
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Naše školy

Mystery Hangout aneb „Jak se Bakalka propojuje se světem
a zdokonaluje v anglickém jazyce“

Před 3 měsíci za námi přišla
naše paní učitelka angličtiny
a pan učitel informatiky s nápadem, že bychom mohli jako
první na škole udělat tzv. Mystery Hangout s neznámou školou kdekoliv na světě.
Asi se ptáte, co to takový Mystery
Hangout vlastně je. Velmi jednoduše – to je videohovor s naprosto
náhodně vybranou školou, která
může být z kterékoliv části světa.
Učitelé samozřejmě vědí, odkud
tato škola je, ale naším úkolem
bylo za 1 hodinu pomocí Y/N
questions zjistit, kde se záhadná
škola nachází.
Řekli bychom, že první pocity
všech byly opravdu smíšené, nejspíš protože jsme se všichni báli
něčeho nového.
Samozřejmě největší hádky jsme

vedli o to, kdo bude sedět u kamery, ptát se a odpovídat a kdo bude
naopak informace zpracovávat
u počítačů. Také jsme se možná
báli toho, že jim třeba nebudeme
rozumět, protože budou v angličtině na jiné úrovni než my.
Všechna nervozita z nás ale
naprosto odpadla ve chvíli, kdy
jsme poprvé spatřili stejně vyděšené výrazy, jako byly ty naše.
Náš první hangout byl velice
vydařený. Po necelých dvaceti
minutách jsme odhalili, že jsou ze
Švédska z menšího města jménem Lund. Po zbytek hodiny jsme
si jen povídali a vyměnili si kontakty. Byli jsme nadšení z toho, že
i přesto, že ve Švédsku mají
k angličtině mnohem větší vztah
a přístup, byla naše úroveň angličtiny stejně vysoká jako ta jejich.
Neočekávaně jejich učitel kontak-

toval naši paní učitelku ještě to
odpoledne e-mailem, ve kterém
zmínil, že jeho žáci jsou z tohoto
projektu stejně nadšení jako my
a že by s námi chtěli nadále spolupracovat.
Asi o měsíc později se naši učitelé
domluvili, že bychom si mohli jednu hodinu zavolat přes Skype. Byli
jsme velmi rádi, že to vyšlo. Volali
jsme si asi hodinu, sem tam jsme
se prostřídali a povídali jsme si
o všem, co nás zajímalo.
Celkově hodnotíme tuto spolupráci velmi pozitivně a už se
nemůžeme dočkat nejen našeho
dalšího online setkání, ale i nadcházejících aktivit, které pro nás
naši učitelé již chystají.
Od našeho prvního hangoutu jsme
se již stačili také spojit s další školou
ve Švédsku, se školou v Německu,
v Argentině a v Americe.

A tady je krátká zpětná vazba:
Hi there, I didn't get the chance
to talk to you, but I want to thank
you for the hangout this morning.
My students enjoyed it very much
and I think your students did very
well, especially the girl talking
most of the time, she was a lovely
character! :)
I'm thinking maybe we could
arrange something another time
where we can discuss different
aspects of life in Sweden and the
Czech Republic. They started talking a lot in the end and that felt
very good to me as a teacher to
see their communication.
Hope to hear from you again!
Kind regards


Natalie Wismeková IX. B
Martin Claus IX. A
ZŠ Bakalovo nábřeží

Hokejista Petr Hubáček odcházel ze školy za bouřlivého potlesku
Je polovina května a v Praze
a Ostravě vrcholí světový hokejový šampionát. Právě 14. 5.
2015, v den čtvrtfinálových
utkání, se na naší škole na
Bakalově nábřeží uskutečnila
beseda s Petrem Hubáčkem,
mistrem světa v ledním hokeji.
Tento bývalý hráč Komety Brno
a české reprezentace nyní hraje ve
finském klubu JYP Jyväskylä, v právě probíhajícím šampionátu fandí
samozřejmě České republice.
Petr Hubáček se narodil roku
1979 v Brně, kde také s hokejem
začínal. Jeho idolem byl tatínek,
rovněž vynikající hokejista. Stejně
jako otec hraje na pozici útočníka.

Na úvod besedy jsme zhlédli prezentaci, kterou si o Petru Hubáčkovi připravil pan učitel Novotný
s žáky 7. tříd. Po jejím skončení
jsme dostali prostor pro své otázky a bylo skvělé, že jsme se mohli
ptát téměř na cokoliv.
Dozvěděli jsme se tedy, že mistři
světa dostanou originální pohár
pouze na ledě a domů si odvezou
jen kopii, že tréninky ve Finsku
jsou fyzicky náročnější než u nás,
že Jaromír Jágr je sice hokejová
hvězda, ale v kabině s ostatními
jedná jako každý jiný a mnoho dalších faktů i postřehů.
Některé posluchače také zajímalo, zda by se chtěl ještě jako hráč
vrátit zpět do brněnské Komety,
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snad se tedy hokejový fanoušek
v Brně dočká. Hodně dotazů se
týkalo zlatého mistrovství světa
2010 v Německu, kde podceňovaný český tým získal dosud
poslední zlato. Tuto zlatou medaili
nechal Petr Hubáček kolovat po
místnosti společně se stříbrem
a bronzem z roku 2006, respektive
2011.Viděli jsme i medaile z finské
ligy a prsten pro mistra světa.
Beseda se určitě všem líbila a na
konci byla odměněna bouřlivým
potleskem. Byla totiž zajímavá
nejen pro sportovce. Pan Hubáček není pouze skvělý hokejista,
ale i sympatický člověk s obrovským smyslem pro humor. Všichni
jsme se už těšili na večerní čtvrtfi-

nále s Finy, o němž již víme, že
skončilo pro českou reprezentaci
vítězně a zajistila tak českému
týmu postup do semifinále.

Petr Dočekal IX. A,
ZŠ Bakalovo nábřeží

Rozhovor

Froso Tarasidu: Štěstí je pro mě to, když dělám, co miluju. Já miluju zpívání
Když se zaposloucháte do sametového hlasu brněnské zpěvačky
Froso Tarasidu, uslyšíte v něm
už jen při malé troše dobré vůle
nejen tiché šumění moře
a romantické cvrlikání cikád.
Když na to Froso přitlačí, rozezní
se její pestrobarevný alt v pořádné vlnobití a kdo chce, uslyší
v jejím emotivním přednesu i hromobití samotného vládce Olympu Dia. Froso však řecky nejen
krásně a podmanivě zpívá, ale
dovede o Řecku také báječně
vyprávět. Nejen o řeckém moři
a přírodě, to by mnozí z brněnských suchozemců zvládli taky,
ale i o řecké historii, tradicích
a samozřejmě také o muzice.

První hudební nástroj, který jste
jako malá zaregistrovala, byl
kemenče. Co to je?
Je to třístrunný nástroj podobný klasické lyře, říká se mu také pontská
lyra. Nehraje se na něho ale prsty,
ale smyčcem. A na rozdíl od houslí
se kemenče drží v ruce svisle. Tatínek si ho přivezl z Řecka, odkud
rodiče přišli do Československa po
řecké občanské válce na konci čtyřicátých let. Často a rád hrával.
A všichni jsme při tom zpívali.

Tatínek z vás chtěl mít zpěvačku?
Ale kdepak.Vůbec ne. Chtěl, abych
studovala. Říkal, že nechá na mně,
čím chci být, ale že si moc přeje,
abych svou prací pak pomáhala
Řecku. Chtěl, abychom se všichni
společně do Řecka vrátili. Každé
Vánoce, každé Velikonoce, vlastně
při každém větším rodinném sezení
říkal při nějakém přípitku – a příští
rok už doma. Říkal to samozřejmě
řecky – Tu chronu stin Elada. Ale
umřel tady. V Řecku z mé nejbližší
rodiny žije jen můj bratr, v Soluni.
Maminka a dvě sestry se svými
rodinami bydlí v Třinci a v Ostravě.

Jak jste se vlastně do Brna dostala?
V Ostravě na Černé louce se konal
tradiční velký řecký festival, na který
se sjížděly kapely z celé republiky.
Já tam zpívala s jednou třineckou
partou a všimli si mě kluci z brněnské skupiny Thermopyly.Ta už byla
tehdy velmi dobře zavedená, měli
už za sebou i televizní vystoupení,
a jak se říká, hodili mně lano. Hlavně

táta ale z toho velkou radost neměl,
když jsem se hned po maturitě stěhovala do Brna.

A tady si vás také našel Gustav
Brom.
Ve Vysokoškolském klubu, což byl,
jak si možná někteří vzpomenou,
vyhlášený hudební klub, jsme měli
společně s Thermopyly premiéru
nového pořadu. A po jeho skončení
mi lidi říkají – byl se tady na tebe
podívat Gustav Brom... S Orchestrem Gustava Broma jsem pak zpívala čtyři roky, než jsem šla na
mateřskou. Projela jsem kus Evropy, poznala spoustu báječných lidí,
natáčela v rozhlase i v televizi.
V devětasedmdesátém jsme točili
jeden zábavný televizní pořad
i v Třinci, kde jsem se narodila. To
bylo tehdy haló.

Jak vzpomínáte na Gustava Broma?
Pan Brom byl výjimečný člověk.
Neznám nikoho, kdo by ho neuznával. Měla jsem ho opravdu ráda. On
moc nechválil, ale když jsem jednou
pro turné v Německu nastudovala
písničku Noc je perlivá v němčině
a odzpívala ji před zaplněným
sálem, přišel za mnou a řekl mi –
výborně. To bylo jedno z největších
ocenění, kterého se mi dostalo.

Vaši příznivci vás srovnávají
s Hanou Ulrychovou nebo Věrou
Špinarovou a říkají, že řecké písničky v originále zpíváte u nás
nejlépe právě vy. Co na to říkáte?
To je pro mě samozřejmě čest a těší
mě to. Nerada bych, aby to znělo
pyšně, ale po příchodu do Brna
jsem chodila na hodiny zpěvu k paní
profesorce Miladě Weinbergerové,
uznávané hlasové pedagožce, která na brněnské konzervatoři vyučovala sólový zpěv a hlasovou nauku.
A ta mi po dvou letech řekla – už
jsem tě naučila všechno, ty už mě
nepotřebuješ. Co jsem ale asi potřebovala, byly možná ostřejší lokty,
čímž rozhodně neříkám, že to Hana
aVěra potřebovaly, to jsou Paní zpěvačky. Ale fakt je, že v té naší branži
záleží nejen na tom, co umíš, ale
třeba taky na tom, jestli máš kolem
sebe schopné lidi. A to pověstné
štěstíčko.

Nenarodila jste se v Brně, ale
říkáte, že jste Brňanka.

Profil
Po těch více než čtyřiceti letech
v Brně si to snad můžu dovolit
(úsměv). Brno mám moc ráda, líbí
se mi jeho atmosféra, lidi. Pořád se
scházíme, ta naše stará parta. Už
to sice není takové bujaré jako za
Franty Kocourka, ale pořád ráda zpívám třeba kamarádům na narozeninách. My jsme mezi sebou nikdy
nedělali žádné rozdíly. Moravané
a Řekové jsou si velmi podobní. Pohostinní, srdeční, přátelští. Ale tam
i tam se najdou potvory, to je fakt.

Společně s paní Pilarovou
a pány Hniličkou, Bártkem a dalšími jste letos zpívala českou
hymnu při setkání a koncertu
k osvobození Brna v sadech
Národního odboje…
To bylo v samotném úvodu, kdy se
k nám přidal celý park. Zpívala jsem
pak také řeckou písničku Matia
mple – modré oči. Ta písnička je
o ztrátě a nalézání milovaného člověka. Mého dědečka zastřelili fašisté u zdi a zapálili jim barák. Na ty
hrůzy války a vlastně ani na jakýkoliv zločin proti lidskosti bychom
neměli zapomínat.

V kterém období jste byla
s muzikou nejvíc šťastná?
Já jsem se zpíváním šťastná pořád.
Když vidíš lidi, jak tleskají a ani
nemusí rozumět textu, jak se baví,
jak s tebou hrají třeba jen pohledem... Proto chci a musím ještě
chvilku zpívat. Proto bych ráda po
prázdninách, plánuji to na neděli
13. září, pozvala všechny příznivce
na moje narozeninové zpívání.
Štěstí je pro mě to, když dělám, co
miluju. Já miluju zpívání.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Froso Tarasidu se narodila
8. června 1955 v Třinci řeckým
rodičům, kteří emigrovali do Československa po občanské válce
v Řecku. V Třinci chodila do
základní školy, na gymnázium
a v lidové škole umění studovala
hru na klavír a na akordeon. Již
odmalička zpívala v nejrůznějších souborech a ještě jako gymnazistku ji vyzvali ke spolupráci
členové brněnské skupiny Thermopyly. Po maturitě se odstěhovala do Brna a začala se skupinou spolupracovat i při natáčení
svých první písniček v tehdejším
studiu Československého rozhlasu. Jejich společné tituly Noc
je perlivá a Toulavá kytara patří
do zlatého fondu Českého rozhlasu Brno. Froso Tarasidu spolupracovala také s dalšími brněnskými hudebními osobnostmi –
J. P. Břouškem, triem Bodlák,
Vondrák, Lukáš, skupinami Oldřicha Lubicha, Ex Libris Jana
Sochora, studiovou skupinou
Igora Vavrdy a dalšími. Od roku
1978 do narození syna Karla
v roce 1982 zpívala s Orchestrem Gustava Broma, se kterým
vystupovala i v zahraničí a natočila také několik úspěšných rozhlasových snímků. V roce 1980
společně s Janem Vacíkem, pozdějším sólistou Mnichovské státní opery a držitelem Ceny Thálie,
zvítězila v doprovodu Orchestru
Ladislava Štaidla v celostátní rozhlasové soutěži. Na svém kontě
má dvě samostatná CD: Písně
z řecké taverny (2000) a Řecké
vzpomínky (2003). Po narození
dcery Alexandry v roce 1990 si
doplnila pedagogické vzdělání
a od roku 1995 pracuje ve školství. V současné době působí
jako vychovatelka ve školní družině. Zpívat však nepřestala…
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Na základě cvičení vznikly pokyny pro veřejnost, co dělat při
neplánovaném a dlouhém výpadku dodávek elektrické energie
Koncem března letošního roku
proběhlo v Brně Krajské taktické cvičení orgánů krizového
řízení a složek Integrovaného
systému Jihomoravského kraje „Blackout JMK 2015“. Mělo
za úkol zjistit připravenost
záchranných složek na dlouhodobý výpadek elektrické energie. Dalším výstupem cvičení
je zvýšení informovanosti
veřejnosti o chování v případě
takového výpadku.
Jak zjistím, že se jedná
o BLACKOUT a ne o krátkodobý výpadek elektřiny?
Za poruchu typu „blackout“ je
považován neplánovaný rozpad
elektrizační soustavy, postihující
přerušením dodávky elektrické
energie významnou část nebo
celou Českou republiku, případně
i okolní státy, které jsou součástí
vzájemně propojené elektrizační
soustavy. Obnovení dodávky
energií může trvat řádově hodiny
až dny. Mezi základní ukazatele
toho, že se nejedná o blackout,
ale pouze o lokální výpadek elektrického proudu, patří:
• osvětlenost okolních obcí nebo
městských částí
• stálé vysílání lokálních rádií
• pohyb elektrických vlakových,
tramvajových nebo trolejbusových jednotek po trati.
Pro zjištění podrobnějších informací o nastalé situaci je vhodné
zapnout si rádio (přenosné,
v mobilním telefonu nebo autorádio). Další informace můžete také
během několika hodin najít na
úřední desce městské části.
Ne u každého výpadku elektřiny
se musí jednat o blackout. Může
se například jednat o plánovanou
odstávku elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě. To lze ověřit
např. na úředních deskách, nebo
webových stránkách obcí či místně příslušné distribuční společnosti (stránky mohou být i během
výpadku dostupné prostřednictvím chytrých mobilů či tabletů).
Co nebude fungovat v případě
vzniku BLACKOUTu?
V první fázi výpadku zcela jistě
zaznamenáte, že nefungují:
• všechny přístroje, které ke své-

mu provozu potřebují připojení
do el. sítě a nemají vlastní
záložní zdroj/baterii
• běžné osvětlení (v domácnostech, veřejných budovách, pouliční lampy)
• zabezpečovací zařízení budov
(včetně elektrického otevírání
dveří, garážových vrat a bran)
• dopravní signalizační zařízení
dopravní semafory apod.)
• bankomaty a současně nebude
možné uskutečnit nákupy
v obchodech s elektronickou
evidencí prodeje (snímání čárkových kódů, platba kartou
apod.)
• většina čerpacích stanic pohonných hmot
• hromadná doprava, která je přímo závislá na dodávkách elektrického proudu.
V druhé fázi výpadku (v řádu
hodin) zaznamenáte, že dochází
k problémům v oblastech:
• dodávek pitné vody
• dodávek plynu a tepla
• výpadkům signálů mobilních
operátorů
• nefunkčnosti datových sítí
(internetu) apod.
V pozdějších fázích (v řádu desítek hodin) bude docházet k dalším
významným potížím:
• v oblasti zásobování (potraviny,
léčiva, pohonné hmoty, apod.)
• v oblasti komunikace (omezený
přístup k ověřeným informacím)
• při fungování jednotlivých úřadů
• v oblasti bezpečnosti (narušování veřejného pořádku).
Jaké dopady může mít BLACKOUT na běžný život člověka?
V případě BLACKOUTu nebude
možné využívat celou řadu technologií, které jsou přímo závislé
na dodávkách elektrické energie
a nejsou současně zálohovány náhradními zdroji energie
(např. dieselagregáty, bateriemi,
apod.).
Bezprostředně po vzniku BLACKOUTu dojde k uvíznutí osob ve
výtazích, v hromadných dopravních prostředcích v dopravních
zácpách.
Mezi další znatelné dopady této
mimořádné události bude patřit:
• přetíženost telefonních sítí,
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

omezený přístup k informacím
zhoršený přístup ke složkám
integrovaného záchranného
systému
omezené fungování nemocnic
omezené možnosti zajištění
hygienických standardů
omezená možnost nákupu
potravin a vody
omezený nákup pohonných
hmot
omezené možnosti při zajištění
vytápění
zvýšené riziko vzniku požárů
nemožnost výkonu zaměstnání
a školní docházky
omezená možnost dopravy.

Co dělat, když nastane BLACKOUT?
Odpojte všechna elektrická zařízení od sítě (s výjimkou radiopřijímače za účelem zjištění obnovení
dodávek
elektrické
energie), aby při obnovení dodávek el. energie nedošlo k opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě.
• Šetřete pitnou vodou. Kde je to
možné, využijte užitkovou vodu
(např. dešťovou).
• Pokuste se získat informace
o situaci a o prognóze vývoje
z médií (rádia).
• V případě, že nemáte vůbec
žádné zásoby potravin, požádejte o pomoc sousedy a příbuzné nebo se informujte na
obecním úřadě, kdy a jakým
způsobem bude možné čerpat
humanitární pomoc.
• Přednostně zkonzumujte potraviny z lednice a mrazáku
(v chladném období lze potraviny krátkodobě skladovat i na
balkoně nebo za oknem.
• K nouzovému osvětlení použijte
přenosné svítilny (svíčky používejte jen v krajním případě
a pouze pod neustálým dozorem).
• V chladném období uvážlivě
hospodařte s teplem, tzn. zbytečně nevětrejte, ucpěte všechny škvíry pode dveřmi a okny.
• Nemáte-li v chladném období
možnost alternativního topení,
zvažte odjezd na chalupu, chatu nebo k příbuzným, pokud zde
můžete vytápět tuhými palivy.

• Šetřete pohonnými hmotami ve
svém vozidle.
• Dbejte pokynů příslušníků integrovaného záchranného systému a dodavatelů energií.
Co nedělat, když nastane
BLACKOUT?
• Nevolejte zbytečně na linky tísňového volání (112, 150, 155,
158)! Tyto linky neslouží jako
informační služba veřejnosti,
proto je používejte jen v případě stavu ohrožujícím život.
• Nepoužívejte ke svícení svíčky!
Není-li jiná možnost, tak pouze
s největší opatrností a nenechávejte je nikdy bez dozoru.
• Neotevírejte zbytečně dvířka
lednice a mrazáku! Čím méně
je budete otevírat, tím déle
vydrží vaše jídlo poživatelné.
• Necestujte zbytečně! Pravděpodobně nebude fungovat
elektronické řízení dopravy
(semafory), proto mohou vznikat na ulicích dopravní nehody
a následné zácpy. Počítejte
také s tím, že řada spojů nepojede, popřípadě bude mít značné zpoždění.
• Neriskujte zbytečně své zdraví!
Výpadek proudu značně vytíží
složky integrovaného záchranného systému, proto k vám
pomoc může dorazit s větší
časovou prodlevou. Z tohoto
důvodu se snažte vyvarovat
činností, při kterých hrozí větší
riziko zranění (rizikové aktivity
v domácnosti, adrenalinové
sporty apod.).
Co dělat po obnově dodávek
elektřiny?
• Nikdy nespouštějte více energeticky náročných spotřebičů
současně, mohlo by dojít k přetížení sítě a k opětovnému
výpadku.
• Uvědomte o obnově dodávky
elektrické energie i vaše sousedy.
• Překontrolujte nastavení všech
elektronických zařízení, zejména nastavení bezpečnostních
systémů, ovládacích prvků
vytápění apod.
• Plynové spotřebiče (kotel, sporák) používejte až po návštěvě
Pokračování na straně 15
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Pokračování ze str. 14
specialisty z plynárenské společnosti.
• Zlikvidujte
znehodnocené
potraviny. Vždy platí, že pokud
si nejste jisti poživatelností,
potraviny raději vyhoďte.
• Je-li to možné, doplňte své
zásoby.
• V některých případech může jít
pouze o krátkodobou obnovu
dodávky v omezeném rozsahu,
která bude střídavě zapínána
a vypínána pro jednotlivé postižené oblasti. Do stabilizace
situace nezapínejte energeticky
náročné spotřebiče a obnovenou dodávku využijte k dobití
baterií mobilů, svítidel, rádií,
načerpání zásob vody apod.
Základní informace o přípravě na
mimořádné události a krizové
situace (vč. blackoutu) a žádoucím chování, pokud hrozba nastane, naleznete na Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj
www.krizport.cz.

Nadměrné obaly klamou zákazníka
Krabice, sáčky i dózy, do kterých by se vešlo někdy o polovinu, někdy i několikanásobně
více prodávaného obsahu.
S nadměrnými obaly se na pultech obchodů setkal asi každý,
často nás nemilé překvapení čeká
až po otevření lákavého balení.
Přitom zákon říká, že hmotnost
a objem obalu výrobku mají být
co nejmenší. Bezdůvodně velké
obaly jsou často marketingovým
trikem, klamou nakupující a zbytečně zatěžují životní prostředí.
„Z pohledu výrobců a distributorů
je důvod zřejmý: větší obal je na
pultech nápadnější, je na něm
více místa pro obchodní sdělení
a hlavně budí zdání, že si spotřebitelé za své peníze odnášejí
výrazně více, než tomu ve skutečnosti je,“ konstatuje Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Výrobci také někdy
využívají jednu velikost obalu pro

produkty, které mohou mít různý
objem.
Problematiku nadměrných obalů
řeší v České republice zákon
o obalech. Ten mimo jiné stanoví,
že osoba, která uvádí na trh obal,
je povinna zajistit, aby hmotnost
a objem obalu byly co nejmenší,
a to s cílem snížit množství odpadu z obalů. Kromě klamání zákazníků totiž nadměrné obaly představují zbytečnou ekologickou
zátěž. Na jejich výrobu se spotřebuje velké množství obalového
materiálu a kamiony převážejí
poloprázdné krabice.
V některých případech je větší
velikost obalu dána povahou
výrobku a je nezbytná pro jeho
ochranu – typickým příkladem
může být nafouknutý obal chránící smažené brambůrky (chipsy)
před rozdrcením. Častěji se však
jedná jen o marketingový trik.
„Z pohledu zákazníka se jedná
o klamavé jednání, kterého se

výrobci podle zákona nesmějí
dopouštět. Spustili jsme proto
kampaň Neprodávejte vzduch,
jejímž cílem je informovat o problému spotřebitele a přimět k odpovědnému přístupu výrobce, distributory i orgány státního dozoru.
Chceme, aby v konkrétních případech byly udělovány sankce,
což se dosud neděje. V případě
potřeby budeme požadovat
i zpřesnění právní úpravy,“ říká
Lukáš Zelený.
Na webové stránce kampaně
Neprodávejte vzduch na adrese
www.dtest.cz/vzduch lze najít
i příklady „vzdušných“ obalů, které spotřebitelé vkládají do databáze nadměrných obalů na webových stránkách dTestu. Smyslem
databáze je poukazovat na uvedené praktiky a pomoci spotřebitelům v lepší orientaci na trhu.
Najdete ji na webové adrese
www.dtest.cz/nadmerne-obaly.

Zdroj: dTest

Spotřebitelé by si měli dát pozor na podvodné nabídky ubytování!
Chcete si objednat ubytování
po internetu? Buďte opatrní.
Podvodné nabídky ubytování
mohou být poměrně sofistikované a těžko odhalitelné. Podvodníci zneužívají i velké
seriózní servery zprostředkující ubytování. Jak předejít
nepříjemnému překvapení
a finančním ztrátám?
Představte si tuto běžnou situaci: vybíráte si z internetových
nabídek ubytování, klikáte z jednoho webu na druhý, až se
dostanete k inzerátu na příjemně
vypadající a cenově výhodný
penzion. Jeho popis si přečtete
a fotografie prohlédnete díky přiloženému odkazu na seriózní
server, který zprostředkovává
ubytování přímo mezi zákazníkem a ubytovatelem. Na e-mailovou adresu uvedenou v původním inzerátu zašlete objednávku
s termínem a následně podle
e-mailových instrukcí pošlete
bankovním převodem peníze.
Jenže pak komunikace ustane.
Takový případ zažila Češka, která po krátkém pátrání zjistila, že
údajný podnikatel inzerující ubytování v luxusních chatách

v Alpách byl ve skutečnosti podvodník. „Jako referenční odkaz
pro svoji fiktivní nabídku zneužil
web velké irské společnosti, která pobyty seriózně zprostředkovává pro reálné ubytovatele.
Penzion daného jména tedy
existuje, ale návštěvu této zá kaznice rozhodně nečekal. Za
domnělé ubytování přitom spotřebitelka zaplatila bankovním
převodem na účet ve Velké Británii 1450 eur, tedy přes
40 000 Kč,“ uvádí Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu. Naděje dostat peníze zpět
není u internetových podvodníků
většinou velká, nicméně je možné takový podvod nahlásit
britské policii na jejím serveru
www.actionfraud.police.uk.
Jedinou možností, jak se podobných případů vyvarovat, je obezřetnost. „Spotřebitelka by možná
podvodu předešla, kdyby si přečetla podmínky zprostředkovatelského serveru. Ten totiž
podobným situacím předchází
tak, že veškerá komunikace
s ubytovatelem se má odehrávat
pouze přes jeho web, nikoliv
e-mailem mimo prostředí webu.
A úhrada ubytování má proběh-

nout prostřednictvím jeho platební brány, nikoliv bankovním
převodem na účet fyzické osoby
ve Velké Británii,“ vysvětluje
Tomáš Večl, ředitel Evropského
spotřebitelského centra při České obchodní inspekci (ESC).
V každém případě je vhodné
zjistit si na internetu ohlasy
jiných ubytovaných, ověřit si pravost e-mailového spojení a také

to, komu případně máte převodem zaslat peníze. „V e-mailu
s podrobnostmi pro transakci
stálo, že jde o platbu přímo zprostředkovatelské společnosti,
jako majitel účtu ovšem byla uvedena fyzická osoba. Než uhradíte jakoukoliv částku, doporučujeme do ubytovacího zařízení
i zavolat,“ říká Lukáš Zelený.

Zdroj: dTest

dTest, o. p. s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR
působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu
dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato
práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace
International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý
pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat
s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy,
a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti
využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest
se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými
se zákazníci na trhu setkávají.
Evropské spotřebitelské centrum ČR se zabývá právy spotřebitelů při
nakupování v jiných zemích EU, Norsku a na Islandu. Poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech a také jim pomáhá mimosoudně
řešit přeshraniční spory s obchodníky z uvedených zemí. Je jedním
z 29 členů sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) a je financováno Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí, při níž působí.
Více na www.evropskyspotrebitel.cz.
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Potřebujete rychle peníze???
www.

.cz

VAŠE POHODLNÁ FINANČNÍ REZERVA
Volnost v čerpání i ve splácení Peníze ihned na ruku
RYCHLE, JEDNODUŠE, SPOLEHLIVĚ

tel.: 602 286 666

T&C DOMOV, s.r.o.

Kapela TASK TRIO je na trhu již 12 let
Má nejlepší reference kapel z celé České republiky a za sebou
3000 úspěšně odehraných koncertů na firemních večírcích, svatbách, oslavách, v klubech i na soukromých akcích.
Kapela hraje klasický rock’n’roll a blues, převážně převzaté, ale
i vlastní písničky. V repertoáru najdeme klasické hity od Elvise
Presleyho či kapely Beatles, ale také např. hity italské kapely
Ricchi E Poveri, v českém prostředí dobře známé a populární.
Energie, kterou je kapela schopna na koncertech ze sebe vydat
a předat posluchačům, je nesmírně vážená a obávaná všemi
českými kapelami! :-)
Kapela zaručuje stoprocentní kvalitu, vlastní zvukový aparát,
nejlepší zvukový zážitek a nejdokonalejší oblečení. Každý host
na Vašem večírku či oslavě Vám kapelu bude závidět a na Vás
nebo Vaši firmu nezapomene!
Cena za večer: 15.000 CZK nebo 500 EUR (4 hodiny hraní) *
Lukáš Taverna – Kontakty
Tel: +420 775 098 023, ICQ: 318-521-492
Email: lukastaverna@email.cz

16
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2015

Inzerce

OB Brno-Lesná
výměna za Brno-střed
OB 3+1, ul. Blažkova, zařízený, 78 m2
s lodžií, 5. p., výtah, sklep, zateplený,
výměna oken, nájem + energie 7500 Kč
směním za byt 1+1 a větší v centru Brna
(i k rekonstrukci resp. dobře doplatím za DB
nebo OV). Tel: 602 405 329 (nejsem RK)

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.

3Ě®PÜVWVNªW¢ERU\

ZDRAVÝ FAST FOOD

]¢EDYQªW¢ERU\NWHUªGÜWLPLOXM®

SLEVOVÝ
KUPÓN
VSRUWRYQÜ]¢EDYQ¾W¾GHQSOQ¾WHQLVX
D]DM®PDY¾FKDNWLYLW
P®ÎRYªKU\SODY¢Q®Q¢YĢWÜYD=22
PLQLJROIERZOLQJDGDOĢ®
SURGÜWLDPO¢GHĿRGGROHW
»SOQª]DÎ¢WHÎQ®N\LSRNURÎLOª
SURIHVLRQ¢OQ®WUHQªĚL
ÎHUYHQHFDVUSHQ SRQGÜO®ȁS¢WHN

t ǏFSTUWÈ[FMFOJOBBPWPDF
t CJPLWBMJUB
t KÓEMPTKBTOâNQǾWPEFNBPEGBSNÈǲǾ
t LWÈTLPWÏQFǏJWP

FHQDRG.Î

tel: 606 469 316, 547 225 340

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

–20 %

Otevřeno po–pá 10.01–20.02

ZZZHWDERU\F]


Josefská 5, Brno

www. be-fresh.cz

Po předložení kupónu dostanete
slevu 20 % na jedno vámi
vybrané jídlo nebo pití. Kupón
plati jednorázově pro jednu
osobu a jednu položku. Nelze
jej kombinovat s jinými kupóny
nebo slevami.
Platnost kupónu do 31. 7. 2015.
Be-Fresh si vyhrazuje právo
na změnu platnosti a podmínek
kupónu.

Kapela z Brněnska

Kontakt: Jan Hájek, tel.: 606 660 490 www.hajanka.com

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

Kupón na slevu 20 %

Josefská 1, Brno
Platnost do 15. 8. 2015
18
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tel.: 737 171 367
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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

www.pohrby.cz

Volný čas
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Lužánky pomohou s volným časem dětí během školního roku

Děti si ještě užívají prázdniny, ale
řada rodičů stojí před každoročním problémem. Do jakých kroužků děti přihlásit, aby je to bavilo,
získaly zde přátele a rozvíjely se
po stránce výtvarné, sportovní,
technické… Aby zbytečně svůj
volný čas netrávily u počítače, na
facebooku, ale užily si jej aktivně
se svými kamarády.
Lužánky – středisko volného času
nabízí kroužky pro děti všech věkových kategorií, mládež i dospělé.
Kroužky jsou různého zaměření –
technické, sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné, hudební,
rukodělné, základy techniky
a spousta dalších. SVČ Lužánky
má 10 pracovišť po celém území
Brna, rodiče si mohou vybrat kroužek nejen podle zaměření, ale také

podle dostupnosti od svého bydliště.
Přehled všech kroužků je umístěn
na stránkách www.luzanky.cz.
Pokud si rodiče pro dítě vhodnou
aktivitu vyberou, zápis do kroužků
je na všech pracovištích ve čtvrtek
3. září 2015 od 10.00 do 18.00
hodin. Do označených kroužků
bude možné se přihlásit elektronicky. Zahájení elektronického zápisu
je rovněž ve čtvrtek 3. září 2015 od
10.00 hodin.
SVČ Lužánky otvírá v novém školním roce cca 550 kroužků. Některé
ze zájmových útvarů mají mnohaletou tradici, některé naopak patří
mezi žhavé noviny.
Pracoviště Lidická má na letošní
školní rok připraveno 11 nových
kroužků. Děti s rytmem v těle jistě
zaujme kroužek Mladí bubeníci,

který je zaměřený na hru na tělo
(body percussion), hru na africké
bubny a další rytmické nástroje...
Děvčata která ráda poznávají cizí
země a jejich místní speciality jistě
ocení kroužek Pozvání ke stolu –
8 lekcí jednou do měsíce. V každé
lekci navštíví jednu zemi a připraví
si pokrm typický pro národní kuchyni a budou tvořit různými technikami, které jsou pro navštívenou zemi
charakteristické.V nabídce se nezapomnělo ani na chlapce. Kroužek
elektronika pro začátečníky, digitálná fotografie, audio a video kroužek
jistě uspokojí i ty náročnější technické typy. A jelikož veřejné dění
v Brně není záležitostí jen dospěláků, Brněnský dětský parlament
zasedá jednou měsíčně, může se
do něj přihlásit každý od 14 do 20
let a lze si zde vyzkoušet participaci

ve veřejném dění, komunikaci, jak
pracovat s argumenty…
Ne všechny kroužky probíhají
během týdne, některé lze navštěvovat i o víkendu. Řadí se k nim Všudybyl – což je poznávání přírody,
historických a kulturních památek
v okolí Brna a kroužek Jak se co
dělá. Zde se děti seznámí se zajímavými profesemi, navštíví TV,
letiště, požárníky a další zajímavá
místa.
Zájmové útvary v Lužánkách nejsou určeny jen pro děti a mládež,
ale i pro dospělé a seniory. Ze široké
nabídky je to například jóga, různé
rukodělné dílny a ateliéry, Art class,
což je keramická a výtvarná tvorba
pro cizince, divadelní soubor
Brnkadla, taneční soubor Cyranovy
boty a další.

(red)

Kroužky na Lipce – to je nejen zábava, ale i noví kamarádi

Zájmové kroužky fungují v průběhu školního roku na všech
pracovištích Lipky. Dětem nabízí poznávání přírody, tvoření,
sportovní aktivity, péči o zvířata,
vaření či výlety. Nabídka na školní rok 2015/16 je velmi pestrá

a vybírat si z ní je možné již nyní.
Co se vlastně v takovém kroužku
může dít? Například Skokani mají
přírodovědné, tvořivé a sportovní
zaměření. „Kroužek je motivován
dobrodružnou cestou žabáka sko-

kana po blízkém okolí. Zvědavý
žabák rád sportuje a aktivně se hýbe,
objevuje, pozoruje, zkoumá a také
rád jí, proto ho čeká i zdravé vaření“,
uvádí vedoucí Kateřina Mrázková.
V uplynulém školním roce se děti
seznámily s novými kamarády, okolím i zahradou, navštívily Fit Park pod
Špilberkem i Jungle park, naučily se
orientovat a bezpečně pohybovat po
městě a tuto dovednost si vyzkoušely
prakticky. Velmi oblíbenou zábavou
je vaření a pečení ze zdravých
i netradičních surovin. Mnoho dalších
kroužků Lipky funguje podobně.
Hlavní činnost je poznávání a pozorování přírody, vedoucí přitom děti
ke kladnému vztahu ke všemu
živému a k podpoře kamarádství.
V nabídce jsou kroužky pro všechny
věkové skupiny – nejmladším dětem,

které chodí na Lipku, je 2,5 roku, nejstarším pak 15 a více. „Jsem ráda,
že Vojta s Matějem do kroužku chodí.
Vrací se nadšení – Vojtu baví hlavně
mapy a orientace. Někoho někam
dovést, vyznat se. Děti také pořád
něco vaří, dělají to rády a dobře, to
je fajn.Vítám, že se dostanou do jiného než školního kolektivu, myslím,
že to podporuje jejich adaptaci
v jiném prostředí. A určitě se mi líbí
všestrannost,“ zmiňuje jedna z maminek dětí. „Jsem ráda, že děti tráví
čas venku a ne doma u počítače“,
dodává další.
Nový běh kroužků sice začíná až
v září, hlásit se do nich můžete už
teď pomocí elektronických přihlášek.
Ty najdete současně s podrobnými
informacemi na www.lipka.cz/krouzky.
 (red)
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Vesna na Údolní zapisuje do kurzů, kroužků a aktivit
na nový školní rok již nyní. Přichystáno je i několik novinek

Vesna, o. p. s. zve všechny
zájemce a stávající kurzisty na
zápis do kroužků, kurzů a aktivit na školní rok 2015/2016, který probíhá již od června.
Na Vesně je možno navštěvovat
jazykové, tělovýchovné, taneční,
výtvarné, divadelní a vzdělávací
kurzy různých zaměření. Každý
věk, od malých dětí počínaje, přes
mládež až po seniory, si zde najde
to své.
S novým školním rokem se můžete také těšit na Montessori centrum pro maminky s dětmi od 1 do
3 let – zváni jsou všichni příznivci
Montessori pedagogiky, ale i ty,
kteří ještě s tímto směrem nemají
žádné zkušenosti.
Dětem, které mají problém s poruchami učení, je určen kroužek
efektivního učení. Nabízí pomoc
v jejich koncentraci a naučí se spolu s jejich rodiči techniky aktivního
učení. Dále lze využít poradenství
v oblasti osobnostního rozvoje
napomáhající při řešení poruch

učení, chování, fóbií, stresů a strachů využívající aplikované kineziologie či rodinné konstelace.
Další novinkou je dětské divadlo,
které nově vzniklo v měsíci květnu
a od září zahajuje svoji pravidelnou činnost. Vítány jsou zde
všechny děti, ve věku od 5–18 let,
které mají chuť či sen si stoupnout
na „prkna, co znamenají svět“.
Divadlo disponuje svým vlastním
divadelním sálem a zázemím
v centru města Brna.
V rámci nabídky jazyků rozšiřujeme stávající škálu kurzů o dětskou výuku anglického jazyka pro
děti předškolního věku a školního
věku. Lektorka kurzu se zaměřuje
na práci s dětmi a pro výuku
využívá nejnovější pedagogické
přístupy a metody.
Tělovýchovné dovednosti mohou
děti a mládež získávat ve Sportíku
či Sebeobraně pro dívky a chlapce pod vedením zkušeného pedagoga.
V nylonových sukýnkách se
mohou holčičky již od věku tří let

protančit v baletním kurzu Balerínky. Pod vedením milé tanečnice
fyzioterapeutky se naučí nejen
vnímat rytmy hudby, ale také
základní taneční kroky a správné
držení těla.
Dětem, dospělým i seniorům je
určena individuální i skupinová
výuka na hudební nástroje: klavír,
flétna, housle, kytara a sólový
zpěv. Výuka probíhá pod vedením
učitelů ZUŠ.
Pro střední věk je v nabídce velká
škála tělovýchovných kurzů probíhajících v dopoledních, odpoledních a podvečerních hodinách.
Zájemci mohou navštěvovat
bodystyling, pilates, jógu, zdravotně kondiční cvičení, sebeobranu pro dospělé. Novinkou
nového školního roku je též power
jóga.
Všem zájemcům jazykového
vzdělávání Vesna nabízí výuku
jazykových kurzů v anglickém
a německém jazyce v různých
pokročilostech. V případě zájmu
je možné otevřít také výuku
francouzštiny či ruštiny. Nově
bude otevřen český jazyk pro
cizince.
V rámci akreditovaného vzdělávání budou průběžně probíhat
nové kurzy pro pracovníky
v sociálních službách zaměřené
na péči o seniory a handicapované, na péči o děti do 15
let včetně handicapovaných
s akreditací MPSV ČR podle
zákona 108/2006 Sb., umožňující práci v sociální sféře. V návaznosti na toto vzdělávání je
k dispozici i další dovzdělávání
pracovníků v sociálních službách
v oblasti kognitivního tréninku,

psychomotoriky a první psychické pomoci.
Pro pedagogické pracovníky, ale
také pro zájemce z široké veřejnosti existuje škála kreativních
kurzů s akreditací MŠMT ČR
a kurz hlavního vedoucího.
Senioři mohou i nadále navštěvovat dámský klub a Vesna klub.
Od poloviny září se chystá další
klub pro aktivní seniory ve věku
55+. Pro zájemce o další vzdělávání i v seniorském věku poběží
2. ročník projektu Fit v každém
věku, který je alternativou univerzity třetího věku. V rámci tohoto
projektu jsou pořádány přednášky
1x za 14 dní na různá témata, která rozšiřují účastníkům jejich
všeobecný přehled. Velmi oblíbenou aktivitou pro seniory a střední
věk jsou tréninky paměti, které
lze navštěvovat ve dvou různých
pokročilostech. Rovněž během
školního roku se organizují jednodenní výlety a vícedenní pobyty.
V rámci prázdnin mohou děti
využít příměstské tábory, letní
hudební akademii v Čeložnicích,
či intenzivní jazykový kurz pro
seniory a střední věk. Na konci
prázdnin proběhne víkendový
kurz kreslení pravou mozkovou
hemisférou, který je určen všem
zájemcům starším 11 let.
Aktuální rozpisy kurzů, programů
jednotlivých klubů a dalších aktivit
naleznete na stránkách www.vesnaspolek.cz. Možná je také osobní návštěva na Údolní 10 v Brně.
Telefonické informace získáte na
mobilním čísle: 733 506 684 nebo
na e-mailu: info@vesnaspolek.cz.

(red)

Knihovna a její pobočky mají během prázdnin upravený provoz
Ústřední knihovna na Kobližné ulici a její detašované pracoviště mají v období 1. 7.–30. 8. 2015 uvedenou provozní dobu:
Provoz

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Ústřední knihovna – Kobližná 4

10–18

10–16

10–18

10–18

–

–

–

Zákaznické centrum – Kobližná 4
Knihovna pro nevidomé a slabozraké – Kobližná 4
Knihovní klub – Café u Mahena – Kobližná 4
Mahenův památník – Mahenova 8

8–18

8–18

8–18

8–18

8–18

–

–

10–18

–

10–18

10–18

–

–

–

8–20

8–20

8–20

8–20

8–20

8–20

8–20

–

–

–

10–18

–

–

10–18

Pobočka KJM Staré Brno „Na Křižovatce“ bude mít otevřeno pouze v srpnu, a to vždy ve středu od 14.00 do 18.00 hod. Bližší informace
o provozní době dalších poboček je možné získat na webových stránkách Knihovny Jiřího Mahena www.kjm.cz.
 (rob)
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Volný čas

Městské parky nabídnou prázdninový program pro malé i velké

V parku na Moravském náměstí
i v parku v Lužánkách je během
letních prázdnin připraven pravidelný program pro malé i velké návštěvníky. Koncerty proběhnou také v Denisových
sadech.

LÉTO V CENTRU
V parku na Moravském náměstí
pořádá kulturní a vzdělávací středisko městské části Brno-střed již
třetí ročník festivalu Léto v centru.
Akce se koná každý prázdninový
pátek. Odpoledne je od 15.00 hod.
otevřena dětská výtvarná dílna
s různými tématy a současně probíhají pohybové soutěže a aktivity
pro děti. Nejmenším návštěvníkům
je určeno i divadelní představení
v 16.00 hod. Po krátké přestávce
začínají koncerty – v 19.00 hod.

vystupují předkapely a ve 20.30
hod. zahrají:
Laura a její tygři (3. 7.)
Bokomara (10. 7.)
Poletíme? (17. 7.)
Light and Love (24. 7.)
Robert Křesťan a Druhá tráva
(31. 7.)
Ivan Hlas Trio (7. 8)
Skyline (14. 8.)
Zoči Voči (21. 8.)
Bluesberry (28. 8.).

DĚTSKÉ LÉTO V LUŽÁNKÁCH
Vstup na Moravské náměstí je
zdarma a program probíhá za
každého počasí. Více informací
je k dispozici v tomto vydání zpravodaje nebo na stránkách
www.letovcentru.cz.
Stín i zábavu poskytne během
prázdnin také park v Lužánkách.
Město Brno letos přichází s pro-

jektem Dětské léto v Lužánkách,
který nabízí dětem i dospělým
nejen zábavu, ale i základní zázemí po celé léto. Program začal již
6. června, kdy Veřejná zeleň města Brna zprovoznila stan, který
bude návštěvníkům parku k dispozici každý den až do konce srpna.
Stan nabídne stín, možnost
občerstvení a každý týden i zábavní program – divadla, koncerty
i cvičení pro rodiče s dětmi.
Prázdninový stan bude mít pravidelný program: každé úterý si děti
budou moci zacvičit nebo zatancovat s lektorkou, ve čtvrtek pak
uvidí práci s koňmi nebo divadelní
představení. Nedělní odpoledne
budou patřit koncertům.
Prázdninová část programu, který
začíná vždy v 15.00 hod., je
následující:
2. července: Klaun Očíčko – klaunovo představení (Divadlo Aldente)
7. července: Tancování s Terkou
– pohyb s dětmi (T. Schneiderová)
9. července: Koně – přehlídka práce s koňmi (Oskar Sněhota)
14. července: RC Rallye Auta –
autíčka (Pavel Kynický)
16. července: Tancování s Terkou
– pohyb s dětmi (T. Schneiderová)
21. července: Tři prasátka – divadelní představení (divadlo Koráb)
23. července: Tancování s Terkou
– pohyb s dětmi (T. Schneiderová)

26. července: Johnny Cash Revival – promenádní koncert
28. července: Tancování s Terkou
– pohyb s dětmi (T. Schneiderová)
30. července: Rozárčina postýlka
– divadelní představení (divadlo
Aldente
4. srpna: Tancování s Terkou –
pohyb s dětmi (T. Schneiderová)
6. srpna: Koně – přehlídka práce
s koňmi (Oskar Sněhota)
11. srpna: RC Rallye Auta – autíčka (Pavel Kynický)
13. srpna: Sněhurka – divadelní
představení (divadlo Koráb)
18. srpna: Tancování s Terkou –
pohyb s dětmi (T. Schneiderová)
20. srpna: O neposedné písničce
– divadelní představení (divadlo
Aldente)
23. srpna: Pozdní sběr – promenádní koncert
25. srpna: Tancování s Terkou –
pohyb s dětmi (T. Schneiderová)
27. srpna: Dračí polévka – divadelní představení (Listování)

DENISOVY SADY
Oblíbené a tradiční Promenádní
koncerty budou i letos probíhat
i v Denisových sadech. Skupina
Réva zde vystoupí 5. července od
15.00 do 16.00 hod., na 2. srpna
je pak připraven koncert kapely
F. T. Prim.


(rob)

Třetí ročník fotografické soutěže podpoří přírodě blízké lesní
hospodaření a vztah člověka k lesu. Uzávěrka je na konci srpna
Nezisková organizace FSC ČR
vyhlásila již třetí ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost „Není les jako les“. Fotosoutěž má upozornit na
důležitost odpovědné spotřeby
dřevěných výrobků a ochrany
světových lesů, které prosazuje
značka šetrného a přírodě blízkého lesního hospodaření FSC
(Forest Stewardship Council).
Soutěžní fotografie je možné zasílat až do konce srpna a soutěžící
se mohou těšit na výhry v podobě
digitálních fotoaparátů a fotografického příslušenství v hodnotě
téměř 100 000 Kč. Slavnostní
vyhlášení vítězných snímků pro-

běhne na celosvětový FSC Friday
25. 9. 2015. Uplynulé dva ročníky
soutěže patřily mezi největší akce
pořádané ve spolupráci neziskové a komerční organizace se
zaměřením na životní prostředí.
Podobně, jako v minulosti, i letos
je společným tématem fotosoutěže vztah mezi člověkem
a lesem. Lesy totiž patří mezi celosvětově nejvíce ohrožené ekosystémy. Podpořit odpovědnou spotřebu
dřevěných
výrobků
a značku FSC (Forest Stewardship Council), která zaručuje, že
dřevo pochází z lesů obhospodařovaných šetrným či přírodě blízkým způsobem, mohou spotřebitelé účastí v soutěži. Fotografie

lze nahrávat do jedné ze tří kategorií: 1) práce v lese, 2) FSC
kolem nás, 3) Lesy v průběhu
roku.
Fotografie mohou soutěžící zasílat prostřednictvím formuláře na
webových stránkách www.vyfotdrevo.cz. Vítěze soutěže vybere
odborná porota sestavená z fotografů a zástupců mediálních partnerů.
Hlavní cenou v každé ze tří kategorií je fotoaparát s dvojicí objektivů, soutěžící na druhém místě
se mohou těšit na odolný outdoorový digitál a výherci na třetí příčce pak obdrží profesionální stativ.
Nezapomnělo se ani na hlasování

veřejnosti, která může ohodnotit
a vybrat nejlepší snímek celé fotosoutěže, jehož autor obdrží profesionální cestovatelský digitální
kompakt.
„Chceme podpořit zájem veřejnosti a obchodníků především
o šetrné lesní hospodaření a upozornit na jeho důležitost v souvislosti s certifikací FSC. Ačkoliv už
je v současné době dostupná celá
řada výrobků s certifikátem FSC,
tak ne všichni spotřebitelé značku
FSC znají. Ceníme si spolupráce
s našimi partnery, kteří se rozhodli
tuto myšlenku podpořit,“ doplňuje
ředitel FSC ČR, Tomáš Duda.


(red)
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Kultura

Hlavní část tradičního festivalu Ibérica se přesunula do Brna
Nové centrum festivalového
programu a nový termín. Tradiční festival Ibérica pro letošní
rok připravil řadu novinek
a změn. Stejně jako v předchozích jedenácti ročnících však
na návštěvníky čekají nezapomenutelné koncertní zážitky,
ohromující virtuosita instrumentalistů, krása a elegance
tanečnic i vášeň a nespoutanost tanečníků.
Dvanáctý ročník festivalu Ibérica
mezi 30. červnem a 4. červencem
přenese do srdce Evropy neopakovatelnou atmosféru jižního
Španělska a Latinské Ameriky.
Hlavní část programu se přesouvá z Boskovic do Brna, přesto festival naváže na dosavadní tradici
a kromě Brna zavítá i do Prahy
a někdejšího centra Ibériky, Boskovic. „Přesun hlavních aktivit do
Brna nabízí širší možnosti pro
obyvatele jihomoravské metropo-

le i novou motivaci realizačnímu
týmu. Věříme, že i v jedinečných
brněnských kulisách hradu Špilberk či v nádherných sálech historických budov vytvoří festivaloví
návštěvníci neopakovatelnou
atmosféru,“ říká umělecký ředitel
festivalu Petr Vít. Do Brna se stěhuje většina koncertů i oblíbené
tvůrčí dílny. Festival Ibérica,
původně orientovaný na kulturu
Iberského poloostrova letos otevírá své brány také všem ostatním
španělsky či portugalsky mluvícím zemím a stává se festivalem
iberoamerických kultur.
Vedle koncertního programu
nebudou chybět oblíbené taneční
lekce flamenka, salsy či tanga.
Muzikanti si přijdou na své při lekcích hry na cajón či flamenkovou
kytaru a po loňské veleúspěšné
premiéře se vrací i kurz španělské
kuchyně. Jelikož je hlavním tématem letošního ročníku zpěv, rozhodli se pořadatelé vůbec poprvé

HISTORIE FESTIVALU IBÉRICA
Za dobu svého trvání se stala
Ibérica významnou kulturní akcí,
která dávno překročila rámec
regionu a vytvořila unikátní prostor pro setkávání španělských,
latinskoamerických, českých
a slovenských umělců. Festival
se těší konstantně vzrůstající
popularitě – na minulý ročník
zavítal rekordní počet návštěvníků – úctyhodných 3700. Ibérica
se stala významnou kulturní
akcí, která patří k největším festivalům svého druhu v celém
středoevropském prostoru.
Začátky festivalu Ibérica jsou
téměř filmové. Prvotním impulsem bylo setkání dvou bratranců
– Jiřího Pištěláka a kytaristy Petra Víta, žijícího v té době v Andalusii. Právě v jejich hlavách se
zrodila myšlenka uspořádat jedinečný festival iberoamerické kultury, pro který si vybrali Boskovice jako místo s bohatou
kulturní historií a neopakovatelnou atmosférou. Neméně důležité bylo setkání s rodinou Mensdorff-Pouilly, s jejíž podporou se
podařilo uspořádat první úspěšný ročník festivalu. Boskovice tak
poskytovaly celých jedenáct let
své prostory s neopakovatelnou

atmosférou nejen pro pořádání
koncertů, ale také tvůrčích dílen,
na kterých si účastníci navzájem
předávali své umělecké zkušenosti.
Každý rok se mohou návštěvníci
festivalu těšit na temperamentní
španělskou hudbu v podání
talentovaných muzikantů, strhující vystoupení flamenkových
tanečnic a tanečníků, hudební
a taneční tvůrčí dílny, stejně jako
na rozmanité doprovodné aktivity. Mezi ně patří např. výstavy
španělských umělců, ukázky ze
španělské a latinskoamerické
kinematografie či degustace
španělských vín a delikates.
Brány festivalu, jehož umělecká
hodnota je díky všem umělcům
vystupujícím na festivalu velmi
vysoká, jsou otevřené všem
zájemcům o iberoamerickou kulturu. Každý z ročníků je něčím
výjimečný a zcela neopakovatelný. Atmosféra slunného léta
v kombinaci s horkokrevnou
hudbou a tancem však prostupuje napříč všemi ročníky festivalu a Ibérica se stává prostorem
pro stále nová setkání, propojování odlišností kultur a tradic.
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zařadit i kurz flamenkového zpěvu. Letošní bohatý doprovodný
program zahrnuje také projekce
španělské a latinskoamerické
kinematografie, festivalové fiesty
nebo mořem provoněnou gastronomii na Street Food Festivalu
Ibérica na Špilberku.
Festival Ibérica, který letos zavítá
do Prahy, Brna a Boskovic, je nejvýznamnější akcí svého druhu

v České republice a za dobu své
historie představil domácímu
publiku elitu flamenka v čele
s Gerardo Núñezem, Carmen
Cortés, Jorgem Pardo, Marií
Serrano, Patricií Guerrero a mnoha dalšími.
Více informací na www.iberica.cz.
Předprodej vstupenek v síti Ticketportal a v tradičních předprodejích.
 (rob)

PROGRAM IBÉRICA 2015
Brno 30. 6.
Vernisáž fotografií P. Víta „Kolumbie krásná, neznámá“, Galerie Trojka,
18.00
Puntal, Divadlo Husa na provázku, 19.30
David Pérez – tanec, Javier Rivera – zpěv, Manuel de la Luz – kytara
Ibérica Cinematográfica, kino Art, 20.30
Boskovice 1. 7.
Puntal, Zámecký skleník, 19.30
David Pérez – tanec, Javier Rivera – zpěv, Manuel de la Luz – kytara
Brno 1. 7.
Ibérica Cinematográfica, kino Art, 20.30
Praha 2. 7.
OLOR A TIERRA – VŮNĚ ZEMĚ, divadlo Archa, 20.00
Arcángel – zpěv, Patricia Guerrero – tanec, Dani de Morón – kytara, Los
Mellis – zpěv, palmas
Brno 2. 7.
Ibérica Cinematográfica, kino Art, 20.30
Brno 3. 7.
Workshop flamenkového tance s Patricií Guerrero, Společenský sál radnice MČ Brno-střed, 17.00
Ibérica Cinematográfica, kino Art, 20.30
Brno 4. 7.
Závěrečná fiesta účastníků tvůrčích dílen, nádvoří hradu Špilberk, 14.00
Street Food Festival Ibérica, nádvoří hradu Špilberk, 14.00–19.00
Závěrečný galakoncert OLOR A TIERRA – VŮNĚ ZEMĚ, nádvoří hradu
Špilberk, 20.00

Kultura

Divadlo Polárka mapuje stopy, které po sobě zanecháváme
V nové sezóně „Po stopách“
připravuje Divadlo Polárka sérii
představení, která mají společný námět STOPY.

Robinson Crusoe
Obnovená premiéra: 14. 11. 2015
Určeno pro 4., 5. třídy 1. stupně
a 2. stupeň ZŠ

„Stopy po sobě zanecháváme už
od narození, když něco poprvé
uchopíme, dáme někomu pusu
nebo uděláme první krůček. Zároveň stopy zůstávají i v nás, jsou
to otisky zážitků a prožitých citů,
četba pohádek, vyprávění dospělých, vzor rodičů a prarodičů,“ přibližuje novou sezónu umělecký
šéf Polárky Michal Sopuch.
V sezóně 2015/2016 budou mít
premiéru následující tituly:
Pohádka o Karkulce
Premiéra: 31. 10. 2015
Určeno pro mateřské školy
a 1. stupeň ZŠ

Doktorská pohádka
Premiéra: 28. 11. 2015
Určeno pro mateřské školy
a 1. stupeň ZŠ
Český středověk
Premiéra: 20. 2. 2016
Určeno pro 2. stupeň ZŠ
Čaroděj ze země OZ
Premiéra: 16. 4. 2016
Určeno pro mateřské školy
a 1. stupeň ZŠ
Bratři Lví srdce
Premiéra: 11. 6. 2016

Určeno pro 3.–5. třídy 1. stupně
a 2. stupeň ZŠ

HaDivadlo míří do své 41. sezóny
Sezónou 2015/2016 startuje
brněnské HaDivadlo již pátou
dekádu své existence. Pod
vedením režiséra Ivana Buraje,
který na postu uměleckého
šéfa vystřídal po pěti letech
Mariána Amslera, bude prostřednictvím čtyř inscenačních
portrétů či „selfie“ umělecky
zkoumat fenomén individualismu v západní společnosti.
Marián Amsler během svého
působení profiloval HaDivadlo
jako generační scénu, která uvádí
především současnou českou
a světovou dramatiku převážně
německé provenience, podporoval vznik autorských projektů
a zároveň se snažil o to, aby vznikající inscenace akcentovaly současné divadelní prostředky. Na
tyto aspekty navazuje také programová koncepce nového uměleckého šéfa Ivana Buraje, absolventa režie na Divadelní fakultě
JAMU. „Naším základním východiskem je chápání divadla jako
veřejného – tedy společného prostoru, divadla jako nástroje zkoumání současného světa a místa
společného zakoušení tohoto
zkoumání. Věříme, že v době, kdy
se mnohé z divadel profilují jako
místa s primárně konzumní funkcí
jednoduše bavit, je nutné naopak
artikulovat divadla druhá, divadla
sledující jiný řád. Zamýšlíme

HaDivadlo jako scénu, která si ve
svém uměleckém programu
pokládá nejožehavější otázky
naší současnosti a neostýchá se
reflexe kontroverzních momentů
naší doby, a ne jako muzeální stánek fastfoodových nadčasových
emocí,“ popisuje náplň nového
uměleckého směřování Ivan
Buraj. Předmětem uměleckého
zkoumání se v následujících
několika sezónách stanou společenské fenomény a otázky jako
např. solidarita versus individualismus, láska jako produkt, analýza rodiny v nových sociálních
konstelacích, krize reality versus
kult racionality, kultura a válka,
demokracie jako ideál a demokracie jako realita, osamělost
v době hyperkomunikace či růst
sociální vyloučenosti a izolace.
Novou dramaturgickou linií Burajovy programové koncepce by se
měla stát reinterpretace klasických titulů, textů dramatických
i prozaických, které slouží jako
rezervoár tradičních hodnot
evropské kultury. V duchu této
dramaturgické linie se ponese
také sezóna 2015/2016, která má
podtitul „Společnost individualismu“. V ní HaDivadlo představí
svým divákům premiéry čtyř
inscenačních projektů – čtyř portrétů či „selfie“. Tři z nich vycházejí
z klasických literárních předloh.
Paní Bovaryová, autorská drama-

tizace klasického románu Gustava Flauberta s podtitulem „Chci
mít svůj paradajs!“, slavné drama
Strýček Váňa Antona Pavloviče
Čechova – obé v autorské režii
Ivana Buraje, a Fabian, dramatizace meziválečného románu Ericha Kästnera s použitím textů ze
hry Elfriede Jelinek Kupcovy
smlouvy v režii hostující Lucie
Ferenzové. Poslední premiérou
sezóny se stane On, autorský projekt režiséra Mariána Amslera,
scénická kontemplace o mnohosti
virtuálních identit současného
člověka.
Kromě premiér na hlavní scéně
se díky nové umělecké koncepci
otevírá nabitému divadelnímu
životu také prostor Studia. Studio
HaDivadla, které doposud fungovalo jen jako scéna pro komorní
inscenace, bude usilovat o pravidelné uvádění projektů mladých
tvůrčích týmů ve snaze realizovat
zde konkrétní profil generační
experimentální scény.
Dalším prostorem, alternujícím
dění na hlavní scéně, bude od
příští sezóny také Klubovna. Nově
by se měly jednotlivé večery profilovat nejen jako setkání s osobnostmi, které jsou s HaDivadlem
umělecky či jinak spřízněny, ale
budou mít podobu koncertů, autorských či scénických čtení, přednášek a debat.

(rob)

Více informací je možné získat
na webu www.divadlopolarka.cz.
 (rob) Foto: Michaela Wecker

Odešel
Jiří Šindler
Pátého června v ranních hodinách zemřel vynikající umělec, grafik, ilustrátor, písmař
a výtvarný pedagog Jiří Šindler
(*25. 5. 1922 Polička).
Česká veřejnost se mohla s jeho
dílem seznámit prostřednictvím
ilustrací dětské literatury, na nichž
spolupracoval s Janem Vladislavem, nebo Zuzanou Renčovou
a Jaroslavem Novákem. K vrcholům české ilustrační tvorby budou
navždy patřit jeho výtvarné doprovody povídek Babelových, Andrejevových, Leskovových. Svojí písmařskou tvorbou se zařadil mezi
naše nejvýznamnější kaligrafy,
jak dokládají edice jím psaných
a ilustrovaných básní Ivana Blatného, Poeova Havrana, nebo cenzurou zakázaný přepis sbírky
básní Vladimíra Holana Zdi. Unikátní zůstane jeho náročný projekt vytvoření tiskového písma
hlaholice. Nezapomenutelné též
zůstane jeho pedagogické působení pro dlouhou řadu žáků jak
brněnské Školy uměleckých
řemesel, tak Fakulty výtvarného
umění VUT v Brně. A zejména
zůstane nesmazatelně zapsán
v srdcích těch, kteří jej poznali,
jako ušlechtilého muže širokého
vzdělání, hluboké víry a laskavého srdce.
 Ivo Binder
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Filharmonie Brno vstupuje do jubilejní šedesáté sezóny
Brněnská filharmonie byla
ustavena k prvnímu lednu 1956
a zbylých šest měsíců sezóny
1955/1956 se rozhodla považovat za svou sezónu nultou. Rok
2015 je tedy šedesátým rokem
její existence a sezóna
2015/2016 jubilejní sezónou
šedesátou.
Dovršení svých šedesáti let oslaví
filharmonie na Nový rok 2016
vystoupením, které bude jejím
jednašedesátým novoročním
koncertem a zároveň, s jednou
drobnou záměnou, replikou
vůbec prvního koncertu filharmoniků z 1. ledna 1956. Do 60. sezóny vstupuje Filharmonie Brno se
slavnou houslistkou Alinou
Pogostkinovou, jako sólistkou
sezóny, a s programem, který je
díky progresivní a moderní dramaturgii na první pohled rozeznatelný od ostatních tuzemských
filharmonií.
Šedesát let existence velkého symfonického orchestru představuje
tradici, která se podepsala na kulturní tváři města Brna a celé republiky. V jubilejní sezóně se proto
v jedné abonentní řadě potkáme
se všemi dosavadními šéfdirigenty
Filharmonie Brno, mezi které se
zařadí i ten současný (Aleksandar
Marković touto sezónou své působení ve Filharmonii Brno končí).
V dalším cyklu se již nestárnoucí
šedesátiletá dáma filharmonie orientuje na budoucnost, na hudbu
moderní a dirigenty mladé gene-

race s mezinárodní reputací. Dva
cykly velkých koncertů v Janáčkově divadle doplní cyklus komorních
koncertů v Besedním domě a další
desítky koncertů. Šedesátá sezóna
nabízí celkem 12 koncertních cyklů
a sérii 8 mimořádných koncertů.
„Struktura abonentních řad zůstává stejná, pouze jsme přikročili
k novým, jednodušším názvům
hlavních orchestrálních cyklů,“
uvedla ředitelka filharmonie Marie
Kučerová. Bývalé Symfonické
abonmá (ještě dříve Velký symfonický cyklus) se nyní jmenuje
Filharmonie v divadle I a nabízí
velké tradiční symfonické kusy
v kombinaci s moderními koncerty v podání mladých progresivních dirigentů a vynikajících
sólistů v čele s umělkyní sezóny,
slavnou německou houslovou
virtuoskou ruského původu
Alinou Pogostkinovou. Dosavadní Koncertní abonmá (dříve

Malý symfonický cyklus) se proměňuje na Filharmonii v divadle II, kde se představí zmíněná
plejáda někdejších šéfdirigentů
filharmonie. Klasické abonmá získává přesnější název Filharmonie doma, neboť Besední dům je
filharmoniky považován za jediný
pracovní domov.
Marie Kučerová v představování
sezóny pokračuje: „Zde změny
končí – těšit se můžete opět na
bohatou orchestrální řadu Mimořádných koncertů se zahajovacím
koncertem a repertoárem, se kterým plníme sály v Japonsku, dále
pak se světovou premiérou symfonické verze tvorby Avishaie
Cohena a s další premiérou předvánočního 4TETu. V adventní
době nemůže chybět letošní dvojitý jubilant Jakub Jan Ryba. Největší sláva sezóny bude patrně
soustředěna na Nový rok, to jest
na den, kdy se brněnská filhar-

monie před šedesáti lety oficiálně
narodila: pořad Novoročního
koncertu bude replikou programu z roku 1956 s díly Petra Iljiče
Čajkovského a navíc s novinkou Miloše Štědroně k němé
reportáži z britského turné filharmonie v roce 1966.“
Slavit bude také pěvecký sbor
Kantiléna, který vznikl ve stejném
roce jako filharmonie. Chybět
nebude již zavedený Mozartův
efekt pro nastávající rodiče, na
závěr sezony se chystá také další
společný koncert s „mladými
Mozarty“, tentokrát i se zapojením
Hradišťanu a dětských cimbálových muzik.
Se zájmem publika se v minulé
sezoně setkal cyklus dopoledních
Veřejných generálních zkoušek
i komorní řada členů Akademie
Filharmonie Brno Mladá krev,
známá též jako „Hudba zblízka“.
„Rádi v nich pokračujeme, stejně
tak jako s oblíbeným Rodinným
abonmá a řadou Jazz and World
Music, která si získala svoje nadšené fanoušky. Pokračovat bude
též naše spolupráce s Kantilénou,
Spolkem přátel hudby, se soubory
Czech Ensemble Baroque, Brno
Contemporary Orchestra a nově
s Českým filharmonickým sborem
Brno. Besední dům se tak stává
skutečným centrem hudebního
Brna s kompletní nabídkou
žánrů a stylů,“ uzavřela výčet
plánů brněnských filharmoniků
jejich ředitelka Marie Kučerová.

(rob)

Městské divadlo Brno slaví sedmdesát let své existence
Začátky působení dnešního
Městského divadla Brno spadají do poválečného období,
kdy skupina divadelníků, sdružených kolem tehdy pětadvacetiletého režiséra Milana
Páska, získala licenci k provozování činoherní scény.
Soubor začal působit v tehdejší
Falkensteinerově, dnešní Gorkého ulici. Během krátké doby dvou
let díky elánu, velkému nadšení
a samozřejmě také hladu po českém divadle, odpremiérovalo tehdejší Svobodné divadlo 71 titulů.
Nejúspěšnější inscenací se stala
Manon Lescaut Vítězslava Ne-

zvala, která byla zároveň první
premiérou (14. 6. 1945) této scény.
Následující desetiletí byla ve znamení reforem, nových uměleckých
koncepcí, ale také změn názvu
divadla. Svobodné divadlo se mění
na Městské a oblastní divadlo,
chvíli hrozí i název po tehdejším
ministru Zdeňku Nejedlém, až se
divadelníkům podaří přesvědčit
své nadřízené, že slavní dramatici
Alois a Vilém Mrštíkovi se k Brnu
hodí více. Tento název – Divadlo
bratří Mrštíků – nesla druhá činoherní brněnská scéna po dlouhá
léta, až se v 90. letech vrací k jednomu z prvních jmen – Městské
divadlo Brno. Ve své historii prošlo
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divadlem mnoho slavných osobností. Je třeba zmínit prof.Rudolfa
Waltera, dr.Libora Plevu, Antonína
Kurše, Jana Fišera či Milana Páska. Novodobé dějiny jsou již spojeny se jménem Stanislava Moši,
který se stává v devadesátých
letech ředitelem. S jeho příchodem
jsou spojeny velké změny – přestavba Činoherní scény na moderní divadelní prostor a hlavně otevření Hudební scény v roce 2004.
Profesionalita a důslednost, inteligentní a umělecky náročný dramaturgický plán a v neposlední
řadě i čiré nadšení z dobře vykonané práce, to jsou hlavní znaky,
kterými se všichni, kdo pracují

pod značkou Městského divadla
Brno, vykazují. A že výsledky
jejich úsilí jsou kvalitní a hodnotné, lze doložit nejen značným
množstvím odborných ocenění,
které byly umělcům přiděleny
(Ceny Thálie, Alfréda Radoka,
Českého divadla, Divadelních
novin ad.), ale především neustále vyprodanými sály a diváckou
oblíbeností – městské divadlo
bylo již šestkrát zvoleno nejoblíbenějším divadlem v České
republice v divácké anketě portálu
internetového portálu I-divadlo.cz.


(red)
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Nová kniha Petra Gratiase mapuje rockové Decibely nad Brnem
Bigbítová potažmo rocková
hudba se stala fenoménem,
který od počátku šedesátých
let zasáhl několik generací. Stala se součástí kulturního povědomí a pro mnohé i životního
stylu.
Brněnský hudební publicista Petr
Gratias (1955) se rozhodl zmapovat hudební terén od počátku
šedesátých let do konce let osmdesátých a v knižním projektu
Decibely nad Brnem (Nakladatelství Jota) vybral třicet nejdůležitějších skupin tohoto žánru, které
vznikly v jihomoravské metropoli.
Jednotlivé profily zachycují nejenom kapely, které postupem let
za totalitního režimu dosáhly na
profesionální pozici a v dalších
letech přesáhly význam Brna
a etablovaly se na území tehdejšího Československa, ale i skupiny, jejichž význam byl víceméně
lokálního charakteru, ale přesto
si různými důvody zajistily tzv.
vstupenky do tohoto projektu.
Mnohé z těchto skupin působily
na území dnešního Brna-středu,
v různých klubech, například ve
známém Vysokoškolském klubu

na Gorkého, Night Clubu v nynější
Masarykově čtvrti, Panton Clubu
na Rooseveltově, Závodním klubu
Mosilany na Vlhké, v Esenc klubu
na Křenové, Závodním klubu
Vlněny na Přízově, ale pochopitelně i v jiných městských částech, i na brněnské periferii…
Kniha je určena především pro
pamětníky, ale i pro mladší generaci, která se zajímá o vývoj tohoto
hudebního žánru a je schopna
propojit dávnou minulost s přítomností. Čtenář si připomene
skupiny Synkopy 61, Vulkán, Shakers, Atlantis, Rocky Eagles,
F.G.B. Stellars, Birddogs, Speakers, Madmen, Progress Organization, Great Music Factory,
Generace Q, CH.A.S.A., Progres 2, Kern, Dogma Art, Oldřich
Veselý a Synkopy, Ještě jsme se
nedohodli, Bronz, Odvážní bobříci, Projekt Rock, Krabat, Futurum,
Titanic, Z kopce, E (Éčko), Helmutova stříkačka, Dunaj, Taxi
a Charlie The Bomber. Kromě
toho jsou k tématu připojeny portréty deseti nejvýznamnějších
kytaristů, jako Ivo Křižan, Pavel
Váně, Vladimír Severa, Miloš
Morávek, Ladislav Bezděk, Jan

Millonig, Emil Kopřiva, Miloš
Makovský, Michal Pospíšil a Tom
Jegr.
Decibely nad Brnem reflektují
nejen obtížné prosazování talentovaných skupin a hudebníků,
mnohdy absurdní střety s představiteli totalitního režimu a jejich
nejisté perspektivy v dobách, kdy
kultura byla řízena odpovědnými
a většinou omezenými kulturními
referenty, kteří na pokyn ministerstva kultury a vyšších stranických
orgánů prováděly kulturně-politické čistky ve snaze redukovat
počet skupin a omezit tak jejich

vliv na veřejnost, zejména mládež. Je rovněž i odrazem společenského kvasu liberálních šedesátých let, normalizačních
sedmdesátých let a časů tzv.
perestrojky druhé poloviny let
osmdesátých. V knize nechybějí
ani názory různých osobností ze
světa kultury na tento společenský fenomén. Téma dosud nebylo
v knižní podobě nikým zachyceno
a tak bude zároveň i jakýmsi historickým exkurzem do nedávné
a dávnější minulosti.


(red)

Špilberk již pošestnácté ovládnou Letní shakespearovské slavnosti
Nejslavnější milostný příběh
všech dob, úspěšné představení z Ostravy, hvězdné obsazení a zážitek pod širým nebem
s kouzelnou atmosférou hradu
Špilberku – nejen to přináší
16. ročník Letních shakespearovských slavností v Brně.
Letní shakespearovské slavnosti
v Brně také letos lákají na celkem
sedmnáct představení šesti
vybraných her známého anglického dramatika. Premiérou letošního divadelního festivalu bude
inscenace Romeo a Julie v režii
autorského tandemu SKUTR –
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. V hlavních rolích se představí
Tereza Voříšková, Jan Sklenář,
Naďa Konvalinková, Saša Rašilov, Lenka Krobotová, Jiří Vyorálek, Dana Batulková a další. Nejznámější milostný příběh měl
svou premiéru již v roce 1595, že
má co říct i po více než čtyřech
stoletích, si diváci mohou ověřit
po čtyři herní večery.

Premiéru bude následovat loňská
úspěšná inscenace Mnoho povyku pro nic s nezapomenutelnou
dvojicí Puškvorce a Šťovíčka
v podání Petra Čtvrtníčka a Leoše
Nohy. Dále se představí Tatiana
Vilhelmová a Roman Zach
v moderním pojetí Zkrocení zlé
ženy a loňská úspěšná premiéra
z Ostravy Jak se vám líbí – komedie plná bláznivých situací, postav, přeměn, milostných zápletek.
K letošnímu repertoáru patří také
Sen noci svatojánské – hra o lese,
žárlivosti i vášni a hlavně o tresti
květu zvaného Violka lásky, díky
níž vidět neznamená vidět. A na
závěr nesmí samozřejmě chybět
již tradiční Veselé paničky windsorské v režii Jiřího Menzela se
Simonou Stašovou a Bolkem
Polívkou v hlavních rolích.
„Myslím, že letos bude opět nejtěžší volbou vybrat z vyrovnaných
her. Pro návštěvníky festivalu je
také připraveno občerstvení
v podobě grilovaných dobrot,
točeného piva i nealka, u vchodu

můžete zakoupit také knižní podobu díla Williama Shakespeara
v překladu Martina Hilského. Teď
už zbývá jen přát si krásné počasí,“ říká Roman Valla, ředitel
spolupořádající agentury Ogilvy
& Mather Morava.
I v letošním roce je možné využít
dopravu na Špilberk autobusem
č. 81. Tato služba je pro návštěvníky připravena ve spolupráci
s Dopravním podnikem města
Brna. Příjezd autem přímo k hradu ani k parkovišti pod hradbami
není možný. Zákaz neplatí pro
vozidla s platným označením ZTP.
Letní shakespearovské slavnosti
v Brně pořádá AGENTURA
SCHOK, ke spolupořadatelům
patří Ogilvy & Mather Morava,
Turistické informační centrum
města Brna a Muzeum města
Brna.
Letní shakespearovské slavnosti
jsou již neoddělitelným letním
fenoménem v České republice
i na Slovensku. Vznik festivalu
inicioval prezident Václav Havel.

Ten začátkem devadesátých let
otevřel Pražský hrad umělcům,
aby zde přilákali veřejnost. První
shakespearovské představení tu
proběhlo už v roce 1990 a od roku
1998 se tu slavnosti pořádají pravidelně. V letech 1999 a 2000
udělil Václav Havel festivalu svoji
osobní záštitu. Za dobu své existence se divadelní festival etabloval na událost, kterou si kulturní
veřejnost nenechá ujít. Vděčí
tomu nejen výběrem zajímavých
inscenací, kvalitní dramaturgií
a hereckým obsazením, ale také
díky kouzelným historickým prostorům, kde se tento divadelní festival odehrává. V Brně se Letní
shakespearovské slavnosti již tradičně konají na nádvoří hradu
Špilberk.
Další informace naleznete na
http://www.shakespearebrno.cz/.



(red)
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Bohemia Jazz Fest opět nabídne Brnu špičkové interprety
Jubilejní desátý ročník mezinárodního hudebního festivalu
Bohemia Jazz Fest bude mít již
tradičně zastávku i v Brně. Koncerty se opět uskuteční na
náměstí Svobody, a to v pátek
17. července 2014.
Program začne v 17.00 hod.
vystoupením souboru Vertigo,
který patří k nejoriginálnějším
českým skupinám. Od 18.30 hod.
se představí trio osobité islandské
klavíristky Sunny Gunnlaugs, kterou ve 20.30 hod. na pódiu vystřídá španělský saxofonista
a zpěvák Antonio Lizana s doprovodnou kapelou.
Bohemia Jazz Fest se od 9. do
19. července 2015 kromě Brna
koná také v Plzni, Domažlicích,
Táboře, Praze, Liberci, Písku
a v Prachaticích. Vstup na všechny koncerty je zdarma.
Bohemia Jazz Fest se stal v krátkém čase jedním z největších letních jazzových hudebních festi-

valů v Evropě. Časopis Downbeat
ho dokonce uvádí, jako jednu
z nejvýznamnějších světových
kulturních akcí. Festival založil
v roce 2005 uznávaný jazzový

kytarista Rudy Linka, který chtěl
představit a propagovat špičkový
světový jazz v České republice.
V roce 2010 festival přilákal více
než 70 000 jazzových fanoušků

na historická náměstí po celé
zemi. Informace k letošnímu programu budou postupně zveřejňovány na webových stránkách
www.bohemiajazzfest.cz.  (rob)

Moravské zemské muzeum představuje v Dietrichsteinském
paláci Nizozemí v řádech a vyznamenáních
Do 30. srpna trvá v Dietrichsteinském paláci na Zelném
trhu v Brně výstava Nizozemí
v řádech a vyznamenáních (od
Zlatého rouna po současnost).
Rok 2015 je nejen rokem oslav
70. výročí konce druhé světové
války, ale pro některé státy Evropy
i důležitým mezníkem v jejich dějinách. V roce 1815 bylo rozhodnutím Vídeňského kongresu
zřízeno Spojené království Nizozemské, ze kterého se během
19.století osamostatnily Belgické
království, Velkovévodství lucemburské a Nizozemské království
zůstalo v podobě, jak je známe
dnes.
Ke 200. výročí vzniku Nizozemského království uspořádalo
Moravské zemské muzeum
reprezentační výstavu státních
a dynastických řádů a vyznamenání, jejichž vznik a působení se
váže k historickému území Dolních zemí, tedy k Nizozemí. Zmíněny a představeny jsou zde
rytířské řády vrcholného středověku včetně věhlasného, původ-

ně burgundského, Řádu zlatého
rouna, který se postupně stal nejvyšším vyznamenáním Habsburků. Zastoupena jsou i mladší
vyznamenání z let španělské nadvlády nad Nizozemím a Republiky
sedmi spojených provincií i z let
francouzské nadvlády císaře
Napoleona.
Největší pozornost je věnována
vyznamenáním Nizozemského
království, která jsou ve výstavě
zastoupena nejhojněji. Nizozemští panovníci byli však vždy velmi
uvážliví a střídmí při dekorování
svých občanů i cizinců, tudíž řada
z vystavených exponátů jsou
vysoce vzácné exempláře, mnohdy téměř unikáty. Zvláště na území dnešní České republiky byly,
díky omezeným stykům v historii
obou států, nizozemská vyznamenání udělována jen zřídka.
Na výstavě můžeme zhlédnout
řadu vzácných medailí za protifrancouzský odboj z let
1813–1815, Vojenský řád Vilémův
a Řád nizozemského lva – nejvyšší vojenská a civilní vyznamenání, zřízená hned v prvním roce
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existence království Vilémem I.
Oranžsko-Nassavským, dále
řadu medailí a křížů z let rozkvětu
nizozemského koloniálního panství v Africe a východní Asii. Na
výstavě jsou zastoupena všechna
významná vyznamenání následujících oranžsko-nassavských
panovníků, tedy Viléma II., Viléma III., královny Vilemíny, Juliány
a Beatrix. Současný panovník král
Vilém Alexandr, vládnoucí od roku
2013, je představen díky své krátké době vlády jen oficiálním portrétem. Bohatě je dekoracemi
zastoupeno období oblíbené královny Vilemíny, která Nizozemsko
provedla za 50 let své vlády i oběma světovými válkami.
Návštěvníky nepochybně upoutají, vedle portrétů historicky
významných osobností nizozemských dějin, portréty nizozemských, belgických a lucemburských
panovníků.
Belgie
a Lucembursko jsou na výstavě
zastoupeny svými prvními řády
z let po osamostatnění.
Výstava je součástí širšího mezinárodního projektu „Kulturní

dědictví císaře Karla V.“ a Numismatické oddělení Moravského
zemského muzea ji připravilo ve
spolupráci s Katedrou nederlandistiky Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci,
Ústavem germanistiky, nordistiky
a nederlandistiky Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity
a Muzeem Kancléřství nizozemských řádů v paláci Het Loo, Apeldoorn, Nizozemí (Museum van
de Kanselarij der Nederlandse
Orden, Paleis Het Loo, Apeldoorn), z jehož sbírek pochází
většina vystavovaných exponátů,
a v České republice jsou tyto krásné předměty vystaveny vůbec
poprvé.
Tato výstava je jedinečným počinem, který se po dlouhá léta již
nebude v naší zemi opakovat.
K výstavě je vydán i reprezentační
katalog pod stejným názvem.
Výstava je otevřena v úterý
9.00–15.00 hod., od středy do
pátku v čase 9.00–17.00 hod.
a o víkendech od 13.00 do 18.00
hod.

(red)

Kultura

Kytarové hvězdy z celého světa se opět sejdou v Brně

Již po 24. se bude konat Mezinárodní kytarový festival a kurzy BRNO, jenž byl anglickým
časopisem Classical Guitar
označen za jeden z nejvýznamnějších v Evropě.
Festival bude otevřen 9. srpna
nocí originálního flamenka
z Andalusie na hradě Špilberk
a bude patřit hvězdám flamenka
tanečnici Ayilin Bayaz, kytaristovi
Raulovi Manolla a členům skupiny
flamenka Alfredu Lagosovi (kytara), Enrique Bermúdezovi (zpěv)
a El Guille (cajón).

K hvězdám festivalu patří světově
snad nejlepší Kytarové duo Amadeus z Německa (koncert 12. 8.),
Španěl Francisco Bernier – vítěz
významné soutěže v italské Allesandrii a profesor kytary na univerzitě v Seville (11. 8.), Iva
Bittová v duu s kytaristou Vladislavem Bláhou, jenž nedávno
s recitálem vystoupil ve slavné
Carnegie Hall (13. 8.) ve spolupráci s dalšími muzikanty jako
jsou cimbalistka Zuzana Lapčíková a Ctibor Bártek, bicí a venezuelsko-německé kytarové duo
Alfonso Montes a Irina Kircher

(10. 8.). Na závěrečném koncertě
vystoupí nestor české kytary Štěpán Rak, jenž na festivalu oslaví
své sedmdesátiny (14. 8.) a jemuž
hudebně na koncertě popřejí
interpretací jeho skladeb slovenské duo Dagmar a Jozef Zsapka
(flétna – kytara), Gabriel Guilén
(Venezuela) a Vladislav Bláha.
Vstupenky na koncerty je možno
zakoupit v předprodeji TIC.
Zájemci z řad amatérských nebo
profesionálních kytaristů se
mohou zúčastnit výuky a přednášek dvanácti předních českých
a zahraničních kytarových peda-

gogů a sólistů, hry v kytarovém
orchestru, přednášek a koncertů
účastníků festivalu, jichž každoročně do Brna přijede průměrně
kolem 150 z 16 zemí, díky čemuž
je festival největší svého druhu
v České republice. Pro kytaristy
mladší 35 let se uskuteční Mezinárodní kytarová soutěž GUITARTALENT, na niž mimo jiné
každoročně věnuje cenu nejvýznamnější japonský kytarář
Masaki Sakurai kytaru za 6 500
Eur. Další informace o festivalu
a soutěži: www.guitarcz.com.

(rob)

Letní kina na Brně-střed budou promítat klasiky i novinky
Promítání filmů pod širým
nebem patří k oblíbeným letním
kratochvílím. V městské části
Brno-střed budou mít lidé možnost navštívit hned čtyři letní
kina.
Turistické informační centrum
pořádá od 30. června do 2. září
na nádvoří Staré radnice Letní
festival, jehož součástí bude i letní
kino. Přesune se sem z koupaliště
Riviéra, kde se nemůže kvůli
rekonstrukci areálu uskutečnit.
Deset projekcí představí klasické
české snímky, jak z první republi-

ky, tak ze sedmdesátých let. Pro
zahraniční návštěvníky budou
opatřeny anglickými titulky. Plné
vstupné je 70 Kč, snížené 50 Kč.
Kapacita nádvoří Staré radnice
je 300 lidí. Více na webu:
http://www.ticbrno.cz/.
Další novinkou je Scalní letňák
organizovaný univerzitním kinem
Scala ve spolupráci s Moravskou
galerií. Konat se bude na nádvoří
Místodržitelského paláce každé
úterý, čtvrtek a sobotu. V programu jsou zastoupeny nejrůznější
artové klasiky i novinky ze všech
zemí světa. Vstupné je 90 Kč,

kapacita je 120 míst. Více na
webu: http://www.kinoscala.cz/cz.
Už popáté bude v provozu letní
kino na dvoře Městského divadla
Brno na Lidické ulici. V nabídce
bude mít jak novinky, tak osvědčené tituly. První film, česká černá
komedie Krásno, se promítá
29. června. Kino bude promítat
denně po celou dobu letních prázdnin vždy od 21.30. Vstupné je
95 Kč. Divadelní dvůr bude otevřený dvě hodiny před začátkem představení a bude zde možné zakoupit
jídlo i nápoje. Více na webu:
http://www.letnikinobrno.cz/.

Letní kino se vrátí i na Špilberk.
Promítat bude od 1. července do
29. srpna každou středu, pátek
a sobotu. V červenci začínají
představení v 21.30, v srpnu už
ve 21.00. V nabídce jsou zastoupeny zejména novinky různých
žánrů z Česka i ze zahraničí.
Vstupné je 80 Kč. Areál bude otevřený půl hodiny před začátkem
představení a bude zde možné
zakoupit občerstvení.
Více na webových stránkách:
http://www.letnikinospilberk.cz/.


Daniel Zeman
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Neziskové organizace

Ratolest pomáhá vzdělávat děti na ubytovnách
Nezisková organizace Ratolest
Brno pokračuje v sociální práci
na brněnských ubytovnách
i díky projektu s názvem „Vzdělávání pro děti na ubytovnách“.
Ten realizuje Nízkoprahový klub
Pavlač od dubna letošního roku
a je určen dětem a mladým lidem,
kteří žijí v sociálně vyloučených
lokalitách a na ubytovnách v Brně.
Jeho cílem je zvýšení povědomí
o právech klientů a zlepšení jejich
životní situace vzdělávacími a volnočasovými aktivitami. Skrze ty
budou děti a mladí lidé podporováni při setrvávání ve vzdělávacím systému, aby měli později
rovnocenné šance na trhu práce.
Projekt reaguje na situaci romských dětí a mládeže žijících
v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a ubytovnách. Vše
je realizováno formou odborné
terénní sociální práce přímo v přirozeném prostředí rodin a také
v prostorách Nízkoprahového klubu Pavlač, který má s prací ve
vyloučených lokalitách již 14 let

zkušeností. Od června roku 2013
sociální pracovníci Pavlače
docházejí také na brněnské ubytovny, kde pracují s dětmi a jejich
rodinami, které zde žijí. Při práci
v těchto místech sociální pracovníci zjistili, že zde vznikají kumulací znevýhodněných osob nové
sociálně vyloučené lokality. Jde
o místa často mimo centrum města, kde je řídká síť služeb nebo
zde služby zcela chybí. Díky tomu
se obyvatelé stávají vyloučení
také geograficky.
„V místech, kde pracujeme, se
nejčastěji setkáváme s problémy
typu: vysoká absence školní
docházky, vysoká míra nezaměstnanosti, nízká vzdělanost,
špatné hygienické podmínky,
závislost na sociálních dávkách,
dluhy, nedostatečný přístup ke
službám nebo tolerance sociálně
patologického chování,“ říká
Mgr. Michaela Píšová, vedoucí
sociální služby Nízkoprahového
klubu Pavlač.
V těchto lokalitách chybí zázemí
pro rodiny s dětmi, není zde pro-

stor pro trávení volného času
a kvalitní školní přípravu dětí, což
způsobuje nízkou motivaci ke
vzdělávání. Rodičům pak často
chybějí informace o nabídce škol
mimo lokalitu, kde s dětmi žijí
a mnohdy se také potkávají s překážkami ve vzdělávacím systému, které ne vždy umějí řešit.
„Pasivita a rezignace jsou častým
životním postojem, se kterým se
děti ve svém nejbližším okolí
setkávají, proto jsme se rozhodli
začít pracovat v těchto místech

na posilování vzdělanosti, přípravy na vstup do ZŠ, zvládání školní
docházky a motivace ke studiu.
V rámci poradenství budeme
informovat o dalších možnostech
vzdělávání, jako i o možných rizicích a důsledcích předčasného
ukončování školní docházky“,
dodává Michaela Píšová.
Projekt „Vzdělávání pro děti na
ubytovnách“ se bude díky podpoře z EHP fondů realizovat do března roku 2016.

(red)

Obecně prospěšná společnost Dotyk II hledá dobrovolníky
Lidé, kteří by chtěli věnovat
kousek svého volného času ve
prospěch někoho druhého, se
mohou jako dobrovolníci zapojit do činnosti organizace
Dotyk II, o. p. s., která pomáhá
lidem s chronickým duševním
onemocněním schizofrenií
a dětem s poruchami autistického spektra.
Dotyk v současné době hledá lidi,

kteří by byli ochotní docházet za
uživateli služeb sociální rehabilitace a pomohli jim vyplňovat jejich
volný čas. Pomoc může být jednorázová, na různých akcích, které se v průběhu roku pořádají,
nebo trvalejší – dobrovolníci
budou docházet za člověkem, který se kvůli svému onemocnění cítí
osamělý a uvítá jejich společnost.
Během výkonu dobrovolnické činnosti mohou zájemci uplatnit svo-

je dovednosti, zájmy a koníčky.
Ale také stačí doprovodit uživatele
služeb při procházce po městě,
případně společně posedět
v kavárně. Dobrovolník v žádném
případě nenahrazuje práci placeného personálu, ale je společníkem a kamarádem pro lidi, jejichž
možnost navazování sociálních
kontaktů je omezena nebo kteří
se v důsledku nemoci ocitají na
hranici sociální izolace. Sociální

služby jsou poskytovány terénní
formou, proto jsou vítáni dobrovolníci z celého Jihomoravského
kraje. Uvedené činnosti jsou dobrovolné a bez nároku na finanční
odměnu.
Bližší informace je možné získat
na tel. 774 969 877, prostřednictvím e-mailu: info@dotyk2.cz
nebo na webových stránkách
www.dotyk2.cz.

(rob)

Centrum pro rodinu a sociální péči od července nově nabízí
osamělým seniorům individuální a skupinová setkávání
Sociální služba pro seniory
v Centru pro rodinu a sociální
péči s tradicí od roku 2007 rozšiřuje od července svou nabídku. Osamělým seniorům nabízí
individuální a skupinová setkávání, na kterých stráví svůj čas
ve společnosti druhého člověka.
Senior se díky programu „Bok po
boku“ potkává s pracovníkem
a společně pracují na udržení

a rozvoji dovedností, vyhledávají
možnosti zapojení do společenského života, povídají si a věnují
se různým aktivitám – trénování
paměti, pohybovým aktivitám,
tancům vsedě. Náplň setkání je
různorodá a závisí na individuálních přáních a potřebách každého seniora. Kromě individuálního
setkávání s pracovníkem má senior možnost se zapojit do skupinové aktivity. Díky tomu může
senior spolu s ostatními vrstevní-
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ky něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, procvičit tělo
a paměť.
Individuální setkávání mohou probíhat v prostorách Centra pro
rodinu a sociální péči na Josefské 1. Pro seniory, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nemohou
opustit místo bydliště, se setkání
může odehrát v jeho domácím
prostředí nebo na jiném místě
podle jeho volby. Skupinově se
senioři setkávají v prostorách

Centra pro rodinu a sociální péči,
kde je zajištěno příjemné prostředí a potřebné zázemí.
Služba by ráda byla průvodcem
osamělých seniorů, kterým zajistí
spojení se společností.
Bližší informace jsou k dispozici
u vedoucí služby Mgr. Miroslavy
Bořilové na tel. čísle 730 805 856
nebo prostřednictvím e-mailu:
miroslava.borilova@crsp.cz.


(red)

Sport

Oddíl stolního tenisu Moravské Slavie Brno se ohlíží za uplynulou
sezónou, v níž hrálo soutěže dospělých sedm družstev

Hráč 1. ligy Petr Handl při podání
V sezóně 2014–2015 hrálo za
oddíl stolního tenisu Moravské
Slavie Brno dlouhodobé soutěže dospělých šest družstev
mužů a jedno družstvo žen.
Všechny soutěže dospělých se
hrají v počtu dvanácti účastníků.
Družstvo „A“, hrající 1. ligu, splnilo
bez problémů předsezónní cíl
v podobě umístění ve středu
tabulky. Většinu soutěže odehrála

sestava Petr Handl, Petr Žoldoš,
Roman Chrást a Petr Bíza. Kluci
se pořád pohybovali v první polovině tabulky a nakonec obsadili
šesté místo. Za zmínku stojí výkony Petra Handla, který dosáhl
64 výher při 14 prohrách a byl
šestým nejlepším hráčem 1. ligy!
Družstva „B“ a „C“ hrála 2. ligu.
Cílem obou družstev bylo udržení
v soutěži. Od začátku sezóny bylo
jasné, že B-tým bude mít více
problémů než „céčko“. To se nako-

nec i potvrdilo, když „céčko“,
v sestavě Marek Šmerda, Ivo Sigmund, Pavel Kozubík, Karel Fischer, skončilo na sedmém místě,
zatímco „béčko“, v sestavě Petr
Šenkapoul, Martin Lučko, Ján
Fábo, Marek Vybíral a Jan Toufar,
se umístilo na desátém místě
a tým čekala kvalifikace o udržení
proti TJ Šanov. Dramatickou kvalifikaci kluci zvládli a po výsledcích
10:8 a 9:9 soutěž udrželi.
Další dvě družstva „D“ a „E“ hrála
nejvyšší krajskou soutěž, divizi.
Družstvo „D“ (sestava Ivan Juroška, Roman Ličbinský, Martin Bíza,
Jan Toufar, Lukáš Novák, Jan
Mikulášek) mělo těžký cíl v podobě postupu do třetí ligy. Tým byl
celou sezónu na třetím místě,
postoupil do playoff, kde bohužel
podlehl Slatině. Obsadil tedy třetí
místo a nepostoupil.
Družstvo „E“ mělo za cíl zapracovat mládež a zároveň udržet soutěž. Sestavě Libor Svoboda, Martin Novák, Radek Skála, Miloslav
Vaculík, Jakub Pavelka a Filip Šefr
se obojí podařilo. Záchrana devá-

tým místem a nejmladší členové
týmu nakonec byli jeho důležitými
hráči.
Družstvo „F“ hrálo městský přebor. V týmu se nakonec vystřídalo
poměrně hodně hráčů (Petr Tureček, Miloslav Vaculík, Radek Skála, Alena Blatná, Vlastimil Turzík,
Daniel Chmelík, Milan Schwarz
a Roman Střítežský). Týmu
během sezóny hrozil i sestup, ale
nakonec skončil na velice pěkném sedmém místě, když k tomu
vydatnou měrou pomohli mladí
hráči z divize.
Družstvo žen v obměněné sestavě proti minulé sezóně (Lenka
Bednářová, Alena Blatná, Tereza
Jezdinská, Michaela Havlíčková
a Linda Záděrová) obsadilo ve
2. lize pohodové šesté místo.
V družstvu se měla více prosadit
mladá Linda, což se ale vlivem
různých okolností moc nepodařilo. Snad to bude lepší v příští
sezóně.

Marek Šmerda,
Table Tennis Club
Moravská Slavia Brno

Běhej Brno pořádá už tři zážitkové běhy pro veřejnost
Trojlístek zajímavých běžeckých závodů pro širokou veřejnost připravila letos skupina
s názvem BehejBrno.com.
V dubnu zaplnili centrum Brna běžci, kteří se vydali na okruh městem
v rámci Brněnského půlmaratonu.
Letošní v pořadí už třetí ročník závodu přilákal na start více než dva tisíce účastníků. „Závod si oblíbili nejen
obyvatelé města a okolí, ale i studenti nebo běžci ze zahraničí. Při
registracích jsme letos napočítali
účastníky ze čtyřiceti zemí světa,“
uvedl ředitel závodu Aleš Čtvrtníček. Hned měsíc po největším
běžeckém závodě na jižní Moravě
přijali sportovci novou výzvu v podo-

bě výběhu na nejvyšší českou
budovu – AZ Tower. Premiérový ročník závodu Schody AŽ nahoru se
setkal s kladnou odezvou u více než
tří stovek účastníků. A to přesto,
nebo právě proto, že v neděli
17.května všechny čekal výběh až
do třicátého patra. „Trať je super, je
to krásná budova jak zvenku, tak
schody zevnitř, organizačně taky
parádní, takže pěkný závod,“ řekl
nejrychlejší muž v cíli Tomáš Maceček, kterému stačily ke zdolání 631
schodů dvě minuty a osmatřicet vteřin. A do třetice už nyní připravují
organizátoři další ročník úspěšného
sportovního podniku v historickém
centru města Brna, kterým bude
v sobotu 26. září závod 5/10 mil

Brnem. Zažít tentokrát noční atmosféru běhu okolo dominant jako je
Špilberk nebo Petrov mohou všichni
zájemci po registraci na webových
stránkách www.BehejBrno.com.
„Pořádáme také společné běžecké

tréninky na všechny naše akce
a jsme rádi, že lidem můžeme
nabídnout smysluplné aktivní vyžití
a zároveň zážitky spojené s poznáváním krás našeho města,“ dodal
Čtvrtníček.
 (red)
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Inzerce

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!
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PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

7.–10. 7. 2015
5
20.–24. 7. 2015
10.–14. 8. 2015
24.–28. 8. 2015

2EÆIVZIRIGNWQITVS:¢WTèMTVEZMPM
Mladé vyzrálé BIOLSZÌ^®QEWS
Aberden Angus z farmy Rudimov

CELODENNÍ PROGRAM 8.3015.30 hodin

Bezlepkové a celozrnné
TIÆMZS z malých pekáren

:ITèSZªQEWS^4èIìXMGO¾GLTVEW¢XIO
^)OSJEVQ]146EQTYìI
7OZÌPªKVMPSZEG®OPSF¢W] ^èI^RMGXZ®
,EHEÆE>ETPIXEP6SWMGIRIFS^,EZP®ÆOSZE
èI^RMGXZ®Z8èIF®ÆM

:®RS ^:MREèWXZ®
Waldberg z Vrbovce

BOŘÍME MÝTY V PODNIKÁNÍ

7. října 2015
Brno, hotel Santon

111Ņ),$-*$4Ņ4

cena: 2650 Kč, přihláška na webu:

www.kravi-hora.cz

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Pivo ja

ko dáre

k

Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

CHLADNIČKY • PRAČKY • MYČKY

6 990 Kč

Živá setkání plná zkušeností,
know how, trendů a inspirací

www.veletrhreseni.cz

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim

Návrat k tradicím

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

VELETRH řešení VIII.

1
13.–17. 7. 2015
2
27.–31. 7. 2015
17.–21. 8. 2015

Brno, Křenová 19, tel.: 543 255 555
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Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

