ČÍSLO 9 | ZÁŘÍ 2021 | ROČNÍK XXX | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

4
4

JAK PEČOVAT
O DŮM A BYT

10

LÉTO V CENTRU
SE I LETOS VYDAŘILO

INFORMACE
K VOLBÁM 2021

28

NOVÁ SEZÓNA
V POLÁRCE

OTEVŘENÁ RADNICE
27. 8. OD 14.00 HODIN

21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
15. 9. 2021 V 16.00 HODIN
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Jak používat podzemní
kontejnery
Na území městské části Brno-střed
najdete deset stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad, tedy papír, plast
a sklo. Jsou instalovány v historickém centru
města a také v lokalitách, kde by volně stojící
kontejnery nebylo možné umístit. Významnou výhodou podzemních kontejnerů je,
že šetří místo, nehyzdí veřejný prostor,
neobtěžují zápachem a přínosem je také
jejich velká kapacita. Musí se však správně
používat. Nejčastějším problémem je, že
vhozová šachta je ucpaná například příliš
velkým kusem kartonu, nebo nesešlápnutou PET lahví. Často se setkáváme také
s tím, že občané odkládají jiný odpad v jejich
blízkosti.
Podzemní kontejnery v městské části
Brno-střed jsou k dispozici na těchto místech: Zelný trh, ulice Veselá, Moravské
náměstí, Malinovského náměstí, Joštova –
Údolní, Obilní trh – Gorkého, Jiráskova –
Veveří, Vaňkovo náměstí, Křídlovická u Ronda a Smetanova – Botanická.

Park Kadetka se otevře lidem
Na začátku května začala revitalizace
brownﬁeldu Kadetka na ulici Žižkova. Zdevastovaný a vyhořelý objekt bývalé vojenské
jídelny na úpatí Kraví hory byl zdemolován,
následovaly terénní úpravy a výsadba zeleně.
Na místě bylo vysázeno téměř čtyřicet nových
stromů, například javorů, ptačích třešní
a habrů a také více než stovka habrových
keřů. Nové pobytové trávníky doplní na tři
stovky narcisů. Návštěvníkům budou sloužit
nové lavičky, stojany na kola, venkovní cvičební prvky, veřejný gril a odpadkové koše.
Práce na parku se chýlí ke konci, zbývá už
jen dopěstování trávníku, apoté bude instalován
mobiliář. Předpokládané otevření parku pro
veřejnost je plánováno na říjen letošního roku.

Podpora obcím
postiženým tornádem
Na mimořádném jednání 7. července
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schválilo poskytnutí ﬁnanční pomoci obcím
na Břeclavsku a Hodonínsku, které zasáhla
živelní pohroma. Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo hlasy všech politických stran a hnutí:
ODS s podporou Svobodných, ANO 2011,
KDU-ČSL, České pirátské strany, Zelených,
Žít Brno a SPD poskytnutí daru v celkové
výši 500 000 korun. Částka byla rozdělena
na pět shodných dílů a byla zaslána na transparentní účty založené obcemi Hrušky,
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice
a Hodonín.

Aukce bytu na ulici
Grmelova
Městská část Brno-střed nabízí k prodeji
byt o velikosti 1+kk v prvním nadzemním
podlaží v domě na ulici Grmelova. K bytu
náleží dřevěná sklepní kóje 5,4 m2 a spoluvlastnický podíl na společných částech
budovy a na pozemku pod bytovým domem.
Prodej bude uskutečněn formou anglické
aukce, která bude zahájena 15. září ve 14.00
hodin. Na místě jsou plánované prohlídky
bytu v termínu 26. srpna a 9. září, vždy
ve 14.00 hodin, je však potřeba se vždy nejpozději 24 hodin předem na prohlídku přihlásit. Všechny potřebné informace včetně
fotodokumentace k bytu najdete na portálu:
aukce.brno-stred.cz.

Hledáme správce
občanského klubu
Úřad městské části Brno-střed přijme
správce občanského klubu, který se nachází
v domě na ulici Křenová 57. Správce zajišťuje
otevírání klubové místnosti se sociálním zázemím nájemci, klub přebírá zpět a zajišťuje
úklid. Nabízíme práci na dohodu podle odpracovaných hodin. Požadujeme spolehlivost
a pečlivost. Práce je vhodná především pro
zájemce v důchodovém věku na přivydělání.
Nástup je možný na přelomu září a října. V případě zájmu se informujte na telefonním čísle
542 526 285.
(kad)



Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2021 | 3

Informace z radnice

LÉTO V CENTRU SE I LETOS VYDAŘILO
Cestou z práce, jen tak o víkendu, cíleně za
konkrétním programem? Ať už vaše cesta
do centra měla jakýkoliv účel, jsme rádi, že
jste jej celé léto plnili svou přítomností a podpořili tak hudebníky a další umělce, kteří se
vás v ulicích a na náměstích snažili zabavit.
Řadu z kulturních akcí, které byly pro
návštěvníky města zdarma, ﬁnančně podpořila i radnice Brno-střed. Kvalitní hudební program na Dominikánském náměstí zajistil
například Bohemia JazzFest. Festival založil
v roce 2005 uznávaný jazzový kytarista Rudy
Linka, který chtěl představit a propagovat
špičkový světový jazz v České republice.
Divadlo, balet, koncerty komorní i velké,
tančírny, to vše jste mohli zažít díky festivalu
UPROSTŘED, který připravila příspěvková
organizace Brna-střed Kávéeska a TIC Brno.
Bez diváků nezůstalo ani letní kino na nádvoří
radnice Brno-střed, které díky spolku Noční
motýl opět nabídlo výbornou dramaturgickou
skladbu programu.
„Věřím, že jste si letní kulturu v centru Brna
letos užili. Lehátkové zóny, které zřídila městská část Brno-střed na Zelném trhu, Dominikánském náměstí, náměstí Svobody, na

Moravském náměstí v parku a také na Pohořelci budete moci využít, pokud to počasí
dovolí, i v průběhu září,“ doplnil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.
K městské části patří také koupaliště na
Kraví hoře. I přes výstavbu wellness centra
v areálu dokázalo potěšit několik desítek tisíc
návštěvníků, které od koupání neodradila ani
neustále měnící se covidová opatření.

Na Kraví hoře městská část Brno-střed
navíc letos investovala i do obnovy amﬁteátru
v areálu koupaliště a podle návštěvnických
ohlasů to byl velmi dobrý nápad. První sezóna
proběhla pod křídly Divadla Bolka Polívky
a navíc se zde našel prostor pro koncerty
známých hudebníků. Diváci ocenili snahu
umělců téměř vždy vyprodaným hledištěm.
(kad)



RADY, JAK PEČOVAT O BYT A DŮM
Městská část Brno-střed navázala spolupráci se spolkem Pro náš dům. Jejím
výsledkem bude metodická a odborná
pomoc nájemníkům v městských domech
tak, aby se dobře zorientovali, jaké povinnosti má městská část jako správce domů,
a naopak, jaké povinnosti jsou jejich.
Spolek Pro náš dům se problematikou bydlení zabývá téměř 20 let. Jeho mottem je:
Moderní, ekonomické, ekologické a bezpečné
bydlení musí být standardem, nikoliv výsadou.
„Už mnoho let pořádáme semináře
s názvem: Jak to dělají jinde, Inspirace pro
váš bytový dům, konference Tepny domu,
Ostrovy života, ale také odborná školení
zaměřená na znalost nových, respektive
aktualizovaných právních a technických
norem, které se vztahují ke správě bytových
domů a práv a povinností nájemníků i majitelů
domů. Zabýváme se opravdu komplexní
podporou bydlení,“ doplnil předseda spolku
Ing. Petr Němec.
Problematika bydlení se dá rozdělit na
problémy technického, ekonomického, legislativního a lidského rázu. Cílem spolupráce
se spolkem je přinášet komplexní informace
pro nájemníky. Dlouholeté zkušenosti měst-

ské části Brno-střed se správou bytových
domů ukazují, že málokdo ví, jaká má práva,
ale také jaké má povinnosti vyplývající z platné legislativy, jako je například nový Občanský zákoník, a že existují na něj navazující
normy a předpisy, které jej doplňují.
„Řada našich techniků a správců bytových
domů se už několik let účastní vzdělávacích
akcí Spolku pro náš dům a vzhledem k tomu,
že jsou pro nás informace a zkušenosti z nich
přínosem, rozhodli jsme se navázat užší spolupráci. Jejím cílem je pomoc našim nájemníkům, abychom společně lépe pečovali
o bytové domy a zamezili zbytečným nedorozuměním, které z významné části vyplývají
z neznalosti. Spolek má za úkol našim nájemníkům radit a pomáhat,“ upřesnil Ing. Ivo
Komárek (ODS), radní Brno-střed, do jehož
gesce patří investice a správa bytových
domů.
V podzimních a zimních číslech zpravodaje
budou vycházet tematické články, které se
budou věnovat jednotlivým problematickým
oblastem bydlení v nájmu. Odpoví na řadu otázek, například: Co řeší nájemník a co řeší vlastník? Má nájemník i jiné povinnosti než platit
nájem? Jak správně větrat v průběhu roku a tím
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minimalizovat náklady na topení, ale i chlazení
bytu? Na kolik stupňů v zimě topit? Jak udržovat
okna, společné prostory? A další.
Pokud máte nějaký dotaz, který souvisí
s bydlením, můžete jej zaslat na e-mailovou
adresu: info@pronasdum.cz. Pracovníci
spolku udělají maximum, aby vám podali co
nejpřesnější odpověď na řešení vašeho
problému. V průběhu podzimu a zimy připravuje spolek také seminář Inspirace pro
váš bytový dům, konferenci Tepny domu
a Ostrovy života. Vyjdou dvě elektronická
čísla zpravodaje a další informace, včetně
instruktážních videí a záznamů ze seminářů
a přednášek z předchozích let, jsou dostupné na www.pronasdum.cz.
„Hlavním přínosem by podle mne měl být
další, nezávislý zdroj informací pro každého,
kdo v městské části Brno-střed bydlí. Za spolek mohu slíbit, že budeme s maximálním úsilím hledat řešení a problémy budeme řešit
nezávislým pohledem. Mezi naše velké pozitivum patří i to, že otevřeně říkáme věci nepříjemné, na druhou stranu doba, po kterou
fungujeme, ukazuje, že tato cesta může patřit
mezi ty správné,“ uzavřel předseda spolku.
(kad)
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ÚSPORY VODY V MĚSTSKÝCH DOMECH

Městská část Brno-střed se dlouhodobě
zabývá možnostmi úspor zdrojů, například
vody v domech, které má ve své správě.
Správa nemovitostí městské části proto
investuje a postupně nechává do svěřených domů instalovat redukční ventily na
vodovodní rozvody.

Redukční ventily upravují vstupní tlak ve
vodovodních rozvodech na požadovanou
hodnotu, čímž pomáhají ochránit domácí spotřebiče před možným rychlejším opotřebením
některých součástí. Pro prevenci ztrát na
vodě si Správa nemovitostí nechala u dodavatele, Brněnských vodáren a kanalizací a.s.,
také zřídit on-line přístup k odečtům patních
domovních vodoměrů.
„On-line odečty nám umožňují zjišťovat
aktuální spotřebu v domě, porovnat ji se spotřebou za předchozí rok, za stejný měsíc minulého roku nebo s dlouhodobým průměrem.
Významně se nám tak zvyšuje šance na rychlé odhalení úniku vody z důvodu možné havárie. Rychlá oprava pak znamená významnou
ﬁnanční úsporu pro nájemce i pro nás,“ upřesnil Ing. Ivo Komárek (ODS), do jehož gesce
správa bytových domů spadá.
Téměř všechny bytové domy jsou také
osazeny poměrovými bytovými měřiči vody
s dálkovým odečtem. Dálkový odečet zvyšuje komfort uživatelů, protože již není nutná
každoroční osobní návštěva technika v bytě.
Současně jsou tyto moderní měřiče bezpečnější, neboť jsou schopny případnou

MALUJEME DOMY
A ZŘIZUJEME POPELÁRNY
Městská část Brno-střed se v poslední době
zaměřuje na řešení odpadového hospodářství v bytových domech, které má ve
správě. V řadě domů dojde také k výmalbě
společných prostor.

poruchu nebo neoprávněnou manipulaci
přes rádio ohlásit.
Podíl na úspoře vody nesou ale i nájemníci
bytů. Mnoho nájemníků bohužel zanedbává
povinnou údržbu zařizovacích předmětů
v bytě, kterou nájemci přímo ukládá zákon
vymezením drobných oprav a údržby. Jejich
zkrácený popis je i součástí každé uzavřené
nájemní smlouvy. Kapajícím kohoutkem
může uniknout až 0,05 metru krychlového
vody denně, protékající nádržkou na toaletě
i 1 metr krychlový za den a při poruše redukčního ventilu u řádně neservisovaného ohřívače či kotle až 20 metrů krychlových za
den. Při aktuální ceně 85,21 korun za 1 metr
krychlový vody lze takto denně vyhodit
z okna dva tisíce korun.
Pokud máte obavu, že je tohle zrovna váš
problém, nebo si s poruchou nevíte rady,
kontaktujte pracovníka Správy nemovitostí
městské části Brno-střed, který má váš
dům na starosti nebo napište na email:
info@brno-stred.cz. Všechny kontaktní údaje
jsou také vždy umístěny na vchodových dveřích všech domů, které má ve správě měst(kad) 
ská část Brno-střed.

MINIÚŘAD
JE TU PRO VÁS

Mnoho domů má odpadové nádoby umístěné přímo za vstupními dveřmi do domu,
což samozřejmě není zdaleka ideální. Je to
dáno zejména tím, že v historickém centru
Brna nelze umísťovat popelnice do předzahrádek a samotné domy nemají v přízemí
prostory určené pro jejich umístění. Pracovníci investičního odboru hledají možnosti,
jak v domě nádoby umístit tak, aby nezatěžovaly vstupní prostory domu. V domech se
proto snaží najít prostor pro vytvoření takzvaných popeláren, další cestou je pak
vytvoření krytého stání pro odpadní nádoby
ve dvorcích. Vždy je však nutné, aby byly
nádoby dostatečně dostupné pro pracovníky svozu odpadu bez nutnosti asistence.
Popelárny už byly nově zřízeny v domech
Koliště 29, Biskupská 3, Kounicova 1, Křenová 18 a na dalších domech se pracuje.
Malování společných prostor domů, které
bude probíhat průběžně až do konce letošního roku, se týká 37 bytových domů ve správě městské části Brno-střed. Sedm domů už
bylo vymalováno, některé včetně nátěru
(kad) 
zábradlí.

Miniúřad je místo, na které se můžete obrátit, pokud si nevíte rady s řešením vaší úřední záležitosti. Pracovnice vám rády poradí
a pomohou.
Kromě služeb Czech POINTu a ověřování
podpisů a listin vám pracovnice ochotně
poradí s řešením nejrůznějších životních
situací, vyplňováním žádostí či formulářů, případně vás nasměrují na správnou instituci,
pokud řešená záležitost nespadá do kompetence našeho úřadu. Díky tomu pak přijdete ke konkrétním úředníkům vybaveni všemi potřebnými dokumenty a minimalizujete
tak svůj čas strávený na úřadě.
Pracoviště Miniúřadu naleznete v přízemí
hlavní budovy Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, za vrátnicí vlevo. Kancelář je otevřena i mimo standardní úřední
hodiny, a to: pondělí a středa 8.00–17.00,
úterý a čtvrtek 8.00–15.00 a pátek 8.00–
12.00 hodin. Pokud si nevíte rady, jaké dokumenty přinést nebo máte konkrétní dotaz či
podnět, můžete se na pracovnice Miniúřadu
obrátit i telefonicky na čísla 542 526 378
a 542 526 379 nebo napsat e-mail na adresu:
miniurad@brno-stred.cz.
Lucie Tribulová
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UŽ ROK S KOLPINGEM

NOVÉ PROGRAMY
PRO DĚTI I SENIORY

Tři tréninkové byty pro 11 klientů spolku
Kolpingovo dílo v loňském roce poskytla
městská část Brno-střed. Po roce spolupráce ji obě strany hodnotí jako úspěšnou
a budou v ní pokračovat.
Spolek má široký záběr činností, spolupráce byla navázána konkrétně v oblasti
poskytování následné péče klientům s duální
diagnózou. Tato sociální služba zajišťuje
doprovázení a podporu v doléčování klientům s duševním onemocněním, kteří se potýkají se závislostí, a pomáhá jim při přechodu
z léčby do běžného a samostatného života.
„Spolek Kolpingovo dílo je pro nás smluvním partnerem, který nám garantuje hrazení
nájemného, dodržování potřebných zásad
řádného užívání bytů a také bezproblémového soužití s ostatními obyvateli domů. Spolupráce už rok funguje k oboustranné spokojenosti, byty jsou užívány řádně a věřím,
že nejbližší okolí o poskytované službě ani
netuší. Proto chceme i nadále s Kolpingovým
dílem spolupracovat,“ uvedl Ing. Ivo Komárek
(ODS), radní městské části Brno-střed, do
jehož gesce spadají investice a správa nemovitostí.

Příspěvková organizace městské části
Brno-střed Kávéeska přesídlila do nových
prostor na ulici Vojtova 7. Vytvořila zde volnočasové centrum, kde bude i nadále připravovat zajímavé programy a aktivity pro
děti i seniory.
Pro celou rodinu jsou aktuálně plánována
také hravá víkendová odpoledne, která
budou zároveň malou ochutnávkou nabízených kroužků, třeba pohybového divadla
nebo Folklórníčku, které děti zaručeně nadchnou. Na své si přijdou i milovníci hudby
a tance. Vojtova chystá hned několik společenských podvečerů u vína včetně písniček
na přání. V programu centra je připraveno
i pravidelné cvičení, například ﬁtness, jóga,
pilates, výtvarné či tvořivé dílny a vzdělávání.
Nebudou chybět přednášky a diskuze na
téma výživa a zdraví, bezpečnost na internetu, domácí hospicová péče nebo důstojné
odcházení. Většina aktivit na Vojtově je podpořena z programu Obec přátelská rodině
a seniorům Ministerstva práce a sociálních
věcí. Nabídka kroužků a aktivit je zveřejněna
na www.kaveeska.cz. Všichni zájemci jsou
(kad) 
srdečně vítáni.

Terapeuti a sociální pracovníci následné
péče klientům poskytují také podporu při hledání a udržení zaměstnání, pomoc při kontaktu s úřady, při vyřizování dluhů, domluvě
splátkových kalendářů, ale také s plánováním
dne a týdne a také v aktivním trávení volného
času.
„Spolupráce se Správou nemovitostí městské části Brno-střed probíhá na velmi dobré
úrovni. V bytech bydlí klienti využívající náš
pobytový program a připravují se tak na
samostatný a řádný život. Bez takového zázemí by byl start do nového života velmi ztížený.
Jsme proto rádi za takovou možnost i za
vstřícný přístup správy nemovitostí,“ doplnila
za tým následné péče Tereza Pelantová.
Zapsaný spolek Kolpingovo dílo ČR se hlásí
k odkazu a myšlenkám německého katolického kněze Adolpha Kolpinga. Centrum Kolpingova díla ČR se nachází ve Žďáře nad
Sázavou. Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi a mládeží, aktivity v sociální oblasti
a vzdělávání, rozvíjení spolkového života
a podpora občanské angažovanosti ve společnosti.
(kad)



CHCEME REGULACI SDÍLENÝCH
DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ V BRNĚ

Koloběžky, kola, a zase koloběžky jsou
v centru města všude kolem nás. Různé
barvy, různé reklamy a jeden shodný znak,
ve většině případů jsou odstaveny na
naprosto nevhodném místě, zavazí lidem
při chůzi, kočárkům, nemluvě o tom, jak
vážnou a nebezpečnou překážkou jsou pro
hendikepované občany. Rada městské části Brno-střed požaduje po městu změnu.

Rada městské části Brno-střed proto na
jednání 21. června schválila požadavek na
regulaci sdílených dopravních prostředků,
zejména koloběžek, kol a skútrů tak, že
budou zpoplatněny částkou za každý jednotlivý prostředek, který je na území města
Brna pronajímán za účelem podnikání. Žádá
Magistrát města Brna o stanovení maximálního počtu sdílených dopravních prostředků
na území městské části Brno-střed a také
o průběžné odstraňování nevhodně odstavených sdílených dopravních prostředků prostřednictvím součinnosti Městské policie Brno
a Brněnských komunikací a.s. Požaduje také,
aby Magistrát města Brna vyznačil nová místa
určená jako parkovací plochy pro tyto prostředky.
„V důsledku prudkého nárůstu jejich množství na území města Brna v posledním roce
dochází v mnohých případech a v mnohých
lokalitách k odstavování velkého množství
těchto prostředků na místech zcela nevhodných, případně nelegálních, například v zeleni, na přirozených i umělých vodících liniích,
na parkovacích stáních, u laviček, na dět-

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2021

ských hřištích a podobně. Navíc zaplňují
i městské cyklostojany, a to zejména provozovatelé v rámci redistribuce prostředků
mezi lokalitami, kde následně znemožňují
odstavování běžných jízdních kol. Stěžují si
nám na ně také ve velkém občané. Jejich
regulaci vidíme jako jedinou cestu ke zjednání nápravy,“ uvedl Mgr. Jan Mandát (ODS),
radní Brno-střed, do jehož gesce doprava
spadá.
Jednání mezi provozovateli sdílených
dopravních prostředků, zástupci Magistrátu
města Brna a městských částí nadále intenzivně pokračují.
Potkáváte špatně zaparkované koloběžky?
Pomozte nám s nápravou. Stejně jako pracovníci radnice můžete na níže uvedené
e-mailové adresy zasílat fotograﬁe nebo
upozornění na nevhodně zaparkované koloběžky s upřesněním místa nálezu. Červené
koloběžky LIME: vaclav.petr@li.me, zelené
koloběžky BOLT: martin.zajic@bolt.eu. Jejich
provozovatelé přislíbili rychlou reakci na upozornění a jejich odstranění.
(kad)
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NA KRAVÍ HORU NOVĚ TAKÉ ZA POEZIÍ

Řekne-li se Brno a umění, vybaví se většině
kulturně založených obyvatel i návštěvníkům třeba Leoš Janáček a vila Tugendhat.
Navíc Brno vždy vynikalo spíš průmyslem,
proto se už mnohem méně ví, že je našemu
městu věnováno překvapivě velké množství básní. A na některé z nich můžete narazit i v ulicích.
Básně jsou většinou věnovány konkrétním
místům, která jejich autory nějak zaujala nebo
je s nimi spojoval osobní zážitek. Někteří básníci věnovali Brnu a jeho místům celou sbírku,
asi nejznámější je Ivan Blatný a jeho Melancholické procházky z roku 1941. Vynechat
bychom neměli ani básníky německé či

německožidovské, kteří po válce takřka vymizeli z naší kulturní paměti.
Nápad zpřístupnit široké veřejnosti tuto často už zapomenutou básnickou tvorbu dostali
v roce 2013 dva členové brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jiří
Trávníček a Michal Fránek a brněnský básník
František Schildberger. Nejprve vznikly webové stránky www.brnopoeticke.cz, které fungují
jako svérázné spojení poezie a zeměpisu.
„Jádro stránek tvoří interaktivní mapa Brna,
kde jsou jednotlivé básně umístěny pomocí
terčíků, které je možné rozkliknout. Každá
báseň je v mapě situována do místa, tedy
ulice, parku a podobně, které popisuje.

V posledních letech jsme začali ve spolupráci
s městskými částmi umisťovat básně přímo
do brněnských exteriérů, na fasády domů či
na samostatné stojany,“ upřesnil Michal Fránek, jeden z autorů projektu.
Po celém Brně se jejich počet už blíží padesátce a seznam míst můžete najít právě na
zmiňovaných webových stránkách. Ve spolupráci s městskou částí Brno-střed se podařilo instalovat básně například na Obilním
trhu, na Žlutém kopci, na Cejlu a na Orlí. Zatím
poslední dvě básně jsou nově na Kraví hoře.
Na první z nich narazí návštěvníci hned při
vstupu do parku od konečné tramvaje. Je od
známého českého básníka Františka Gellnera (1881–1914), který v Brně jako spolupracovník Lidových novin strávil poslední léta svého
předčasně skončeného života.
„Báseň Poslední rytíř si s jemnou ironií
pohrává s názvem Kraví hora. Jak, to už laskaví čtenáři při procházce parkem za poezií
mohou objevit sami. Pokud se jim náš nápad
zalíbí, máme pro ně dobrou zprávu, rádi
bychom pokračovali v umisťování básní do
veřejného prostoru i nadále,“ doplnil Fránek.
(kad)



DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY

Participativní rozpočet do škol se v minulém školním roce poprvé odehrál v rámci
celého města Brna. Navázal tak na tři předchozí ročníky úspěšného projektu městské
části Brno-střed.
Ve školním roce 2020/2021 se do celobrněnského projektu přihlásilo celkem
27 základních škol zřizovaných městem,
v rámci městské části Brno-střed se jich angažovalo osm. Vzhledem k pandemii covid-19
se však průběh projektu ve většině škol odehrával zejména v on-line prostředí.
„Největším záporem byla právě distanční
výuka, která celý projekt mírně komplikovala.
Jednak nebylo možno s žáky jednotlivé
návrhy detailně konzultovat, a také propa-

gace jednotlivých projektů žáků byla těžší,“
popisuje školní koordinátorka Mgr. Tereza
Gregušová ze ZŠ a MŠ Horní. Všem školám
se však i přes ztíženou situaci podařilo proces
zdárně ukončit.
Každá škola získala od Magistrátu města
Brna 35 000 korun na projekty svých žáků.
Za tuto částku si například na ZŠ a MŠ nám.
28. října pořídili počítače do klubu. Na ZŠ
Hroznová zvítězil projekt s názvem Úprava
před jazykovou učebnou, díky němuž bude
prostor před učebnou zútulněný a vybavený
podle přání žáků. Na ZŠ a MŠ Kotlářská zase
uspěl projekt Interaktivita ve škole. Školáci
ze ZŠ a MŠ Horní si odhlasovali sedací soupravy na chodby a kuchyňského robota. ZŠ
a MŠ Antonínská nyní díky projektům žáků
disponuje sportovním vybavením do tělocvičny, novými ubrusy do jídelny a zrcadly
do tříd. Žáci ze ZŠ a MŠ Husova si užijí boulderovou stěnu, branky na dvůr, kuchařskou
soutěž Masterchef a celý 1. stupeň si zajde
do VIDA! centra. Na ZŠ Bakalovo nábřeží si
žáci odhlasovali bezdotykové dávkovače
mýdla, pracovní oděvy do chemie a vodovodní baterie s pohybovým senzorem u jídelny. Mezi vítězné projekty na ZŠ a MŠ Křídlo-

vická patří vybavení na venkovní učení, výbava terasy a – technologická zajímavost – dron
do výuky.
Projekty školáků byly opravdu různorodé
a díky vlastní aktivitě se mohou těšit ze zrealizovaných projektů ve své škole. Všem
zúčastněným školám proto patří velká gratulace za úspěšné dokončení celého procesu
Participativního rozpočtu do škol.
Ing. Linda Seitlerová
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NOVÉ CESTY V LUŽÁNKÁCH

Stávající síť asfaltových cest parku Lužánky je ve velmi špatném technickém stavu,
povrch navíc nesplňuje podmínky historické obnovy památkově chráněného parku. Veřejná zeleň města Brna jako správce parku je proto bude rekonstruovat.
Brněnští radní schválili investiční záměr
na jejich úpravu, investice ve výši 15,75

milionu korun zahrnuje i rekonstrukci vstupu
do parku z ulice Lužánecká, vytvoření
běžeckých pruhů, umístění nových laviček
a výměnu veřejného osvětlení. Zrekonstruováno bude zhruba tisíc metrů doposud
neopravených asfaltových cest uvnitř v parku a v části směrem k ulici Lidická.
Asfalt bude odstraněn a bude nahrazen
stabilizovaným mlatovým povrchem, který
bude lemovaný dvěma řadami žulových
kostek, aby byl shodný s již dříve opravenými cestami. Běžecký pás z umělého
povrchu bude široký 80 centimetrů.
V některých částech parku budou cesty
z původních šesti metrů šířky zúženy na
4,8 metru a zbývající plocha bude zatravněna. Navíc přibude 85 metrů dlouhá nová
dlážděná cesta, kterou si vyšlapali sami
návštěvníci parku. Vstup do parku z ulice
Lužánecká získá nový reprezentativní
vzhled. Bude jej tvořit dlažba sestavená do
tvaru mozaiky. Přibydou také nové lavičky
a vyměněno bude 24 parkových lamp včetně kabelového vedení. Rekonstrukce proběhne v první polovině roku 2022.
(kad)



MULTIFUNKČNÍ HALA
NA VÝSTAVIŠTI
V západní části areálu výstaviště, kde bude
stát nová multifunkční hala, naplno pracují
bagry. Projekt stavby haly získal platné
územní rozhodnutí a stavební povolení.
Město získalo závazný úvěrový příslib na
jednu miliardu korun od Českomoravské
záruční a rozvojové banky. Splatnost je 25 let
od prvního čerpání úvěru. Na výstavbu haly
přispěje i Jihomoravský kraj a město Brno by
rádo získalo dotace od Národní sportovní
agentury a Národního rozvojového fondu.
Jeden z nejdůležitějších brněnských strategických projektů, multifunkční hala, má také
od 19. června letošního roku vydáno platné
územní rozhodnutí a stavební povolení. Bourací práce, které aktuálně probíhají, se dotknou
21 objektů v areálu brněnského výstaviště
a dopravního podniku, jedná se zejména
o sklady, garáže a administrativní budovy.
Nadále pokračují i projekční práce, aktuálně se připravuje dokumentace pro 2. etapu,
která řeší vybudování nové páteřní komunikace, na niž navážou místní komunikace,
chodníky, přístřešky městské hromadné
dopravy a další vybavení. V areálu vznikne
(kad) 
také 1300 parkovacích míst.

REKONSTRUKCE MENDLOVA NÁMĚSTÍ
Rušný dopravní uzel v Brně promění architekti Chybík, Krištof a Palaščák v plnohodnotný veřejný prostor se stromy a bezbariérovými zastávkami.
Mendlovo náměstí je jedním z nejvytíženějších uzlů hromadné dopravy v Brně. Jeho
podobu v příštím roce promění například červeně dlážděný kruh, který navazuje na barvu

cihel klášterních zdí augustiniánského kláštera, kde Johann Gregor Mendel objevil
genetické principy, a také na sousední gotickou baziliku Nanebevzetí Panny Marie.
Odkaz na vědeckou práci J. G. Mendela
bude v nové podobě náměstí patrný i díky
speciálně vyšlechtěným druhům stromů, které jsou vhodné do městského prostředí. Stro-

my navíc pomocí chytrého kořenového systému zadrží větší množství vody, poskytnou
stín a stanou se novými zelenými plícemi
v centru Starého Brna. Změnou projde také
dopravní řešení na náměstí, jehož součástí
je vybudování nových výrazně přehlednějších bezbariérových zastávek.
„Chceme z Mendlova náměstí vytvořit
funkční veřejný prostor. Zastávky upravíme
tak, že uprostřed vznikne prostranství pro
odpočinek i kulturu, nemělo by sloužit pouze
jako dopravní uzel. Mendlovo náměstí by
mělo být důstojné, reprezentativní a přívětivé
k lidem,“ upřesnil architekt Michal Palaščák.
Mendlovo náměstí bude centrem oslav
200 let od narození významného zakladatele genetiky, rekonstrukce by se proto měla
stihnout do konce léta 2022. Předpokládaná
hodnota investice města je 155 milionů korun.
Na modernizaci se studiem Chybik+Kristof
spolupracuje studio dílna Michala Palaščáka,
které bude v revitalizaci pokračovat, dopravní
inženýři z firmy PK Ossendorf, zahradní architekt Zdeněk Sendler a Kancelář architekta
města Brna.
(kad) 
Vizualizace: ateliér Chybik+Kristof
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NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ VZNIKNE PODLE
NÁVRHU NIZOZEMSKÝCH ARCHITEKTŮ

Je rozhodnuto, mezinárodní soutěž na
nové brněnské hlavní nádraží vyhrál ateliér
Benthem Crouwel Architects. Podle návrhu
se budova stane novou branou do města
a pozitivním impulzem pro vznikající čtvrť
Trnitá na nábřeží Svratky. Brňané získají
moderní přestupní uzel a záruku dalšího
rozvoje železniční dopravy. Kancelář architekta města Brna vystaví jako organizátor
soutěže všechny návrhy – včetně velkého
modelu nové čtvrti – v Křížové chodbě
Nové radnice na konci září.
Oceňovaná nádraží v nizozemském Rotterdamu, Amsterdamu nebo Haagu, ty všechny
spojuje autorské jméno ateliéru Benthem
Crouwel Architects. „Autoři vítězného návrhu
budou dohlížet na kvalitní zpracování projektové dokumentace nové budovy. Budou zárukou toho, že po dokončení bude nové nádraží
nejen chloubou jižní Moravy, ale také místem,
které budou cestující využívat opravdu rádi.
Stávající předpoklad dokončení nové budovy
hlavního nádraží směřuje do roků 2032 až
2035,“ říká náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb ze
Správy železnic.

chránit jen před deštěm i prudkým sluncem,
ale zároveň bude nádraží zásobovat solární
energií. Pozornost je zaměřena také na dešťovou vodu dopadající na nové budovy –
bude ukládána, zadržována a využívána.
„Vítězný návrh v sobě podle poroty kombinuje odkaz na historické veřejné budovy
s moderním přestupním uzlem a kvalitním
veřejným prostranstvím. Klade důraz na
brněnského genia loci i pečlivé posouzení
praktického fungování nové budovy nádraží
i jejího okolí,“ doplňuje městský architekt
Michal Sedláček, který zároveň v odborné
porotě zasedal. „Je to velmi zkušený tým,
který se na všechny aspekty dívá profesionálně a návrh skládá jako celek,“ dodává
k vítěznému ateliéru předseda poroty Petr
Hlaváček.
Mezinárodní soutěž na nové brněnské
hlavní nádraží byla vyhlášena v srpnu 2020
a odborná porota, ve které zasedla architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Peter Gero,
o vítězných návrzích rozhodla na dvouden-

ním zasedání na začátku července 2021. Šlo
o největší architektonickou soutěž v historii
Česka. Do první fáze se zapojilo dvanáct
týmů, mezi nimi autoři nádraží ve Vídni, Berlíně, Rotterdamu nebo Londýně. Čtyři návrhy
byly vybrány do druhé fáze, kde je účastníci
dopracovali do větší podrobnosti. Organizátorem soutěže byla Kancelář architekta města
Brna a společnými zadavateli město Brno se
Správou železnic.

 29. září představí v kině Scala čtyři vítězné
týmy své soutěžní návrhy.

 30. září proběhne na Nové radnici vernisáž
výstavy za účasti vítězných týmů.

 Od 30. září do 29. října si budete moci prohlédnout soutěžní návrhy z obou fází soutěže na výstavě v Křížové chodbě Nové
radnice. Představen bude také velký
model nové čtvrti Trnitá včetně vloženého
modelu vítězného návrhu hlavního nádraží.
Ondřej Puczok 
Vizualizace: Benthem Crouwel
International B.V.

Plynulé začlenění do městské sítě a obohacení veřejného života nové čtvrti Trnitá,
snadné využití s vynikajícími možnostmi přestupu mezi vlakovou, autobusovou i městskou hromadnou dopravou a reprezentativní
budova, která posiluje identitu města Brna.
Komfort pro pěší i cyklisty, cestující i nové
sousedy nádražní budovy. A podle vítězů
mezinárodní soutěže i připravenost na nové
výzvy. Elegantní kopule totiž nebude cestující
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Informujeme

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VOLBÁM 2021
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se konají:
 v pátek 8. října 2021 od 14.00
do 22.00 hodin a
 v sobotu 9. října 2021 od 8.00
do 14.00 hodin.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se řídí zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Právo volit
Právo volit do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky má státní
občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému pobytu
v městské části Brno-střed, má vystaven
voličský průkaz nebo je zapsán ve zvláštním seznamu voličů pro městskou část
Brno-střed.
Překážky výkonu volebního práva:

 Osobně v kanceláři č. 15 nebo na Miniúřadu Úřadu městské části Brno-střed,
Dominikánská 624/2, Brno, žádost musí
být doručena nejpozději do 1. října 2021
16.00 hodin.
Úřad městské části Brno-střed vydá voličský průkaz nejdříve 15 dní před konáním
voleb, tedy 23. září 2021. O voličský průkaz
si můžete zažádat dopředu a nechat si ho
následně zaslat na vámi udanou adresu nebo
si ho vyzvednout osobně.
Informace a postup k získání hlasovacích
lístků a úřední obálky
Získání hlasovacích lístků pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky:
 Hlasovací lístky budou doručeny do schránek do 5. října 2021, budou také k dispozici
na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2.
 Volič si může hlasovací lístky vyzvednout
ve Volebním štábu Úřadu městské části
Brno-střed, nejdříve však od 29. září 2021.
 Volič si může hlasovací lístky vyzvednout
ve volební místnosti ve dny hlasování.

 omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva,

 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
Seznamy voličů
Každý občan si může zkontrolovat do
6. října 2021 do 16.00 hodin na Úřadě městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor
informatiky od 8.00 hodin, a to v pondělí a ve
středu do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek do
14.00 hodin a v pátek do 13.00 hodin, zda je
zapsán ve stálém nebo zvláštním seznamu
voličů. Je třeba předložit občanský průkaz
nebo cestovní pas.
Voličské průkazy
Volič s trvalým nebo přechodným pobytem
na území městské části Brno-střed může
o voličský průkaz požádat ode dne vyhlášení
voleb:
 Zasláním žádosti pomocí datové schránky
(ID datové schránky: qykbwe7), žádost
musí být doručena nejpozději do 1. října
2021 16.00 hodin.
 Zasláním písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem (Úřad městské části
Brno-střed, Odbor právní a organizační,
Dominikánská 624/2, 601 69 Brno), žádost
musí být doručena nejpozději do 1. října
2021 16.00 hodin.

Hlasování mimo
volební místnost
Hlasování z místa trvalého pobytu
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské
části a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva
členy s přenosnou volební schránkou,
úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.
Hlasování v nemocnici nebo obdobném
zařízení
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném
ústavu a zařízení může oprávněný volič uplatnit své aktivní volební právo pouze v případě,
že má vystavený voličský průkaz, má trvalý
pobyt v okrsku, do nějž náleží i zařízení, ve
kterém je hospitalizován nebo je zapsán ve
zvláštním seznamu. Hlasovací lístky i úřední
obálku mu vydá okrsková volební komise
před hlasováním.
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1. zasedání okrskových volebních komisí
a školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů
1. zasedání OVK se koná ve čtvrtek 16. září
2021 pro OVK č. 23001-23040 a v pátek
17. září 2021 pro OVK č. 23041-23070 v sále
společenského centra Úřadu městské části
Brno-střed, Dominikánská 2.
Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů se koná v úterý 21. září 2021 v sále
společenského centra Úřadu městské části
Brno-střed, Dominikánská 2.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid-19
Zvláštní způsoby hlasování se použijí,
bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav
vyhlášený alespoň pro část území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením
onemocnění covid-19. Všeobecné informace ke způsobu hlasovaní v takovémto
případě naleznete na www.mvcr.cz
v sekci volby. Konkrétní informace naleznete na stránkách Jihomoravského kraje
www.jmk.cz nebo nás můžete kontaktovat
na níže uvedených kontaktech a my vás
navedeme.

Obecné informace a kontakty
Volební štáb městské části Brno-střed
pro volby do Poslanecké sněmovny je
umístěn v budově Úřadu městské části
Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69
Brno, přízemí, od vrátnice vlevo, kancelář
č. 15. Pro osobní návštěvu využijte úřední
hodiny:
 pondělí a středa 8.00–17.00 hodin,
 úterý a čtvrtek 8.00–14.00 hodin,
 pátek 8.00–13.00 hodin.
Případné dotazy zodpovíme a informace, které jste zde nenalezli, rádi poskytneme telefonicky nebo písemně:
 Ing. Linha Alois, tel.: 542 526 339,
e-mail: alois.linha@brno-stred.cz,
 Linhová Libuše, tel.: 542 526 375,
e-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz.
Více informací najdete také na
www.mvcr.cz v sekci volby a na stránkách Úřadu městské části Brno-střed
www.brno-stred.cz v sekci volby.

(kad)



Názory zastupitelů

BETÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN
Tak co? Bylo vám v létě
v Brně horko? Více zeleně
by bodlo, že?
Možnost mít v budoucnu
Žlutý kopec více zelený, než
šedý však na červnovém
zastupitelstvu Brna-střed
odmítli zastupitelé (nepřekvapivě) zejména
za ODS a ANO. S kolegyní Jasnou Flamikovou jsme tam předložili návrh na budoucí rozšíření stávajícího parku u Vaňkova náměstí.
Pro městskou část coby zadavatele se totiž
dokončovala důležitá územní studie Žlutý
kopec za 780 tis. Kč bez DPH ‒ dle její podoby
bude pak vypadat i celá rozsáhlá lokalita.
Studie navrhuje k Vaňkovu náměstí výstavbu
pěti soukromých rodinných domů s výškou až
10 metrů a trvalou uliční komunikaci s obratištěm. Dle nás by však bylo nejlepší, aby toto
území jednak zůstalo ve vlastnictví města Brna
a jednak sloužilo bez plotů nám všem, a to nejlépe jako rozšíření stávajícího parku Helgoland.
V okolí se žádný jiný veřejný park nevyskytuje
a sem by navíc šlo umístit další vyhlídkový bod
nebo posezení, stejně jako herní prvky pro

děti, když místní pidihřiště už nedostačuje.
Kompenzovala by se tím i plocha, o kterou parčík přijde kvůli plánovanému rozšíření Masarykova onkologického ústavu (nový hlavní
vstup), a naopak jeho pacientům či návštěvníkům každá zelená plocha jejich pobyt zpříjemní. Samospráva si zároveň zachová vliv na ozelenění lokality (což u soukromých parcel
nemůže, nevěřte líbivým vizualizacím se všudypřítomnými stromy!). Last but not least: zeleň
má pozitivní klimatický účinek a obecně kladný
vliv na člověka a jeho psychiku.
Zpracovatelé ÚS mají naopak za to, že těch
pět soukromých domů je zcela nezbytných,
protože mají „městotvornou“ funkci a je třeba,
aby „zůstala zachována celistvost a intimita“
stávajícího parku. Dle nás ovšem pět domů
a 100 m silnice krajské metropoli na městotvornosti nic nepřidají. Další zástavbou se
park naopak ocitne v ještě větším stavebním
a dopravním sevření. To, že rozšíření parku
má pro obyvatele Brna-střed větší prospěch
a význam nežli pět soukromých rodinných
domů, si bohužel nemysleli zastupitelé za
ODS (včetně primátorky Vaňkové), ANO, SPD

i někteří z KDU (mj. místostarostka Dumbrovská) a dokonce Žít Brno, a návrh nepodpořili.
Vzpomeňte si na to, až budete za rok stát
u volebních uren, nebo za pár let, až místo
do osvěžujícího parku budete v horku zpocení hledět do cizího vysokého plotu.
Hlasování mělo i dvě malé pikantnosti. Rozšíření nepodpořili zastupitelé za SPD (dokonce
zástavbu obhajovali). Když si vezmete název
jejich strany, zarazí, že jim vůbec nevadilo, že
jak v předcházející architektonické soutěži,
tak ani při vyhotovování studie nebyla veřejnost zapojena a přímá demokracie dostala na
frak. Příslušným místostarostou pro životní prostředí je Martin Landa (za ANO). Při jeho gesci
byste asi čekali, že se bude za zeleň bít hlava
nehlava, ale ouha: ani on park nepodpořil.
Podobně macešská k přírodě (ale i lidem) je
také další novinka: návrh na zástavbu nám.
Míru od L. Františáka takový buzerplacový
paskvil neměl ani spatřit papír, natož aby se
někdy i postavil. Ale to už je na jiné (smutné)
JUDr. Michal Závodský
povídání.
zastupitel MČ Brno-střed
za stranu Zelených 

DĚTI BY MĚLY SPORTOVAT
V polovině června Basketbalový klub SKOKANI Brno,
z. s., pořádal na náměstí
Svobody první ročník ojedinělé basketbalové exhibice
pořádané pro děti brněnských základních škol.
Holky i kluci měli mezi sebou možnost
v několika zápasech porovnat své dovednosti získané ať už v basketbalových přípravkách při základních školách nebo na trénincích ve svém domovském sportovním
klubu. Děti tak mohly zažít neopakovatelnou
atmosféru a po dlouhých měsících, kdy
nemohly společně hrát, jim byla tahle událost
velkým zadostiučiněním. Všichni, včetně rodičů, trenérů, diváků i mě, si akci skvěle užili.
Nechyběla ani účast basketbalových
legend a různé soutěže pro veřejnost. Nutno
dodat, že akci pomohlo a výrazně podpořilo
i příjemné letní počasí. A kdo ví, a já v to pevně
věřím, že se třeba náměstím mihlo dítko, které
basket zaujal natolik, že se časem vypracuje
třeba až do nejvyšší basketbalové ligy. Na
druhou stranu si ve sportu nejen já cením

pořekadla: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se.“ A to je důležité i pro malé sportovce. Mít
radost z pohybu, ze hry, být spokojení
a s kamarády si sport užívat. První ročník exhibice v centru města ﬁnančně podpořila
i městská část Brno-střed a já věřím, že to
není zdaleka poslední podpora dětskému
sportu. Pokud byste měli zájem zapojit své
dítko do basketbalového týmu SKOKANI

Brno, podívejte se na www.bkskonani.cz, kde
najdete všechny potřebné informace, nebo
kontaktujte Petra Švrlingu, tel.: 724 689 012,
e-mail: petr.svrlinga@bkskokani.cz. Těším se
příští rok na náměstí Svobody u sportu na
viděnou.
Ing. Martin Schwab
zastupitel MČ Brno-střed
za ANO 2011 

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PODĚKOVÁNÍ ZA BENEFIČNÍ KONCERT
MORAVA MORAVĚ
Vzhledem k živelní katastrofě, která postihla jižní
Moravu, a také proto, že
jsem se sama v místech
silně postižených tornádem narodila a prožila
tam svoje dětství, rozhodla jsem se iniciovat benefiční koncert.
Koncert s názvem MORAVA MORAVĚ se
konal 27. července v prostorách Biskupského dvora v Brně pod záštitou primátorky
statutárního města Brna Markéty Vaňkové.
Divákům zahrály dvě výrazné moravské
rockové kapely – ostravský Limetal a brněnské Futurum.

Akci jsem pořádala ve spolupráci se Studiem Špilberk Production s.r.o. zastoupeným Emilem Kopřivou. Poté, co jsme se
podrobně seznámili se situací v tornádem
postižené oblasti, rozhodli jsme se věnovat
výtěžek z této akce 27 000 Kč ve prospěch
zničeného domova pro seniory S-centrum
Hodonín. Dalšími z našich sponzorů byly
Lesy města Brna, které poskytly věcný dar
v hodnotě 50 000 Kč ve formě sazenic stromů a nového mobiliáře přilehlého parku.
Tento dar předal předseda představenstva
akciové společnosti Lesů města Brna Ludvík
Kadlec řediteli domova seniorů Václavu
Poláchovi formou dárkového poukazu.
Výsadba stromů a obnova parku proběhne

na jaře příštího roku. Jsem opravdu ráda,
že se námi organizovaná akce vydařila,
a proto mi dovolte ještě vyslovit poděkování
všem sponzorům, dárcům, primátorce města Brna Markétě Vaňkové za záštitu, starostovi městské části Brna-střed Vojtěchu Menclovi za podporu a především zástupcům
akciových společností Lesy města Brna
a zástupcům akciové společnosti Teplárny
Brno, bez kterých by bylo velmi obtížné akci
realizovat. Ze srdce děkuji i za všechny ty,
kteří teď musejí následkem živelní katastrofy
strádat.
Karen Kylbergerová,
zastupitelka MČ Brno-střed
za SPD 

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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BYDLENÍ V BRNĚ
A NESPRAVEDLNOST
Se zájmem jsem si přečetl článek v posledním Zpravodaji naší MČ z textového editoru
zastupitele Mgr. Davida Oplatka – Investiční
garsonky bydlení ve středu Brna nevyřeší.
(s. 12, č. 7/8 – 2021). S řadou tam prezentovaných názorů souhlasím, oceňuji, že diskuzi
o bydlení v naší MČ (i statutárním městě) vede
mj. i neuvolněný opoziční zastupitel, který
svou práci na radnici vykonává „po večerech“,
tedy za pár korun vedle svého hlavního
občanského zaměstnání. Dovolím si k zásadnímu tématu bydlení přidat stručně jeden
návrh k další diskuzi. Určitě by stálo za úvahu,
zda by statutární město Brno (a naše MČ)
nemělo apelovat na občany, kteří v minulých
cca dvaceti letech odkoupili za nevídaně nízké ceny tzv. „obecní byty“.
Bylo by správné a etické, kdyby našemu
městu tento rozdíl (alespoň zčásti) uhradili,
v součtu (za celé město Brno) jde o miliardy
korun. Nalejme si čistého sojového latté,
pokud někdo zaplatí za obecní byt např.
třetinovou cenu, tak ty dvě zbývající třetiny

KOSATCE NA
ŠPILBERKU

za něj zaplatili ostatní „neprivilegovaní“ spoluobčané. Přirozeně by musely být spravedlivě odečteny skutečné náklady na
opravy, které tito občané do nemovitostí
vložili. Rovněž by šlo uvažovat o splátkovém
kalendáři, či že by si rozdíl mohli v krajním
případě odpracovat v rámci veřejně – prospěšných prací. Je dlouhodobým veřejným
tajemstvím, že zde došlo k obrovské
nespravedlnosti, že část občanů (včetně
těch z rádoby nejvyšších vrstev) de facto
dostala od města několika milionové dary
a ostatní nikoliv. Paradoxně zde leckdy
střední a nižší brněnská třída „dotovala“
zámožnější spoluobčany. Jde o dlouhodobý
etický problém, který by neměl určitě zapadnout, a měla by o něm být vedena vážná
diskuze. Ostatně, jak zmiňuje ve svém článku i zastupitel D. Oplatek samospráva na
úseku bydlení hraje významnou roli, tu
ovšem nemůže zákonitě hrát bez peněz,
o které v minulosti bohužel přišla.
Petr Kolman



Posílám vám foto paní, která v parku pod
hradem Špilberkem na jižní straně sází kosatce. Již jich tam je mnoho, tak jsme ji u posledních kvetoucích vyfotografovali. Záběr je aktuální. Paní má 76 let a kosatce vysazuje již pět
let. Má malou zahrádku a tam je pěstuje. Když
se jí rozmnoží, tak je přesadí do parku. Jsou
tam modré, žluté a bordó. Ty žluté a bordó
kvetou později a tak jsme je ještě stihli vyfotografovat i s paní Bc. Věrou Totuškovou. Třeba to bude inspirovat i jiné občany.
Karel Liška

Tato rubrika obsahuje názory občanů, které nejsou redakčně upravovány a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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Historie

HISTORIE ZASE TROCHU JINAK
Rubrika Historie je mezi čtenáři zpravodaje
dlouhodobě velmi oblíbená. Historika
Michala Doležela v její tvorbě nyní vystřídá
významná brněnská spisovatelka a historička Milena Flodrová.
Společně s Michalem Doleželem jsme se
podívali do nejhlubší historie osídlení na území
dnešního Brna, seznámili se s příběhy brněnských pamětníků klíčových momentů 20. století,
které byly zaznamenány v rámci projektu Paměť
národa, a začetli se do historie domů a areálů
v naší městské části. Panu Doleželovi děkujeme
za bezmála 50 velmi zajímavých článků.
Nově pro vás bude rubriku Historie naplňovat významná brněnská publicistka a historička Milena Flodrová. I když ji zajisté velká
část Brňanů zná, dovolíme si ji krátce představit. Paní Flodrová v letech 1953–1958
vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně. V letech 1958–1991 pak
pracovala v oddělení archeologie a historie
Muzea města Brna na Špilberku.

O brněnském místopisu, historii, osobnostech a památkách publikovala řadu knih
a odborných článků, výsledky svých výzkumů shrnula například v knihách o dějinách
a názvosloví brněnských ulic či o brněnských hřbitovech: 100 let v Brně, Brněnské
hřbitovy, Brno v proměnách času, Pamětní
desky a pomníky v Brně a dalších. Největší
popularitu si bezesporu zasloužila přednáškovou činností, od šedesátých let doposud
uspořádala stovky veřejných přednášek,
rozhlasových a také televizních besed věnovaných dějinám Brna. Stála také u zrodu
Internetové encyklopedie města Brna. Za
svou odbornou práci věnovanou našemu
městu jí byla v roce 2000 udělena Cena
města Brna a v roce 2006 Cena Jihomoravského kraje.
Milena Flodrová nám v sérii článků představí zajímavosti o názvosloví brněnských
ulic, nastíní hlubší historii několika domů na
náměstí Svobody a provede nás také místy,

kudy chodil a kde v Brně bydlel student
(kad) 
Tomáš Masaryk.
Foto: M. Schmerková, MMB

HRAVÉ NÁZVOSLOVÍ BRNĚNSKÝCH ULIC
Asi není všeobecně známo, že je jen jedna
jediná ulice v Brně, z dnes už více než 1670
brněnských ulic, která si podržela své jméno od raného středověku dodnes.
Tou ulicí, která navíc leží přímo v srdci Brna,
je Zámečnická, latinsky platea Seratores. Už
od 14. století v ní totiž sídlili zámečníci, jimž
se latinsky říkalo seratores nebo tornatores,
německy pak Schlosser. Tento název si udržela až do 17. století, kdy už latinské názvy
pro ulici – platea zanikly. Od 23. září 1839 se
jí sice občas říkalo také Drechslergasse, tedy
spíše Soustružnická, ale i to ve smyslu onoho
zámečnictví. Od 20. prosince 1918 však oficiálně zůstala už jen Schlossergasse –
Zámečnická, a to až do 10. května 1945. Od
té doby už je to jen Zámečnická a snad se
už název ani měnit nebude muset.
Jejím přesným opakem je Masarykova,
neméně známá to ulice ve středu města, která
názvů naopak za dobu své existence vystřídala
víc než dost. Ve 14. století se totiž dělila na ulice

dvě. Její část od dnešního náměstí Svobody
po Františkánskou nesla název: platea Sellatores, tedy Sedlářská podle tam sídlících sedlářů a výrobců koženého zboží, a odtamtud až
k tehdejší Židovské bráně, jež stála naproti
dnešnímu nádraží, to byla platea Judeorum
nebo též platea Ephippiaris, tedy Židovská,
protože byla jakýmsi vstupem do samostatné
brněnské Židovské čtvrti. V 15. století se do ní
počítal ještě i takzvaný Judenplatz, neboli
Židovský plácek, při dnešní křižovatce ulice
Masarykovy s ulicí Josefskou. Ten však byl
v 17. století přejmenován na Judentorgasse –

U Židovské brány a v 18. století se poté vše
ustálilo na názvu ulice Sattlergasse–Judengasse, neboli Sedlářská–Židovská.
Ne ovšem nadlouho, už 11. září 1836 byla ona
část Judengasse–Židovská přejmenována,
a to právě při slavnostní návštěvě Brna rakouským císařem Ferdinandem V. Dobrotivým, který
byl také posledním korunovaným králem českým, a to jeho jménem na Ferdinandsgasse–
Ferdinandova. Až do 23. září 1839 tak celá ulice
nesla název Sattlergasse–Ferdinandsgasse,
neboli Sedlářská–Fedinandova.
Pokračování na straně 14
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Od onoho dne už to byla od náměstí Svobody
jen Ferdinandsgasse–Ferdinandova, k níž bylo
14. září 1905 připojeno i takzvané Nádražní
náměstí–Bahnhofplatz, po zboření oné staré
Židovské brány. V této podobě zůstal název ulice až do vzniku ČSR a od 30. prosince 1918 byla
ulice pojmenována po prvním prezidentovi T. G.
Masarykovi Masarykova, pro německé obyvatelstvo Brna pak Masarykstrasse.
Ovšem jenom do roku 1939, kdy Masaryk
musel ustoupit nacistickému pohlaváru Hermanu Göringovi a až do 10. května 1945 to
byla tedy Hermann-Göring-Strasse, česky
třída Hermanna Göringa. Ne dosti na tom!
Tento název byl, pochopitelně, odstraněn
hned 10. května 1945 a ulice vrácena
prezidentu jako Masarykova. Bohužel však
jen do 20. dubna 1955. Tehdy se ulice stala
třídou Vítězství, ovšem jen do 14. listopadu
1968, kdy jí byl, a to na pouhé dva roky, vrácen název Masarykova. Od 19. února 1970
jej však nahradil opět název třída Vítězství
a teprve od 14. prosince 1989 má a snad
také nadále už mít bude název Masarykova.

Kolikrát za dobu své existence tato ulice svůj
název vlastně vystřídala? Počítáno zběžně,
mělo by to být patnáctkrát.
Nicméně některé ulice, které se také
nacházejí ve středu města Brna, se naopak
ve středověku jmenovaly zcela jinak a zdánlivě i jaksi tajemně. Stalo se to patrně tím, že
se jejich původnímu cizímu pojmenování jaksi
nerozumělo. K tomu je třeba dodat vysvětlení:
Brno, jak známo, vzniklo vlastně tím, že se na
přelomu 12. a 13. století na jeho území v Brněnské kotlině začali usazovat v sousedství starého, převážně slovanského obyvatelstva,
zbylého tu po rozpadu Velkomoravské říše
na počátku 10. století, noví kolonisté či osadníci. Přicházeli ze zemí západní, severozápadní a jihozápadní Evropy, aby se tu usadili
a zbudovali si tu svůj nový domov. Protože se
k nám stěhovali nejen se souhlasem, ale
dokonce na pozvání českých králů z rodu
Přemyslovců, byli označování zpočátku jako
Laeti, tedy Laétové. Co to původně znamenalo? Ve slovníku je možno zjistit, že Laetus
je v jazyku latinském cizinec, který obdržel
za poplatek území k zástavbě, což by tomu
také plně odpovídalo.
Jenže pozor, Laetus je také přátelský,
radostný a veselý. Asi i toto stálo u základu
názvu dnešní ulice, jíž se pak říkalo platea
Letorum – ulice Veselých, a dodnes říká ulice
Veselá, protože oni příchozí osadníci se
podle starých historických topografií usazovali právě v jejích místech. Byla to zřejmě osada dosti velká, zabírala pravděpodobně
i prostor dnešní ulice České a není proto divu,

že se i sama Česká původně jmenovala platea Letorum.
To se však změnilo už v 15. století, kdy se
s pokračující zástavbou obou ulic začalo říkat
dnešní České ulici Přední Veselá, či také
Novoveselá a Veselé Zadní Veselá či také
Staroveselá. To vše skončilo v roce 1867, kdy
ona Zadní Veselá zůstala dodnes Veselá
a Přední Veselá se stala 24. května 1867
Rudolfsgasse–Rudolfova na počest rakouského korunního prince Rudolfa (1858–1889),
a poté od 30. prosince 1918 naopak Česká.
Názvy brněnských ulic nejsou proto jen
důležitou orientační pomůckou, ale mnohdy
dovedou tiše a nevtíravě vyprávět i o historii,
a to nejen samotného města Brna. A je jim
jen třeba naslouchat.
Milena Flodrová



Rozhovor

ZDENĚK MIKULÁŠEK:
NA HVĚZDÁRNU MĚ DOVEDLA KOMETA
Letos je tomu padesát let, co se s profesorem Mikuláškem známe. Od začátku, kdy
jsem poslouchal přednášky na hvězdárně,
pak spolupracoval na meteorických expedicích i potom další dlouhá léta jsem se
v duchu ptal, kdy ten člověk spí, že toho
tolik stihne? Využívám tedy příležitosti
dozvědět se to hned v úvodu našeho rozhovoru.

rozhlasu nebo někde na hvězdárně
k dětem – a pak to musím plnit. Profesně
jsem namočen do rozsáhlé mezinárodní spolupráce, do osmi nebo devíti projektů, takže
se věru nenudím.

Jak dlouho spíte, pane
profesore?

Náš dospělý život obvykle
velmi silně formují – kromě
genetických dispozic – vlivy
působící v dětství a dospívání.
Které faktory, osobnosti,
instituce působily na vás?

Čtyři pět hodin denně. Rád bych i víc, jenže
když se vzbudím, mozek se hned rozjede...
Lidé po mně pořád něco chtějí, tak jim to slíbím, něco zpracovat, napsat, promluvit do

Narodil jsem se v Husovicích, ale v roce
1959 se rodina přestěhovala do městské části
Brno-střed, která je mi trvalou základnou aktivit jak vědeckých, tak uměleckých. Oběma
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rodičům vděčím za slušný základ dlouhověkosti a celkem šťastné dětství. Tatínek mě
směroval k vědám a ke kultuře, i když sám
byl celý život v dělnické profesi. Byl montérem
výtahů, ovšem elitním. Výtahy stavěl v Bruselu
i v Reykjavíku.
Speciﬁcký vliv měl soused v Husovicích,
jistý Antonín Winter, povoláním hodinář. Svěřoval mi jednodušší opravy, naučil mě skládat
pendlovky, byl dalším hybatelem mého zájmu
o astronomii, matematiku, fyziku. Dodnes
cítím vzrušení chvíle, kdy mě naučil odmocňovat – ve škole jsme to ještě nebrali. Bylo
mi deset, když jsme chodili na husovický
kopec sledovat přelety právě vypuštěné první
umělé družice Země. Dalším podnětem byl

Rozhovor
v letech 1956 a 1957 přílet dvou jasných
komet, Arend-Rolandova měla dva ohony,
což mě fascinovalo. Tehdy jsem poprvé přišel
na hvězdárnu a zjistil, že koukat se dalekohledem je strašně prima a že bych to asi chtěl
dělat, až budu velký. Na té druhé kometě
bylo zase hezké to, že ji objevil Čech, Antonín
Mrkos, jeden z nejúspěšnějších lovců komet
20. století. Měl jsem štěstí na učitele, kteří
můj exotický zájem respektovali, někteří mě
dokonce nechali tu a tam učit, takže mi přišlo
normální, že bych tím učitelem mohl být, až
vyrostu.

Stal jste se astronomem
i učitelem. Po cestě nenastala
žádná překvapení?
Překvapivě vlivnou institucí se nečekaně
stala brněnská dětská nemocnice, kde mně
ve dvanácti léčili revmatickou horečku. Spolupacient dostal infekční zápal plic a stali jsme
se vězni karantény. S sebou jsem měl akorát
třídílnou učebnici astronomie a ve skříňce
jsem objevil zapomenutého Švejka. Byl jsem
tam zavřený asi měsíc, neměl jsem co dělat,
ani učitele tam nepustili, nikoho, tak jsem se
všechny tři učebnice i toho Švejka naučil zpaměti. Tehdy to šlo.
Hned po návratu jsem šel na hvězdárnu
a brzy tam začal pracovat jako demonstrátor,
tak se tam říkalo těm, co návštěvníkům povídají o vesmíru. Trávil jsem tam kdejakou volnou chvilku, ne jen kvůli astronomii. Scházela
se tam svobodomyslná společnost mladých
lidí, hráli jsme na chodbě karty, na louce házeli
létajícím talířem, také poslouchali Svobodnou
Evropu, protože ta se na kopci dala chytit.

Samá zábava, studium
exotického oboru... co řádná
školní docházka?
Střední školu jsem začal ve speciálce matfyz na Lerchově, po dvou letech jsem přešel
na dnešní Vídeňskou do zvláštní třídy pro
řešitele matfyz olympiád. Skvělí učitelé, z tam
získaných znalostí jsem těžil po celou vysokou školu. Po roce ovšem úřady třídu zase
rozpustily, protože výjimečnost se tehdy
nenosila.

Další kroky musely logicky
směřovat na přírodovědeckou
fakultu...
Po střední jsem se hlásil jednak na přírodovědu, na fyziku, jednak na konzervatoř.
Hrál jsem totiž už slušně na klarinet a přišlo
mi to také jako docela zajímavé povolání. Na
fyziku mě díky úspěchům v olympiádách vzali
hned, bez zkoušek. Absolvoval jsem ji bez

potíží, asi také proto, že jsem připravoval ke
zkouškám spolužáky. Opakoval jsem jim probranou látku, tím jsem se to naučil doopravdy
důkladně. Představoval jsem si, že bych na
fakultě mohl po studiu zůstat učit. Po vysoké
se chodilo na vojnu, ale díky prodělané revmatické horečce jsem nemusel, dostal jsem
takzvanou modrou knížku, což byla v tehdejších poměrech skutečná výhra, takže po jejím
získání jsem se poprvé v životě opil.

Kudy pak vedla cesta
k profesionální astronomii?
Svůj červený diplom jsem naivně považoval za poukaz na asistentské místo na přírodovědě. Nebyl jím tam ani jinde. Nakonec
jsem vyhrál konkurz na VUT, kde jsem učil
fyziku. Ovšem v roce 1972 si mě vzala do
prádla takzvaná prověrková komise.
„Souhlasíte se vstupem vojsk Varšavské
smlouvy do naší země jako s bratrskou
pomocí?" „Nesouhlasím."
„Jak dlouho myslíte, že by ten pobyt vojsk
u nás měl trvat?"
„No, kdyby odešli včera, tak by bylo
pozdě."
Dneska se trochu divím, jaký jsem byl tenkrát jánošík, ale měl jsem za sebou řadu úspěchů a příslib poloviny studentů, že když mě
komise vyhodí, půjdou stávkovat. No, vyhodila. Měl jsem zakázané všechny školy všech
stupňů na území republiky, takže se mi práce
sháněla těžko. Naštěstí se našel statečný člověk, profesor Otto Obůrka, ředitel brněnské
hvězdárny, který mě vzal, stejně jako mého
vrstevníka Zdeňka Pokorného. Ten byl předtím ředitelem prostějovské hvězdárny, kde
ovšem dopadl stejně jako já na VUT.

Třicet let jste byl
zaměstnancem hvězdárny, od
roku 1990 do 2001 jejím
ředitelem. To byla přelomová
doba nejen politicky. Optickým
pozorováním, tedy pozemským,
v odborné astronomii prakticky
odzvonilo díky explozívnímu
vývoji technologií. Jak se to
projevilo ve vaší odborné práci?
Astronomie se fantasticky rozrostla obsahem, technologicky i počtem vědců. Když jsem
profesionálně začínal, polovinu astronomů
jsem znal osobně. Psali jsme si dopisy a oznamovali si novinky – tenkrát nebyly mobily
a volání z pevných linek bylo velice omezené,
teď píšeme e-maily a času je kupodivu podstatně méně, dnešních astronomů znám tak
pět procent. I tak to stačí k vytížení. Tykám si
s asi 350 astronomy z celého světa.

Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
(1947) je významný astrofyzik a popularizátor vědy s rozsáhlou mezinárodní
aktivitou. Působí v Ústavu teoretické
fyziky a astrofyziky Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity. Česká
astronomická společnost jej obdařila
Cenou Františka Nušla za celoživotní
přínos české astronomii a cenou Littera
astronomica za publikační a popularizační práci. Od roku 2000 nese jeho
jméno planetka číslo 11124.

Astronomie se odjakživa přátelí
s hudbou, obě patří mezi
devatero múz. Ve vašem
osobním případě je to přátelství
zvláště markantní.
Ano, celoživotní. Léta jsem hrál v Symfonickém orchestru železničářů. V roce 1994
jsem dal dohromady desetičlennou Komorní
dechovou harmonii Brno, jejímž jádrem jsou
dvě klasická dechová kvinteta. Dnes máme
pro toto složení upravených kolem 380 nejrůznějších skladeb klasické hudby, něco
i z lehčí populární hudby. Kromě hry na klarinet jsem dramaturgem a manažerem.
Nesmírně mě to baví. V čele KDH stáli vynikající dirigenti, například Robert Kružík, nyní
šéfdirigent Zlínské ﬁlharmonie, Jakub Hrůša,
šéfdirigent Bamberských symfoniků v Bavorsku, Jakub Mareček, dnes ředitel České ﬁlharmonie. Ochrannou ruku nad námi drží
město Brno, které nám pomáhá s ﬁnancováním části aktivit.
Děkuji za rozhovor a přeji stále pevné
zdraví včetně pověstného speciﬁckého
Miroslav Sedláček 
humoru.
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Naše školy

ZDRAVÁ STRAVA
NA KOUNICOVĚ
Zdravé stravování dětí bylo a je v městské části Brno-střed vždy prioritou.
Nejedna z našich školních jídelen se
snaží zdravé stravování přirozeně implementovat a některé školní jídelny zřizované městskou částí Brno-střed vaří
i vícero diet tak, aby se mohly stravovat
i děti s různými zdravotními a stravovacími omezeními. I školní jídelna na Kounicově ulici je zařazena do projektu
s názvem Zdravá školní jídelna, který je
zaštítěn Státním zdravotním ústavem,
a spolupracuje s týmem hygieniků
a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Od letošního 13. září začne školní jídelna vařit výběrové třetí jídlo pro strávníky
od 11 let a také pro dospělé. Jedná se
o alternativní zdravou krabičkovou formu
stravy. Cena této varianty obědů bude
velmi příznivá, strávníci od 11 let zaplatí
34 korun za oběd, strávníci nad 15 let
37 korun za oběd a cizí strávníci zaplatí
69 korun za oběd. Podrobné informace
o této variantě stravy včetně jídelníčku
budou zveřejněny od 25. srpna na webu
školní jídelny: www.sjkounicova.cz.
Těsně před prázdninami proběhl ve
školní jídelně workshop s ukázkou přípravy zdravých salátů a jídel vhodných
k podávání právě v rámci projektu zdravých krabičkových jídel. Odborníci na
zdravou stravu na místě připravili nepřeberné množství zdravých salátů z nejrůznějších druhů luštěnin, černé rýže,
bulguru, zeleniny, ale i ovoce a dalších
surovin. Většina salátů byla vegetariánská, ale našly se i zdravé varianty salátů
s kuřecím masem a rybami.
Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména
dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek,
vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin,
jídla dochucuje s ohledem na dětského
strávníka. Věříme, že novinka v jídelníčku
bude všem chutnat.
Mgr. Petra Ondrašíková



MISTROVSTVÍ SVĚTA
V PIŠKVORKÁCH
Na Základní škole Antonínská se od 17. do
19. července konalo Mistrovství světa juniorů v piškvorkách.
Škola již několik let spolupracuje s Českou
federací piškvorek a renju s cílem směřovat
žáky formou oblíbené hry k rozvoji kreativity,
logiky i strategického myšlení. Mistrovství
v této hře uspořádala již podruhé.
Piškvorky jsou v České republice nejčastěji spojeny se čtverečkovaným papírem
a s kolečky a křížky. Jejich původ ale sahá až
do starověké Číny. Název gomoku, pod kterým je tato hra známá ve světě, je však japonský a znamená pět kamenů v řadě. Kameny
se používají také při mezinárodních soutěžích.
Pokládají se na dřevěnou hrací desku s vyznačenou plochou 14 x 14 čtverců na jejich průsečíky. Profesionální úrovni piškvorek se
věnují i žáci naší školy, své příznivce si hra
našla na prvním i druhém stupni.
Počítačová učebna se po roce proměnila
v turnajovou místnost, odkud se utkali čeští
hráči do 25 let se soupeři z ostatních zemí,
účastníky turnaje sledoval nehrající kouč Mar-

tin Muzika, úřadující mistr světa z roku 2019.
Turnaje se zúčastnilo okolo stovky hráčů
z Evropy a Asie s největším zastoupením
z Ruska a Číny. Česká dvanáctičlenná výprava si připsala historický úspěch ziskem dvou
zlatých a dvou bronzových medailí v obou
nejstarších mužských kategoriích.
Závěr turnaje patřil vyhlášení výsledků
a setkání všech účastníků s ředitelem školy
Mgr. Liborem Tománkem a představiteli města
včetně druhé místostarostky městské části Brno-střed JUDr. Michaely Dumbrovské. Více na
www.piskvorky.cz. Mgr. Jana Horáková 

SRDEČNĚ GRATULUJEME
RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka základní a mateřské školy Křídlovická, získala
u příležitosti Dne učitelů čestné uznání za
zásluhy v oblasti dlouhodobé výchovněvzdělávací péče o nadané žáky a žáky ze
sociálně znevýhodněného prostředí.
Pedagogické práci se věnuje už 37 let, ve
vedení základní a mateřské školy Křídlovická
stojí 10 let. Ocenění si paní ředitelka zasloužila
mimo jiné za svou ochotu naslouchat potřebám dětí, zákonných zástupců, pedagogů
i dalších zaměstnanců školy, kterým se snaží
maximálně vycházet vstříc. Dbá na individuální přístup ke každému žákovi a o podporu dětí se speciálními potřebami, například
s poruchami autistického spektra, poruchami
učení, chování nebo také dětí nadaných či
mimořádně nadaných. Matematickou a čtenářskou gramotnost dětí považuje za prioritu
ve vzdělávání a škola je dlouhodobě zapojena do mnoha projektů.
„Práce paní ředitelky si velice vážím. Mimo
všechny své úkoly se zaměřuje i na podporu
průběžného kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků. Iniciovala vznik školního
poradenského pracoviště s vynikajícími
odborníky, díky němuž se ve škole dostává

podpory všem potřebným. Vzorně se také
stará o samotnou školní budovu, která je tak
příjemným prostředím pro vzdělávání. Za to
jí patří veliký dík,“ ocenila práci paní ředitelky
i 2. místostarostka městské části Brno-střed
JUDr. Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL), do
jejíž gesce školství spadá.
(kad)
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Volný čas

ZÁŘÍ NA BOTANCE

PRÁVNÍ MINIMUM
PRO SENIORY
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně pořádá cyklus kurzů Právní minimum pro seniory.
Cyklus se bude konat od 9. listopadu 2021
do 1. února 2022 v celkem deseti výukových
dnech, a to vždy v úterý od 14.00 do 15.30
hodin v budově Právnické fakulty na Veveří
70 v Brně. Součástí cyklu budou i zajímavé
exkurze, například na Ústavní soud, Magistrát
města Brna nebo Kancelář veřejného ochránce lidských práv. Konkrétní místo a termín
bude upřesněn později. Cílem špičkových
lektorů z řad akademiků Právnické fakulty
Masarykovy univerzity a externích odborníků
z praxe je to, aby se senioři zorientovali v klasických právních odvětvích a získali všeobecný přehled.
Cena kurzu je 1500 korun. Více informací
lze získat u paní Naděždy Švihelové, buď osobně na fakultě v kanceláři 019, nebo telefonicky:
549 495 344, nebo prostřednictvím e-mailové
adresy: Nadezda.Svihelova@law.muni.cz.
Veškeré podrobnosti budou uvedeny také
na: www.kurzy.law.muni.cz.
Jana Buchalová



Centrum volného času Botanka na Botanické 13 zve v novém školním roce do zajímavých kroužků.
Den otevřených dveří a zápisy do kroužků
chystáme 9. září od 10.00 do 18.00 hodin.
V tuto dobu můžete nahlédnout do našich
prostor, získat informace a přihlásit se osobně
do kurzů a kroužků. Přihlásit se také můžete
on-line, když se zaregistrujete přímo na našich
webových stránkách: www.botanka.cz.
Také letos jsme se zapojili do programu
Brněnských dnů pro seniory, vypravíme se
v rámci této akce na výlet do Boskovic, připravíme kurz enkaustiky, pletení košíků

STAŇTE SE SPRÁVCI BRNA

Zajímá vás, jakým způsobem probíhá plánování rozvoje města? Chcete se sami vžít
do role lidí, kteří se na správě Brna podílí?
Navštivte výstavu Urbania, která se bude
konat od 6. září do 3. října v prostorách brněnské káznice v Bratislavské ulici. Interaktivní
výstava přiblíží základní principy, na nichž
rozvoj města stojí a s nimiž pracuje i Strategie
Brno 2050. Díky osmi vybraným situacím se
stanete správci ﬁktivního města Urbania a na
vlastní kůži okusíte, co je potřeba pro efektivní
fungování městské správy. Na prohlídku se
vždy vydá osmičlenná skupina, která se

následně zapojí do řízené diskuse nad představenými principy. Celá návštěva zabere přibližně dvě hodiny.
Brněnská expozice navazuje na úspěšné
uvedení výstavy v Praze v roce 2020, na její
realizaci se podílela řada uznávaných českých umělců a designerů. Pro veřejnost bude
Urbania otevřena zdarma, návštěvníci se
však musí předem bezplatně registrovat. Veškeré informace i s registračním formulářem
naleznete na webu urbania.brno.cz.
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Ing. Eva Kalová 
Foto: Jan Malý, IPR Praha

a setkání s nestárnoucími hity Oldies poslechovky. Podrobné informace najdete na
webu, nebo můžete zavolat na telefonní číslo:
725 871 752.
Olga Chladilová



ANGLIČTINA PRO
SENIORY
Spolek Sejděme se otevírá kurz angličtiny
i pro ty, kteří se chtějí učit on-line.
Kurz je vhodný pro všechny, začátečníky
i pokročilé, kteří se chtějí anglicky učit
z domova, protože z dlouhodobých zdravotních nebo jiných důvodů nemohou
docházet do učeben. Kurzy budou probíhat
on-line s možností osobního setkání na
našich víkendech. Díky patří společnosti
Moudrá sovička, která poskytuje počítačovou podporu až k vám domů, bez které by
tento kurz nemohl vzniknout.
Jak se připojit, abyste byli na jedno kliknutí v hodině, vás naučíme na přednášce,
a pokud se vám výuka bude líbit, můžete
s námi strávit celý víkend. Chystáme pro
vás anglické víkendové pobyty s rodilými
mluvčími pro seniory a dále také pro prarodiče s vnoučaty. Těšit se můžete i na Dny
prarodičů s vnoučaty, na kterých je připravený program pro všechny generace. První
setkání bude 12. září ve 14.00 hodin v KC
Kotlanka. Pro více informací volejte na telefonní číslo 603 223 353, případně můžete
využít e-mailovou adresu: sang@volny.cz.
Bc. Jaroslava Sobotková



Volný čas

UKLIĎME SVĚT
Celosvětový úklidový den 18. září se kvapem blíží, Český svaz ochránců přírody
vybízí dobrovolníky, aby si své úklidy zaregistrovali už nyní.
V registraci na stránce www.uklidmesvet.cz
si mohou požádat o pytle a rukavice, kterých
je omezené množství. Žádanka o materiál
k úklidu končí 1. září.
Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlásit
podzimní pokračování české verze celosvětové kampaně Ukliďme svět. Letos půjde již
o 28. ročník a je vidět, že tato mezinárodní
akce se pevně uchytila v povědomí českých
ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad
veřejnosti. Navíc s nemalým podílem žáků
základních, ale i mateřských škol. Letos bylo
k dnešnímu dni po Česku zorganizováno
přes 396 úklidových akcí. Na úklidu se podílelo na 11 400 dobrovolníků.
Do kampaně se po celé České republice
může zapojit kdokoliv, a to buď zorganizováním vlastní akce, anebo účastí na akci
vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se přihlásili
prostřednictvím webového formuláře na výše
uvedeném webu.
Veronika Andrlová



S LIPKOU V PŘÍRODĚ
Lipka, školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, připravila bohatou nabídku
kroužků pro milovníky zvířat, nadšené objevitele, budoucí umělce, začínající zahrádkáře i mlsné jazýčky. Děti stráví maximum
času venku v našich přírodních zahradách
a okolní přírodě.
Lipová v Pisárkách letos vedle osvědčených klasik nachystala dvě novinky. Odhalovat tajemství dávných věků se vydají Archeobadatelé ve věku od 9 do 12 let. Pro milovníky
keramiky od 7 do 9 let otvíráme Hliněný ateliér, kde budeme z hlíny nejen modelovat,
ale také si s ní hrát a malovat. V Tvořivé dílně
čeká na děti od 10 do 18 let práce se dřevem,
hlínou, kameny a další řemeslné i výtvarné
aktivity ohleduplné k přírodě. Jednou za 14
dní se budou scházet Envimamky se zájmem
o šetrné tvoření.
Na Kamenné budou úterky patřit osmi až
desetiletým Divochům. „Ukážeme si, že
kousek divočiny můžeme najít i ve městě!
Budeme ji objevovat, běhat v ní, skákat
a šplhat, šifrovat i hledat poklady,“ láká
vedoucí Jiří Nešpor. Dospělí se můžou těšit
na cvičení Jógou ke zdravému životnímu

KRÁLOVSTVÍ KROUŽKŮ

Lužánky zvou na zbrusu nové kurzy pro
děti i dospělé na deseti místech v Brně
a okolí. Více na luzanky.cz.
Hledáte pro děti kroužek, kde se po škole
vydovádí se svými vrstevníky? Ideální jsou
hrátky všeho druhu, například netradiční
severské hry, akční deskovky, odpolední tvořivé dílny anebo pro středoškoláky Klub
instruktorů, díky kterému se mohou stát i lektory volnočasových aktivit. O zábavu se postará také nespočet dramatických kroužků.
Na rozvoj čteného a mluveného projevu se
zaměřují kurzy Záložka – čtení (s) hrou, Tajemná Knidra nebo Dramka. Pro nadějné hudební

stylu nebo kroužek, kde si upletou vlastní
košíky.
Abyste nekupovali zajíce v pytli, rádi vás
přivítáme 7. září od 15.00 do 16.30 hodin na
tradičním Kroužkování, hravém odpoledni
pro děti na Rozmarýnku v Jundrově na
Rozmarýnové 6. Podrobnosti o kroužcích
spolu s přihláškami najdete na stránce
www.lipka.cz/krouzky. Pro ty, kteří nemůžou
na kroužky přes týden, nabízíme i víkendové
kluby Víkendovky.
Zuzana Slámová



POPRVÉ DO ŠKOLY
I DO KNIHOVNY

talenty jsou zase připravené hodiny hraní na
housle, klavír, kytaru, ﬂétnu, rytmiku, tance
a zpěvu, které mohou navštěvovat i nejmenší
děti v doprovodu rodičů.
Díky kroužku Záchranáři budou mít první
pomoc v malíku. Programování, animace, projekty na 3D tiskárně a vlastní start-up? Žádný
problém, na to jsou v Lužánkách kurzy pro malé
kutily, ﬁlmaře a ajťáky. Práce se dřevem, keramickou hlínou, barvami nebo jehlou a nití potěší
tvořivé děti, kdo se potřebuje protáhnout, ocení
jógu, tanec, kondiční běh, bojové umění, sebeobranu, zdravotní cvičení, jednokolky nebo
Mgr. Kristýna Kolibová 
žonglování.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se snaží v dětech vzbuzovat lásku ke čtení
již od útlého věku, kdy s četbou teprve
začínají.
V září odstartuje již 19. ročník projektu
na podporu čtenářství Poprvé do školy
– poprvé do knihovny, který je zaměřen
na všechny žáky prvních tříd. Děti mají
příležitost získat na všech pobočkách
zdarma roční registraci do knihovny.
Kromě toho na ně čeká 4. října v Ústřední knihovně na Kobližné slavnostní
pasování na rytíře a rytířky krásného
slova přímo od samotné královny knih
a prohlídka prostor knihovny s královskou družinou. Tato oblíbená akce je
letitou stálicí jak pro mnoho školních
kolektivů, tak pro celé rodiny. Pasování
pro veřejnost se koná na vybraných
pobočkách v Týdnu knihoven od 4. do
10. října, proto doporučujeme sledovat
program jednotlivých poboček, abyste
měli jistotu, že vaše dítě nepřijde o tento nevšední zážitek.
Jana Vyklická
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OVÍNĚNÍ NA ZELŇÁKU

ODPOLEDNE SE
ZVÍŘÁTKY

SLAVNOSTI PIVA

Spolek Vínovníci zve 17. a 18. září od 14.00
do 22.00 hodin na Zelný trh.
Přijďte si na letošní ročník Ovínění na Zelňáku – Zlatý pohár Česko Slovenska
vychutnat stovky těch nejlepších vín a užít
si bohatý kulturní program, úžasné jídlo
a perfektní atmosféru.
Chybět nebude cimbálová muzika a VIP
zóna. Vstup je zdarma a vína, co vypijete.
Pro bližší informace sledujte událost na
facebooku nebo navštivte internetové
stránky www.zlatypohar.eu.
Akce se koná pod záštitou městské části
Brno-střed, Jihomoravského kraje a Vinařského fondu.

Příspěvková organizace městské části
Brno-střed Kávéeska zve do Björnsonova
sadu na setkání se zvířátky.
Pro milovníky domácích i volně žijících zvířátek je v neděli 12. září od 15.00 do 18.00
hodin připraveno odpoledne, ve kterém
bude možné zvířátka nejen vidět, ale také si
je pohladit a dozvědět se zajímavosti z jejich
života. Se svými zkušenostmi a zážitky se
podělí třeba Zdeněk Machař ze záchranné
stanice Ptačí centrum. Součástí akce budou
hry, výtvarné dílničky i divadelní představení.
Vstup na akci je zdarma, v případě velmi špatného počasí se akce neuskuteční. Aktuální
informace jsou kdispozici na www.kaveeska.cz.

Slavnosti piva Františka Ondřeje Poupěte
PIVEX se budou konat od 10. do 11. září.
Slavnosti oživí Šilingrovo náměstí, Starobrněnskou ulici a blízké okolí. Ve spolupráci
s Českomoravským svazem minipivovarů se
představí především řemeslné pivovary
z různých koutů Česka. Návštěvníci se mohou
těšit na jedinečnou pivní atmosféru včetně
pouličních ﬂašinetářů a další zábavu. Určitě
v zářijovém termínu nemůže doplňkově chybět také konkurenční burčák a víno, to vše
se stylovým občerstvením. Sobotní program
obohatí také závěrečný ohňostroj Ignis Brunensis nad Špilberkem ve 22.30 hodin. Více
informací na www.slavnostipivabrno.cz.

Jakub Pernica



Šárka Jelínková



Ondřej Morávek



SUKULENTY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity zve na prodejní
výstavu sukulentů a na setkání sběratelů
minerálů. Na své si na Kotlářské 2 přijdou
i příznivci umění.
Prodejní Výstava sukulentů a jiných exotických rostlin je letos zaměřena na rod pryšců a jeho využití. Výstavu je možné navštívit
od 3. do 10. září denně od 9.00 do 17.30 hodin
ve sklenících botanické zahrady. Celá akce
je realizována ve spolupráci s Mendelovou
univerzitou pod vedením doc. Ing. Pavla
Hanáčka.
Od 3. září až do 15. října bude trvalou expozici sukulentů a kaktusů zdobit keramika z dílny dospělých, kteří ve Středisku volného času
Lužánky – Lata pod vedením Miroslavy Filové
vytvořili řadu originálních děl. Výstava
nese název Hliněné snění.
Do konce září jsou v prostorách botanické
zahrady k vidění také výtvarná díla studentů
ateliéru AS1 Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického, která vznikla pod
vedením profesora Michala Gabriela. Kromě
jeho děl na výstavě nazvané Sochy mezi květy najdou návštěvníci plastiky Kateřiny Šťastné, Venduly Petrové, Elišky Jedličkové,

Andrey Krnáčové, Tomáše Zdvořáčka, Jiřího
Pece, Petra Muchy, Jakuba Matuška, Tey
a Tomáše Zeleného.
V areálu Přírodovědecké fakulty MU se
bude 5. září konat OpenAir setkání sběratelů minerálů a fosílií, které pořádá Ústav
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geologických věd fakulty. Návštěvníci si zde
prohlédnou sbírky ústavu, vyzkoušejí si
rýžovat zlato a zasoutěží si v poznávání
minerálů. Organizátorem akce je Mgr. Petr
Gadas, Ph.D.
Hana Ondrušková



Volný čas

FRANCIE VŠEMI SMYSLY

Už 27 let Brno každoročně ožívá francouzskou kulturou. Loni konání akce výrazně
ovlivnila covidová pandemie a i letos se
bude festival Bonjour Brno konat v netradičním podzimním termínu, a to od 10. září
do 22. října.
„Festival Bonjour Brno se stal od prvního
ročníku v roce 1995 stálicí brněnské kulturní
scény. I přes nepřízeň současné epidemické
situace věříme, že letošní ročník bude moci

POZVÁNKA NA
VÝSTAVU MANDAL

opět navázat na ty předchozí. Bez návštěvníků
a podporovatelů festivalu bychom nebyli tím,
čím jsme,“ uvedl ředitel festivalu Jiří Votava.
Program zahájí 10. září Le Rendez-vous:
Chuť Francie. Trh plný zážitků, chutí, vůní
a designu s nádechem Francie je tradiční
součástí festivalového dění a je hojně navštěvován. Odstartuje v 11.00 hodin na Moravském náměstí u Místodržitelského paláce
a potrvá až do 22.00 hodin. V odpoledních
a večerních hodinách představí DJ Tea Jay
Ivo se svým mixem to nejlepšího z francouzské populární hudby.
Dále festival nabídne celou řadu akcí pro
všechny věkové kategorie: francouzské ﬁlmy
v kině Art, koncerty klasické hudby i alternative
indie rock, literární debaty, pétanqeuový turnaj,
divadelní představení, akce pro děti, degustace
francouzských vín, výstavy nebo komentované
prohlídky Po stopách Francouzů v Brně.
Festival uzavře 22. října písničkový recitál
Jiřího Dědečka Hommage à Georges Brassens… 100 let francouzského šansonu. Více
informací k programu najdete na adrese:
www.bonjourbrno.cz.
Monika Babincová

Centrum Mandala pro vás opět chystá Dny
otevřených dveří, které budou zahájeny
20. září 2021.
Tradičně začneme společnou oslavou dne
malování mandal, návštěvníci se seznámí
i s mandalovým diagnostickým testem. Letos
s námi ale můžete oslavit mnohem víc. Tento
rok je totiž výjimečný je to celých 10 let ode
dne, kdy centrum zahájilo provoz.
Přijďte si vyzkoušet některý z našich kurzů,
seznámit se s lektory, prohlédnout si výstavu
úžasné tvorby našich lektorek, poklábosit s přáteli u čaje a sušenek, prostě užít si volné chvíle
a společnost dalších podobně smýšlejících lidí.
Abychom vás naladili na blížící se Dny otevřených dveří, tak od 13. do 17. září pro vás znovu
chystáme výstavu mandal pod širým nebem.
Výstava z projektu Mandala dětem se již konala
o prázdninách a měla velký úspěch, proto ji
opakujeme. Všechny mandaly, které zde uvidíte, je možné si zakoupit a ihned si odnést
s sebou domů. Získané peníze poté použijeme
na pomoc dětem bez domova.
Více informací najdete na webových stránkách: www.centrum-mandala.cz.



Monika Glogovská

POSEZENÍ U CIMBÁLU

FLAMENCO V SRDCI

Po dlouhé pauze se opět můžete těšit na
tradiční Posezení u cimbálu se sólisty
BROLNu.
Kávéeska tuto oblíbenou akci připravila
na 17. září od 18.30 do 21.30 hodin ve Společenském sále radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2.
Vstupenky v ceně 150 korun budou v prodeji 13. září od 14.00 hodin na recepci Centra
volného času Botanka na Botanické 13. Více
informací lze získat na telefonním čísle
725 871 752. Zbylé vstupenky budou
k dispozici přímo na místě.

To je letošní motto pro brněnskou akci zvanou Flamenco pro všechny, která se každoročně koná k příležitosti oslavy Mezinárodního dne tance.
Mezinárodní den tance se ve světě slaví
29. dubna od roku 1982, a v České republice
od roku 2000, na připomínku výročí narození
velkého francouzského tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea. Koronavirová
opatření nám však letos nedovolila tuto oslavu
uskutečnit na jaře, a proto jsme se rozhodli ji
spojit s podzimní oslavou Dne srdce. Tímto
vás všechny srdečně zveme 26. září na
Moravské náměstí před Moravskou galerii,

Šárka Jelínková





kde se tato akce uskuteční od 14.30 do 17.30
hodin. V letošním pátém ročníku se představí
brněnská i mimobrněnská taneční ﬂamencová studia, tanečně-hudební skupiny i sóloví
tanečníci. Mezi účinkujícími budou také děti,
tanečníci s hendikepem a snad i senioři, kteří
program obohatí o další taneční styly.
Součástí programu bude také taneční
workshop, na kterém si mohou ﬂamenco
vyzkoušet i úplní začátečníci. Na závěr festivalu se rozloučíme ﬂamencovou ﬁestou
v rytmu bulerias. Neváhejte tedy a přijďte si
s námi opět zatančit a propojit svá srdce.
Jana Janíčková
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POZNEJTE BRNĚNSKÉ SOCHY

Masarykova univerzita vydala druhé
doplněné vydání knihy o brněnských
sochách Sochařské Brno 1989–2019.
Všímáte si brněnských soch? Víte, že Univerzitní kampus Bohunice je vlastně pozoruhodným sochařským parkem? A znáte
nové sochy v ulicích města? Masarykova
univerzita vydala druhé doplněné vydání
česko-anglické knihy Sochařské Brno
1989–2019.

První kapitola představuje cyklus Sochy
pro Brno a seznamuje se sochami, které jsou
věnované osobnostem spjatým s dějinami
města, třeba s W. A. Mozartem, J. Skácelem
nebo T. A. Edisonem.
Druhá kapitola přibližuje sochy v areálech
Masarykovy univerzity, třetí dokumentuje
sochařská sympozia a čtvrtá připomíná mezinárodní přehlídku Brno Art Open / Sochy v ulicích. Nově byla doplněna kapitola nazvaná
Čím se provinilo město, která se zamýšlí nad
nesnadnou úlohou vedení města při podpoře
sochařského umění.
Kniha autorů Olgy Búciové, Zbyňka Fišera,
Jaroslava Hamži, Petry Lexové, Martiny Mrázové a Radka Horáčka v reprezentativní graﬁcké úpravě představuje na 290 stranách
179 fotograﬁí, na kterých je k vidění 130 děl.
To vše doplněno stovkou stručných medailonů sochařek a sochařů. K zakoupení je

v Obchodním centru Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity a v ostatních knihku(mav) 
pectvích.

KŘÍŽOVKA
Počátkem 90. let navázala Masarykova univerzita Brno úzký vztah se sochařem Olbramem Zoubkem, od něhož se pro univerzitní
prostory podařilo získat několik děl. Již v roce 1994 byla ve vstupní hale Kounicova paláce umístěna jeho socha, kterou vidíte na fotografii
v horní části stránky. Její název tvoří tajenku křížovky. Správné řešení najdete v tiráži zpravodaje na straně 2.
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FOTOGRAFOVÁNÍ JINAK

Deník života romských rodin: tradice,
řemesla, sváteční i všední chvíle. To zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury
Otisk cest. Fotograﬁe Claude a Marie-José
Carret.
Vernisáž, fotograﬁcký workshop a debaty
s autory si návštěvníci mohou užít v rámci
festivalu francouzské kultury Bonjour Brno.
Program začíná 23. září vernisáží.
Výstavu bylo možné vidět již od dubna, na
vernisáž, která ji slavnostně doplní, přijedou
autoři fotograﬁí a do 27. září se tak návštěvníci
mohou těšit na besedy s fotografy Claudem

POZVÁNÍ DO
MORAVSKÉ GALERIE

a Marii-José. „Pro fanoušky fotograﬁe připravujeme třeba fotograﬁcký workshop, který organizujeme ve spolupráci s brněnským ateliérem
Komora. Zájemci si budou moci osahat proces
tvoření analogové fotograﬁe,“ prozradila programová kurátorka výstavy Pavla Břoušková.
Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy
s Romy po celé Evropě, zejména pak na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajině,
a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají
přirozené fotograﬁe každodenního života
a skýtají kromě etnograﬁcké hodnoty i tu
Adéla Petřeková 
uměleckou.

ZA ARCHITEKTUROU
ZNÁMOU I NEZNÁMOU

Festival Den architektury láká od 1. do
7. října na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí po celé republice
i na Slovensku. Nabídne výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na
kole, vlakem či lodí, a to vždy s odborným
výkladem.

Letošní ročník bude ve znamení dopravních spojnic i výročí Jana Kotěry. Zaměří se
jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří
i hlouběji do historie. Během festivalu se také
pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti
i desítky běžně nepřístupných budov.
Festivalový program pravidelně představuje významné osobnosti světa architektury,
letos se bude věnovat zakladateli moderní
architektury u nás, architektu Janu Kotěrovi,
od jehož narození uplyne 150 let.
Spolek Kruh, zakladatel festivalu Den architektury, čerpá z dvou desítek let zkušeností
v oboru a z dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu
deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku.
Program akce ve všech městech bude průběžně aktualizován na www.denarchitektury.cz,
v Brně organizátoři slibují třeba komentovanou
plavbu po přehradě nebo procházku na opuštěný velodrom.
Silvie Marková



Moravská galerie bude opět hostit
Cenu Jindřicha Chalupeckého, 23. září
otevře nejen výstavu k soutěži, ale také
další epizodu k výstavnímu cyklu skupiny Rafani s názvem S21E05: Hnutí
a předávat se v Pražákově paláci bude
i Cena Michala Ranného.
Porota se rozhodla do ﬁnále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 vybrat čtyři
umělkyně a umělce a jednu vícečlennou
skupinu. Jsou jimi Robert Gabris, Jakub
Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová
a umělecký ne-kolektiv Björnsonova.
Společná výstavní prezentace bude
zahájena vernisáží 23. září v Pražákově
paláci v Moravské galerii.
Stejně jako v loňském roce se i nově
vyhlášené umělkyně a umělci shodli, že
být vybrán na společnou výstavu už je
samo o sobě dostačujícím oceněním.
Ani letos tedy porota nebude z jejich
společné výstavy vybírat vítěze či vítězku. Po předchozím ročníku tedy i nyní
celou pětici oceněných vybranou do
soutěže čeká celoroční spolupráce,
mezinárodní networking či možnost ateliérového zázemí. Veřejnost se s jejich
tvorbou kromě výstavy v Moravské galerii bude moct seznámit během rozličných
prezentací a doprovodných programů
a samozřejmě také v on-line prostoru
a pravidelných mediálních výstupech.
Zahraničním hostem je umělecká dvojice Daniel Fernández Pascual a Alon
Schwabe, působící pod názvem Cooking Sections. Jejich praxe se soustředí
na zkoumání komplexních problémů globálně propojeného světa, a to především na příkladech z oblasti zemědělství a produkce potravin. Odkrývají tak
sociálně-ekonomické, historické, politické a environmentální souvislosti.
Pro jejich výstavu v Brně připravujeme
pokračování projektu Salmon: A Red
Herring, jenž byl představen minulý podzim v galerii Tate Britain v Londýně. Projekt pojednává o barvě z perspektivy
potravinářského průmyslu a jeho dopadu na životní prostředí. Vizuálně působivou výstavu v Pražákově paláci bude
doprovázet série živých akcí: přednášky,
diskuze, performance.
Více informací najdete na webových
stránkách: www.moravska-galerie.cz.
Alena Ochrymčuková
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BALETNÍ VZPOMÍNKA
NA PAVLA ŠMOKA

Balet Národního divadla Brno v září připomene osobnost choreografa Pavla Šmoka.
Je to již pět let, co nás v osobě Pavla Šmoka
opustila nezapomenutelná česká choreograﬁcká legenda. Proto se balet rozhodl
věnovat zářijový premiérový večer právě
jemu. Díky nesmrtelným tématům, jako je láska, radost, ale i bolest, ve vás večer Stabat
Mater zanechá dlouho doznívající vizuální
a emocionální prožitek.
Složený večer představí tři výjimečné tituly:
Zjasněná noc, Trio g moll a Stabat Mater.

DO HISTORIE
S CENZUROU

Schönbergova hudba k Zjasněné noci
vznikla na motivy básně Richarda Dehmela.
Šmok zasazuje toto mikrodrama těhotné ženy
a jejího nového partnera do období druhé
světové války a těsně po ní, kdy židovská dívka
vracející se z koncentračního tábora nachází
novou lásku, která se však musí smířit s dívčinou minulostí. Ve tvorbě Pavla Šmoka bývá
často zmiňováno jeho češství, a proto jsou
dva další balety vytvořené na českou hudbu.
Druhou část večera tak zahájí dílo Trio g moll,
ve kterém se skladatel Bedřich Smetana
vyrovnává se smrtí dcery Bedřišky. Pavel Šmok
v něm mistrně se svou pověstnou muzikálností
sleduje hudební tvar Tria, ale naléhavě vyjadřuje i myšlenkový a citový obsah skladby.
Vrchol večera, Stabat Mater, na hudbu první
části stejnojmenného slavného oratoria Antonína Dvořáka, je zároveň jedním z vrcholů
Mistrovy bohaté choreograﬁcké tvorby.
Více informací a vstupenky jsou k dispozici
na www.ndbrno.cz.
Tereza Nádvorníková 
Foto: Ctibor Bachratý

JUBILEUM M. SLIMÁČKA

Hudební skladatel Milan Slimáček se
20. září dožívá životního jubilea, oslaví 85
let.
Skladatel se roku 1936 narodil v Brně do
rodiny varhaníka, sbormistra a pedagoga
hudebních škol a konzervatoře. Nemohl studovat, proto padla volba na konzervatoř. Tam
se nejprve zaměřil na varhany, pak přešel na
kompozici. Krátce působil v Českém ﬁlharmonickém sboru v Praze a dále pokračoval ve

studiu kompozice na Vysoké škole múzických
umění v Bratislavě ve třídě Alexandra Moyzese. Následně se vrátil do rodného města, kde
postupně pracoval jako pedagog konzervatoře, hudební režisér Československé televize
a nakonec pedagog Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Byl zván
také jako hudební režisér do rozhlasu, k natáčení gramodesek, ozvučování ﬁlmů a podobně. Vystupoval rovněž jako sólový barytonista,
později občas jako zpěvák natáčel i písně
mimo oblast klasické hudby. Vynikal jako
improvizátor na klavír a na varhany, což využil
i v televizních pořadech. Komponoval od mládí,
zasáhl do hudby symfonické i komorní.
Vždy projevoval zájem také o jiné druhy
umění, měl zálibu zejména v malířství a poezii.
Díky kontaktům s pražskými herci se stal už
v roce 1978 členem Společnosti bratří Čapků,
je také členem Klubu moravských skladatelů,
na jehož večerech Slimáčkova díla pravidelně znějí. Od mládí se rovněž věnoval sportu,
v pozdějších letech ho zaujal tenis, kterému
se věnoval ještě jako sedmdesátník. K životnímu jubileu přejeme Milanu Slimáčkovi zdraví a radost z prováděné hudby.
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Jana Slimáčková-Michálková



V září v Divadle Bolka Polívky zazáří
Zlata Adamovská, Veronika Žilková
a další hvězdy.
Návrat diváků do hledišť. Vytoužené
přání se s nastávající divadelní sezónou
stává skutečností a v Divadle Bolka Polívky jsou připraveni. Bohatý zářijový program nabízí jak osvědčené tituly, tak
mnohé novinky.
Například 10. září je na řadě veselohra
Tři grácie z umakartu, v něž se převtělí
Zlata Adamovská, Ilona Svobodová
a Anežka Rusevová. Osudy tří žen, které
se sejdou v jedné panelákové kuchyni,
se točí kolem svatby i pohřbu a potvrzují,
že málokdy se život odehrává podle plánu. Inscenace, kterou nastudovalo
divadlo Studio Dva, zaujala poprvé na
letní scéně na Kraví hoře.
Tam si také nakonec odbyla s vynuceným covidovým zpožděním premiéru
další hořká komedie S láskou Mary, kterou můžete na jevišti Divadla Bolka Polívky vidět 14. září. Odkaz zesnulé Mary
promění nudný bridžový dýchánek jejích
tří kamarádek z amerického jihu v mejdan, jaký si neuměly představit. Úspěšná
hra v hlavní roli s Veronikou Žilkovou
o tom, že životu je třeba jít naproti, připravilo v koprodukci Divadlo Bolka Polívky a StageArtCz.
A zpátky se vrací naživo také oblíbený
občasník Re:kabaret Re:publika. V jeho
mimořádném vydání 27. září můžete
v doprovodu Cenzury procestovat uplynulých sto let našich dějin a okusit dobré
i zlé, co se událo na kulturním a uměleckém poli. To vše v doprovodu dobových
hitů v interpretaci kapely VeHiBa.
Předprodej vstupenek je možný
na pokladně divadla nebo na stránkách
www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá 
Foto: Lenka Hatašová

Kultura

MUZEUM MĚSTA BRNA
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Gloria musaealis – muzejní sláva putuje do
Brna. Reprezentativní publikace Muzea
města Brna Evropan Adolf Loos. Nejen
brněnské stopy získala druhé místo v prestižní národní soutěži v kategorii Muzejní
publikace 2020.
Váží 2,5 kilogramu, s rozměry 230x270 milimetrů má 496 stran ve vázané vazbě. Originální publikace autorů Jindřicha Chatrného
a Dagmar Černouškové spatřila světlo světa
v roce 2020. Volně navazuje na starší titul
Brněnské stopy Adolfa Loose, který byl vydán
o deset let dříve. Kniha přináší však zcela nové
množství neznámých a dosud nezveřejněných
badatelských poznatků v rámci systematického výzkumu, které právě uplynulé desetiletí
přineslo. Další rozměr vnáší česko-anglická
mutace, díky níž se publikace stala podstatným
příspěvkem k loosovským badatelským aktivitám v mezinárodním měřítku.
„Deset let pracoval společně český a zahraniční autorský tým v archivech i v terénu,
využíval nejrůznější metody a skládal tak
mozaiku všeho, co ještě nebylo známo a tedy
ani zveřejněno. Bylo nutné v mnoha ohledech potvrdit autorství Adolfa Loose, bádat
v archivech, zkoumat literaturu, využívat
archivní prameny a zpovídat pamětníky. Byla
to dlouhodobá systematická práce,“ vysvětlil
jeden u autorů, odborný pracovník a kurátor
Muzea města Brna Jindřich Chatrný.
Rok 2020, kdy Muzeum města Brna publikaci vydalo, byl rokem Adolfa Loose. Od
narození brněnského rodáka, světoznámého
architekta, uplynulo totiž 150 let.
Alena Šedivá



PŘÍJĎTE ZA UMĚNÍM
DO KRYPTY NA PETROV

V roce svatého Josefa, patrona dělníků
a řemeslníků, zve Diecézní muzeum v Brně
na výstavu Půvab a lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově.
Výstava v kryptě katedrály svatého Petra
a Pavla je věnována třem uměleckořemeslným dílnám, které zde ve 20. století působily:
řezbářská a restaurátorská dílna bratří Kotrbů,
krejčovská dílna na liturgická roucha rodiny
Dittingerovy a knihvazačská dílna Jindřicha
Svobody.
K výročí 110 let od narození staroříšského
grafika a ilustrátora Michaela Floriana je
v takzvané Propité věži brněnské katedrály
instalována výstava unikátní sbírky umělcových grafik větších formátů včetně ukázky
autentických tiskařských štočků z hruškového dřeva.
Výstavy jsou otevřeny do 3. října denně
mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin. Více
informací je k dispozici na webových stránkách www.dieceznimuzeum.cz.
Anna Žáková



100 LET JAROSLAVA
HUTKY 3. ZÁŘÍ
Leitnerka v září přivítá jednu z nejvýznamnějších postav české alternativní scény,
všestranného umělce Jaroslava Hutku.
Tvůrčí osud zpěváka je těsně formován zvraty našeho moderního státu a jeho poslední
album nazvané 100 let, putující po významných
momentech Československa, jeho občanů,
a vlastních reﬂexích, je toho důkazem.
Už od dětství měl Hutka sklony k tvůrčí
a kreativní činnosti. Zvlášť vliv beatniků ho inspiroval k sepsání vlastních myšlenek na papír
a v dospělosti se rozhodl, že se pustí i do hudby.
Má opravdu široký tvůrčí rozsah, od písňových
textů a veršů pro děti, vlastních vyzrálých skladeb občas párovaných s melodiemi jiných nadaných osobností Západu, po moravské folklórní písně a balady. O pódium se dělí s kolegy
písničkáři, nebo svými hudebními fejetony ho
dovede plnohodnotně obsadit sám.
Stihl vydat podstatný kus díla, než nastal
zlomový rok 1977, kdy mu v Česku musela
kariéra dočasně skončit. Podepsal Chartu 77
a odešel do holandského Rotterdamu. Vydával hudbu pod záštitou švédských a holandských nakladatelství, vydal i prózu. Osobní
zkušenost s útěkem zaznamenal formou
neodeslaných dopisů. Po listopadu 1989, kdy
vystoupil na pražské demonstraci na Letenské pláni, se natrvalo vrátil do vlasti. V 90.
letech začal v Česku opět intenzivně vydávat
muziku. Od roku 2000 vydává alba ve vlastním vydavatelství Samopal a prostřednictvím
dalších vydavatelství.
Leitnerka srdečně zve všechny na příjemný
kulturní zážitek. Konečně v době postcoviMonica Taufarová 
dové.
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NOVÁ SEZÓNA V POLÁRCE
dočkají další novinky v režii Gabriely Ženaté
pod názvem Slyšíš? Kdo to zpívá? Neobvyklým příspěvkem do repertoáru pak bude
inscenace určená dospělým: ve spolupráci
uměleckého šéfa Jana Cimra a dramaturgyně
Karoliny Ondrové vznikne autorská inscenace Divadla Polárka o jeho divácích: dětech.
Základem pro ni bude kniha proslulého dětského psychologa Zdeňka Matějčka Prvních
6 let ve vývoji a výchově dítěte.
Šest premiér o samotě a samostatnosti
uvede v nové sezóně brněnské Divadlo
Polárka na Tučkově 34. Téma vychází
z uplynulého roku a půl, kdy nezvyklou
samotu zažívaly děti i dospělí, snaží se ale
hledat i pozitivní stránku: zjistit, co nám to
přineslo za zkušenost, co nového jsme se
naučili a poznali.
Od loňského března odehrálo Divadlo
Polárka naživo jen několik málo představení.
Většina aktivit divadla se odehrávala v on-line prostoru, případně formou interaktivních
her a procházek pro děti. V nadcházející
sezóně chce s touto zkušeností dále pracovat, vzít do hry nedávné zážitky dětí i dospělých. Tématem nové sezóny je tak SAMOsTAtnost, slovní hříčka složená z překážek,
které jsme museli překonávat, i nových
dovedností, které si z toho můžeme odnést.
Šest premiér cílí na nejmenší děti, školáky
i dospělé. „Samota i samostatnost mohou
v každém věku znamenat něco jiného. Pro
předškoláka je projevem samostatnosti třeba zavázání tkaniček; pro starší to může být
cesta k dobrodružství, v určitém věku se pak
začne rýsovat na půdorysu generačního střetu s rodiči. To všechno by měly jednotlivé
tituly obsáhnout,” vysvětlil umělecký šéf
divadla Jan Cimr.

Festival jako dialog
Divadelní sezónu tradičně zahájí festival
Polárkový dort, jeho šestý ročník se odehraje
od 17. do 19. září a kromě šuplíkových premiér
se na něm objeví celá řada hostujících divadel
z řad nezávislé scény, koncertů a doprovodných programů. Festival by měl být také
ohlédnutím za rokem a půl zvláštního fungování divadla i společnosti, doplňuje dramaturgyně Karolina Ondrová: „Chceme shrnout
a ukázat, co všechno jsme za tu dobu dělali –
a naopak se dětí zeptat, jak ten čas strávily
oni, co jim chybělo nebo co si z toho naopak
odnáší. Celý festival by měl vlastně vypadat
jako dialog, rozhovor přátel, kteří se dlouho
neviděli.”

Jules Verne, Antigona
i vývojová psychologie
První premiérou sezóny bude adaptace
Dvou roků prázdnin od Julese Verna v režii
Adama Steinbauera, věnovaná divákům od
sedmi let. O něco starším je pak určen další
dobrodružný příběh, Tobiáš Lolness Timothéa de Fombelle, rozezkoušený už v minulé
sezóně. V režii Michala Zetela a ve spolupráci
s lektory Malého vozu Divadla Polárka pak
následuje Antigona, antické drama v moderním přepisu Jeana Annouilhe. Inscenace cílí
na školní publikum a bude v interakci s žáky
druhého stupně zkoumat různé pohledy na
konﬂikt autorit. Pro mladší děti uvede Polárka
autorskou inscenaci Štěpána Gajdoše Město
ve tmě. Úplně nejmladší diváci do tří let se
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Astronaut se zmrzlinou
Před rokem vytvořila Polárka plakáty
s astronautem, který se vydal do vesmíru hledat Společnou řeč – téma minulé sezóny.
Jeho hledání se zkomplikovalo a na celou
dlouhou sezónu zůstal ve vesmíru opuštěný.
Astronaut se zmrzlinou se tedy na plakáty
Polárky opět vrací a může vyprávět o tom,
jaké je to být sám, muset si poradit, postarat
se o sebe a třeba i v samotě najít něco hezNatálie Pelcová 
kého.

Kultura

V HLAVNÍ ROLI KLAVÍR

Na JazzFestBrno se vrátí Gerald Clayton
a Shai Maestro, premiérově se představí
zázračný mladík Joey Alexander.
Festival JazzFestBrno plánuje oslavit svoje
20. výročí v plné kráse a do svého už tak
bohatého podzimního programu přidává další tři koncerty. Všechny budou mít dva společné rysy. Kapelníka najdete za klavírem
a místem jejich konání bude stylový Cabaret
des Péchés v paláci Jalta na Dominikánském
náměstí. Zde se mohou návštěvníci 16. září
těšit na originální fúzi hip-hopu, R´n´B a jazzu
v podání tria Geralda Claytona a 25. září na
oblíbence brněnského publika Shaie Maestra, který se premiérově představí jako kapel-

PAGANINIANA
PAVLA ŠPORCLA

ník kvartetového formátu. Vůbec poprvé
v Brně zahraje historicky nejmladší hudebník
nominovaný na Grammy v jazzové kategorii,
stále ještě náctiletý Joey Alexander, který
rozezní Cabaret des Péchés 16. listopadu se
svým triem.
Finální program letošního jubilejního ročníku
tak čítá 18 festivalových večerů, během nichž
vystoupí přes 30 kapel. Vše vypukne 29. srpna
oslavou 20 let festivalu v Divadle Husa na provázku, kde se v neformálním prostředí představí především domácí jazzová špička.
Kompletní program a vstupenky jsou
k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.
Radek Babička



VARHANNÍ FESTIVAL BUDE

41. ročník festivalu se letos koná opět
v netradiční době pozdního léta a zve
návštěvníky k usednutí do teplem vyhřátých chrámových prostor.
Letošní ročník se bude konat od 26. srpna
do 29. září, posluchačům představí umělce
nejen domácí, ale také z Polska, Itálie,
Německa a Slovenska.
Osm koncertů rozezní královské nástroje
v centru Brna, za poslech stojí koncerty
v jezuitském kostele na moderním koncertním nástroji z dílny švýcarského varhanáře
Hermanna Mathise, dále na nově rekonstruovaných historických varhanách v loretánské

kapli na Minoritské ulici. Pěkný večer slibuje
také návštěva v Červeném kostele nebo
v kostele svatého Augustina na Kraví hoře.
Na úplný závěr celého festivalu usedne za
varhany 29. září emeritní rektorka Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně a patronka
Brněnského varhanního festivalu, profesorka
Alena Veselá. U svého milovaného nástroje
oslaví své obdivuhodné 98. narozeniny.
Vystoupí společně se svojí bývalou žačkou,
dnes přední brněnskou varhanicí a současnou
organizátorkou festivalu Hanou Bartošovou.
Program a další informace jsou zveřejněny
(mav) 
na: www.varhany.nomi.cz.

Nejpopulárnější současný český houslista se vydává do nejvirtuóznějších
vod houslového repertoáru na svém
novém albu Paganiniana. Na něj navazuje na svém turné, v Brně vystoupí
30. září v Besedním domě.
Pavel Šporcl natočil vloni nové album
Paganiniana. Po několika nosičích mimo
oblast klasické hudby se tímto albem
vrací do niternějších hudebních sfér
a repertoáru, který je mu nejblíž. Na desku Paganiniana si vybral skladby, které
patří k nejtěžším v sólovém houslovém
repertoáru a jsou výsadou jen hrstky světových houslistů. K těmto skladbám patří
Paganiniho Capriccio č. 24, Milsteinova
Paganiniana, Ernstova Poslední růže,
Schnittkeho dílo A Paganini či Šporclovy
virtuózní variace na píseň Kde domov
můj. Velmi záslužným počinem je bezesporu světová premiéra nahrávky skladby Capriccio prvního velkého českého
houslového virtuóza Josefa Slavíka
a Kadence k houslovému koncertu
N. Paganiniho od největšího českého
houslisty historie Jana Kubelíka.
Na album Paganiniana navazuje Pavel
Šporcl stejnojmenným tradičním turné,
které se uskuteční v průběhu podzimních měsíců. Program bude vycházet
z nahraných skladeb, aby mohli posluchači vidět a slyšet na vlastní oči a uši
tento mimořádný repertoár. Hostem koncertů bude kytarista a skladatel Lukáš
Sommer, se kterým Pavel Šporcl zahraje
skladby N. Paganiniho a L. Sommera.
Paganini byl sám vynikající kytarista,
a mnoho jeho skladeb napsal právě pro
kombinaci těchto dvou nástrojů. Více na
www.pavelsporcl.com.
Martina Fišerová
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Neziskové organizace

MOBILNÍ PORADNA
OBĚTEM KRIMINALITY

Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu na území
Jihomoravského kraje provoz první mobilní
poradny pro oběti kriminality v České
republice.
Nestátní nezisková organizace Bílý kruh
bezpečí letos slaví 30 let poskytování
pomoci obětem kriminality. V letošním jubilejním roce činí další významný krok směrem k obětem.
V pátek 18. června byla za účasti významných osobností Jihomoravského kraje

NA CESTĚ
K ZAMĚSTNÁNÍ

pokřtěna první mobilní poradna BKB v České republice. Smyslem tohoto pilotního projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem
kriminality a domácího násilí. Pro velkou
část obětí a pozůstalých po obětech je totiž
náročné dosáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdálenost, složitá dopravní
obslužnost, imobilita, ale i sociální izolovanost nebo hospitalizace. Stejně tak oběti
latentní kriminality, například znásilnění,
nebezpečného vyhrožování, vydírání či
domácího násilí, z mnoha pochopitelných
důvodů pomoc nevyhledají, ač ji potřebují.
Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávkového typu s vnitřním prostorem připraveným
k poskytování konzultací kdekoliv v terénu.
Vozidlo bude plnit dvojí roli. V anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty. Ve verzi
s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič informací na preventivních
akcích pro veřejnost.
V případě zájmu o využití nabízené pomoci
je možné se obrátit na telefon 732 842 664
nebo e-mail: bkb.brno@bkb.cz.
Mgr. Vladimír Vedra



Nezaměstnanost, nestabilní zaměstnání,
nedostatek příjmů, to jsou problémy, které
v životě minimálně jednou řeší téměř každý
z nás.
Někomu se však nedaří takovým problémům
efektivně čelit a dostává se do začarovaného
kruhu. Podporu v tomto složitém procesu změny nabízí projekt Na cestě k zaměstnání, který
pod záštitou Diecézní charity Brno a s ﬁnanční
podporou z evropských fondů realizuje Centrum pro sociálně znevýhodněné.
Cílem naší práce je, aby naši klienti získali
a udrželi si stabilní zaměstnání za účelem
dlouhodobého zlepšení životních podmínek
a upevnění jejich místa ve společnosti. V rámci
individuálních konzultací nabízíme komplexní
poradenství zaměřené na přípravu na trh práce a podporu zaměstnávání, například sestavení životopisu, pomoc při hledání práce na
pracovních portálech, příprava na výběrové
řízení a podobně. Nedílnou součástí projektu
jsou také skupinové a vzdělávací aktivity: PC
kurz, pracovní pohovor, komunikace a sebeprezentace, které vycházejí z konkrétních
potřeb klientů. V současné době přijímáme
nové zájemce, proto se na nás neváhejte
obrátit. Bližší informace naleznete na webu
Monika Plisková 
https://celsuz.cz.

VYSOKOŠKOLÁCI POMOHLI NEZISKOVKÁM
Snahou Vysokého učení technického
v Brně je kombinovat při výuce teorii
s reálným prostředím firem, jak v oblasti
spolupráce na výzkumných projektech,
tak i při řešení skutečných problémů společností.
Propojení světa akademického se světem
komerčním je realizováno již osmým rokem
také na Fakultě podnikatelské, jedné z osmi
fakult VUT v Brně, kde se v rámci předmětu
Marketing na bakalářském stupni studia studenti snaží pomoci s marketingem brněnským neziskovým společnostem. Stejná spolupráce probíhá i se studenty Fakulty
informačních technologií ve volitelném předmětu bakalářského studia Základy marketingu a také s magisterskými studenty Ústavu
řízení rizik v předmětu Marketing.
Jak taková spolupráce probíhá? Vždy
před začátkem školního roku se vyučující
dohodne se zástupci dané neziskovky na
vhodném zadání, které odpovídá aktuálním
požadavkům společnosti a současně možnostem studentů. Na začátku semestru přijdou osobně do výuky zástupci společností

a představí náplň činnosti neziskových subjektů a zadání jednotlivých projektů. Studenti
mají prostor konzultovat zadání jak při této
schůzce, tak i v průběhu celého semestru,
kdy téma postupně zpracovávají v rozdělených týmech. Využívají také konzultace
s vyučujícími ke svým dílčím návrhům. Na
konci semestru si každý tým připraví prezentaci, jejíhož představení se na fakultě
účastní i zástupci neziskovek, kteří poskytují
studentům zpětnou vazbu k jejich návrhům
a možnostem jejich využití podle reálných
podmínek. Výhodou společných prezentací
je i to, že je možné vyřešit nejasnosti a případně se domluvit i na další spolupráci. Tak
tomu bylo například v zimním semestru
posledního akademického roku, kdy se studenti po zpracování zadání od Centra Anabell dohodli na další spolupráci, již nad
rámec předmětu.
Co taková spolupráce přinese neziskovým
organizacím? Podle informací z dlouhodobé
a s některými již opakované spolupráce
vyplývá, že hlavním přínosem je zcela jiný
pohled studentů na problematiku a také vyso-
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ká míra kreativity návrhů s využitím současných marketingových trendů. Beneﬁtem studentů je možnost vyzkoušet si práci na konkrétním zadání reálné společnosti, což je
vždy nejpřínosnější. Studenti také získají zpětnou vazbu na svou práci a mají možnost dále
pokračovat ve spolupráci. O daných společnostech a jejich službách se při zpracování
svých projektů dozvídají často poprvé.
V uplynulých letech probíhala spolupráce
se společnostmi: Persefona, Hospic sv. Alžběty, Jinej svět, TyﬂoCentrum Brno, Maltézská
pomoc, Klára pomáhá nebo s již výše zmiňovaným Centrem Anabell. Spolupráce se
rozvinula v minulosti i s brněnským Mahenovým divadlem, kde se studenti zapojili do
marketingové komunikace nově uváděných
divadelních inscenací Hana a Slaměný klobouk.
I když se studenti projektů účastní v rámci
své výuky, přesto jim patří velký dík za často
nadstandardní aktivitu a kvalitu řešení návrhů,
které jsou mnohokrát realizované významně
nad rámec požadovaného.
Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.



Sport

BASKETBALOVÁ RODINA

Klub Tygři Brno přijme do svých basketbalových přípravek kluky a holky ročníku
narození 2011 a mladší.
V městské části Brno-střed trénujeme v hale
Morenda na Vídeňské ulici a v hale Sokola
Brno II. na ulici Francouzská. Dále máme přípravky na základních školách na ulici Heyrovského v Bystrci, Jana Babáka v Žabovřeskách,
Kamínky v Novém Lískovci, na Horáckém
náměstí, na Novoměstské v Řečkovicích
a v Městské hale Modřice. Tréninky se budou
konat dvakrát týdně, a to již od začátku září.
Pokud máte zájem své dítě přihlásit, volejte
pro bližší informace na telefon 774 175 543

nebo se podívejte na internetové stránky
www.tygri-brno.cz a vyplňte přihlášku.
Klub Tygři Brno od začátku pracoval s mladými hráči a hráčkami, za sedm let existence
vybudoval strukturu všech družstev a v nadcházející sezóně bude působit ve všech mládežnických kategoriích, v těch starších
v celostátních extraligách a ligách a v těch
mladších minižákovských v oblastních soutěžích, ze kterých se postupuje na republikové ﬁnálové turnaje. Navíc budeme hrát
dvě soutěže dívek a tady máme rozjetý projekt, aby i dívky měly návaznost na starší
kategorie.
Největších úspěchů jsme dosáhli zatím
v roce 2018: stříbro na Festivalu ČR v kategorii
starších mini U13, v roce 2019: mistři ČR v kategorii starších žáků U15 a také v letošním roce,
kdy jsme se v kategorii Juniorů U19 probojovali do extraligy této kategorie. V klubu
působí trenérsky bývalí hráči a hráčky a trenéři, kteří mají trenérské zkušenosti a úspěchy s mládežnickými kategoriemi. Přijďte
mezi nás, poznejte nové kamarády a kamarádky a se sportem mějte radost z pohybu.
Petr Mazálek

Den náborů chce děti a mládež zlákat
ke sportování.
Pestrou nabídku sportovních kroužků
a klubů zájemci najdou 4. září v parku na
Kraví hoře. O jednotlivých sportech
budou zástupci klubů nejen informovat,
ale děti si je budou moci přímo na místě
vyzkoušet. Letos se na Dni náborů představí více než sto sportovních klubů.
Podrobné informace o připravované akci
a přihlášených účastnících nabízejí na:
www.dennaboru.cz.
Martin Müller



FLORBALOVÝ TURNAJ

Na náměstí Svobody se 17. července uskutečnil další turnaj ze série Street Floorball
League. V předchozích ročnících se z vítězství vždy radoval Alfa team, tentokrát to
bylo jinak.
Brněnský turnaj byla čtvrtá zastávka ze
šesti měst napříč republikou. V Brně se těší
velké oblibě a všech 24 přihlášených týmů
od rána bojovalo v utkáních ve skupinách.
Ty se hrály ve vysokém tempu, což ocenili
také kolemjdoucí, kteří se vždy minimálně
na chvíli zastavili, aby se podívali na výkony
hráček a hráčů. Na Svoboďáku panovala
uvolněná turnajová atmosféra, které pomoh-

DEN NÁBORŮ
NA KRAVÍ HOŘE



MORENDA HLEDÁ
FOTBALISTY

lo také ideální počasí. V odpoledních hodinách skončila utkání ve skupinách a přešlo
se do vyřazovacích bojů. Zálusk na čtvrté
vítězství v řadě si dělal Alfa team, který však
letos nepostoupil ani do ﬁnále. Nejúspěšnější tak nakonec byli hráči z týmu Tampere,
kteří ve ﬁnále přehráli Hmoždinky 8:2.
Opět se podařilo uspořádat zajímavou
akci, která propaguje sport a ﬂorbal přímo
v centru města.
Spolupořadatel turnaje Sokol Brno I Gullivers zve všechny zájemce o ﬂorbal na
nábor, informace jsou k dispozici na webu:
Vítězslav Carda 
www.gulls.cz/nabor.

Nábor mládeže do SK Moravská Slavia
– fotbal se koná každé úterý a čtvrtek
od 16.00 hodin.
Zájemci se mohou hlásit na Morendě na
Vojtově 12, více informací je uvedeno na
www.skmoravskaslavia-fotbal.cz, nebo
volat na telefonní číslo 602 579 133. Fandit
klubu diváci mohou na podzimních zápasech, domácí poměří síly 2. října v 15.30
s Rousínovem, 16. října v 15.00 s Líšní B,
28. října v 15.00 s Ratíškovicemi a 30. října
ve 14.00 hodin s Bystrcí. Atmosféra bude
jistě vynikající, stejně jako na posledním
zápase starších žáků, který odehráli
26. června. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy,
které se utkaly systémem každý s každým
na dvakrát 20 minut. Především šlo o radost
ze hry, pohyb dětí apříjemný den pro všechny účastníky. Výsledek byl až na druhém
místě, přesto pro statistiky: vítězem turnaje
se stali hráči SK Vojkovice, druhé místo získali domácí SK Moravská Slavia, bronzoví
byli SK Řícmanice a bez umístění na stupních vítězů zůstali hráči TJ Tatran Starý LísIng. Tomáš Kubík 
kovec.
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Inzerce

JEDINÝ DODAVATEL, VŠECHNY ENERGIE
PRO DOMÁCNOSTI I PRO FIRMY

Energie pro Brno

MALBY
14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

UŽÍVEJTE SI VÝHOD STABILNÍ MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI.
MÁME NÍZKÉ CENY, PROTOŽE ENERGIE VYRÁBÍME VE VELKÉM

www.maliribrno-hezky.cz

• Na základě kalkulace jednoduše zjistíte, kolik můžete ušetřit.
• Změnu dodavatele vyřídíme za vás. Šetříme nejen vaše peníze, ale i čas.

1+kk 28 m2, 6. NP
s balkonem a výtahem,
ul. Voroněžská,
po rekonstrukci
za byt OB 1+kk – 1+1.
+420 603 849 857

elektřina
E-MAIL: ENERGIE@TEPL ARNY.CZ

plyn

teplo

TEL. : 545 162 345

WEB : W W W.TEPL ARNY.CZ
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Vyměním OB

