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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Na tomto místě jsme představili již několik
vynikajících muzikantů, kteří svým uměním,
věhlasem a hudebním poselstvím překročili
hranice našeho města a kraje. Málokterý
z nich ale vyprávěl o svém nástroji a hraní
tak poeticky a přesvědčivě, jako naše osobnost měsíce června. Není to hraní na efekt,
přehnaně rytmizované či jinak výrazově
sólové. O to více je v něm ale něhy, citu
a zpěvnosti, které se přirozeně pojí s hloubkou, neokázalostí a cudností moravské lidové hudby. Moravský cimbál zpívá v plném
rozsahu, nekráčí vždy striktně a slepě
s doprovodem, rád si zacifruje společně
s housličkami či klarinetem, vyplňuje svobodně prostor celé partitury, ale málokdy na
sebe strhává veškerou pozornost. Moravský
cimbál dokáže i několika jednoduchými tóny
vymalovat krásný písňový obraz. To říká
o svém nástroji i hraní Dalibor Štrunc.
Pokračování na str. 13

Krytá městská tržnice na Zelném trhu bude větší, než se původně
plánovalo. Rekonstrukce celého objektu by mohla začít ještě letos
Rekonstrukce a přestavba kryté městské
tržnice v bývalém Domě potravin na Zelném trhu 14–16 se naplno rozbíhá. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení
zpracovává architekt Michal Palaščák, kterého prostřednictvím soutěže vybrala
Rada městské části Brno-střed.
Na základě jeho návrhu se vrátí budově její
původní funkce, a to včetně obnovy původních
komunikačních vazeb. „Razantním očištěním
od přebytečných konstrukcí navíc vzniknou
velkorysé prostory s přiznanou původní strukturou železobetonové konstrukce – odstraní
se tak necitlivé stavební úpravy z devadesátých let a objekt dostane původní koncepci
z roku 1949,“ uvedl k plánované podobě objekZveme občany na
6. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

24. června 2015
v 16.00 hod. ve Společenském centru
radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.brno-stred.cz.

tu místostarosta městské části Brno-střed Jiří
Švachula. Radnice plánuje, že se budova díky
obnovenému vstupu z ulice Starobrněnská
a prostřednictvím eskalátorů ze Zelného trhu
víc sváže s veřejným prostorem. Dále vznikne
nová pasáž propojující Zelný trh s nádvořím
Staré radnice a vlastní krytá tržnice bude nakonec dvoupodlažní, optickou prostupnost mezi
oběma patry zajistí vnitřní atrium. Na upravené
střeše se projektuje pobytová terasa v kombinaci se střešní zahradou. „V rámci rekonstrukce, která by mohla začít ještě letos, se plánuje
výměna oken, zateplení fasády a nová koncepce ventilace tak, aby budova splňovala
současné požadavky na hospodárný provoz.
V neposlední řadě budou opraveny veřejné
toalety v podzemí, čímž se zlepší provozní
komfort celého Zelného trhu,“ řekl Jiří Švachula a dodal: „Investiční náklady stavebních
úprav nepřesáhnou plánovaných 40 milionů
korun bez DPH.“ Představa o využití celého
objektu Zelný trh 14–16 vychází ze záměru,
který již byl schválen Zastupitelstvem městské

20–21
Rozhovor
o carsharingu

části Brno-střed. V podzemních prostorách
budou i nadále sklady a veřejná WC, v přízemí
je plánováno bistro zdravé výživy s dětským
koutkem a kavárna. Další dvě podlaží budou
patřit kryté tržnici s nabídkou sezónního prodeje
ovoce, zeleniny, sýrů, masa, uzenin a farmářských produktů. „V nejvyšším patře vedle terasy
bychom si také představovali kavárnu či jiný
decentní gastronomický provoz, bude záležet
na kvalitě a nápaditosti nabídek, které obdržíme
v rámci standardního výběrového řízení,“ doplnil
informace místostarosta Švachula. Podle něj
bude také zveřejněn záměr pronájmu prostor
po zrušeném Infocentru městské části Brno-střed a druhého podlaží hlavní kryté tržnice,
který se uvolnil poté, co došlo k dohodě o ukončení smlouvy s provozovatelem interaktivního
modelu města Brna. Otevření tržnice je předběžně plánováno na zahájení letní sezóny
v roce 2016.

Roman Burián
(vizualizace Michal Palaščák)
Fotogalerie na straně 7

25

26
Měsíc autorského
čtení představí
Ukrajinu

Ghettofest
se zapojí
do Roku smíření

Akce radnice

Odpoledne pro ježibaby a čaroděje bylo letos trochu strašidelné
Ježibabím sletem a čarodějným rejem, akcí, kterou pravidelně v parku na Kraví hoře
pořádá kulturní a vzdělávací
středisko městské části Brno-střed, provázel kouzelník Jiří
Hadaš s čarodějnicemi Malvírou a Elvírou.
„Na zábavné odpoledne, které
jsme připravili na 26. dubna, zavítalo jako vždy mnoho malých
čarodějů a čarodějnic. Letos se
program nesl v tak trochu strašidelném duchu. Dění bylo zaměřeno na kouzla a čarodějné jevy,“
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uvedla pořadatelka Šárka Jelínková. Vedle již tradičního a oblíbeného famfrpálového zápasu, si
děti užily spoustu soutěží a animačního programu. Ti z odvážnějších se vydali do spletité pavoučí
sítě nebo sbírali pavouky ve velkém kotli. Loutkové představení
Jana Hrubce s názvem Kouzelný
zvon přilákalo mnoho malých
i velkých diváků. Zaujal je tajemný
příběh o dobrodružné výpravě
za získáním ukradeného zvonu.
A tomu, komu po náročném odpoledni vyhládlo, si mohl na závěr
opéct špekáček.
 (mar)

Stalo se v naší městské části

Oslavy Dne Země na Kraví hoře trvaly až do večerních hodin

V sobotu 25. dubna se v parku
na Kraví hoře konala velká
oslava Dne Země, kterou
navštívilo okolo pěti a půl tisíce
lidí. Nechyběly hry pro děti,
pokusy se světlem i tmou,
pozorování Slunce či řada koncertů.
Oslava Dne Země, kterou pořádala Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání ve
spolupráci s dalšími brněnskými
organizacemi zabývajícími se eko-

logií a vztahem člověka k přírodě,
nesla letos podtitul „Posviťme si
na to!“ Pořadatelé proto zaměřili
program právě na téma světlo.
„Letošní novinkou bylo prodloužení programu až do večerních hodin
a přesunutí akce do parku na Kraví
hoře. Pěkné počasí a nabídka programu pro děti i dospělé přilákalo
asi pět a půl tisíce návštěvníků,
což je nejvíce za poslední roky,
kdy se akce účastnily asi čtyři tisíce
lidí,“ uvedla organizátorka Kateřina Vítková z Lipky.

Návštěvníci akce se například
dozvěděli, jak funguje solární
vařič, nahlédli do kompostu
pomocí půdních kamer, vyzkoušeli si pokusy s lomem světla,
infračerveným zářením či lasery
nebo jak se projevují různé oční
vady. „U vstupu do parku dostaly
děti papírové brýle a na jednotlivých stanovištích do nich sbíraly
barevné fólie. Mohly si tak zkusit,
jaké to je vidět svět barevně či jak
se dají barvy míchat,“ dodala Vítková.

Organizátoři v programu mysleli
i na dospělé, pro ty byla připravena řada informací o životním prostředí a o tom, jak ho ve svém běžném životě méně zatěžovat, nebo
si mohli vyzkoušet aktivity na
různých stanovištích. Na akci
nechyběl ani kulturní program,
který večer vyvrcholil koncertem
kapely Epy de Mye a následnou
ohňovou show.


(mar)

Devátý školní rok Senior akademie završilo 250 absolventů

Osvědčení o absolvování programu si na Nové radnici převzali 16. a 17. dubna senioři,
kteří byli detailně proškolení
v základech prevence kriminality, požární bezpečnosti,
spotřebitelského chování, v dopravní, ale také například
sociální problematice.
Za zvuků fanfár a ve slavnostní

atmosféře si v polovině dubna
přebírali svá osvědčení absolventi
projektu Senior akademie, jenž
se za roky svého fungování po
vzoru Brna rozšířil do celé republiky. Důchodce vybavili strážníci
za neodmyslitelné pomoci řady
spolupracujících institucí praktickými radami, které mohou starší
spoluobčané každodenně používat ve svém životě.

„Program ve formátu univerzity
třetího věku jim přinesl fakta při
přednáškách i názorné zážitky
během několika exkurzí. Absolventi jsou nyní zevrubně proškolení v základech prevence kriminality, požární bezpečnosti,
spotřebitelského chování, ale také
v dopravní a sociální problematice,“ uvedl Bc. Jakub Ghanem,
mluvčí brněnských strážníků. Nejstarším absolventem se stal jednaosmdesátiletý muž, který si,
stejně jako druhá a o rok mladší
účastnice, převzal pamětní
medaili České národní banky.
Strážníci se rozhodli zorganizovat
tento ve své době zcela ojedinělý
projekt poté, co se prudce zvýšil
počet případů, kdy se právě
senioři stali obětmi pachatelů
trestné činnosti. Vznikla tedy myšlenka vytvořit výukový program,
který by byl zaměřen na tuto věkovou skupinu a nabídl by posluchačům praktické informace jak
významně přispět k vlastnímu
bezpečí, ale i k bezpečnosti osob
ve svém bezprostředním okolí.

Mezi přednáškovými bloky se
objevují i paměťové tréninky, které
posluchačům mohou přinést
mnoho užitečného (odbourání
mentálních bariér a zažitých stereotypů, zvýšení sebevědomí,
procvičení koncentrace a kreativity a zvládání relaxačních technik). „Nejatraktivnějším kurzem
bývá pro posluchače jednoznačně sebeobrana, která je samozřejmě svým obsahem přizpůsobena specifickým požadavkům
této věkové skupiny posluchačů
a v neposlední řadě i jejich fyzickým možnostem,“ uvedl Ghanem.
Dalším ze specializovaných kurzů
je první pomoc, kde se posluchači
pod odborným vedením učí nejen
rozpoznat stavy a situace, kdy je
třeba první pomoc poskytnout, ale
samozřejmě získají informace,
jak takovou pomoc aplikovat. Při
tomto kurzu se strážníci zaměřují
nejen na úrazy, ale i na srdeční
selhání, diabetická kómata anebo
například i epileptické záchvaty.


(mar)
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Stalo se v naší městské části

Příhraniční slavnosti letos zahájila hymna České republiky

I letos se poslední dubnový den
v rámci koncertu Nebe plné
hvězd uskutečnily v sadech
Národního odboje Příhraniční
slavnosti.
Byly již desáté, jubilejní. Slavnost-

ní a zároveň nepatetický ráz celému setkání dodala hned v úvodu
hymna České republiky. Tu společně se zaplněným parkem zpívali Eva Pilarová, Jaromír Hnilička, Mojmír Bártek, Laďa Kerndl,
Froso Tarasidu, Petr Bende,

Roman Horký, Zdeněk Lázok
a Jiří Duchoň. Výčet umělců vystihuje hudební pestrost, která hlavní smysl setkání, každoroční
připomínání umučených a popravených odbojářů, po kterých jsou
pojmenovány ulice města Brna,
umocňuje. Letošní 70. výročí
osvobození bylo ale také výzvou,
abychom hudbou mnoha žánrů
připomenuli memento nejstrašnější války v širším kontextu. Proto
také po zdravici prezidenta republiky Miloše Zemana zazněla
ukrajinská lidová, v souvislosti
s připomenutím romského holocaustu zahrála cikánská kapela
a popravou odbojářů – trempů
Hlaváče a Dřevikovského rezonovala píseň Romana Horkého
a Petra Bendeho Kavčice. Památku svého otce popraveného před

sedmdesáti lety v Kounicových
kolejích připomněl skladbou
Blues pro tátu muzikant Mojmír
Bártek. Zahráli ji s ním v doprovodu Big bandu Felixe Slováčka
Jaromír Hnilička a v den koncertu
pětasedmdesátiletý kytarista Milan Kašuba. Dvěma skladbami
byli připomenuti odsunutí němečtí
obyvatelé Brna a v Kounicových
kolejích věznění sovětští, američtí
a angličtí vojáci. Emotivní byla
také připomenutí výročí jubilujících žijících brněnských osobností, které je tradiční součástí setkání, i společné zpívání Evy Pilarové
se svojí téměř stoletou maminkou. Závěrečnou Škoda lásky, nejhranější píseň druhé světové války, zpíval už opět celý park.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Informace z radnice

Na veřejném setkání se řešilo problematické soužití na ulici Zderadova
Největším problémem dané
lokality se na základě diskuze
ukázalo chování dětí a mladistvých, kteří opakovaně urážejí
a napadají kolemjdoucí a poškozují majetek obce i tamějších
obyvatel.
Setkání s občany, které proběhlo
ve středu 15. dubna v prostorech
Klubu seniorů na adrese Křenová 39, iniciovali představitelé vedení
městské části Brno-střed na základě mnohých stížností týkajících se
neklidného a problematického soužití v okolí ulice Zderadova.
Za městskou část v diskuzi
vystoupil starosta Martin Landa
(Žít Brno), třetí místostarostka
Mgr. Jasna Flamiková (SZ)
a Mgr. David Oplatek (SZ), radní
MČ Brno-střed pro sociální oblast.
Na setkání se také dostavilo přibližně dvacet občanů – zejména
obyvatel domu s pečovatelskou
službou na Zderadově a bytových
domů na ulici Masná a Zderadova. Setkání se zúčastnili i členové
petičního výboru Petice za klidné
soužití na ulici Zderadova, majitelka problémového bytového
domu na adrese Masná, zástupce
Policie ČR a sociální pracovnice

sdružení Ratolest, které v lokalitě
pracují s dětmi a mládeží.
Hlavním tématem bylo projednání
návrhů opatření, pomocí nichž by
se podařilo situaci v lokalitě zklidnit.
Vedle soukromého domu na ulici
Masná byl jako problémový označen i dům ve vlastnictví města na
Zderadově ulici, v blízkosti domu
s pečovatelskou službou. V něm
městská část již dříve zavedla funkci domovníka. Ke konfliktům dále
dochází na blízkém dětském hřišti.
Přestože státní i městská policie,
orgány veřejné správy, škola i neziskové organizace se ve spolupráci
s místními obyvateli snaží situaci
zklidňovat a řešit konflikty, pracovat
s dětmi i jejich rodinami, k výtržnostem stále dochází.
Na besedě zazněly následující
návrhy a připomínky:
Řada přítomných ocenila zvýšenou přítomnost Policie ČR v lokalitě. Městská policie Brno na místo
již dříve také vysílala asistenta
prevence kriminality, ale zejména
v dopoledních hodinách, což
podle obyvatel není tak účinné,
protože v tuto dobu je v ulicích
většinou klid. K největšímu množství výtržností dochází od 16. ho-

4
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Červen 2015

diny až do večera. Na základě
těchto přípomínek městská policie už upravila asistentům směny,
aby v lokalitě pobývali do 20. nebo
21. hodiny. V létě se počítá až
s prodloužením do 22.00 hodin.
Na setkání také panovala shoda
ohledně potřeby kamerového systému městské policie. Přestože
občané údajně opakovaně žádali
o kamery na ulicích, zatím se jich
nedostalo. Na základě součinnosti
městské části, Magistrátu města
Brna a městské policie je již v tuto
chvíli kamerový systém instalován.
Na setkání vystoupila i majitelka
problémového domu na ulici Masná. Dům se podle jejích slov v současnosti vyklízí a připravuje
k rekonstrukci a v budoucnu jej
majitelka zamýšlí pronajímat
méně problémovým nájemcům,
jak se jí podařilo například v jiném
domě na ulici Plotní.
Diskuze se také vedla na téma případného přesunu stávajícího dětského hřiště či případného vybudování hřiště pro starší děti
směrem k řece.To by na jednu stranu mohlo odvést děti ze sousedství
problémové lokality, ale na druhou
stranu by nové hřiště mohlo do
oblasti přivést nové děti a mládež.

V rámci projednávání padla doporučení na vybudování hřiště dále
po toku řeky (za ulicí Hladíkova)
nebo v lokalitě směrem ke Zvonařce.Vedoucí Odboru životního prostředí MČ Brno-střed oznámil, že
v letošním roce dojde k výrazné
modernizaci a zatraktivnění stávajícího hřiště při ulici Čechyňská.
Uvedl také, že vybudování stávajícího hřiště při ulici Zderadova stálo nemalé finanční prostředky, tudíž
by jeho kompletní zrušení nebylo
příliš žádoucí a kompromisní. Efektivní řešení vidí v odstranění pouze
herní sestavy. Místo původně
navrhovaného hřiště pro starší děti
bylo rozhodnuto o instalaci samostatných fitness prvků v blízkosti
cyklostezky.
Na setkání bylo dohodnuto, že
sociální pracovnice z Ratolesti
dodají na radnici a okolním
domům v problémové lokalitě
letáčky s kontakty, kam je možné
se v případě potřeby obrátit.
Starosta městské části zdůraznil,
že radnice městské části si je
problému vědoma a že ve spolupráci s občany, magistrátem, policií a sociálními službami se snaží
prosazovat opatření, která vedou
ke zlepšení.  Martina Žídková

Informace z radnice

Rada městské části Brno-střed schválila programové prohlášení
Na 19. zasedání Rady městské
části Brno-střed konaném dne
28. dubna 2015 bylo schváleno
Programové prohlášení Rady
městské části Brno-střed pro
volební období 2014–2018.

Otevřená radnice
• Zvýšíme transparentnost práce
radnice.
• Budeme zveřejňovat smlouvy
podle návrhu zákona o registru
smluv podle modelu Rekonstrukce státu. Zpřístupníme
informace podléhající zákonné
povinnosti zveřejnění tak, aby
byly dostupné široké veřejnosti
i odborníkům ke strojovému
zpracování.
• Pro občany zjednodušíme
a zpřehledníme úřední postupy.
• Zprovozníme nízkoprahové
zařízení, které bude bezplatně
nabízet služby úřadu bez administrativních překážek.
• Zprovozníme elektronicky help
desk (podněty, připomínky, stížnosti, dotazy) s garantovanou
dobou odpovědi.
• Zavedeme jmenovité hlasování
jak v Radě městské části Brno-střed i jejích komisí, tak ve
výborech Zastupitelstva městské části Brno-střed.
• Otevřeme výbory Zastupitelstva městské části Brno-střed
i komise Rady městské části
Brno-střed odborníkům z řad
veřejnosti.
• Budeme zveřejňovat videozáznam z jednání Zastupitelstva
městské části Brno-střed na
internetu.
• Zavedeme rozklikávací rozpočet městské části napojený na
související dokumenty (smlouvy, objednávky, faktury apod.).
• Zavedeme transparentní systém zadávání a realizace veřejných zakázek a výběrových
řízení.
• Budeme využívat veřejné elektronické aukce.
• V maximální míře umožníme
zapojení veřejnosti do projednávání strategických dokumentů a projektů městské části.
• Na úřadu městské části zlepšíme pracovní klima jak ve vztahu
samosprávy k úředníkům, tak
i ve vztahu úředníků k veřejnosti.
• Posílíme protikorupční procesy

•

•

•

•

v rámci úřadu městské části
a zapracujeme je do pravidel
řízení úřadu.
Zpravodaj městské části Brno-střed bude respektovat doporučení vzešlá z projektu Radniční listy bez cenzury.
Budeme provozovat moderní,
přehledný a funkční web radnice městské části.
Prověříme možnost zavedení
bezplatného elektronického
podpisu pro občany.
Zavedeme systém hodnocení
spokojenosti veřejnosti s činností úřadu.

Rozpočet, investice
a hospodaření s obecním
majetkem
• Udržíme vyrovnaný rozpočet
městské části Brno-střed.
• Umožníme veřejnosti podílet se
na rozhodování o využití části
rozpočtu městské části Brno-střed (tzv. participativní rozpočet).
• K přípravě významných investičních i jiných projektů aktivně
přizveme veřejnost tak, aby lidé,
jichž se plánované kroky přímo
dotýkají, měli příležitost se
k nim vyjádřit.
• Zhodnotíme stav budov ve
správě městské části (především škol, školek, budov úřadu
apod.), připravíme konkrétní
plán jejich energetických renovací, které zajistí nižší spotřebu
energie a tím i nižší provozní
náklady hrazené z rozpočtu
obce.
• Zpracujeme strategicky plán
rozvoje městské části a zajistíme včasnou přípravu projektů
financovatelných z evropských
fondů. Budeme usilovat o zajištění vícezdrojového financování
takových projektů, včetně spolupráce veřejného sektoru s privátním.
• Formou transparentních grantových řízení budeme podporovat místní kulturní, sportovní
i zájmové občanské aktivity.
• Zavedeme rychlou a důslednou
správu pohledávek.

Bydlení a správa bytových
domů
• Pronajímání obecních bytů
bude probíhat na základě transparentních pravidel.

• Budeme usilovat o postupné
obsazení dlouhodobě nepronajatých bytů.
• Vytvoříme strategii bydlení
v obecních bytech, která bude
obsahovat koncepci modernizace bytového fondu.
• Při pronajímání městských
nebytových prostor budeme přihlížet k pestrosti nabídky služeb
v dané lokalitě.
• Zavedeme internetový portál,
který umožní nájemníkům předávat požadavky na správce.
• Připravíme pasportizaci bytového fondu.
• Zavedeme pečlivou kontrolu
prací provedených a předávaných jednotlivými dodavateli.

Veřejná prostranství
a územní rozvoj
• Podpoříme zkvalitnění veřejných prostranství.
• Budeme odstraňovat zbytečné
překážky a bariéry, které brání
v pohybu, zvláště pak nevidomým, hendikepovaným či rodičům s kočárky.
• Nejlepší řešení pro oživení
veřejných prostranství, včetně
nábřeží řek, budeme hledat
pomocí veřejných architektonických soutěží (u menších projektů vyzvanou soutěží).
• Při rozhodování o veřejném prostoru budeme ke konkrétním
místům přistupovat vždy
s respektem k dané lokalitě.
• Na tvorbě podoby veřejných
prostranství budeme spolupracovat s fakultou architektury.
• Budeme se snažit, aby parky,
dětská hřiště, rekreační a sportovní plochy byly snadno pěšky
dostupné všem obyvatelům
městské části. Budeme se snažit řešit dostupnost sociálního
zázemí pro návštěvníky.
• Plochy, u nichž nelze v brzké
době očekávat stavební využití,
budeme chtít dočasně využít ve
prospěch volnočasových aktivit
Brňanů. Budeme podporovat
nové využití brownfieldů s cílem
nalezení nového využití těchto
ploch a staveb oproti výstavbě
na „zelené louce“.
• Zlepšíme úklid veřejných prostranství a péči o zeleň. Zrevidujeme smlouvy s externími
úklidovými firmami, zajistíme
důslednou kontrolu kvality úkli-

•

•

•

•

•

•

•
•

du. Nastavíme pravidla tak, aby
při úklidu nedocházelo k ohrožování zdraví.
Zavedeme transparentní a férový systém obsazování míst na
tržištích. Budeme podporovat
prodejce a trhy s místními či
charitativními produkty. Rozšíříme tyto trhy na další vhodná
místa v centru města, nezávisle
na ročním období.
Zjednodušíme proces povolování restauračních a kavárenských zahrádek na ulicích.
Budeme podporovat jejich celoroční provoz a pro jejich vzhled
a provoz vytvoříme manuál
podle osvědčených vzorů
z jiných měst.
Provedeme inventuru nevyužitých ploch na území městské
části a vyhodnotíme, které lze
zastavět domy, které proměnit
ve smysluplný veřejný prostor
a které „vrátit“ krajině.
Ve spolupráci s vedením města
Brna zrevidujeme navrhovanou
podobu Jižního centra s cílem
zajistit, aby zde vznikla čtvrť
v souladu se soudobými trendy
udržitelného rozvoje měst.
Budeme zlepšovat dostupnost
kontejnerů na tříděný odpad.
Budeme řešit úpravy kontejnerových stání tak, aby se stala
přirozenou součástí veřejného
prostoru. Budeme rozšiřovat
počet míst, kde jsou kontejnery
na tříděný odpad přímo v domě.
Budeme pracovat na rozšíření
Wi-Fi připojení zdarma na další
veřejná prostranství v centru
města.
Budeme usilovat o zkultivování
přednádražního prostoru.
Budeme prosazovat regulaci
komerční velkoplošné a středněplošné reklamy (billboardy,
midiboardy apod.) spolu se
zákazy určitých typů na konkrétních místech (například
osvětlených billboardů u domů
a křižovatek) s cílem snižování
světelného smogu, větší bezpečnosti na silnicích a výrazného zlepšení estetiky veřejného
prostoru. Budeme potírat veškeré nelegální reklamní plochy.

Doprava
• Nechceme přizpůsobovat město dopravě, ale dopravu městu.
Pokračování na straně 6
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Informace z radnice

Rada městské části Brno-střed schválila programové prohlášení
Pokračování ze strany 5
• Budeme usilovat o snížení zatížení centra Brna automobilovou
dopravou.
• Podpoříme rozvoj MHD, včetně
posilování kapacity spojů a zvyšování komfortu nabízených
služeb.
• Podpoříme využívání cyklodopravy (samostatné cyklopruhy,
zprůjezdnění centra, systémy
bezpečného parkování, nastartování bikesharingu, podpora
carsharingu apod.).
• Budeme dbát na potřeby pěších
(bezbariérové úpravy, bezpečné přechody pro chodce apod.).
• Po podrobné veřejné diskusi
budeme postupně zavádět rezidentní parkovací zóny ve všech
oblastech Brna-střed.
• Postupně s výstavbou parkovacích domů v centru se budeme
snažit rušit odpovídající počet
míst na chodnících a ulicích
v historickém centru Brna.
• Ve spolupráci s Magistrátem
města Brna budeme usilovat
o vyřešení problémů spojených
se zrušením přechodu na křižovatce Údolní – Úvoz.

•

•
•
•

•

•

•

•

Bezpečnost
• Ve spolupráci s primátorem
města Brna změníme přístup
a priority Městské policie Brno
tak, aby byl posílen komunitní
charakter její práce.
• Budeme ve spolupráci s městskou policií usilovat o to, aby ze
sociálně vyloučených oblastí
bylo bezpečné místo, kde se
žije dobře všem obyvatelům
bez rozdílu etnik.
• Zapojíme strážníky do kontroly
udržování pořádku v určené
lokalitě.
• Budeme vyžadovat důslednější
a pečlivější práci městské policie.
• Pomůžeme lidem v krizové
situaci, ovšem ostře budeme
postupovat proti těm, kteří
pomoc zneužívají.

Školství
• Efektivně zapojíme městskou

•

•

část Brno-střed do celoměstského systému zápisu do
mateřských škol.
S předstihem budeme vytvářet
potřebná nová místa v mateřských školách a podpoříme
také vznik dětských skupin
a dalších forem péče o dítě.
Posílíme zapojení rodičů do
chodu škol a školek.
Budeme iniciovat rodičovské
rady také ve školkách.
Připravíme základní školy na
nápor silných ročníků, tak aby
se vyšší počty školáků negativně neodrazily na kvalitě výuky.
Základní školy budou poskytovat
kvalitní vzdělání všem žákům,
včetně těch, kteří do nich vstupují se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.
Podpoříme zapojování škol
z naší městské části do brněnské sítě „Otevřených škol“.
Vytvoříme podmínky pro zlepšení kvality stravování ve školách a školkách. Podpoříme
cenovou dostupnost obědů.
Podpoříme nabídku cenově
dostupných zdravých svačin ve
školách. V jídelníčku budeme
preferovat zastoupení potravin
z jižní Moravy.
Omezíme dostupnost automatů
na sladkosti a nevyhovující
nápoje ve školách.
Budeme usilovat o to, aby sportoviště u škol byla v odpoledních
a večerních hodinách otevřena
veřejnosti.

Sociální politika a aktivity
zaměřené na rozvoj
komunity
• Ve spolupráci se školami a školskými zařízeními, neziskovými
organizacemi, probační a mediační službou, státní a městskou
policií připravíme systém práce
s rodinou.
• Budeme podporovat spolkový
život, občanské aktivity, kluby
seniorů, mateřská centra atd.
• Budeme přispívat na volnočasové programy pro seniory
a podporovat projekty aktivního
stárnutí.

• Budeme zapojovat seniory do
života obce například nabídkami dobrovolnické výpomoci.
• Budeme pomáhat při řešení
bytové situace seniorů.
• Budeme zlepšovat nabídku služeb sociální péče pro seniory
v jejich vlastním prostředí.
• Budeme se snažit zajistit dostatek kapacit pro méně soběstačné seniory v adekvátním
bydlení se sociální péčí.
• Využijeme možností podpořit
zaměstnávání lidí, kteří mají
obtíže s uplatněním na otevřeném trhu práce.
• Podpoříme projekty prevence
ztráty bydlení.
• Zlepšíme prevenci sociálněpatologickych jevů.
• Budeme trvat na zákazu tvrdého hazardu na území městské
části a budeme hledat účinné
prostředky regulace v případech nových forem hazardních
her.

Kultura a sport
• Budeme usilovat o zajištění co
nejširšího přístupu k informacím o kultuře.
• Navýšíme prostředky na podporu živé kultury, spolkové činnosti a komunitního soužití,
včetně malých akcí sousedského charakteru. Podporu budeme přidělovat transparentně
formou grantů.
• Akcím a projektům s kulturní
a sportovní tematikou budeme
pravidelně zdarma poskytovat
prostor pro prezentaci ve Zpravodaji městské části Brno-střed,
stejně jako na webových stránkách a na facebookovém profilu
městské části Brno-střed.
• Budeme usilovat o stabilizaci
systému podpory sportu na
úrovni městské části.
• Budeme podporovat všestranné pohybové aktivity a projekty
se zaměřením především na
děti a mládež.
• Umělcům zpřístupníme nevyužité nebytové prostory.
• Vytvoříme podmínky pro rozvoj
kulturního života v celém centru

Informace na internetu
Více aktualit z radnice městské části Brno-střed a o dění na jejím území sledujte na stránkách

www.brno-stred.cz
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•

•

•

•

města, včetně odstranění zbytečných byrokratických překážek pro oživování veřejného
prostoru profesionálním i amatérských „pouličním“ uměním.
Budeme klást důraz na tělesnou výchovu a sport v mateřských a základních školách.
Ve spolupráci se sportovními
kluby a v součinnosti se statutárním městem Brnem budeme
podporovat rozvoj mládežnického sportu.
Budeme podporovat osvětu
v oblasti historie městské části.
Budeme hledat nové způsoby,
jak vazby k místu posílit.
Vyhodnotíme četnost a efektivitu městskou částí pořádaných
pouličních slavností, zvýšíme
jejich úroveň, a to zejména
s důrazem na kvalitu nabízeného zboží, budeme klást důraz
na tradice a vhodný doprovodný
program. Celkový koncept slavností budeme konzultovat
s odborníky, prodejci budou
vybírání odbornými komisemi.

Turismus
• Budeme podporovat rozvoj
turistického ruchu v městské
části.
• Budeme prosazovat sloučení
priorit městské části Brno-střed
a města Brna v oblasti podpory
turismu.
• Budeme spolupracovat na
vytváření silné městské identity,
která přivede do města nové
návštěvníky.
• Vytvoříme podmínky pro příjemné trávení času nejen v centru města, a to jak pro
zahraniční i tuzemské návštěvníky, tak pro obyvatele městské
části a Brna.
• Ve spolupráci se statutárním
městem Brnem a jím zřizovanými organizacemi zkvalitníme
služby a infrastrukturu pro turisty, jako je navigační systém
nebo dostupnost veřejně přístupných toalet.

Informace z radnice

Krytá městská tržnice na Zelném trhu bude oproti plánům větší
Pokračování ze strany 1

Plánovaný interiér ve 2. podlaží

Interiér tržnice padesátá léta 20. století

Plánovaný interiér v 1. podlaží

Pasáž tržnice

Střecha nové tržnice

Pohled na ulici Mečovou

Pohled na radniční nádvoří
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Dobrovolníci uklízeli v městské části Brno-střed

V sobotu 18. dubna se po celé
republice uskutečnil druhý ročník dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Stranou nezůstalo
ani Brno, v němž přes 1000
dobrovolníků na 50 místech
sesbíralo několik desítek tun
odpadů.
V městské části Brno-střed proběhla desítka úklidů. Lidé uklízeli

na Štýřickém nábřeží, v Kamenné
kolonii, v okolí Ronda, na ulici Žižkova nebo podél řeky Svratky od
Riviéry po Dufkovo nábřeží. Nejvíce se pracovalo pod Žlutým
kopcem, kde dobrovolníci uklidili
prostor pod Bakešovým pavilonem Masarykova onkologického
ústavu.
Stranou nezůstala ani ulice Pivovarská, kde dobrovolníci vyčistili

Veřejnost zjistí, jak hlasovali
jednotliví radní městské části
Významnou novinku v otevřenosti radnice přináší zasedání
Rady městské části Brno-střed
– jmenovité hlasování.
Příslušnou změnu svého jednacího řádu radní schválili v pondělí
4.května. „Princip tohoto opatření
je velmi jednoduchý: u každého
hlasování bude jmenovitě uvedeno, jak hlasoval každý jednotlivý
radní. Výsledek bude následně
i s údaji o hlasování zveřejněn

v zápisu z jednání na webu městské části,“ vysvětlit starosta Brna-střed Martin Landa. Vedení radnice městské části Brno-střed tímto krokem pokračuje v naplňování
svého programového prohlášení,
které bylo přijato v dubnu. „Hlasování po jménech je poměrně
unikátní i v celorepublikovém
měřítku, vím jen o jednotkách
měst, kde radní našli odvahu jít
s kůží na trh,“ říká radní pro legislativu Svatopluk Bartík.  (rob)

prostor po bývalých zahrádkách,
vysbírali odpadky z přilehlého
okolí a podařilo se jim tak toto
místo zbavit více jak tuny odpadů.
V odpoledních hodinách se dobrovolníci přesunuli do Jižního
centra, které zbavili černých skládek a celkově jej zvelebili. Poté
následovala diskuse o využití této
lokality do budoucna.
Vedení radnice městské části

Brno-střed by tímto rádo poděkovalo organizátorům jednotlivých
úklidů, kterými byli Jaroslav Biolek, Pavla Hokszová, Martina
Jahodová, Radek Janoušek, Eva
Kicková, Magda Koutská, Miroslav Kubásek, Radek Kvasnica,
Zdeněk Ručka, Zdeňka Soukupová, Martin Říha a Michal
Závodský, jakož i všem ostatním
účastníkům celé akce.  (red)

Na nádvoří radnice se budou
v letních dnech promítat filmy
Spolek Noční motýl ve spolupráci s městskou částí Brno-střed připravuje pro letošní letní sezónu projekt letního kina.
Bude na nádvoří radnice.
Zahájení je plánováno na
26. června a hrát se má každý
večer až do konce srpna. Program
kina je zacílen na široké publikum,
které od letních filmových projekcí
již tradičně očekává kvalitní filmovou zábavu, příjemnou letní

atmosféru a přátelský přístup
pořadatelů. Na každý večer bude
připraven jiný film a program
doplní i další kulturní akce –
hudební vystoupení, projekce
němého filmu s živým hudebním
doprovodem či divadelní vystoupení. V krásném historickém prostředí na ulici Dominikánská 2,
pod hvězdnou oblohou, čekají
diváky večery plné zážitků. Program a více informací na
www.kinobude.cz.
 (mar)

Zelný trh je opraven, prodejci ovoce a zeleniny se vracejí
Zrekonstruovaný Zelný trh byl
v pátek 15. května slavnostně
předán k užívání veřejnosti.
Rekonstrukce v hodnotě necelých 68 miliónů korun byla zahájena 9. dubnu 2014 podle návrhu
Tomáše Rusína a Ivana Wahly.
Historické náměstí se podle něj
proměnilo v odpočinkovou zónu,
kde si lidé nejenom nakoupí ovoce a zeleninu, ale budou se zde

moci také zastavit, odpočinout si
a posedět.
V rámci změn celého prostoru
bylo vysázeno 17 stromů, byl osazen městský mobiliář v podobě
laviček, odpadkových košů, veřejného osvětlení a stojanů na kola,
před Moravským zemským muzeem vznikly nové vodní prvky.
Opomenuta nebyla ani ochrana
životního prostředí – v ústí Starobrněnské ulice jsou umístěny
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podzemní kontejnery na separovaný odpad. Na náměstí je 51 parkovacích míst.
Prodej ovoce a zeleniny na Zelném
trhu probíhá do konce května ve
zkušebním provozu, od 1. června
do 14. listopadu 2015 pak bude
tržiště fungovat v běžném režimu,
a to na celkem 106 prodejních místech. Provozní doba je stanovena
ve všední dny 6.00–18.00 hod.
(březen–říjen), resp. 7.00–16.30

hod. (listopad–únor). V sobotu je
otevřeno v čase 6.00–12.00 hod.
(březen–říjen), resp. 7.00–12.00
(listopad–únor) s tím, že může dojít
k prodloužení této doby po schválení změn v Tržním řádu města
Brna. Souběžně se Zelným trhem
bude také pokračovat prodej
v parku na Moravském náměstí,
kde je vyhrazeno 40 prodejních
míst. Provozní doba je na obou
místech stejná.
 (rob)

Informace z radnice

Městská část Brno-střed bude
spolupracovat s mladými architekty
Začínající architekti dostanou
příležitost zpracovávat architektonické studie v rámci
semestrálních ateliérových
prací na základě podkladů
a témat, která jim zadá úřad
městské části.
Mohou se také zabývat důležitými
tématy rozvoje města. Městská
část Brno-střed totiž uzavřela
rámcovou dohodu o spolupráci
s Fakultou architektury Vysokého
učení technického v Brně.
„Studenti i jejich pedagogové se
budou v nejbližší době podílet
kupříkladu na studiích rekonstrukce Mendlova náměstí nebo Svrateckého nábřeží. Budou mít také
možnost se podílet na návrzích
úpravy zanedbaných veřejných
prostranství,“ řekl uvolněný člen
ZMČ pro výstavbu a územní roz-

voj a radní Ing. arch. Petr Bořecký.
Pracovníci fakulty architektury
budou zároveň městské části
poskytovat poradenské služby
v oboru architektury a urbanismu.
Úřad se pak bude prostřednictvím
svých zástupců aktivně podílet na
kritikách a obhajobách závěrečných prací studentů. Předpokládají se i aktivní diskuze s občany
nad jednotlivými výstupy.
„Brno je univerzitní město, což pro
něj představuje ohromný a zatím
nepříliš využívaný potenciál.
Aktivní součinnost úřadu a samosprávy s mladými architekty tak
může přinést čerstvé a neotřelé
nápady, což povede ke zvýšení
kvality života ve městě,“ doplnil
starosta městské části Brno-střed
Martin Landa.

(red)

Radnice spouští oficiální online
přenos ze zasedání zastupitelstva
Radnice městské části Brno-střed spustila ve středu
13. května první oficiální online
přenos ze zasedání zastupitelstva. K vidění bude vždy v době
konání zastupitelstva v HD rozlišení od 16.00 hodin na adrese
www.brno-stred.cz/prenos.
Obraz z jednání Zastupitelstva
městské části Brno-střed bude
přenášen jednou statickou kamerou s širokoúhlým objektivem.
Šířka záběru 102 stupňů umožní,
že bude zabírán celý sál. Zvuk je
snímán z mixážního pultu, aby
bylo dosaženo co nejkvalitnějšího
výsledku.
„Tímto krokem pokračujeme
v plnění našeho programového
prohlášení. Pokud jde o zastupitelstvo, tak je to již druhá významná změna – tou první bylo zave-

dení pravidelného bodu programu
Hovory s občany,“ řekl uvolněný
člen zastupitelstva pro věci legislativně-právní a informatiku Svatopluk Bartík.
Jednorázové náklady na zaškolení obsluhy, instalaci systému
a jeho konfiguraci činí 6 710 Kč
bez DPH.
U samotných přenosů pak bude
vždy hrazen pouze pronájem
techniky včetně licenčních poplatků za software, a to ve výši
1 990 Kč bez DPH.
V roce 2015 jsou další jednání
zastupitelstva plánována na
24. června, 16. září, 21. října,
25. listopadu a 16. prosince.



(rob)

Názory vedení radnice

Jaký chceme Zelný trh?
Od června bude
na Zelném trhu
znovu zahájen
prodej
ovoce
a zeleniny. Na
106 prodejních
místech nabídnou svoje produkty především zemědělci a tradiční prodejci.
Víme, že Zelný trh je významným
brněnským fenoménem. Překvapilo mě však, jak silnou pověst má
náš Zelný trh po republice. Jeho
jméno zná prakticky každý provozovatel farmářských trhů. Oceňují
především tradici nepřetržitého
prodeje, který se zde podařilo
zachovat i v nepříznivých dobách.
Zároveň ale řada lidí poukazuje na
často spornou kvalitu některých
produktů, které se zde nabízejí.
Jaký je rozdíl mezi „Zelňákem“
a většinou ostatních farmářských
trhů, které se konají v Brně i po
celé republice? Zatímco na farmářské trhy jezdí sedláci nabízet
svoje produkty pár dní v měsíci,
na Zelném trhu všichni automa-

ticky očekáváme, že si zde ovoce
a zeleninu nakoupíme od pondělí
do soboty, a to nejlépe celoročně.
Zemědělců, zejména zelinářů,
kteří by dokázali celý trh svými
produkty zaplnit, a to po celou
sezónu, se přitom nedostává.
Pokud tedy chceme trhy každý
den v týdnu, musíme se smířit
s tím, že zde prodávají kromě
zemědělců i obchodníci. Řada
z nich je přitom dobrým spojovacím článkem mezi producenty
a zákazníky. Zejména drobní
zemědělci zkrátka opravdu musejí pečovat o svoje pole či sady
a málokdo z nich si může dovolit
strávit každý den na trhu.
Jsou ale i obchodníci, kteří pouze
vykupují zboží z velkoskladů. Ani
to nemusí být nutně špatně, protože i zde se dá pořídit kvalitní
zelenina a ovoce. Dokonce, jak
nás upozornili na Státní zemědělské a potravinářské inspekci,
neplatí nutně pravidlo, že často
kritizované výpěstky dovážené
z Polska musejí být špatné. Poláci
mají skvělou zemědělskou tradici

Historie trhu na „Zelňáku“ sahá až do 13. století. Společně s Rybným
trhem (Dominikánské nám.) a Dolním trhem (nám. Svobody) byl již
od středověku jedním z nejdůležitějších brněnských tržišť. Na snímku
padesátá léta 20. století.
a jejich ovoce a zelenina můžou
být kvalitativně srovnatelné či
dokonce lepší než naše. A aby
nebyla situace tak přehledná,
i zemědělci si svoji nabídku často
rozšiřují o produkty jiných zemědělců či ze skladů.
Myslím, že ani v jednom z výše
uváděných příkladů nebudeme
mít jako zákazníci problém, pokud

bude zboží dobře označeno a my
sami se budeme moci rozhodnout,
zda koupíme rajčata vypěstovaná
panem Omáčkou z Horní Polní
nebo nakoupená ve velkoskladu,
odkud připutovala z nedaleké ciziny. I při rozhovorech s lidmi jsem
si ověřila, že většina z nich si chce
na trhu koupit i citrony a další proPokračování na straně 10
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Názory vedení radnice

Jaký chceme Zelný trh?
Pokračování ze strany 9
dukty, pro které už nechce chodit
jinam. A chceme zde rovněž koupit
třeba skvělé slovenské či maďarské papriky či melouny. To, co ale
všichni zdůrazňovali, bylo právě
dobré a přehledné značení, podle
kterého by se mohli při nákupu na
trhu rozhodnout.
Problém a ostudu Zelňáku dělají
ti obchodníci, kteří zde nabízejí
produkty nekvalitní, špatné. Naší
snahou bude tyto prodejce dostat
postupně pryč. Nebude to cesta
jednoduchá. Současný režim, ve
kterém radnice Brno-střed může

pronajímat místa pro prodejní
stánky, neumožňuje někoho jen
tak vykázat z tržiště.
Začali jsme tím, že jsme do losování nezařadili ty, kteří měli v uplynulých 3 letech problém se Státní
zemědělskou a potravinářskou
inspekcí. V rámci losování prodejních míst jsme dali přednost
zemědělcům, protože jsou tím
nejcennějším, co dělá Zelný trh
tím, čím je. Zároveň jsme zde
zachovali místa pro tradiční prodejce. A protože mnozí kupující
oceňují také trhy na Moravském
náměstí, které park oživily, pone-

chali jsme zde na nejširší cestě
od kostela ke středu parku 40 prodejních míst.
Kontrolu nad děním na Zelném
trhu i Moravském náměstí úřad
městské části posílí i přijetím
nového správce. Správci budou
mít podle nového provozního řádu
mnohem větší pravomoci dění na
tržišti kontrolovat, ať již se bude
jednat o kontrolu značení, sortimentu či dalších podmínek přidělení prodejního místa. Na základě
zkušeností pořadatelů úspěšných
farmářských trhů provedeme během roku kontrolu i na polích

samotných zemědělců. Výsledky
kontrol zohledníme při přidělování
míst v příštím roce. Trh pak možná
nebude mít 106, ale třeba pouze
80 či ještě méně míst, zato s dobrou nabídkou. Možná ale nová
pravidla a důraz na kvalitu a původ v regionu, ale také spolupráce
s odborníky v oboru postupně přivedou další zemědělce a prodejce, kteří si budou vážit toho, že
zde můžou prodávat a budou se
snažit nabízet to nejlepší.

Mgr. Jasna Flamiková,
3. místostarostka
MČ Brno-střed (SZ)

Naše školy

Učitelé anglického jazyka se ve Velké Británii zdokonalují v metodice

V tomto a příštím školním roce
probíhá na ZŠ Brno, Hroznová 1
vzdělávací projekt Vzdělání
pro život.
Díky programu Evropské unie
Erasmus+ a jeho finanční podpoře
se tři učitelé anglického jazyka
zúčastní metodických kurzů ve
Velké Británii. Cílem je zvýšit jejich
kompetence po stránce profesní
(výukové metody, trendy ve výuce
jazyků, zdokonalení angličtiny)
a osobní (motivace k práci, dalšímu rozvoji a celoživotnímu učení).
Na začátku dubna 2015 jsem se
vydal na vzdělávací kurz do severoirského Belfastu. Dvoutýdenní
akce zahrnovala mnoho aktivit.
Velice přínosné pro mě byly
návštěvy školy, kde jsem se mohl

podívat do výuky, pohovořit se
žáky a diskutovat s pedagogy
o specifikách místního školství.
Dále jsem se společně s kolegy
z dalších evropských zemí
(Německo, Španělsko, Maďarsko
a Slovensko) účastnil metodických seminářů zaměřených na
moderní metody jazykové výuky.
Zajímavou byla přednáška
o irském mírovém procesu, protože rozdělení společnosti podle
náboženství (katolíci a protestanti) a vztahu k Velké Británii (unionisté a republikáni) jsou doposud
patrné v mnoha aspektech společenského života. Součástí vzdělávací akce byly také exkurze do
místních památek (Crumlin Road
Gaol, Titanic Belfast a Ulster Folk
Museum) a výlety po Irsku (město
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Derry-Londonderry, Giant’s Causeway a Dublin).
Vážím si možnosti vyjet na tento
kurz. Rozšířil jsem si povědomí
o irské kultuře a nových trendech
ve výuce angličtiny. Zdokonalil
jsem především vlastní jazykové
schopnosti. Všechny tyto aspekty
se odrazí v mém dalším profesním rozvoji, své zkušenosti předám žákům a kolegům. Výborné-

mu pocitu z výjezdu přispělo ubytování v hostitelské rodině.
Dosavadní realizace projektu
svědčí o vhodně vytvořeném plánu rozvoje naší školy. Nyní připravujeme výjezdy dalších dvou
pedagogů, které se uskuteční
v letních měsících.

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

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

Naše školy

Soutěž Barevné jaro potřetí rozzářila základní školu na Hroznové

V posledním dubnovém týdnu
jsme na ZŠ Brno, Hroznová 1
uspořádali již třetí ročník celoškolní mezitřídní soutěže Barevné jaro.
Při společné akci jsme uvítali
první slunečné a teplé dny.
Během aktivity se do školního

dění zapojila většina žáků a učitelů, snažili jsme se podpořit sounáležitost dětí ke škole a jejich
spolupráci ve třídách.
Pravidla soutěže se nezměnila.
Od pondělí do čtvrtka byly jednotlivé dny oděny vždy do dvou
barev. Každý mohl přijít v jedné
nebo je kombinovat. Kdo byl

správně oblečen, získal dva body,
jeden za vrchní část a jeden za
spodní část oblečení. Body vyjadřovaly procento barevně oblečených na třídu.
Do správných barev v jednotlivé
dny bylo v průměru oblečeno přes
88% žáků školy. Těmto patří velká
pochvala za aktivní zapojení do
soutěžení. Děkuji zástupcům
žákovského parlamentu za
pomoc při přípravě soutěže. Díky
patří všem učitelům, kteří děti
motivovali a Barevného jara se
sami účastnili.
Na I. stupni se na třetím místě
umístila třída 3.C p. uč. Moravcové, druhá byla 4.A p.uč. Tesařové.
Vítězi se na I.stupni staly dokonce
tři třídy – 2.A p. uč. Buráňové, 5.A
p. uč. Novotné a 5.B p. uč. Spáčilové, všechny se ziskem plného
počtu 400 bodů.

Na II. stupni obsadila třetí příčku
třída 7.A p. uč. Turkové, stříbro si
odnesla 7.B p. uč. Kubů. První
místo získala třída 6.A p.uč. Koryčanské, která také získala plných
400 bodů. Žákům i jejich třídním
učitelkám jsme pogratulovali, tyto
třídy byly sladce odměněny.
Zpestřením Barevného jara byla
bonusová tipovací soutěž. Na
chodbě školy ve II. patře byla
umístěna nádoba s barevnými
bonbony. Každá třída si mohla tipnout počet balíčků sladkostí.
Vítězství a nádobu si v této soutěži odnesli žáci 4.B, kteří přesně
určili 45 balíčků bonbonů.
Ještě jednou děkujeme všem za
podporu společné akce a těšíme
se na její další ročník.

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

Den Země se na Kotlářské nesl v duchu spotřebitelských návyků

Na naší škole věnujeme environmentální problematice velký prostor. Jedním z tradičních
projektů s touto tematikou je
každoroční Den Země.
V minulosti jsme se v rámci tohoto
dne zabývali místně ukotveným
učením či globálním rozvojovým
vzděláváním.
Letos jsme v rámci dopoledního
projektu nazvaného „Reklama na
ticho“ řešili otázku šetrného spotřebitelství. Žáci se ve třídách
zamýšleli nad tím, co nakupují
a kým jsou při nákupu ovlivňováni.
Zvážili, zda na světě nejsou i jiné
hodnoty, které se na peníze přepočítat nedají, a většinou na ně
ani v televizi reklama neběží.
Naším cílem bylo zamyslet se
společně nad našimi spotřebitel-

skými návyky. Aby se o našich
myšlenkách dozvěděli i ostatní
lidé, na závěr našeho projektového dne vypustila každá třída svůj
lampion štěstí s přáním.
Odpoledne jsme se setkali s rodiči a kamarády na dobročinném
jarmarku, jehož výtěžek je jako
každý rok věnován na podporu
našeho adoptovaného kamaráda.
Již tři roky financují žáci a rodiče
naší školy Hemanta Kathkariho,
dvanáctiletého školáka z Indie.
Zahájili jsme kulturním programem, písněmi Pramen zdraví
z Posázaví a Zahrada ticha v provedení sboru I. stupně pod vedením paní učitelky Pokorné a pana
učitele Rybičky. Scénka Reklama
na ticho dramatického kroužku
paní učitelek Rybičkové a Švábové poukázala na střet konzumní-

ho života a života v souladu s přírodou. Moderátorky celého odpoledne byly Geraldina Puková
a Aneta Majtánová.
Celý program byl příjemným úvodem k jarmarku. Děkujeme všem
rodičům žáků naší školy, že podpořili koupí výrobků svých dětí

dobrou věc. Svým milým přístupem podporují vědomí, že i děti
mohou pomáhat budovat lepší
Zemi. Krásnější dárek si naše planeta nemohla ke svému svátku
přát.

Kamila Tachovská,
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská
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Naše školy

Žáci z Křídlovické učili své zahraniční kamarády polku

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem Water
and Its Magical Power natočili
žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a MŠ
Brno, Křídlovická, instruktážní
video s názvem „Polka“.
Měli za úkol seznámit své zahraniční spolužáky s naším národním tradičním tancem, kterým
polka je. Text písně musel být
inspirovaný vodou, proto se žáci

rozhodli tančit na lidovou píseň
„Proč ten jetelíček roste u vody?“.
V hodinách hudební výchovy si
žáci zjistili informace o původu
tohoto tance, o etymologii jeho
názvu, o jeho historii, místě vzniku
a základních krocích.
Následovala praktická část, kdy
se žáci během výuky, ale i mimo
vyučování scházeli v tělocvičně
a tam v párech trénovali základní
kroky a pozice. Celou tuto prak-

tickou část provázel a vedl jeden
z žáků 9. ročníku – tanečník,
věnující se profesionálně společenskému tanci.
Během celé akce bylo třeba zajistit technickou podporu – vhodné
skladby, mikrofony, reproduktory.
Už v průběhu nácviku žáci natáčeli videa a vedli fotodokumentaci
pomocí tabletů. Takto získané
materiály dále zpracovávali (stříhali videosekvence, upravovali
fotografie, přidali úvodní a závěrečné titulky…). Celý takto upravený videodokument doprovodili
anglickým komentářem, který
konzultovali s rodilým mluvčím.
Součástí celého projektu bylo
seznámení se s tradičními českými a moravskými lidovými kroji,
které při natáčení závěrečného
tance měli někteří žáci na sobě.

Jednalo se o žáky, kteří se ve
svém volném čase profesionálně
věnují folklóru.
Takto vzniklý materiál – instruktážní video – byl rozeslán partnerským školám do Francie, Bulharska, Rumunska, Řecka
a Španělska, aby se s naším
národním tancem žáci a učitelé
těchto škol seznámili a naučili se
základní taneční kroky. Společně
si ho pak zatančili na závěrečném
představení v městském divadle
v Pyrgosu v Řecku při setkání
zástupců škol, účastnících se
tohoto projektu ve dnech 24.–30.
března 2015.
Žáci na celém projektu pracovali
samostatně pod odborným vedením učitelů hudební výchovy,
informatiky a anglického jazyka.
 Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D.

Školy v městské části Brno-střed

Studenti z Brna si vyzkoušeli, jak se pracuje v Anglii

Studenti obchodní akademie
se na stáži v Londýně zdokonalili v kontaktu se zákazníky.
Pracovali v realitní kanceláři
nebo na recepci hotelu.
V dubnu se 14 studentů Obchodní
akademie, Střední odborné školy
knihovnické a Vyšší odborné školy Brno, Kotlářská 9 zúčastnilo
dvoutýdenní stáže v Londýně.

Jednalo se o praxi ve firmách pro
studenty druhých a třetích ročníků
obchodní akademie a ekonomického lycea. Veškeré náklady na
stáž byly hrazeny Evropskou unií
v rámci projektu Erasmus Plus.
První běh stáží proběhl již v prosinci, kdy vyjelo 13 studentů.
Studenti si zdokonalili dovednosti
v oblasti kontaktu se zákazníky,
administrativy i využívání informač-
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ních technologií. Naučili se také
svou práci vhodně odprezentovat
spolupracovníkům nebo zákazníkům firmy, což přispělo k rozvoji
jejich soft-skills. Rozšířili si svou
odbornou terminologii v anglickém
jazyce. Pracovali např. v realitní
kanceláři, na recepci hotelu, v účetní firmě, ve firmách organizujících
vzdělávací programy, atd. Studenti
zvládali veškerou práci ve firmách

bez problémů a zaměstnavatelé
vysoce hodnotili jejich komunikační dovednosti, odborné znalosti i pracovní morálku. Skvěle
reprezentovali naši školu v zahraničí a tímto jim ještě jednou děkujeme. Děkujeme i všem vyučujícím naší školy, kteří se zasloužili
o výbornou odbornou a jazykovou
úroveň našich studentů.

Ing. Mgr. Jiří Haičman

Rozhovor

Dalibor Štrunc: Tři slova, když se řekne cimbál? Touha, volnost, přítel
Letos je to rovných padesát let,
co se na brněnské konzervatoři
začal vyučovat cimbál. A přesně
patnáct let zde působí jako
pedagog uznávaný cimbalista
Dalibor Štrunc. Už jako kluk
a později student si přál hrát
v Brněnském rozhlasovém
orchestru lidových nástrojů
(BROLN) a v Javorech, případně
si zahrát s filharmonií, natáčet
hudební nosiče nebo hrát na
velkých scénách.To všechno se
mu měrou vrchovatou splnilo.

Představoval jste si ale, že
budete někdy učit na škole, kde
jste sám studoval?
A že mě to bude nesmírně bavit
a naplňovat? Na to bych nevsadil
ani zlámanou grešli. Říkám tomu
s oblibou aristokratický koníček
a jsem tam rád. Mám kolem sebe
mladé lidi a s nimi se v čase vracím zpátky. Nejen profesně, ale
i lidsky. Poznal jsem, že všechno
souvisí se vším. Pokud hodně
dávám, vrací se mi víc, pokud
chápu, jsem chápán, pokud
naslouchám, bývám vyslyšen.
Učím a učím se. Možná i předávám to, co jsem nestihl či neuměl
dát vlastním dětem. Je to poslání
bez velkého potlesku a tučných
odměn, ovšem o to s větším smyslem. To, že mám všechny své
posluchače a práci s nimi upřímně
rád, je pocit k nezaplacení.

Kdy jste vzal poprvé do ruky
cimbálové paličky?
Paličky mi dali do rukou v šesti
letech na mou žádost.Ta počáteční
cesta byla velmi přímočará a určil
ji i jakýsi dětský pragmatismus.
Čekalo se, že půjdu v rodinné folklorní tradici a stejně jako otec a bratr
si vyberu housle. Ovšem po zhlédnutí jejich několika vzájemně
„bolestivých“ lekcí jsem nabyl jasného dojmu, že já tedy houslistou
skutečně být nechci. Ke zděšení
rodičů jsem si vybral cimbál, který
mě sice učaroval, ale hlavně – otec
na něj neuměl hrát a tedy ani
vyučovat. Pocit vítězství pominul,
když jsem zjistil, že i na něj se musí
cvičit. Po letech i přes všechny
nastražené překážky nelituji.

Vaše manželka Kateřina řekla,
že ji vedete životem po jiných

cestách, než si původně
myslela. Po jakých cestách vás
vede vaše žena?
Díky ní jsem se přestal dívat do
daleka a začal si víc všímat věcí
kolem. Ona má dar radovat se
z maličkostí a rozdávat přirozeně
věci, které souvisejí s obyčejnou
a nezištnou lidskou láskou v tom
nejširším slova smyslu. Dává mi
pocit jistoty, že náš život kráčí
směrem, o kterém oba víme, že
není náhodný a že nás posouvá
tak, abychom se jednou s klidem
mohli ohlédnout zpátky. Mám
pocit, že jsme se našli nejenom
pro „lásku a pro písničky“, ale také
pro přátelství, které podle potřeby
dává, bere a doplňuje vyrovnaně
na obě strany. Samozřejmě i u nás
se občas zatáhne a zaprší, ale
zatím vždycky vyšlo slunko.

Jak se zrodil Cimbal Classic?
Zrodil se nevinně v roce 1992 pro
jednorázovou příležitost v rámci
festivalu Okolo Třeboně. Spontánně
jsme si zamuzicírovali sami i s Vlastou Redlem a ono se to líbilo. A já
dnes už vím, že to zase nebyla
taková náhoda, ale jen přirozené
vyústění mých tužeb a přání vyslaných někam do vesmíru. Byl jsem
hráč mnoha kapel a měl jsem potřebu zkusit si věci sám. Třebas si
i nabít pusu, ale sám. Určitě v tom
byly ambice, ctižádost, ale taky
vnitřní pnutí, které cítilo, že v sobě
mám autorský potenciál a tvrdohlavost dělat v tomto nástrojovém
obsazení muziku jinak, než bývá
v kraji zvykem. S odstupem času
snad můžu neskromně říct, že jsme
byli první „cimbálovkou“, která vsadila výhradně na autorský, písničkářský repertoár a na osobitý, mezi
jinými rozeznatelný a nezaměnitelný zvuk. Cesta je to občas komplikovaná, klikatá a zarostlá, ale naše.

Muzicírujete také s Javory.
Už přes dvacet let. Co ta
pověstná ponorková nemoc?
A nebere vás Petr Ulrych jako
konkurenta?
Dá se říct, že javorovská muzika
mě provázela od dětství a prošla
se mnou – a já s ní – dlouhý kus
cesty. Cesty inspirující, hledající
i nacházející, kterou beru jako velký
dar. Hraju si na ní písničky, jež laskají a hladí a nesou v sobě přiro-

Profil
zeně a prostě poselství o lásce, přírodě a naději. O tom, v co věřím
a co příjemně rezonuje nejen ve
mně, ale i v těch, kteří nám naslouchají. Těším se z toho, že doprovázím Hančin výjimečný hlas, který
navzdory zákonům přírody barevně mládne a přitom výrazově zraje
stejně jako ona sama. Nezaměnitelným a ojedinělým způsobem
předává a šíří poselství Petrových
písniček, které nepodléhají času
a tvrdohlavě si prošlapávají svou
vlastní pěšinu. A teď přímo k otázce.
Ano, ponorky byly, pluly, narážely
na dno, bloudily, ale díky tomu všemu výše zmíněnému, vždy vyplavaly na čerstvý vzduch. A co jsem
já pro Petra? To ví jen on (úsměv).

Vaše nejoblíbenější Petrova písnička? A vaše vlastní?
Určitě Až jednou červánky.
A moje? Co bych to byl za tatíka,
kdybych vypíchl jen jednu? Písničku tedy žádnou neupřednostním, ale mám radost z koncertní
fantazie pro cimbál a orchestr
s názvem Malované na cimbál.

Přesně za rok oslavíte padesátku.
Jak? Co ještě od muziky čekáte?
Od muziky čekám, že mi bude
věrně nevěrná, plná inspirativních
překvapení a že mi pořád bude
plést rozum jako zamlada a občas
mi dá nečekanou odměnu. A do
té padesátky bych rád dopsal rozdělanou vánoční mši, koncert pro
cimbál, hoboj a orchestr a nové
písničkové album. Pak si zase
budu něco přát, narozeniny jsou
přece každý den.

Vladimír Koudelka
Foto: Pavel Brabec a Petr Pilát

Dalibor Štrunc se narodil 13.června 1966 ve Valašském Meziříčí,
vyrůstal v Rožnově pod Radhoštěm a bydlí v Brně. Na barevnosti
zvuku jeho cimbálu se jistě podílelo kromě místa narození a jihomoravského vkořenění i muzikantské prostředí, ve kterém vyrůstal
(táta Jaromír – dlouholetý primáš
folklorního souboru Radhošť
a maminka Jaroslava – členka
ženského sboru Polajka). Už
v deseti letech hrával s muzikou
souboru Radhošť a po absolvování brněnské konzervatoře v roce
1986 spolupracoval s mnoha soubory. V roce 1988 se stává sólistou
Československého státního souboru písní a tanců a v roce 1992
prvním cimbalistou BROLN.
Během svých angažmá se věnuje
nejen interpretaci lidové, ale i vážné hudby (symfonický orchestr
FOK, Pražští madrigalisté, Filharmonie Brno). Skládá a nahrává filmovou a televizní hudbu, spolupracuje s řadou divadel. V roce
1992 založil svou autorskou kapelu Cimbal Classic, která nyní hrává
v obsazení Dalibor a Kateřina
Štruncovi, Kateřina Kovaříková,
Rastislav Kozoň, Martin Krajíček
a Marek Švestka, a se kterou natočil 11 samostatných CD. K jeho
nejznámějším písničkám patří
Vrávorám, Teče řeka, Přátelé moji
milí, Ukolébavka na text Jaroslava
Seiferta v emotivním provedení
jeho ženy Kateřiny… V diskografii
má dále 15 CD s BROLNEM, stejný počet s Hanou a Petrem Ulrychovými a téměř dvacítku s dalšími umělci (mj. Marta Kubišová
a bratři Ebenové, Slávek Janoušek, Miloš Štědroň a další). Dalibor
Štrunc je hudební skladatel, textař,
zpěvák, pedagog, producent,
manžel, otec tří dětí, přítel psa
Balíka a svého cimbálu. Více na
www.cibmalclassic.cz
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Neziskové organizace

Filiánek zve na den otevřených dveří a na letní prázdniny
Volnočasové aktivity pro děti,
dospělé i seniory má ve své
nabídce Filiánek a Filia klub.
V červnu se mohou noví zájemci přijít na obě pracoviště podívat, současně jsou připravena
dvě divadelní představení.
Ve dnech 1. až 19. června se
budou konat dny otevřených dveří ve Filiánku na Antonínské 18
i ve Filia klubu na Halasově nám.7
na Lesné. Každý všední den mezi
15. až 17. hodinou je možné

nahlédnout do školky a zajistit si
tak i místo na školní rok
2015–2016 pro děti od 1,5 roku.
Mezi 15. až 18. hodinou se pak
zájemci seznámí se všemi volnočasovými aktivitami, které pro
veřejnost – malé i velké Filiánek
s Filia klubem chystají na školní
rok 2015–2016. Baletní škola
nabízí baletní a taneční přípravku
pro žáky od 3 let do dospělosti,
účast na baletních soutěžích
a organizaci Mezinárodní baletní
soutěže „Na špičkách“ pro děti

Nabídka Filiánku a Filia klubu na letní prázdniny
Super prázdninová školka
Školka bude v provozu celé
prázdniny, bude mít dvě skupiny
malé a větší děti a program
bude přizpůsoben jejich věku.
Výlety, výtvarné dílny, keramika,
solná jeskyně a plavání, hudební a taneční programy, programy se zvířaty.
Intenzivní kurzy plavání dětí
Kurzy jsou určeny pro kojence,
batolata a děti předškolního
věku s rodiči i bez rodičů.
Příměstské tábory pro děti
v Brně
Tábory s plaváním a solnou jeskyní ve Filia klubu na Lesné.
Tábory ve Filiánku na Antonín-

ské 18 jsou zaměřené na balet
a taneční přípravu, nebo tábory
s programem: výtvarnou dílnou,
se zvířátky, solnou jeskyní, plaváním, vycházkami, výlety, překvapením a tajemstvím.
Tábory a pobyty pro děti,
rodinky a seniory mimo Brno
Pro děti bez rodičů a rodinky
jsou připraveny dva pobyty: na
Vysočině u Milovského rybníka
s Rytířem z Brtníku a v Jeseníkách s Neználkem. Oblíbené
pobyty pro seniory s vnoučaty
v RS Zubří jsou letos motivovány známým Ferdou Mravencem
a jeho přáteli a kovbojskou
tématikou se zlatokopectvím.

a mládež v Brně. Dále nabízí divadelní a hudební kroužek, výuku
angličtiny a španělštiny pro děti,
španělský tanec pro ženy, bossu
pro dospělé, cvičení pro maminky
s dětmi, cvičení pro seniory
a keramický ateliér Šnek. Ve Filia
klubu ve dnech 1. až 26. června
každé pondělí, čtvrtek a pátek
mezi 9. až 18. hodinou a v úterý
a sobotu mezi 9. až 13. hodinou
si zájemci vyzkoušejí lekci plavání
pro děti s rodiči i bez rodičů a získají tak informace o letních intenzivních kurzech nebo připravovaných kurzech na školní rok
2015–2016. V nabídce je i solná
jeskyně.
Děti, které Filiánek navštěvují,
představí své dovednosti v pátek
12. června v Divadle Bolka Polív-

ky. Žačky a žáci baletní školy Filiánek, malí divadelníci a tanečnice
Španělských tanců ukážou rodinným příslušníkům i veřejnosti, co
se za rok naučili. Jsou připraveny
dvě představení v 15.30 a 17.30
hodin. Lístky je možné zakoupit
na místě.
Celoroční činnost je také zaměřena na vzdělávání dospělých –
kluby nabízejí rekvalifikační kurzy
s akreditací MŠMT. Jsou určeny
pro vedoucí dětských kolektivů,
lektory volnočasových zařízení,
nabízí také profesní zkoušky pro
budoucí profesionální chůvy, přípravné kurzy pro chůvy i pečovatelky o děti, výtvarné a kreativní
kurzy a další vzdělávací programy. Více na www.filianek.cz nebo
na tel. 724 211 264.
 (mar)

Liga vozíčkářů pomáhá svým klientům najít si práci už pětadvacet let
Lidé, kterým brání handicap
v každodenním životě, a potřebují pomoci s nákupem, doprovodem k lékaři nebo hygienou,
se mohou obracet na osobní
asistenci Ligy vozíčkářů.
Tato služba pomůže lidem k nezávislosti. Zájemci o službu si všechno řídí sami, Liga vozíčkářů jim
jen najde správného parťáka.
Osobní asistenti jsou připraveni
řídit se individuálními potřebami.
Všichni prošli speciálními kurzy
a psychologickými testy.
„V oblasti osobní asistence máme
dlouholeté zkušenosti. Liga vozíčkářů poskytuje tuto službu už od
roku 1998. Máme tedy desítky
spokojených klientů různého
věku. Naši službu mohou využívat
klienti od sedmi do šedesáti let,“

řekla tisková mluvčí Ligy vozíčkářů Ladislava Blažková. Mezi mladší klienty osobní asistence patří
také Ester Milostná. „Asistentka
mi pomáhá ve škole a v kroužcích,
které díky ní můžu navštěvovat.
Navíc to je dobrá kamarádka, se
kterou je zábava,“ říká mladá školačka.
Liga vozíčkářů však není jen
o osobní asistenci, tedy o opravdové fyzické pomoci. Pomůže
klientům zlepšit i vlastní schopnosti, a to například v Centru denních služeb. Tato služba je určena
pro ty, kterým do života nečekaně
zasáhla například nemoc. „Podporujeme hlavně takové lidi, které
úraz, mozková příhoda či dlouhodobá nemoc vyřadila z běžného
života a chtějí se pomocí intenzivní práce a rehabilitace posu-
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nout dopředu,“ uvedla Hana Svobodová, vedoucí centra denních
služeb.
Nácvik vaření, trénink komunikace, paměti, všechny tyto aktivity
pomůžou k nastartování nového

života navzdory handicapu. „Často se setkáváme s tím, že klienti
potřebují podporu v oblasti zaměstnání. I v této problematice se
naši pracovníci velmi dobře orienPokračování na straně 15

Neziskové organizace
Pokračování ze strany 14
tují, a tudíž dokáží klienty podpořit. A to například formou
praktických nácviků pracovních
dovedností,“ uvedla vedoucí služby sociální rehabilitace Andrea

Slavíčková. Handicap totiž neznamená automatické vyřazení
z pracovního trhu. Klienti sociální
rehabilitace například budou
vědět, jak se připravit na pracovní
pohovor či jak správně napsat

životopis. „Náš pracovník je tak
spolehlivým partnerem na cestě
k nové práci. A nejen k práci. Liga
vozíčkářů je tu jako průvodce, pro
všechny, kteří se rozhodnou jít
správnou cestou. Není to jedno-

duché, ale nejsou na to sami,“
dodala Blažková. Více na e-mailu
info@ligavozic.cz nebo webu
www.ligavozic.cz.


(mar)

Mateřské centrum Kuřátka se představí na koncertě a při hledání
pirátského pokladu v parku na Kolišti
Skřivánek je malý ptáček.
A jako ptáčci budou zpívat děti
na 14. ročníku soutěžní přehlídky Lidový Skřivánek, kterou
pořádá MC Kuřátka.
Děti z mateřských škol a prvních
a druhých tříd základních škol se
představí v Sále Břetislava Bakaly
na Žerotínově náměstí v úterý
2. června od 9.30 hodin. Soutěž
proběhne v několika věkových
kategoriích: Malý lidový skřivánek
(sólový zpěv, MŠ), Lidový skřivánek (sólový zpěv, ZŠ), Malí lidoví
skřivánci (skupinový zpěv, MŠ)
a Lidoví skřivánci (skupinový
zpěv, ZŠ).
Soutěžní přehlídky se každoročně účastní děti, které zpívají české a moravské lidové písničky.
„Děti předvádějí velmi vyrovnané
výkony, a tak porota nemívá lehkou
práci. Dá se říci, že na naší soutěžní přehlídce vyhrávají všechny
zúčastněné děti, rodiče i pedagogové, kteří si svůj život zpestřují
lidovou písničkou. Mnoho dětí má
také krásné lidové kroje a často je
slyšet pestré hudební doprovody,
housle, klavír, harmoniku, flétny,
violu atd. Neocenitelnou úlohu mají
paní učitelky, které děti připravují
a vedou ke zpěvu a hudbě od
základů. Hledají nové písně, s nadšením a láskou předávají naše kulturní tradice nové generaci. Velmi
úspěšné jsou paní učitelky a děti
z MŠ U Sluníček (dříve MŠ Biskupská), MŠ Fanderlíkova, MŠ

Klášterského, MŠ Hudcova či ZŠ
Slovanské náměstí, kteří každoročně sbírají nejvyšší ocenění,“
uvedla Mgr. Eliška Břoušková
z mateřského centra Kuřátka.
Všechny děti si odnesou medaile,
věcné ceny a jistě i pěkné zážitky.
Třináct uplynulých ročníků přineslo poznání, že lidová písnička je
na Moravě stále živá a děti ji rády
zpívají. V této přehlídce nejde jen
o to upozornit na talenty, ale
především o to, umožnit vystupujícím se představit, ukázat, co
umějí, motivovat je ke zpěvu lidových písní, připravit a umožnit
dětem i dospělým den plný zážitků a vzpomínek.
Mateřské centrum Kuřátka má za
sebou 15 let života a působení
v městské části Brno-střed. Pořádá besedy pro maminky, poradny,
kluby pro děti, soutěže i akce celoměstského charakteru a pro celé
rodiny. „Podařilo se nám zbourat
představu dospělých, že děti do
tří let nemají jinou potřebu než
klasické papat, spinkat. Mnohá
maminka je překvapena, co její
mrňousek v kolektivu dokáže!
Nejenom výtvarně, ale také dramaticky. Děti se učí od prvních
krůčků předstoupit před publikum
a prezentovat sebe i své umění.
Učí se zapojovat do her a mnohdy
se učí i matky, jak k dítěti přistupovat či řešit rozmanité situace.
Navazováním vztahů s ostatními
se dítě naučí komunikovat. Různé
podněty podporují vývoj mozku,

těla i emocí a ty se vyvíjejí nejrychleji v prvních dvou letech života. Nejlépe se děti učí, když si hrají
s vrstevníky, nápodobou. Kontakt
se stejně starými dětmi je velkým
stimulem. Naučí se lépe chápat,
rozvíjejí jazykové schopnosti
a sebedůvěru,“ řekla Břoušková.
A dodala: „Smysl a přínos z akcí
našeho centra vidíme ve společných prožitcích rodin, které působí bezproblémově, leč naším mottem je, že se o rodinu a vztahy
musí pečovat a neustále zlepšovat. Proto nabízíme akce, kde
mají členové rodin možnost být
spolu, smát se spolu, hrát si. Naší
snahou je zdolat mýtus, že děti
do tří let zábavu a kolektiv nepotřebují. Vždyť malé děti se učí nejrychleji a my doufáme, že i to, co
do nich vložíme v nejútlejším
věku, bude zúročeno později
k naší i společenské spokojenosti.

Naše akce jsou určeny všem, kdo
se chtějí inspirovat a udělat něco
pro své zdraví. Podporujeme rodiny a rodinný život, rozvoj talentů
a všestranný rozvoj dětí, dáváme
impuls k celoživotnímu vzdělávání dospělých.“
Nejbližší akce pro veřejnost Hledání pokladu Pirátů je připravena
na 7. června od 13 do 16 hodin
v parku Koliště 2, kde budou děti
na připravených stanovištích plnit
úkoly a na konci je čekají truhlice
s poklady. MC Kuřátka si klade za
cíl podporovat rodinu, její soužití,
aktivitu, působí preventivně
a zároveň nabízí rady a pomoc
v krizových situacích. Aktivním
maminkám nabízí možnost seberealizace a uplatnění v období
mateřské dovolené.
Centrum sídlí na Poštovské 1.
Více na www.kuratka.com.

(mar)

Malí zájemci o balet se zúčastní červnového konkurzu ve Vesně
Děti nemusejí tančit jen doma.
Ve Vesně v současnosti probíhá konkurz na rozšíření baletního souboru.
V rámci rozšíření stávajícího
baletního souboru nabízí Vesna,
o. p. s. na Údolní 10, Brno zájmovou činnost v taneční oblasti. Děti
se naučí vnímat hudbu, dostanou

základy správného držení těla
a získají lásku k pohybu i hudbě.
To vše pod vedením lektorky,
fyzioterapeutky a tanečnice
Bc. Nikoly Volfové. Vesna nabízí
profesionální přístup, klidné zázemí v centru Brna, pořádání nepravidelných tanečních aktivit a příměstských táborů. Konkurz se
koná v pátek 12. června v tělo-

cvičně Vesny v době 15.30–17.30
hodin. Vítáni jsou všechny tanečnice, ale i tanečníci ve věku od 3
do 9 let (děti jsou rozděleny podle
jejich věku). Více informací podá
Pavla Filipová: mob.: 733 506 684,
e-mail: info@vesnaspolek.cz.


(mar)
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Inzerce

KOLASVORADA.CZ

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

– 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

KOLA
SPECIALIZED
UŽ 2X V BRNĚ
HERŠPICKÁ 7, vedle AZ TOWER a
NOVĚ HERČÍKOVA 1a, KRÁLOVO POLE
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prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
info@ustohal.cz
mobil: 604 238 700
e-shop: www.nabytekustohal.cz

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

Inzerce

MALBY

14 Kč/m ,
TAPETOVÁNÍ,
2

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!

PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

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

Kupón na slevu 20 %

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

CELODENNÍ PROGRAM 8.3015.30 hodin

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim
cena: 2650 Kč, přihláška na webu:

www.kravi-hora.cz

Josefská 1, Brno
Platnost do 15. 7. 2015

Zahájen prodej bytů
v „BD Pod Petrovem B“
tel. 602 167 046

Energetická náročnost budovy – B
Roční spotřeba energie 99 kWh/m2 rok

prodejní kancelář: Křenová 72, 602 00 Brno

www.komfort.cz
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Inzerce

STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
založeno 1991

!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

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

PŘ

tel.: 737 171 367

IJE
a o DEM
dv E Z
ez DA
em R
e MA

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

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

www.levnesporaky.cz

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

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

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

VEDETE NÁM NOVÉHO POJIŠTĚNCE?
GRATULUJEME, BONUS 500 KČ JE VÁŠ!
Jste naším klientem?
Pak pro Vás máme skvělou nabídku!
Registrujte své známé k České průmyslové a užĳte si své bonusy.
Získat můžete až 3 000 Kč na pohybové aktivity, plavání nebo třeba
na vitaminy z lékárny. Jděte na cpzp.cz/ziskej a dozvíte se více.

kód pojišťovny

205

www.pohrby.cz

S námi máte navíc...
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Neziskové organizace

Na výtvarném táboře si děti vyrobí tričko a vydají se na rozhlednu

S Centrem tvořivosti mohou děti
o letních prázdninách již podesáté výtvarně tvořit na příměstských táborech.
Děti mají k dispozici dostatek prostoru k realizaci vlastních výtvarných nápadů a po každém táboře
reprezentují své výtvory na závěrečné výstavě pro rodiče a kamarády. Celý rok jim potom dělá radost
vlastní kalendář, odnesou si originální tričko, pokojík jim ozdobí krásné hodiny, vyzkoušejí si, jak se pracuje s keramickou hlínou nebo
malují na sklo. V průběhu tábora
jsou plánovány tematicky zaměřené celodenní výlety. Příměstské
tábory jsou určeny pro děti od 5 do
13 let a v letošním roce je naplánováno pět turnusů. Každý turnus
má své téma, které určuje náplň
výtvarného tvoření i výletů. Program tábora je přizpůsoben všem
věkovým kategoriím.
Tábor se koná od pondělí do pátku,
přičemž v pondělí, ve středu

a v pátek se tvoří v dílně, v úterý
a ve čtvrtek čeká děti výlet za
poznáním nebo do přírody, kde se
hrají hry a poznává příroda. Čas
konání je každý den od 8.00 do
16.00 hodin. Kapacita každého turnusu je 15 dětí, což dětem dovoluje
vzájemně se poznat a užít si týden
plný zábavy. Program dětem připravují pedagogové s dlouholetými
zkušenostmi při práci s dětmi od
těch nejmenších až po ty školou
povinné. Tvořit budou děti i z keramické hlíny, papíru, drátů, dřeva,
proutí i nasbíraných přírodnin.
Vyzkoušejí si rozličné výtvarné
techniky, např. kresbu, malování,
ubrouskovou techniku, batiku nebo
tisk na textil. Cílem letošních výletů
budou známé a méně známé rozhledny v okolí Brna nebo Lesní
naučná stezka Jezírka.
Výtvarná dílna Centrum tvořivosti
je vedena nadšenými lidmi, jejichž
prioritou je spokojenost dětí
i dospělých, kteří projdou kroužky,
semináři nebo kurzy a kteří mají

chuť se do dílny vracet. Centrum
tvořivosti bylo založeno v červnu
2005 a dalo si za úkol nabídnout
dětem, mládeži i dospělým smysluplné využití svého volného času
a rozvinout tak svoji tvořivost
a kreativní myšlení. Chce nenásilnou formou podpořit osobnostní
růst dětí od nejútlejšího věku až po
dospělé. Centrum tvořivosti kromě
pravidelných kroužků pro děti pořádá i odborné semináře akreditované MŠMT. Ty nabízí pedagogům
a všem tvořivým nadšencům
vyzkoušet si nové výtvarné techniky a rozšířit si tak svoje dovednosti. Pro širokou veřejnost připravuje po celý rok i víkendové tvoření.
Zájemci si mohou vyzkoušet tradiční i méně známé výtvarné techniky – dřevořezba, drátování, zdobení
plátna
modrotiskem,
smaltování v peci, práce se sklem
– vitráže technikou tiffany nebo
lehané sklo známé jako fussing
a mnoho dalšího. Novinkou tohoto
roku jsou oblíbené páteční Šper-

kařské dílny, kde si mohou slečny
a dámy vyrobit vlastní šperky z rozličných materiálů – korálky, drátky,
smalt, sklo, FIMO hmota, dřevo
nebo perleť. Dílna, kde probíhají
kurzy a tábory, se nachází na
Kudelově 8 v budově SPŠ stavební, vchod do dílny je z ulice nám.
28. října. Více na www.cetvor.cz,
tel.: 776 785 949, 737 681 970,
e-mail: info@cetvor.cz.  (mar)

Termíny příměstských
výtvarných táborů
29. června–3. července:
Tvoření po škole
13.–17. července:
Z pohádky do pohádky
20.–24. července:
Večerníčkova dobrodružství
3.–7. srpna:
Prázdninový cirkus
7.–21. srpna:
Dva roky prázdnin

Persefona rozšíří pomoc pro osoby s problémovým zvládáním vzteku
K dalšímu rozvoji aktivit, řešících kompletně problematiku
domácího a sexuálního násilí,
přispěje organizaci Persefona
projekt Z labyrintu násilí.
Cílem projektu, který skončí
v dubnu 2016, je snížit výskyt
domácího násilí na ženách
a mužích a změnit postoje společnosti k sexuálnímu násilí ve
vztazích. Spolek Persefona
pomáhá obětem domácího násilí,
sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji pro-

střednictvím osobního, telefonického a e-mailového poradenství.
„Budeme vytvářet informační
kampaně, aby lidé zasažení
domácím a sexuálním násilím
věděli, že se na nás mohou obrátit,“ sdělila ředitelka Persefony Jitka Čechová a zároveň dodává:
„Je potřeba orientovat se více i na
terapeutickou práci s osobami,
které se tohoto násilí dopouštějí.“
Kvůli celkovému ošetření problematiky násilí ve vztazích dojde
k rozšíření kapacity konzultací
určených obětem a jejich blízkým,

a také individuální terapie lidí
majících problém se zvládáním
vzteku. Zcela nově bude pro osoby, jež se chtějí naučit zvládat své
agresivní chování, otevřena skupinová terapie. Na pravidelných
setkáních se její členové budou
soustředit na přijetí odpovědnosti
za násilné jednání, zlepšení
schopností ovládat své emoce
a na nácvik dovedností zamezujících stupňování hněvu.
„V rámci projektu Z labyrintu násilí
zrealizujeme celostátní sociologický výzkum zaměřený na posto-

je společnosti k domácímu a sexuálnímu násilí a na překážky, které obětem brání vyhledat pomoc,“
nastínila Čechová.Výsledky reprezentativního výzkumu, jenž se
v České republice v takové podobě
neuskutečnil, poslouží mj. jako
východiska pro osvětovou kampaň. Projekt podpořila Nadace
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který
je financován z Norských fondů.
Více informací o projektu a činnosti
organizace na www.persefona.cz.

Mgr. Pavlína Dočkalová
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Informujeme

Předseda Asociace českého carsharingu: Každé sdílené auto
při krizi rodinného rozpočtu, dají
se tak rychle snížit náklady
domácnosti. Dále je zajímavá
možnost vybírat auto podle aktuální potřeby, tedy velké nebo
malé, s přívěsným vozíkem
a podobně. Klient má přístup ke
spolehlivým a servisovaným
vozům, často také shledáváme,
že mnohem udržovanějším, co se
čistoty týče, než jsou individuálně
vlastněná auta. Zákazníci se
nemusejí starat o formality kolem
vlastnictví, jako je STK, registrace, pojištění, nemusejí řešit servis
ani pravidelnou údržbu. Někteří
také oceňují možnost vyzkoušet
celou řadu různých vozů. A pro
mnoho lidí je důležitý i dobrý pocit
z toho, že nezatěžují město další
hromadou plechu.

Především ve větších městech
postupně začíná fungovat služba sdílení aut, takzvaný carsharing. Ještě v roce 2010 jezdila po českých silnicích pouhá
čtyři taková „společná“ auta,
v současné době jich je v Praze, Brně, Plzni, Liberci a Ostravě dohromady k dispozici 108.
Jejich provozovatelé jsou od
února letošního roku sdruženi
v Asociaci českého carsharingu. Jak celý systém funguje
a v čem je přínosný, vysvětluje
předseda asociace Ing. Stanislav Kutáček, PhD.

Dá se nějak srozumitelně
vysvětlit, co slovo
„carsharing“ znamená?
Běžně se překládá jako „sdílení
aut“, je to i doslovný překlad. Lepší
pojem v češtině není, používá se
prostě „car sharing“ nebo „carsharing“.

Jak se liší carsharing od
klasické autopůjčovny?
Carsharing je oproti půjčovně
mnohem flexibilnější, auta jsou
dostupná dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu, uživatelé
k nim mají přístup – po jednorázovém a prvotním uzavření rámcové smlouvy – už bez další administrativy a skládání zálohy.
Vozidla jsou rozmístěna po městě
blízko lidem, půjčuje se už od jed-

né hodiny (na rozdíl od minimálně
jednoho dne v půjčovnách). Tarifně jsou často zvýhodněny spíše
kratší výpůjčky, zatímco půjčovny
nejčastěji preferují delší dobu.

Kdo může být
provozovatelem této
služby? Musí to být
podnikatelský subjekt?
Nebo třeba nezisková
organizace či město?

že někdo nakoupí auta a za úplatu
je poskytuje. V menší míře existuje služba označovaná jako peer
to peer carsharing. V tomto modelu jsou majiteli a provozovateli
sdílených aut uživatelé systému,
kteří svá auta dávají k dispozici
ostatním. Poskytovatel carsharingového systému tedy provozuje
jen platformu pro sdílení aut
a nikoliv auta samotná.

Mohu v tomto segmentu
služeb narazit na
podvodníky? Na co si
mám jako zákazník dát
pozor, než začnu řídit cizí
auto? Jak poznám
dobrého a kvalitního
provozovatele od toho
špatného, nebo dokonce
nelegálního?
Zatím jsme nezaznamenali podvodného poskytovatele carsharingu, služba je v České republice
v plenkách. Protože vždy na
začátku musíte podepsat smlou-

Jistě jsou známy nějaké
nejzásadnější přínosy této
služby jak pro klienty, tak
pro města, kde se tato
služba využívá – můžete je
prosím zrekapitulovat?
Každé sdílené auto ušetří až
deset individuálně vlastněných
vozidel. A s tím jdou ruku v ruce
úspory například parkovacích
míst. Carsharing výborně doplňuje MHD, taxi, použití jízdního kola
a chůze. Typický zákazník carsharingu nejvíce chodí pěšky
nebo jezdí městskou hromadnou
dopravou, případně používá i jiné
způsoby pohybu kromě využití
vlastního vozu. Navíc ve flotilách
sdílených aut je často nová nebo
zánovní technika, která produkuje
podstatně méně emisí než ojeté
diesely, které v ulicích vidíte bohužel nyní nejčastěji – to je aktuální
prokletí Brna, podle mě. Tedy
dopady na ovzduší.
Pro klienty je služba výhodná ekonomicky, pokud jezdí méně než
kolem deseti tisíc kilometrů ročně
– v tom případě se totiž nevyplatí
auto vlastnit. Nemáte peníze utopené v nákupu auta. Když nejezdíte, nic neplatíte, takže využívání
sdíleného auta například pomůže
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Carsharing může provozovat
prakticky kdokoliv.

A funguje to prostě tak, že
nějaký právní či
podnikatelský subjekt
nakoupí auta, provozuje
je, servisuje a půjčuje je
za úplatu? Nebo je
možnost, že si já jako
soukromá osoba koupím
auto a nabídnu vám ho, že
ho můžete dát k dispozici
i ostatním? Například když
budu jezdit svým autem
jen o víkendu a přes týden
ho může někdo jiný
využívat za úplatu…
Většinou platí první varianta, tedy

vu s poskytovatelem, na základě
které vám zpřístupní vozový park
a rezervační systém, je hlavně
dobré si dávat pozor na to, jaké
podmínky podepisujete. Ale to
platí obecně u všech smluv. U stávajících poskytovatelů se například významně liší sankční podmínky za pozdní vrácení vozu, za
způsobení škody a za další problematické situace.

Pokud chce klient začít
sdílená auta používat,
musím patrně nejdřív
podepsat nějakou
smlouvu, musí se prokázat
nějakými doklady a asi
Pokračování na straně 21
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ušetří až deset individuálně vlastněných vozidel

Mám podepsanou
smlouvu, zaplatil jsem
vstupní poplatek, jsem
zaregistrován – samotné
využívání carsharingu
probíhá jak? Musím si
někam přes celé Brno jet
vyzvednout klíče a auto,
stejně tak následně při
vracení?

rezervačního systému, prostřednictvím kterého si zvolíte vybraný
vůz na daný čas. Rezervovat lze
na jakémkoliv zařízení připojeném
k internetu, někteří provozovatelé
mají i možnost rezervace po telefonu. Auta jsou rozmístěna na
veřejně přístupných místech různě
po městě a obecně se předpokládá, že si podle polohy uvedené
v systému vyberete takové, které
vám bude místem zaparkování
nejvíce vyhovovat. Objednané
vozidlo si vyzvednete pomocí čipové karty na ulici sám, klíček od
zapalování je v přihrádce u spolujezdce. Případná poškození zapíšete do knihy jízdy a ohlásíte na
help-line nebo e-mailem provozovateli. Pokud jste je nezavinil, více
to neřešíte. Pokud jste je zavinil,
podle podmínek toho kterého provozovatele se budete podílet na
nákladech odstranění poškození
vozu. Většinou se spoluúčast
pohybuje v mezích normálního
autopojištění. Po skončení cesty
vozidlo odstavíte buď na vyhrazeném, nebo na veřejně dostupném
parkovacím místě v zóně, do které
auto patří. Uložíte klíček od zapalování do přihrádky spolujezdce,
opustíte vozidlo a zamknete přiložením čipové karty ke snímači.Tím
to pro vás končí.

Při podpisu smlouvy dostanete
čipovou kartu a přístup do online

Služba samozřejmě není
zadarmo. Můžete nějak ve

Pokračování ze strany 20

i složit nějakou kauci nebo
zálohu, je to tak? Je
možné tyto věci vyřídit
online, nebo mají
poskytovatelé nějaké
pobočky? Jak to funguje?
Úplně online to zatím nejde
u žádného subjektu, kamenné
pobočky by celý systém zase prodražovaly. Takže ten první krok se
řeší s mobilním zástupcem, kterého provozovatel pošle za klientem, tak aby mu to způsobilo co
nejméně starostí. Pro uzavření
smlouvy a zapojení do systému je
třeba se prokázat občanským
a řidičským průkazem a také je
nutná určitá úhrada – ta se
u různých provozovatelů liší: někdy
je to vratná kauce 5 000 korun,
někdy povinnost předplatit kredit
alespoň v minimální výši 1 500
korun, nebo se třeba vybírá nevratný roční poplatek 2 000 korun.

stručnosti popsat, jakým
způsobem je systém
zpoplatněn?
O jednorázovém vstupním poplatku jsme již mluvili. Samotné užívání je zpoplatněno kombinovaným tarifem, to znamená, že se
platí jednak za čas, po který máte
auto rezervované, ať už stojí nebo
jede, a jednak za ujeté kilometry.
Připomínám, že v ceně je servis
vozidla, jeho zákonné a havarijní
pojištění, sezónní pneumatiky,
minimálně česká dálniční známka
a také spotřebované pohonné
hmoty (k jejich čerpání slouží
karta provozovatele vozidla).
U některých provozovatelů se za
užívání aut platí předem – nájemné se odečítá z předplaceného
tarifu, podobně jako třeba u předplacených karet za mobilní telefony. Jiní uživatelé vám fakturují
po každé uskutečněné výpůjčce,
nebo po určitém období – třeba
každý měsíc.

Co se stane při havárii či
poškození auta? A jak je
to s pokutami?
Pokud je to nehoda nezaviněná
klientem, hradí se z povinného
ručení viníka, pojistnou událost
vyřizuje provozovatel, zákazník
to více neřeší. Pokud je škoda
zaviněná, platí se běžná spoluúčast jako u všech havarijních
pojistek. Jestliže máte auto rezer-

vované na víc dní a první den dojde k nehodě, tak to sice většinou
není garantováno, ale věřím, že
každý z provozovatelů udělá
maximum proto, abyste mohl
pokračovat ve své cestě. Pokuty
za špatné vybavení nebo za špatný stav vozidla budou uhrazeny
jeho vlastníkem, ale s velkou pravděpodobností by vůbec k takovým
situacím nemělo dojít. Zákazník
platí pokuty za přestupky, jako
jsou nepřiměřená rychlost, špatné parkování a podobně.

Máte nějakou představu,
jací jsou nejtypičtější
uživatelé car sharingu?
A jací třeba velmi netypičtí
klienti ho využili?
Nejčastějšími klienty jsou takzvaní „young professionals“, tedy lidé,
kteří začínají pracovat po škole,
mladé páry, případně i mladé rodiny, typicky ve věku kolem 30–40
let, bydlí ve městě a mají velmi
dobrou dopravní obslužnost
městskou hromadnou dopravou,
takže auto nepotřebují. Máme
však i několik důchodců, jezdí
s námi menší realitní kancelář
nebo několik neziskových organizací. Naposledy jsme před
měsícem podpořili divadelní festival JAMU Encounter zapůjčením
několika vozů zdarma – takže
s námi jezdilo hodně herců.

Roman Burián

Senioři se seznámili s hlasy ptáků a přírodou v okolí Brna

Cyklus besed a výstav seznámil zájemce s chráněnou přírodou na území města Brna
i v jeho okolí.

Naše organizace Centrum pro
rodinu a sociální péči uspořádala
ve spolupráci se spolkem Soliton
trojdílný cyklus besed a výstav. Byl
určen dvěma skupinám Senior

Klubu (sociálně aktivizační služby
pro seniory realizované naší organizací) a Klubu aktivních seniorů
tedy Klas (klubová volnočasová
aktivita organizace). Už na přelomu zimy a jara jsme tak měli možnost seznámit se blíže s chráněnou přírodou na území města Brna
i v jeho okolí, což nám posloužilo
také jako tipy na výlety. Dalším
tématem bylo ptactvo jižní Moravy,
jeho ochrana, zajímavosti z života
jednotlivých druhů. Mnozí jsme
například nevěděli, že někteří ptáci
hnízdí v zemních norách nebo že
kukačka je schopna přizpůsobit
zbarvení svého vajíčka barvě vajíček „pěstounské“ rodinky. Díky
podpoře těchto programů poskytnuté městskou částí Brno-střed
a také městem Brno jsme dostali

několik exemplářů Obrazovo-zvukového atlasu ptáků, který je dílem
RNDr. Miroslava Sedláčka, Petra
Sladkého, docenta RNDr. Karla
Hudce, DrSc., a RNDr. Miroslava
Šebely. Naši klienti se tak mohou
učit rozeznávat ptáky ve městě
i mimo město podle hlasu po většinu roku, což je bez takové
pomůcky téměř nemožné. Soliton
nám tyto pořady i výstavky poskytl
zcela zdarma. Vyšel plně vstříc
i našim omezeným časovým možnostem. Vzhledem k velkému
zájmu a velmi kladnému přijetí programů klienty budeme rádi v programové spolupráci pokračovat
i v dalších sezónách.

Mgr. Irena Chaloupková,
Centrum pro rodinu
a sociální péči
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Sezóna koupališť začíná. Kromě osvěžení lákají na akce pro děti i dospělé

Obě venkovní koupaliště v městské části Brno-střed se v létě
opět otevřou. Na konci května
zahájí provoz areál Riviéra,
v pondělí 1. června přivítají první
návštěvníky bazény na Kraví
hoře.
Koupaliště na Kraví hoře bude
v červnu otevřeno denně od 9.00
do 19.00 hodin, v případě velmi
teplého a slunečného počasí se
provozní doba prodlužuje. Během
července a srpna bude koupání
možné až do 22.00 hodin.V případě nepříznivého počasí mohou
návštěvníci využít krytý bazén.
V zadní části letního areálu najdou
děti velké pískoviště a dvě dětská
hřiště pro menší i větší návštěvníky.
I letos je připraveno množství sportovních a kulturních akcí, které jsou
pro návštěvníky zdarma v rámci
vstupného. Zájemci si například
vyzkoušejí noční potápění ve ven-

kovním bazénu, cvičení aquaerobiku nebo zumby, pro děti se chystají divadelní vystoupení ve spolupráci s Kabinetem múz, v srpnu
pak bude možné noční pozorování
hvězd. Celodenní vstupenka stojí
100 Kč, na pět hodin pak 70 Kč.
Děti do šesti let mají vstup zdarma.
Více informací lze nalézt na stránkách www.kravihora-brno.cz.
V areálu Riviéra lze vyzkoušet koupání v kaskádových bazénech, pro
nejmenší je zde k dispozici brouzdaliště, dětské hřiště, trampolína
nebo koutek pro malé umělce.
Bazény budou po celé léto v provozu celý týden od 9.00 do 20.00
hodin. Celý areál pak zavírá
ve 21.00 hodin. Celodenní vstupné
je 110 Kč, od 16.00 hodin pak
55 Kč, děti do pěti let mají vstup
zdarma. Vzhledem k probíhající
výstavbě Areálu dopravní výchovy
v zadní části areálu Riviéry bude
do konce července přesunut vstup

s pokladnami na druhou stranu
koupaliště, tedy k budově Policie
ČR u zastávky MHD Bauerova.
Více informací lze nalézt na stránkách www.rivec.cz.
Během léta má změněnou provozní dobu i krytý Bazén Ponávka.
Pro veřejnost je v době letních
prázdnin otevřený od 6.00 do
22.00 hodin v pracovní dny,
během víkendu a svátků pak od
8.00 do 20.00 hodin. Vstupné je

65 Kč, děti do pěti let mají vstup
zdarma. Více informací na stránkách www.bazen-ponavka.cz.
Provoz bazénu v Lázních Rašínova se během léta nemění, otevřeno
má od 6.00 do 22.00 hodin v pracovní dny, během víkendu a svátků
pak od 8.00 do 20.00 hodin.Vstupné na 90 minut činí 60 Kč, děti
do pěti let mají vstup zdarma.
Více informací na stránkách
www.lazne-rasinova.cz.  (red)

Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat
nové kontakty či rovnou
zaměstnání, nabízí aktuálně
realizované projekty Stáže pro
mladé zájemce o zaměstnání 2
a Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí 2, které zprostředkovávají
stáže u soukromých firem
působících na českém trhu.
Poskytovatelům stáže jsou po
ukončení propláceny předem
stanovené náklady. Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru
dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost vyzkoušet si
potenciálního zaměstnance,
a pokud se stážista osvědčí,
může s ním firma po skončení

stáže navázat další spolupráci.
Poskytovateli jsou za realizaci
stáže hrazeny náklady zahrnující
práci mentora, náklady spojené
s administrací stáže, opotřebení
majetku a podobně. V nabídce
stáží naleznete desítky oborů,
výběr je tedy opravdu široký, stážovat lze například pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo
kadeřnice, ale i veterinárního
lékaře či soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt
Stáže pro mladé 2, kde si zájemci
vybírají stáže podle zaměření
svého studia. Za každou odstážovanou hodinu získává stážista
finanční příspěvek a v rámci kaž-
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dé stáže absolvuje individuální
konzultaci s odborným lektorem,
který prakticky poradí v oblasti
kariérního rozvoje. Informace
o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu jsou na stránkách
www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je
určen nejen pro nezaměstnané
absolventy a rodiče na nebo po
rodičovské dovolené, ale také
například pro osoby nezaměstnané déle než tři měsíce a osoby
starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy nemá
nárok na mzdu, nicméně účastí
v projektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti
a stážistům je v průběhu stáže
propláceno stravné, cestovné,

případně ubytování v místě stáže. Podrobné informace o fungování projektu včetně aktuální
nabídky stáží jsou na stránkách
www.stazevefirmach.cz.
V rámci Jihomoravského kraje je
možné navštívit regionální kancelář na adrese Kotlářská 53,
Brno – Veveří, kde se lze informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho
ze stážových projektů. Regionální
konzultantku je možné kontaktovat také e-mailem: marketa.lasovska@fdv.mpsv.cz, popř. telefonicky 778 521 787. Realizátorem
obou projektů je Fond dalšího
vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 (mar)
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Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením
– TP, ZTP, ZTP/P: Jejich držitelé si musejí hlídat dobu platnosti
Dne 1. ledna 2015 vstoupila
v účinnost nová právní úprava,
která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením
(průkaz OZP).
Úřad práce ČR už nebude sám
zahajovat správní řízení z moci
úřední, jako tomu bylo doposud,
a nebude sledovat, kdy skončí
platnost průkazu u jednotlivých
klientů. To znamená, že každý
držitel průkazu TP, ZTP nebo
ZTP/P si bude muset sám hlídat
dobu platnosti průkazu a včas
požádat o její prodloužení. Je to
stejný model jako u občanského
nebo řidičského průkazu.
Lidé by si proto měli už sami
zajistit výměnu dosavadních
průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo
občanskému průkazu, a to do
31. 12. 2015. Na základě vydání
průkazu OZP vzniká jeho majiteli
mimo jiné nárok na vyhrazené
místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu
osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní veřejné
hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve

druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz
nebo bezplatnou dopravu vodicího psa. Rozsah výhod se liší
podle typu průkazu OZP, který
vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

Kdo má nárok na vydání
nového průkazu
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP,
ZTP/P), což odpovídá závažnosti
jejich zdravotního postižení.
Nárok na průkaz OZP u těchto
osob trvá po dobu, po kterou
měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit
dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz
OZP trvá pouze po dobu platnosti
průkazu mimořádných výhod.
Zároveň také držitelé platného
průkazu OZP vydaného podle
předpisů účinných do 31. 12.
2013 mají nárok na průkaz OZP.
Nárok na takto vydaný průkaz
OZP trvá po dobu, na kterou jim
ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

Postup při prokazování
nároku na průkaz OZP
Žadatelé musejí vyplnit na pří-

slušném kontaktním pracovišti
ÚP ČR tiskopis s názvem
„Žádost o přechod nároku na
průkaz osoby se zdravotním
postižením“. Formulář lze nalézt
na webových stránkách MPSV
ČR na rozcestníku https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.
ZadostOZP O nový průkaz
musejí lidé požádat nejpozději
do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok.
V Brně se žádost podává na ÚP,
kontaktní pracoviště Mojmírovo
náměstí 10, Brno-Královo Pole.
Úřední hodiny: pondělí a středa
8–12, 13–17, úterý a čtvrtek
8–11.

Co je třeba vzít s sebou
na ÚP ČR
Při podání žádosti o přechod
nároku na průkaz OZP je nutné,
aby si klient s sebou vzal platný
průkaz mimořádných výhod
nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě
přiznal obecní úřad do konce
roku 2011, doporučuje ÚP ČR
vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod.
Pokud jej však držitel nemá, stačí
vlastní průkaz OZP. Dále je třeba
doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v ne-

poslední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je
potřeba prokázat totožnost
občanským průkazem.
Pokud má krajská pobočka ÚP
ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých
klient prokazuje nárok na průkaz
OZP, zahájí správní řízení z moci
úřední o přiznání průkazu OZP,
což znamená, že proběhne nové
posouzení zdravotního stavu
osoby.

Volba symbolu osoby se
zdravotním postižením
Od 1. 1. 2015 mají klienti také
možnost sami si zvolit, zda si přejí
na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby
hluchoslepé anebo osoby plně
nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé
výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti
o přechod nároku na průkaz OZP
na formuláři žádosti.
Na ÚP je čekají dvě cesty. Po
podání žádosti ÚP nechá vyrobit
nový průkaz OZP, který tiskne tiskárna cenin v Praze a poté žadatele vyzve k jeho převzetí. Za
průkaz zaplatí poplatek 30 Kč.

Mgr. Eliška Škrancová,
Poradna Národní rady osob
se zdravotním postižením v Brně

V rámci dobrovolnické celostátní akce Ukliďme Česko brněnští
strážníci sesbírali na půl tuny odpadků. Našli i zbrojní průkaz a jehly
Nejrůznější předměty prošly
rukama strážníků během
sobotního dopoledního úklidu
18. dubna při letošní celostátní
dobrovolnické akci Ukliďme
Česko.
„Třicítka zaměstnanců městské
policie ve svém volném čase
naplnila okolo 80 pytlů nalezenými obaly od potravin, polystyrenem, autosoučástkami, skleněnými i plastovými láhvemi či
kartony a plechovkami. Za zhruba
tři a půl hodiny uklidili strážníci
více než půl tuny odpadu,“ uvedl

mluvčí brněnských strážníků
Bc. Jakub Ghanem.
V okolí radiály v Hradecké ulici zlikvidovali i několik černých skládek, na kterých se povalovaly
televizory a monitory, koberce,
pneumatiky, součásti palubních
desek i kovové traverzy. Objevili
také několik použitých injekčních
stříkaček, které uložili do boxu
na infekční odpad. Mezi nejpřekvapivější nálezy patří zbrojní průkaz, jejž jeden ze strážníků našel
odhozený v křoví.
„Jen na padesátimetrovém úseku
za Tauferovými kolejemi se pova-

lovalo smetí, jímž strážníci naplnili
přes deset pytlů. Vedle těchto pytlů nachystali pro pracovníky svozu i obrazovky, tyče a kabely nalezené na tomtéž místě,“ dodal
Ghanem.
Hned několikrát zažili dobrovolníci
situaci, kdy úklid na svěřeném
úseku dokončili, a než se stihli
stejnou cestou vrátit zpět, řidiči
projíždějících aut na ni znovu
naházeli odpadky.
„Veřejnost k udržování čistoty
nabádáme denně. Káráme
za odhazování nedopalků, obalů
od jídla i pití nebo za nelegální

výlepy a sprejerství. Je správné,
abychom při podobných příležitostech dokázali jít příkladem
a prokázali, že na pořádku v Brně
nám záleží i v soukromém životě,“
podotkl k účasti městské policie
například vedoucí revíru Střed
Radek Hála.
Dobrovolnou aktivitu strážníků
podpořil i ředitel Městské policie
Brno. „Lidem ve svém sloganu
říkáme, že jsme jejich policie. Abychom dané tvrzení naplňovali
ve všech aspektech, musíme být

Pokračování na straně 24
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V rámci dobrovolnické celostátní akce Ukliďme Česko brněnští
strážníci sesbírali na půl tuny odpadků. Našli i zbrojní průkaz a jehly
Pokračování ze strany 23
i společensky odpovědnou insti-

tucí. Proto nakupujeme ekologická vozidla na stlačený zemní plyn,
proto podporujeme dětské domo-

vy a různé neziskové organizace,
a ze stejného důvodu se chceme
zapojit do akce, která nadchla

a motivovala k úklidu stovky lidí,“
uvedl ještě před akcí Bohumil
Šimek.
 (mar)

dTest upozorňuje, na co si dát pozor při změně pojišťovny
Od 1. ledna letošního roku
došlo k některým změnám
týkajícím se zdravotního pojištění. Jde například o povinnosti lékařů zveřejňovat, se kterými zdravotními pojišťovnami
mají uzavřené smlouvy. Případnou změnu pojišťovny je
potřeba nahlásit do konce
června.
Pokud chce někdo změnit pojišťovnu, měl by vědět, podle čeho
se rozhodovat.
„Dvě otázky už vyřešil stát za
občany: jestli se pojistit a za kolik.
Nehledě na to, zda zdravotní pojištění chcete, mít ho musíte.
Platby jsou stanoveny formou
daně, neplatíte tedy podle rizika
a potřeb, ale podle výše příjmu.
Na vašem svobodném rozhodnutí
tak zůstává jen výběr jedné ze
sedmi zdravotních pojišťoven,“
říká Lukáš Zelený, vedoucí práv-

ního oddělení dTestu. I tak se ale
najdou důvody, proč vybírat.
Prvořadé je pokrytí, respektive
síť lékařů, se kterými má daná
zdravotní pojišťovna smlouvu.
„Pokud totiž přijdete za lékařem,
který není smluvním partnerem
vámi zvolené pojišťovny, a necháte se ošetřit, budete muset zaplatit přímo na místě. Výjimku tvoří
jen akutní ošetření. Na dostupnost smluvních zařízení pamatujte, pokud vám někdo nabízí
změnu pojišťovny a argumentuje
pěknými bonusy. Je třeba si uvědomit, o jaké částky jde ve zdravotní péči, kolik korun měsíčně
odvádíte, a nenechat se jednoduše opít službami za několik stokorun ročně,“ upozorňuje Lukáš
Zelený.
Zdravotní pojišťovnu je možné
změnit pouze jednou za rok.
Změna proběhne k 1. lednu
následujícího roku, požádat o ni

je potřeba nejpozději do 30. června probíhajícího roku.
Pro přechod k nové pojišťovně je
nutné vyplnit a podepsat papírovou přihlášku, elektronické formuláře ji nemohou nahradit.
Osoby samostatně výdělečně
činné dokládají také potvrzení
o výši záloh hrazených předchozí
zdravotní pojišťovně.
Osoby, za které platí pojištění
stát, prokazují nárok na zařazení
do příslušné kategorie – například student, penzista a podobně.
Po splnění všech uvedených
povinností klienta nová pojišťovna odhlásí u té minulé a vystaví
novou kartičku pojištěnce. Tu je
nutné nosit vždy při sobě, je to
jediný platný doklad o pojištění.
O změně je potřeba říct svým
lékařům a samozřejmě zaměstnavateli, aby platil na správný
účet.

Smlouvy zdravotních pojišťoven
se zdravotnickými zařízeními
byly do konce minulého roku často těžko k nalezení. Snadno se
tak mohlo stát, že člověk navštívil
lékaře, aniž by věděl, zda má
smlouvu s jeho pojišťovnou, tedy
zda bude, či nebude muset platit
na místě za neakutní ošetření.
„To už je od ledna letošního roku
minulostí a každý si dnes může
na internetu dohledat smlouvy,
jejich zveřejňování je pro zdravotní pojišťovny povinné.
Rovněž lékaři by měli mít v čekárně vývěsku oznamující, se kterými pojišťovnami mají uzavřené
smlouvy. Pokud ji tam nevidíte,
nestyďte se zeptat,“ doporučuje
Lukáš Zelený.



(mar)

Každý cyklista by měl znát základní pravidla provozu
Slunečné počasí každoročně
vyláká do provozu mnoho
vyznavačů cyklistiky. Bohužel
ne všichni respektují zákonem
jasně daná pravidla a často
zbytečně riskují svoje zdraví.
Zcela samozřejmá by před první
cyklovyjížďkou měla být důkladná kontrola brzd, řetězu a dotažení všech šroubů.
Nestačíme-li na takové seřízení
sami, svěříme kolo odbornému
servisu.
Abychom zdárně zdolali všechny
své cesty, není na škodu osvěžit
si alespoň základní pravidla.
Dospělí by měli být důslední
v tom, aby na silnici nepustili
samotné dítě do deseti let, které
se tam smí pohybovat výhradně

v doprovodu osoby, které už bylo
patnáct let.
Všichni cyklisté do osmnácti let
jsou za jízdy povinni použít
ochrannou přilbu. Těm, kteří tuto
věkovou hranici překročili, se její
použití doporučuje.
Cyklista nesmí jezdit bez držení
řídítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy druhé jízdní kolo,
ruční vozík, psa nebo jiné zvíře
a vozit předměty, které by mu
znesnadňovaly řízení jízdního
kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu.
Na jednomístném jízdním kole
není dovoleno jezdit ve dvou.
Pouze když je jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro
přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší
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patnácti let vézt osobu mladší
sedmi let.
V místech, kde je zřízen jízdní
pruh pro cyklisty, stezka pro
cyklisty nebo je na křižovatce se
semafory zřízený pruh pro cyklisty, musí ho osoba na jízdním kole
využít.
Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě
za sebou.
Častým prohřeškem bývá jízda
v sedle kola po přechodu. Zákon
však hovoří jasnou řečí: cyklisté
mohou jízdní kolo přes přechod
pouze vést vedle sebe.
A ještě zmínka k povinné výbavě.
Ta zahrnuje oranžové odrazky na
kolech, červenou zadní odrazku,
přední bílou odrazku, oranžové
odrazky na pedálech a dvě na
sobě nezávislé brzdy.

Za snížené viditelnosti musí na
kole být ještě (vzadu) červené
a (vpředu) bílé světlo.
Odrazky z povinné výbavy může
cyklista nahradit reflexními prvky
na oblečení a obuvi. (Zvonek ani
blatníky do povinné výbavy kola
nepatří).
A ještě varování na závěr: za jízdu po chodníku, po přechodu pro
chodce nebo za chybějící součásti povinné výbavy viníkovi hrozí na místě přestupku až 2 000
korun; ve správním řízení dokonce až 2 500 korun.



Pavel Šoba, MP Brno

Volný čas

Noc literatury začne ráno ve venkovním bazénu na Kraví hoře
Poslední červnovou sobotu,
27. června čeká Brno další Noc
literatury, letos ve znamení vodního básnění.
Potenciální návštěvníky, kterých
je podle organizátorů rok od roku
víc, na plakátech tentokrát namísto sloganu svádí verš vytržený
z bezejmenné básně neznámého
brněnského autora: „bez břehů
Brnem u dna svit“. Zní možná
záhadně, ale napovídá, že poezie
má být jedním z hlavních lákadel
celé slavnosti. Básně především
na celé léto ozdobí dno venkovního bazénu na Kraví hoře. Plavci
si tak budou moci zpestřit trénink
četbou křehkých veršů. Noc literatury začne už v 9.00 hodin ráno
na Kraví hoře. Provoz poetického
bazénu zahájí už v dopoledních
hodinách literární snídaně, štafetový závod brněnských nakladatelů a podvodní autogramiáda ještě neobjeveného básníka z Prahy.

V 16.00 hodin bude na nedaleké
hvězdárně následovat pořad pro
děti Mezi námi hvězdáři, četba ze
stejnojmenné knížky Jarmily
Zobačové, čte Pavel Zatloukal.
Poezie znovu přijde ke slovu
o několik hodin později během
vyhlášení soutěže Brněnská
sedmikráska v Divadle Husa na
provázku. Toto básnické klání má
jako obvykle téma související
s naším městem, soutěžící básníci tentokrát opěvují Brno v noci,
výherce obdrží deset tisíc korun
a šalinkartu k tomu. Poezie opanuje i brněnské podzemí, zde
vystoupí kníže českého undergroundu J. H. Krchovský, na nádvoří Místodržitelského paláce
zaimprovizují „slameři“, básníci
ulice. Prozaičtější duše si ovšem
také přijdou na své, chystají se
čtení a besedy s Pavlem Kohoutem (kavárna Skog), Irenou Douskovou a dalšími spisovateli, jejichž
vyjadřovacím prostředkem jsou

oproti řádkům poezie poněkud
delší útvary. Na nádvoří Domu
pánů z Kunštátu zase oko potěší
a duši pohladí jarmark s knihami,
které už jen tak na knihkupeckých
pultech nejsou k nalezení. Filmoví
nadšenci budou moci na terasách
pod Petrovem sledovat snímek
Pátá loď, který Iveta Grófová natočila se slovenskou autorkou románů Monikou Kompanikovou. „Kon-

certovat se bude také, ale od literatury ani v tomto případě neutečeme. Nástrojů se totiž chopí
zase spisovatelé, například Eva
Turnová, Vratislav Brabenec, anebo Tomáš Přidal,“ vysvětlila dramaturgyně Noci literatury 2015
Michaela Velčková.


(mar)
Foto: David Konečný

Na Měsíc autorského čtení se do Brna sjedou bohemisté z celého světa

Šestnáctý ročník středoevropského festivalu Měsíc autorského čtení se letos zaměří na
ukrajinskou tvorbu.
„Akce, která se narodila v Brně
a už má svou tradici i v Ostravě,
Košicích a Wroclawi, se letos
posouvá na Ukrajinu do Lvova.
Kam jinam, než do města, jehož
historií procházejí dějiny české,
slovenské i polské. Ukrajina je
zároveň čestným hostem letošního ročníku,“ uvedl Pavel Řehořík
z pořádajícího nakladatelství Větrné mlýny. Festival pravidelně startuje 1. července v Brně, odtud se

pak po celý měsíc, den po dni, šíří
do Ostravy, Košic, Lvova a Wroclawi. Celkem se v každém městě
představí šedesát dva současných předních spisovatelů: denně
vždy dva.
V Brně se akce již tradičně koná
v prostorách Divadla Husa na provázku. Od 17.30 hodin bude každý den probíhat Audiovizuální
kabinet, filmy a veřejný poslech
audionahrávek s literární tematikou.
Od 19.00 hodin vystoupí zástupce čestné země, letos Ukrajinec
a od 20.30 hodin Čech, Slovák
nebo Polák.

Hlavní program doplňují doprovodné akce: filmové projekce,
výstavy, koncerty. Akce probíhá
nepřetržitě jedenatřicet dní v pěti
evropských městech v době od
1. července do 4. srpna. „Jde
o summit dvaašedesáti špičkových intelektuálů, kteří na sebe
v rámci pětidenních turné berou
roli ambasadorů své země: vystupují v médiích, před publikem, píší
články, reportáže, šíří své dílo
a myšlenky,“ vysvětlil Řehořík.
Měsíc autorského čtení letos
v Brně 3. července posvětí také
ministři všech zemí, kam až festival sahá. Český ministr kultury
Daniel Herman se mj. i v kultovní
brněnské hospodě U Poutníka
setká se svými protějšky Ivanem
Kirilenkem z Ukrajiny, Małgorzatou Omilanowskou z Polska a Slovákem Markem Maděričem. „Zdá
se, že význam této evropské přehlídky, která se narodila v Brně
jako nadšenecký trucpodnik, už
překročil oblast kultury a rezonuje
v rámci společensko-politického
i ekonomického kontextu všech
zúčastněných zemí,“ dodal Řehořík. V rámci akce opět vznikne
série filmových portrétů, tentokrát
s ukrajinskými autory. Za kamerou

budou stát přední čeští, slovenští
i polští režiséři. Kdo filmy nestihne
zhlédnout v ČT, STV, TVP, anebo
NTU, uvidí je příští rok na další
Noci literatury. „V průběhu července se také nesmíte divit,
pokud v ulicích Brna budete potkávat Japonce, Litevce, Mongoly,
Američany a Číňany, kteří nápadně plynně hovoří česky. V průběhu
festivalu se totiž do Brna přijede
podívat padesátka bohemistů
z celého světa,“ zakončil pořadatel.

(mar)
Foto: David Konečný
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Volný čas

Letošní Ghettofest přinese také pietu v rámci Roku smíření

Čtvrtý ročník festivalu Ghettofest se kromě hudebního
a divadelního programu tentokrát zaměří na tragickou minulost lokality „Bronxu“ a osudy
místních obyvatel.
Festival proběhne první červnový
víkend 5. a 6. června v prostorách
brněnského „Bronxu“. Speciální
tematickou sekcí Ghettofest
Memory se připojí k brněnskému
Roku smíření.
Ghettofest je multikulturní pouliční
festival, který za předchozí tři roky
své existence stihla zaznamenat
nebo navštívit řada obyvatel města Brna. Organizátoři v jeho průběhu usilují o otevření a proměnu
„brněnského Bronxu“ a především o otevření pomyslných ghett
v myslích a představách majoritní
společnosti – vyloučená lokalita
opředená mýty a předsudky se

tak na dva letní dny v roce stává
prostorem setkávání, kreativity
a vzájemného respektu, prostorem bez hranic a ohraničování.
Letošní ročník přitom oproti těm
předchozím přináší několik dramaturgických změn. Program
bude zkoncentrován do dvou dnů
a zaplní ho jména prvorepublikových skladatelů i současných
umělců a performerů, celkově se
pak přiblíží pouličnímu konceptu
a modelu sdíleného sousedství.
Ubude velkých hlučných koncertů
a naopak vzroste význam piety.
Festival se totiž ve speciálním bloku Ghettofest Memory připojil
k Roku smíření a na jeho úvod
zazní dětská opera Brundibár,
původně jedno z vůbec nejčastěji
hraných představení v terezínském ghettu, nyní nastudované
především s romskými dětmi.
„Je to příležitost, jak upozornit na

problém rasismu a sociálního
vylučování, který přesahuje až do
dnešních dnů, a to nejen v lokalitě
brněnského Bronxu,“ komentuje
zařazení opery Kateřina Geislerová, jedna z organizátorek festivalu. V podobném duchu se ponese také koncert připomínající
Pavla Haase, bratra slavného herce Hugo Haase a brněnského
meziválečného skladatele, který
tragicky zahynul v Osvětimi. Měl
by proběhnout přímo v prostorách
jeho rodného domu v Bratislavské
ulici. Jako součást tohoto tematického bloku je naplánována také
komentovaná procházka po stopách deportovaných obyvatel
Cejlu, vedená historikem Michalem Konečným, spoluautorem
publikací Brno nacistické a Brno
stalinistické.
Letošní Ghettofest se ale neobrací jen do minulosti. Jeho součástí

bude také projekt laureátky Ceny
Jindřicha Chalupeckého a brněnské rodačky Kateřiny Šedé
„Zastávka Bronx“. Během celého
roku a půl vznikne série rozhovorů
a proběhne řada komunitních
setkání a výtvarných v interiérech
v plenéru. Výstupem by měl být
tištěný průvodce lokalitou.
Kromě bloku spojeného s pamětí
lokality a vedle iniciativy Kateřiny
Šedé návštěvníky festivalu čeká
také nabitý hudební a divadelní
program, rozšíření gastronomické
nabídky o vegetariánská jídla,
taneční vystoupení, promítání
dokumentu Apoleny Rychlíkové
a Martiny Malinové, diskuse
o budoucnosti parku Hvězdička
mnohá další překvapení. Více na
www.ghettofest.cz.


(mar)
Foto: Jiří Salik Sláma

Ochutnávku řecké kultury nabídne celodenní akce na hradě Veveří
Pátý ročník akce Řecká sobota
na hradě Veveří si klade za cíl
přiblížit návštěvníkům Státního
hradu Veveří jeho historické
vazby na Řecko.
Současně chce také umožnit
i vzájemné mezikulturní setkání
jednotlivců a institucí, které působí na poli řecko-moravských (českých) vztahů.
Pro malé i velké návštěvníky je
v průběhu celého dne 6. června
od 11.00 do 22.00 hodin připraven
bohatý kulturní i historický program s možností ochutnat
i zakoupit vybrané řecké gastronomické speciality. Novinkou
letošního ročníku je vystoupení

nastupující mladé řecké hudební
scény.
Akce Řecká sobota na hradě
Veveří je jedinečná tím, že se zde
prezentují současně všechny
organizace a instituce, které se
v Brně zabývají Řeckem a řeckou
kulturou.
Organizátoři chtějí touto akcí
zprostředkovat veřejnosti zejména kulturní tradice a historické
vazby na Řecko.
Nejen milovníci Řecka se mohou
těšit například na krojované
vystoupení tanečníků Lycea
Řekyň v ČR a souboru Prometheus. Všichni zájemci budou mít
během dne možnost si tance
sami vyzkoušet a to i za doprovo-
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du zkušených lektorů. Pro rodiny
s dětmi budou připraveny tematické atrakce a speciálně upravený program s lektory tanců.
Návštěvníci budou mít také možnost si prohlédnout inovovanou
výstavu „Řekové ve Vídni, v Brně
a na Moravě a jejich příspěvek
k budování Evropy“.
Letošní ročník bude navíc obohacen o vystoupení skupiny Jannis Moras & Band(a) a jako speciální host vystoupí mladá
talentovaná zpěvačka Nikoleta
Spalasová.



(mar)

Volný čas

Na příměstský tábor s Lipkou se mohou vydat i senioři

Léto je pro děti časem prázdnin a táborů. Nejen děti si však
užívají táborových programů,
školské zařízení Lipka a jeho
pracoviště Kamenná letos připravilo dva příměstské tábory
i pro seniory 60+.
Dva tematicky laděné týdny
nabídnou bohatý program
a především režim přizpůsobený
věku seniorů. Na již druhém roč-

níku příměstského tábora Rajská zahrada, který se koná
29. 6.–3. 7. si senioři užijí poznávání zahrady všemi smysly. Každý den se budou věnovat jednomu z pěti smyslů a jeho vlivu
a uplatnění v zahradách. Nebudou chybět ani praktické tipy,
náměty, rady nebo recepty na
pokrmy z jedlých plevelů a jiných
netradičních surovin. Druhý
týden v srpnu (10.–14. 8.) si na

příměstském táboře Živly mezi
řemesly budou moci senioři
vyzkoušet různé rukodělné aktivity inspirované čtyřmi živly, stará řemesla (hrnčířství nebo košíkářství) a především si vyrobí
a s sebou domů odnesou různé
dekorace a drobné dárky pro své
blízké.
Příměstské tábory se konají každý den od 9.00 do 16.00 hodin
v prostorách pracoviště Lipky

Kamenná v Brně na Kamenné 20. V ceně je vždy započítán
veškerý použitý materiál a pravidelná strava. Více informací
o táborech a jak se na ně při hlásit sdělí Pavla Švecová
(tel.: 543 420 825, e-mail:
pavla.svecova@lipka.cz).



(mar)

Lektoři se zdokonalí ve svých schopnostech a získají zpětnou vazbu
Od června 2015 do dubna 2016
pořádá brněnské Centrum pro
rodinu a sociální péči, ve spolupráci se vzdělávací a poradenskou společností Facilita
kurz zaměřený na rozvoj lektorských dovedností.
Kurz je určen všem lektorům dalšího vzdělávání, kteří chtějí zmapovat své aktuální lektorské
dovednosti, získat nezávislou
zpětnou vazbu na tyto dovednosti a zároveň rozvinout lektorské schopnosti prostřednictvím
odborných kurzů. Kurz je rozdělen do tří bloků.
První blok, Škola lektorů, je pro
lektory dalšího vzdělávání, kterým kurz poskytne profesionální
zpětnou vazbu na své dosavadní
lektorské dovednosti. Účastníci
zmapují svůj lektorský potenciál
prostřednictvím moderní diagnostiky Development centra
a skrz sebe zkušenost v rámci

skupinových a individuálních
aktivit různého charakteru se
naučí s ním pracovat. Absolventi
kurzu obdrží návrh individuálního vzdělávacího plánu a závěrečnou zprávu, mapující potenciál účastníků. Druhý blok,
Lektorské dovednosti pro práci
s rodinami, je určen pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům a lektorům pracujícím
s rodinami, mediátorům či facilitátorům. Blok naučí lektory vést
cílovou skupinu ke zvládání
náročných nebo emočně vypjatých situací, jak zvládnout sebe,
jak vyjednávat s dítětem i rodinou, jak zprostředkovat oboustrannou výměnu informací mezi
dvěma stranami. Třetí blok, Lektorské dovednosti pro práci
s pěstouny, je zaměřen na lektory pohybující se v oblasti
náhradní rodinné péče. Díky případovým studiím a modelovým
situacím se lektoři kurzu naučí

znát rozdíly ve výchově dětí,
v přístupu a postoji rodičů
k osobnosti dítěte biologického
a dítěte v pěstounské péči.
Konkrétní termíny kurzů a bližší
informace jsou k dispozici na
www.vs.crsp.cz nebo u koordi-

nátorky Mgr. Veroniky Horehleďové, tel. 731 604 064, e-mail:
veronika.horehledova@crsp.cz.



(mar)
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Volný čas

Centrum léčivých rostlin představí na výstavě jedovaté rostliny

Na jižním úbočí Kraví hory se
nachází veřejnosti méně známá
botanická zahrada Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity
– Centrum léčivých rostlin. Lze
v ní vidět největší živou sbírku
léčivých rostlin u nás a od poloviny června výstavu jedovatých
rostlin.
Ta představí výběr v České republice rostoucích nebezpečných
rostlin, doplněný informačními
panely a ukázkou jejich pěstování
přímo v zahradě. Tato část výstavy probíhá ve spolupráci s Bota-

nickou zahradou hlavního města
Prahy. Cílem činnosti zahrady je
vedle jejího vědeckého poslání
i vzdělávání veřejnosti, včetně
poučení o rizicích spojených
s některými léčivkami.
Výstava proběhne od 18. června
do 5. července, otevřeno bude
denně od 9.00 do 18.00 hodin.
V tomto období mohou návštěvníci také využít drobného prodeje
sazenic a výrobků z léčivek od
partnerů výstavy.
Zahrada o rozloze 0,9 ha vznikla
již v polovině 50. let 20. století
a pěstuje se v ní rostlinný materiál

pro výuku mediků a výzkumné
práce vědců. Je také atraktivním
prostředím pro praktické vyučování studentů všech stupňů škol
i pro poučení veřejnosti.
Centrum se specializuje na pěstování široké škály léčivých rostlin.
Kromě oficiálních léčivek, které
jsou důležité pro farmaceutický
průmysl, se v zahradě nacházejí
rostliny používané v tradičním léčitelství mnoha oblastí světa. Sortiment pěstovaných rostlin však
nezahrnuje pouze rostliny léčivé.
Významnou skupinu tvoří rostliny
toxické, které se v lékařství uplat-

ňovaly v minulosti a v dnešní době
se často stávají předlohou pro
syntézu moderních léčiv.
Zahradu je možné navštívit
i v rámci její pravidelné otevírací
doby od května do září ve všední
dny od 9.00 do 15.00 hodin, každou středu až do 18.00 hodin.
Centrum léčivých rostlin se
nachází na adrese Údolní 74
v blízkosti bazénu na Kraví hoře.
Zahrada je vzdálená asi 150
metrů od konečné zastávky tramvaje číslo 4 na náměstí Míru.

(mar)
Foto: Gabriela Křemenová

Kouzlo farmářských lahůdek odhalí festival Jídlo z blízka

V rámci jubilejního pátého ročníku festivalu Jídlo z blízka
budou od 16. do 26. července
připravena speciální degustační menu z regionálních surovin
za festivalové ceny či kulinářské dílny ve vybraných brněnských restauracích.
Po dva červencové týdny si mohou

zájemci ve vybraných brněnských
podnicích užívat jedinečná tříchodová menu připravená výhradně
z místních ingrediencí od nejlepších regionálních producentů.
V nabídce restaurací budou čerství pstruzi z Moravského krasu,
šťavnaté králičí, jehněčí, vepřové
i hovězí maso z ekofarem na
Valašsku a Vysočině. Nabídku
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doplní i čerstvé bylinky, sezónní
zelenina, borůvky, i sluncem provoněné třešně od Kroměříže či
meruňky z Břeclavska.
Letní festival má také doprovodný
program, na kterém se zájemci
osobně seznámí se sedláky, vinaři, malovýrobci delikates i šéfkuchaři, kteří svoji práci nepřestali
dělat s láskou. Pod jejich dohledem si bude možné vyzkoušet tradiční řemesla, naučit se klasické
recepty nebo ocenit půvab moravských vín. Kdo dosud váhal
s pečením kváskového pečiva

nebo přípravou domácích těstovin, může se tentokrát odvážit.
Děti a ty, kdo mají rádi sladké,
možná nadchne, jak se z několika
málo ingrediencí stane sladce
voňavý babičkovský koláč. Do
Brna také zamíří na velké degustace ve stylu zahradní slavnosti
zástupci předních vinařství jižní
Moravy a první pátek festivalu
bude patřit grilování v samém
centru Brna, na Moravském
náměstí. Seznam restaurací
a více informací zájemci najdou
na www.jidlozblizka.cz.  (mar)

Volný čas

Lužánky pořádají v létě více táborů než minulý rok

Středisko volného času Lužánky připravilo na letní prázdniny
213 akcí a to 176 příměstských
a 49 pobytových táborů a další
aktivity.
Mezi ně patří třítýdenní výtvarné
kurzy pro dospělé, prázdninové
cvičení jógy nebo miniškolka Ma-

ceška, která je určena pro děti 2–5
let. Děti, které zůstávají v Brně si
mohou vybrat z nepřeberné nabídky příměstských táborů, které jsou
nejrůznějšího zaměření. Sportovce zaujme například Tábor pod
lany, kluci si možná vyberou yoyo
soustředění, holky mohou zkusit
orientální tanec. Mladí vědci a hlou-

balové si zahrají na detektivy
v Detektivní kanceláři Linka nebo
si zkusí pokusy a experimenty na
táboře Zázraky přírody. Nadšení
chovatelé jistě uvítají péči o lužánecká zvířátka a zahradníci zjistí,
jak se dá vypěstovat bonsaj.
Kuchaři a kuchařky si mohou zkusit
uvařit speciality španělské kuchyně, cestovatelé se mohou zajet na
skok podívat na karneval v Riu de
Janeiru či si zkusit, jaké to je strávit
Tři dny v Himálajích či se jen zaposlouchat do příběhů starého Izraele.
Pro děti, které mají rády dobrodružství, a nevadí jim odloučení od rodičů, Lužánky připravily 49 pobyto-

vých táborů. Děti mohou vyjet na
filmový, výtvarný, divadelní, sportovní tábor či na jeden z táborů
s tematickým zaměřením. Sci-fi
nadšenci mohou cestovat ve Stroji
času, zažít Návrat do budoucnosti
nebo Vesmírnou expedici. Dobrodruhové se na chvíli mohou stát
Piráty ze středomoří, putovat
s Asterixema a Obelixem a zasednout s Rytíři kulatého stolu. Malé
děti zažijí dobrodružství s myškami
Čmuchalkou a Cupitalkou, se Včelími medvídky nebo s hrdiny Doby
ledové. Více informací o táborech
a přihlášky zájemci najdou na
www.luzanky.cz.
 (mar)
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Kultura

Procházení hudbou nabídne přes dvacet akcí v pěti dnech

„Pečlivě poslouchat je důležitější než rozeznívat,“ říká klasik
soudobé hudby Alvin Lucier
a Filharmonie Brno s tímto mottem zve na již 28. ročník festivalu Expozice nové hudby.
Ta letos od 10. do 14. června
nabídne Procházení hudbou.
Návštěvníci mohou v těchto
dnech poslouchat koncerty, zvukové instalace a performance
i hudební intervence do veřejného
prostoru. S novou hudbou se potkají na místech jako je Besední
dům, Nová radnice, Mendelovo
muzeum, brněnská Praha, Jurkovičova vila, Betlémský kostel,

hotel Avion, Pavilon Y na brněnském výstavišti, ale třeba také
v Denisových sadech, na hradbách nebo v příkopě na Špilberku.
Součástí festivalu budou také
Hudební objekty jako Sedím,
poslouchám (označené židle na
poslechově atraktivních místech)
nebo Slyším, poslouchám (otevřená modulární posluchárna
s nekonečnou hudbou), ale například i dvě výstavy.
Všichni milovníci soudobé experimentální hudby se tak můžou
těšit na pestrou směsici zážitků
tady a teď a na setkávání s hudbou, která vznikla pro konkrétní
místo v konkrétním čase, s hud-

bou, kterou nikdy jindy takto neuslyší. Jako „hudební nástroj“
poslouží například gilotina, jedna
z instalací představí zvuky dvanácti evropských měst, které
autorka nahrála při své cestě
z Krakowa do Benátek nebo bude
možné poslechnout Cameru
obscuru acustiku. Na zahajovacím koncertě zaznějí díla autorů
ze čtyř zemí a vůbec první skladbou festivalu bude Kabeláčova
Symfonie pro smyčce a bicí
nástroje.
„Společnosti se mění a proměňuje
se i její umělecký obraz, soudobá
hudba nám umožňuje reflektovat
společenské i umělecké změny,

ale též jistoty, velké i malé pravdy,
banality i traumata, se kterými
jsme dennodenně konfrontováni,
a to nikoliv přímočarou a snadno
srozumitelnou formou, ale nejvyšší formou abstrakce, která je vlastní právě a pouze lidské kultuře,“
uvedla mluvčí Filharmonie Brno
Lenka Němcová a dodala: „Soudobá hudba by měla být volnou,
svobodnou tvorbou, autorským
jazykem, kterým nám jsou nabízeny abstraktní vize velkých
i malých pravd zhmotněné do zvukových struktur, tvorbou, která hledá svého posluchače, aby mohla
být poslouchána a nikoliv pouze
slyšena.“
 (mar)

Šestý ročník hudebního festivalu Mozartovy děti omladí město Brno

Projekt, který Filharmonie Brno
připravila na měsíc červen, láká
do fantastického světa hudby
děti všech věkových kategorií.
Dává prostor nadaným žákům
základních uměleckých škol
vystoupit na pódiích v centru Brna
před zraky tisíců posluchačů a také
chce pomoci těm nejmenším
v rámci profesionálně vedených
workshopů nalézt své vlastní

hudební schopnosti a cítění, objevit
své vlastní hudební já.
„Mozartovy děti, to je hraní ve
všech podobách, zábava, vzdělávání a hlavně láska k hudbě,“ řekla
mluvčí Filharmonie Brno Lenka
Němcová. Festival nabídne hudební dílny pro děti (1.–5.června), velkolepý koncert duchovní hudby
v katedrále na Petrově (3.června),
koncerty dětských sólistů s Filharmonií Brno v Besedním domě

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Červen 2015

(17.června) i koncerty na náměstí
Svobody (19.–21.června).Vystoupí zde děti z celé jižní Moravy a těšit
se lze na mix hudebních žánrů. Na
rockovou skupinu, cimbálovou
muziku, taneční orchestr, folk, ale
i na klasickou hudbu.
Speciálními koncerty budou Rocking Philharmonic na náměstí Svobody (19.června), kde zazní rockové hity ve filharmonickém kabátě
a Mladí Mozarti s filharmoniky

v Janáčkově divadle (7. června),
kdy se na jednom pódiu sejdou
mladí hudebníci z celé Moravy
s hráči Filharmonie Brno a společně odehrají koncert. „Mozartovy
děti se tak naprosto unikátně stanou přímo členy velkého profesionálního orchestru a spolu se svými
zkušenějšími kolegy zahrají na velké scéně skladby oblíbených klasiků Dvořáka, Čajkovského, Griega
a Brahmse. Vloni jim aplaudovalo
vyprodané divadlo,“ uvedla Němcová a dodala: „Koncerty Mozartových dětí připomínají, kolik talentů a jedinečných tvůrčích osobností
v sobě skrývají útroby brněnských
a jihomoravských základních uměleckých škol a jsou tradičním omlazením brněnské kulturní sezóny.“
Návštěvníci se mohou těšit na největší velikány klasické hudby, jakými jsou Mozart, Dvořák, Gershwin,
Haydn, ale i na odlehčenější repertoár při vystoupeních na náměstí
Svobody.

(mar)

Kultura

Výstava v letohrádku zavede návštěvníky do dob kabaretů a varieté
Kabarety vždy patřily k populárním žánrům odlehčené zábavy. Smyslná erotika, zpěv,
tanec, akrobacie, komika, to
vše bylo jejich nedílnou součástí. Výstava v letohrádku trvá
do 28. června.
Výstava v Letohrádku Mitrovských Kabarety a varieté přibližuje, jak tyto podniky v průběhu
20. století nabývaly na popularitě
a varietní umělci se postupně propracovali až na televizní obrazovky. Nechybí vyzývavé až bláznivé
kostýmy, fotografie tanečnic, akrobatů i liliputů ze začátku století,
plakáty a programy z nejoblíbenějších scén a s nejlepšími umělci, ale především zajímavosti
z podniků jako Moulin Rouge,
Folies Bergère, dále z pražské
Červené sedmy, Kabaretu U Fleků, Varieté Praga a Varieté
Alhambra, z brněnského Fleder

Mouse House či Varieté Rozmarýn. Představeny jsou osobnosti
jako Josephine Baker, která se
stala mezinárodní celebritou
a navštívila i Československo
nebo Mistinguette, která měla nejkrásnější nohy na světě a plná síly
opustila kariéru ve svých
sedmdesáti letech!
Kromě zajímavých a často téměř
neznámých informací čeká na
návštěvníky kolem padesáti
tanečních kostýmů z kabaretů
a Československé televize, které
jsou doplněny i o dobové drobnosti jako dýmka na opium, líčidla,
vějíře, kabelky a péřové přízdoby
kankánových tanečnic.
„Pojem varieté je známý i díky
televiznímu pořadu Televarieté
s dvojicí Dvořák – Bohdalová. Ve
fundusech České televize se
podařilo dohledat nejenom kostýmy baletu Československé televize, ale i večerní róby Jiřiny Boh-

červen 2015
úterý 2. června, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze světa
literatury
středa 3. června, 19.30 hod.
MICHAL SLEZÁK & NOBAND BROTHERS
Trochu JINÝ blues
Hosté: Zdeněk BARTÁK a Honza ADAMČÍK

úterý 16. června, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad hudební kritika
čtvrtek 25. června, 19.30 hod.
FLOAT
Folk-punk. Písně Flogging Molly
Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 4. června, 19.00 hod.
VEČÍREK SOUKROMÉ ŠKOLY MODERNÍHO ZPĚVU
Tentokrát na téma „country a folk“. Zpívají studenti školy
pátek 5. června, 19.30 hod.
THE THOUSAND WAYS A MYŠI
AutRock z Brna a Beskyd + písně pro osamělé deratizátory
středa 10. června, 19.00 hod.
KvOk & DNA
Vokální a capellový dvojboj v podání Kvazi Oktetu a Dej
Nám Akord
čtvrtek 11. června, 18.30 hod.
HUDEBNÍ KURZY EVVIE’S MUSIC LESSONS
Rozlučka se školním rokem studentů EML, těšte se na různá
kytarová seskupení!
pátek 12. června, 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří

KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FT Records – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka

dalové nebo Jaruš z televizní
revue Možná přijde i kouzelník.
Skvěle tak doplňuje varietní kostýmy z dob secese a charlesto-

nových 20. let,“ upřesnil produkční
výstavy Petr Lukas. Otevřeno je
od úterý do neděle od 10.00 do
16.00 hodin.
 (mar)

červen 2015
sobota 6. června, 15.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion – premiéra

pátek 19. června, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

pondělí 8. června, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion

pondělí 22. června, 8.30 a 10.15 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas

úterý 9. června, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
(po představení následuje
v 12.00 hod. divácký seminář)

úterý 23. června, 8.30 a 10.15 hod.
Kašpárek detektivem

středa 10. června, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
čtvrtek 11. června, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion

středa 24. června, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
čtvrtek 25. června, 8.30 a 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
pátek 26. června, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách

pátek 12. června, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Isabelu?
pondělí 15. června, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
úterý 16. června, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
středa 17. června, 9.30 hod.
Drákula
čtvrtek 18. června, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kontakt
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz
www.facebook.com/divadlopolarka
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Inzerce

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
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:OZÌXRYNWQITVSZ¢WRSZÌHSTPRMPM
Mladé vyzrálé BIO LSZÌ^®QEWS z farmy Rudimov
z oblasti Bílých karpat, plemeno Aberden Angus.
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Závozy 1 × za 14 dní.
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Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

T&C DOMOV, s.r.o.

