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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Měsíc květen je považován za jeden z nejkrásnějších v roce. Po právu je proto nazýván
měsícem lásky. Je také měsícem požární
ochrany, a to zřejmě proto, že v květnu roku
304 zemřel mučednickou smrtí patron všech
hasičů svatý Florian. Květen je také dnem
Svátku práce, Dnem osvobození, Dnem
matek, ale je také měsícem noci. Noci kostelů. Všechny kostely a modlitebny na území
České republiky z církví, které jsou členy
Ekumenické rady církví, jsou přizvány k připojení se do Noci kostelů 2015 v pátek
29. května. V městské části Brno-střed je
devatenáct kostelů, z toho čtrnáct římskokatolických. A v jednom z nich, v kostele
sv. Augustina v Masarykově čtvrti, který byl
posvěcen přesně na měsíc před osmdesáti
lety, je farářem Mgr. Pavel Šenkyřík.
Pokračování na str. 19
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Městská část Brno-střed se chce zapojit do systému rezidentního
parkování. Požaduje ale stanovení jasného plánu komunikace s veřejností
Základní strategii toho, jak se bude v Brně
parkovat, schválilo Zastupitelstvo města
Brna již na podzim loňského roku. Nyní se
připravuje další krok – realizační projekt
a související dokumentace.
Mělo by tak dojít k nastavení režimu, který
bude řešit dostupnost parkování v ulicích, definuje oblasti placeného stání (např. zpoplatnění
vjezdu do historického centra, placené zóny
v jednotlivých městských částech) a umožní
efektivní fungování hromadných parkovacích
kapacit (parkovací domy, veřejná parkoviště,
odstavné plochy pro autobusy atd.).
V této souvislosti bude nutné se soustředit
především na projekty stavebních úprav
a dopravního značení pro legalizaci parkování
Zveme občany na
5. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

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

v jednotlivých brněnských městských částech,
na vytvoření architektury městského parkovacího systému oblastí placeného stání a na
zajištění souladu všech opatření s právními
předpisy města Brna.
Přínosů pro obyvatele i veškeré subjekty, které
v Brně působí, je několik – mělo by dojít ke
zlepšení nabídky parkování pro rezidenty
a abonenty, k celkovému navýšení počtu
dostupných parkovacích míst, ke snížení
intenzity dopravy omezením individuální automobilové dopravy a tím i ke zkvalitnění životního prostředí.
Pro každou městskou část budou zpracovávány samostatné projekty, které budou řešit
stávající kapacitu parkování i návrhy změn
včetně stavebních úprav a revize svislého
a vodorovného dopravního značení.

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ
Realizace a definitivní podoba veškerých kroků k usměrnění takzvané dopravy v klidu je
závislá nejen na finančních prostředcích, kte-
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ré bude mít k dispozici statutární město Brno,
ale také na zájmu jednotlivých městských
částí připojit se k jedné z částí celého projektu,
a to k takzvanému rezidentnímu parkování.
To v daných lokalitách (typicky např. v ulicích,
čtvrtích nebo městských částech) zvýhodňuje
při parkování obyvatele (a podnikatelské subjekty a dalších organizací) s trvalým bydlištěm, resp. se sídlem v tomto místě, zatímco
ostatní řidiči mohou parkovat pouze v přesně
definovaných případech a za poplatek.
(Ovšem ani tento systém nezaručuje takzvaným rezidentům bezproblémové parkování,
zvyšuje pravděpodobnost nalezení parkovacího místa.) Předběžně se počítá s tím, že
v centru Brna budou místa pro rezidenty
dostupná pouze ve večerních, nočních a ranních hodinách.
K problematice rezidentního parkování se
vyjadřovala – na základě výzvy Odboru dopravy Magistrátu města Brna – také Rada městské části Brno-střed. Ta požádala o zařazení
Pokračování na straně 5
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Akce radnice

Na Velikonočních slavnostech se jedl špenát z medvědího česneku

Na šestém ročníku Velikonočních slavností na brněnském
náměstí Svobody přibylo více
řemeslných stánků a ubylo
občerstvení. Víkend před Velikonočním pondělím se těšil
velké návštěvnosti.
Velikonoční slavnosti městské
části Brno-střed proběhly v ter-

mínu od 27. března do 5. dubna.
Tyto jarní trhy v samém centru
Brna nabídly 36 stánků s velikonočním zbožím, řemeslnými
výrobky a občerstvením. Jeden
stánek byl vyhrazen pro prezentaci neziskového sektoru a na jednom místě se po celou dobu akce
pletly pomlázky a košíky.
Každý den odpoledne se na pódiu

konal doprovodný program,
během kterého se představily
především folklórní soubory, a pro
malé i velké byla v provozu velikonoční rukodělná dílna. Na Zelený čtvrtek se tradičně servíroval
špenát. „Tentokrát se nejednalo
o klasický špenát, byl uvařen
z medvědího česneku. Chtěli
jsme, aby si lidé pochutnali na

něčem sezónním,“ uvedla pořadatelka Adéla Jelínková. Akci
uspořádalo Kulturní a vzdělávací
středisko městské části Brno-střed. Fotografie jsou na
www.velikonocnislavnosti.cz.


(mar)
Foto: Tomáš Hájek

Informace z radnice

Nové rozdělovače topných nákladů se instalují letos, vodoměry průběžně
V bytech ve správě městské
části Brno-střed postupně probíhá instalace nebo výměna
vodoměrů studené a teplé
vody. Dále se instalují nové rozdělovače topných nákladů.
Práce jsou realizovány podle
Smlouvy na provádění montáží,
oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN se společností

THERA Energo, spol. s r. o., která
byla na základě rozhodnutí RMČ
Brno-střed uzavřena 24. září
2014.
Ve všech bytech, které jsou ve
správě městské části Brno-střed,
postupně probíhá výměna nebo
instalace nových poměrových
vodoměrů na studenou i teplou
vodu. Přesný termín realizace
není možné stanovit, rychlost pro-
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vedení bude záviset na stavebně-technických
podmínkách
v konkrétních domech.
Nové rozdělovače topných nákladů (RTN), které jsou elektronické
s radiovým přenosem, budou
podle uvedené smlouvy namontovány do konce roku 2015.
Společnost THERA Energo
bude zajišťovat také odečítací
službu RTN a poměrových vodo-

měrů a rozúčtování nákladů.
Hlavním účelem uzavření smlouvy byl zájem na zkvalitnění a zjednodušení odpočtů a provedení
vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytů a nebytových prostor ve správě městské části
Brno-střed.


(rob)

Informace z radnice

Starosta jmenoval tajemníkem Úřadu městské části Brno-střed
Petra Štiku. Do funkce nastoupil začátkem dubna
Úřad největší brněnské městské části má nového tajemníka.
Starosta Martin Landa do funkce jmenoval Bc. Petra Štiku,
MBA, LL.M. Na tuto pozici
nastoupil 1. dubna.
„Od nového tajemníka očekáváme, že zúročí své dosavadní pracovní zkušenosti především
s řízením zaměstnanců velkých
organizací, stejně jako s realizací
investic a s velmi dobrou znalostí
fungování veřejného sektoru, ať
už jde o rozpočet nebo o právní
rámec chodu úřadu,“ řekl starosta
Martin Landa.

Výběrové řízení na obsazení
funkce tajemníka ÚMČ Brno-střed, do kterého se přihlásilo
26 uchazečů, probíhalo od
30.ledna, a to v pěti kolech. Vítěze
doporučila šestičlenná výběrová
komise složená ze čtyř zastupitelů
městské části Brno-střed a dvou
úředníků a souhlas se jmenováním vyslovil – v souladu s platnou
legislativou – tajemník Magistrátu
města Brna.
„Nejprve bych se rád seznámil
s představami vedení městské
části, strategickými dokumenty
a volebními programy, které
vytvářejí základní rámec a zadání

pro činnost úřadu,“ popsal začátek svého nového působení Štika
a dodal: „Na základě těchto znalostí budu analyzovat organizační
strukturu, vnitřní předpisy, ekonomické a lidské zdroje úřadu.
Chci klást důraz na soulad všech
činností městské části s právními
i vnitřními předpisy. Pokusím se
postupně zefektivňovat činnosti
úřadu, odstraňovat duplicity
a zjednodušovat administrativní
zátěž. Za významnou považuji
také oblast spolupráce s Magistrátem města Brna a dalšími
partnery, například s ministerstvem vnitra.“

Petr Štika pracoval v letech
1992–2002 jako zástupce ředitele
obchodní společnosti, dále působil jako tajemník Městského úřadu
Šlapanice (2002–2007), tajemník
Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity (2007–2014) a naposledy jako tajemník Úřadu
městské části Brno-Medlánky.
Bakalářský titul získal na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, (obor veřejná ekonomika a správa), absolvoval také
postgraduální studia, jejichž
výsledkem bylo získání titulů MBA
a LL.M.

Roman Burián

Obyvatelé a vlastníci nemovitostí mohou vystoupit na každém
zastupitelstvu vždy v pravidelném a přesně daném čase
Nový pravidelný bod s pevným
časem, v němž mohou občané
městské části Brno-střed, cizí
státní příslušníci s trvalým
pobytem a vlastníci nemovitostí na tomto území přednášet
své návrhy, připomínky a podněty, schválilo dubnové jednání
Zastupitelstva městské části
Brno-střed.
Bod nazvaný „Hovory s občany“
je součástí aktuálního znění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-střed a bude zařazen v programu každého
svolaného zasedání vždy v první
den jednání v 17.00 hodin v délce
maximálně 30 minut.
Každý občan městské části Brno-střed (podle zákona o obcích se
jedná o fyzickou osobu, která je
státním občanem České republiky a je v obci, tedy v tomto případě
na území největší brněnské městské části, hlášena k trvalému
pobytu) starší 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
a vlastní na území obce nemovitost, a také i fyzická osoba, která
dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci (tedy na
Brně-střed) hlášena k trvalému
pobytu, může během tohoto bodu
vystoupit jednou, nejdéle po dobu
3 minut. Adresát návrhu, připomínky či podnětu, pokud je přítomen, může zaujmout stanovis-

ko nebo podat vysvětlení, přičemž
i jeho odpověď nemá být delší než
tři minuty. Zastupitelstvo může
rozhodnout o prodloužení těchto
časových lhůt. Předsedající má
právo umožnit diskutujícím i opakované vystoupení, a to po dobu
nejdéle jedné minuty.
V případě, že občan, cizí státní
příslušník s trvalým pobytem
nebo vlastník nemovitosti požaduje na svůj návrh, podnět či připomínku písemnou odpověď,
zanechá u přítomného pracovníka Odboru právního a organizačního ÚMČ Brno-střed svoji
poštovní či e-mailovou adresu, na
kterou si odpověď žádá zaslat.
Odpověď poskytne ve lhůtě
30 dnů ten, komu je návrh, podnět
či připomínka adresován. Pokud
tak není zřejmé, tak odpoví starosta nebo jím určení členové
Rady městské části Brno-střed.
V roce 2015 jsou další zasedání
Zastupitelstva městské části
Brno-střed naplánována na tyto
termíny: 13. května, 24. června,
16. září, 21. října, 25. listopadu
a 16. prosince. Jednání se konají
vždy ve středu od 16.00 hod., bod
„Hovory s občany“ bude začínat
v 17.00 hod.



(rob)

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
(výňatek)
DÍL 2
Občané obce
§ 16
(1) Občanem obce je fyzická
osoba, která
a) je státním občanem České
republiky, a
b) je v obci hlášena k trvalému
pobytu.6)
(2) Občan obce, který dosáhl
věku 18 let, má právo
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
b) hlasovat v místním referendu
za podmínek stanovených
zvláštním zákonem,
c) vyjadřovat na zasedání
zastupitelstva obce v souladu
s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným
věcem,
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému
účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně
ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva
obce,
e) nahlížet do rozpočtu obce
a do závěrečného účtu obce
za uplynulý kalendářní rok,
do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do

usnesení rady obce, výborů
zastupitelstva obce a komisí
rady obce a pořizovat si z nich
výpisy,
f) požadovat projednání určité
záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce
nebo zastupitelstvem obce;
je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce,
musí být projednána na jejich
zasedání nejpozději do 60
dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do
90 dnů, g) podávat orgánům
obce návrhy, připomínky
a podněty; orgány obce je
vyřizují bezodkladně, nejdéle
však do 60 dnů, jde-li
o působnost zastupitelstva
obce, nejpozději do 90 dnů.
(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má
i fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let a vlastní na území
obce nemovitost.
§ 17
Oprávnění uvedená v § 16 má
i fyzická osoba, která dosáhla věku
18 let, je cizím státním občanem
a je v obci hlášena k trvalému
pobytu, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
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Úpravy parku na Obilním trhu projednali představitelé městské části
Brno-střed s veřejností. Nasbírali také zajímavé podněty

Jak bude vypadat a jaké změny
čekají Obilní trh a jeho okolí?
To bylo cílem setkání ve středu
25. března, na němž se projednávala budoucí podoba parku
na Obilním trhu, včetně rozšíření dětského hřiště a rekonstrukce
funkcionalistické
zastávky.
Městská část Brno-střed spolu
s Otevřenou zahradou Nadace
Partnerství zorganizovaly veřejné
setkání s občany na téma dokončení navržených úprav v parku na
Obilním trhu a v jeho blízkém okolí.
Druhý místostarosta městské části

Jiří Švachula představil plány týkající se funkcionalistické zastávky.
Plánované veřejné toalety zde
nebudou z technických důvodů
zprovozněny, nicméně zastávka
se dočká rekonstrukce. V nejbližší
době bude zprovozněna kašna
opravená v loňském roce.
Na besedě byli obyvatelé také
seznámeni se změnami, které
budou v blízkém okolí realizovány
dalšími subjekty. Již nyní Veřejná
zeleň města Brna začíná budovat
pěší cestu z ulice Údolní na Špilberk. Cesta povede mezi sídlem
ombudsmana a kavárnou Café
Záhrada a měla by být dokončena

ještě v letošním roce. Nadace
Partnerství připravuje na pozemcích řádu boromejek městskou
minifarmu, která rozšíří stávající
areál Otevřené zahrady na Údolní
ulici. Přibydou rovněž plochy pro
pěstování bylinek a zeleniny,
ovocný sad a koutek domácího
zvířectva. Zájemci, kteří nemají
vlastní zahradu, budou mít tak příležitost si v areálu pronajmout
svůj záhon. Otevření je naplánováno na polovinu června.
Hlavní část besedy byla věnována
představení úprav parku a dvou
variant rozšíření zdejšího hřiště.
Po představení navržených změn
se občané mohli v rámci diskuze
vyjádřit k jednotlivým bodům
a navrhnout své vlastní připomínky. Zmíněn byl například vandalismus ve večerních hodinách,
nevhodné umístění koše a cedule
v kompoziční ose parku, chybějící
sáčky na psí exkrementy, malý
počet laviček a jejich špatná
orientace, dominance volného
využití prostoru psy, a ne dětmi.
Všechny podněty byly sepsány
a představitelé městské části se
jimi budou dále zabývat.

Hlasováním pak občané vyjádřili
svoji podporu rozšíření hřiště
o lanový prvek, který bude umístěný v rohu parku směrem k Pivnici U Čápa.
„Připomínky jsou pro nás velmi
cenné, protože uživatelé parku si
často všimnou věcí, které člověka
zvenku, který prostor nemá ,načtený‘, nenapadnou. Pro celkovou
pohodu uživatelů můžou být ale
hodně důležité. Kromě nového
lanového prvku a pítka ještě na
základě připomínek občanů přibydou lavičky a u některých se změní
jejich orientace tak, aby se občané
dívali do parku místo směrem k silnici. Dále přibydou stojany se sáčky
na psí exkrementy a svoje umístění
změní červená informační cedule
na okraji parku, která je spolu
s košem v parku umístěna v pohledu na jeho nejkrásnější místa.
Některé z připomínek, týkajících
se parkování na okraji parku, budeme řešit v souvislosti se zaváděním
rezidentního parkování,“ uvedla
3. místostarostka městské části
Brno-střed Mgr. Jasna Flamiková.

Martina Žídková
Foto: Roman Burián

Radnice i nadále zaměstnává domovníky a úklidové pracovníky
v režimu veřejně prospěšných prací. Jejich počet od dubna vzrostl
Od prvního dubna Úřad městské části Brno-střed zaměstnává čtyři domovníky
v domech v sociálně vyloučené lokalitě. Práci najde také 80
úklidových pracovníků. Pokračuje tak dlouholetá spolupráce
s krajskou pobočkou Úřadu
práce ČR na tom, aby si dlouhodobě nezaměstnaní udrželi
potřebné návyky v rámci veřejně prospěšných prací.
Domovníci fungují na Brně-střed
od ledna 2011, zřízení těchto míst
iniciovala radniční příspěvková
organizace Správa nemovitostí
městské části Brno-střed. Původně byli zaměstnáni na této pozici
dva lidé, následně se jejich počet
zvýšil na čtyři.
„Zavedením domovníků se zvýšila kontrola nad způsobem uží-

vání bytů. Pravidelným zamykáním domů, zamezením přístupu
cizích osob a každodenním
dohledem na dění v objektu se
podařilo snížit náklady na odstraňování škod vzniklých vandalismem nebo například vyklízením
černých skládek. Dalším a neméně důležitým efektem je celkové
zlepšení prostředí a životních
podmínek v sociálně vyloučené
lokalitě,“ řekl místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula. Domovníci jsou vybírání z řad
oprávněných uživatelů jednotlivých domů a v současné době
působí na ulicích Bratislavská
a Příční.
Mezi povinnosti domovníka patří
provádění drobných údržbářských
prací, dohled nad udržováním čistoty ve společných prostorách
domu, na dvoře nebo zahradě
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a v místě uložení odpadních nádob, zamykání vchodových dveří
a vrat, zamezení pohybu cizích
osob ve společných prostorách,
dodržování pořádku a bránění
vandalismu, hlášení vzniklých
závad, havárií a případné neoprávněné manipulace s byty, kontrola počtu osob užívajících byt
a případné ohlášení neoprávněné
manipulace s měřidly nebo doručování pošty určené do vlastních
rukou nájemníků.
Ještě delší tradici má v režimu
veřejně prospěšných prací zaměstnávání úklidových pracovníků. Na území městské části
Brno-střed pomáhají se zajišťováním čistoty veřejných prostor
již od roku 2002, přičemž jejich
počet se postupně rozrůstá – do
konce března jich působilo 70,
od dubna bylo možné jejich počet

ještě o dalších 10 navýšit. „Přijetí
dlouhodobě nezaměstnaných je
prospěšné jak pro ně samotné,
protože jim pomáhá udržet potřebné pracovní návyky, tak pro
městskou část. Jejich využití je
operativní a oproti strojnímu čištění levnější,“ uvedla místostarostka městské části Brno-střed
Mgr.Jasna Flamiková. Pracovníci
jsou nasazováni na denní úklid
centra města a podle potřeby
také např. v lokalitě ulic Cejl, Bratislavská, Pekařská, Hybešova
a Křenová.
„Smlouvy jsou s úřadem práce,
který významnou měrou přispívá
na mzdové náklady, uzavřeny do
konce října letošního roku,“
upřesnil formu spolupráce starosta městské části Brno-střed
Martin Landa.

Roman Burián

Informace z radnice

Městská část Brno-střed se chce zapojit do systému rezidentního
parkování. Požaduje ale stanovení jasného plánu komunikace s veřejností
Pokračování ze strany 1
naší městské části do systému
rezidentního parkování, ovšem

investora a iniciátora celého projektu) a Brna-střed k projednání
s občany s tím, že toto projednání

s podmínkou, že bude vypracován společný plán komunikace
statutárního města Brna (jako

bude předcházet samotnému
zavádění celého systému.

(rob)

Rada městské části schválila metodiku pro udělování souhlasu
k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením
V minulém roce vstoupila
v platnost vyhláška, která nově
na městské části přesunula
udělování souhlasu se zvláštním užíváním místní komunikace v případě zřizování vyhrazeného parkování pro osoby
se zdravotním postižením –
držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Rada městské části Brno-střed
jednotnou brněnskou metodiku k udělování souhlasu
k vyhrazenému parkování pro
osoby se zdravotním postižením schválila na svém 14. zasedání dne 16. března.
V případě posuzování těchto
žádostí RMČ BS přistoupila ke
schválení metodiky vypracované
Odborem dopravy Magistrátu
města Brna. Cílem metodiky je
udělovat vyhrazená parkovací
místa především těm osobám se
zdravotním postižením, držitelům
průkazu ZTP a ZTP/P, kteří jsou
vlastníky a řidiči vozidla, případně rodičům nezletilých dětí či
vozíčkářům.
V případě nesouhlasu a zamítnutí žádosti na vyhrazené parkovací místo může řidič vozidla,
který osobu (držitele ZTP, ZTP/P)
vozí, využívat všech výhod spojených s přepravou osoby, která
je držitelem označení O7. Označení vozidla O7 lze použít i v případě, že je ve vozidle
přepravována osoba, která je
držitelem označení O7. Řidič
vozidla s označením O7 nemusí
v naléhavě nutném případě
dodržovat zákaz stání, dále
s vozidlem může vjíždět i tam,
kde je značka „Zákaz vjezdu“
omezena dodatkovými tabulkami. V jednotlivých případech
může řidič s takto označeným
vozidlem, je-li to naléhavě nutné,
vjíždět i do oblastí označených

dopravní značkou „Pěší zóna“
(ust. § 67 zákona č.361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů).
V případě, kdy osoba s pohybovým postižením není řidičem
vozidla, může řidič vozidla, osoba
poskytující péči, využít náhradní
opatření a s takto označeným
vozidlem zastavit pro účely
nastoupení/vystoupení bezprostředně v blízkosti bydliště osoby
se zdravotním postižením tak,
aby tato osoba nemusela absolvovat pěšky delší cestu k zaparkovanému vozidlu popřípadě od
zaparkovaného vozidla k bydlišti.
Rada městské části Brno-střed
se při svém rozhodování řídí
níže uvedeným metodickým
doporučením.
Toto metodické doporučení se
vztahuje k ustanovení § 25 odst.
6 písm. c) bod 4. zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění
(dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), zvláštní užívání
komunikace formou zřizování
vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením.
Pokud je vyhrazováno parkovací
stání na účelové komunikaci formou pronájmu či výpůjčky,
lze tuto metodiku přiměřeně aplikovat i k těmto účelům a to pouze
pokud jde o kritéria výběru žadatele níže uvedená.
Podmínky pro postup (pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P) výkonu samosprávy (rozhodování
o udělování souhlasu či nesouhlasu ke zvláštnímu užívání
v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. f)
Statutu města Brna):
• vyhrazené parkovací místo se

•

•

•

•

musí vztahovat vždy k trvalému bydlišti žadatele (vychází
z ustanovení § 67 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
v platném znění, kde je uvedeno, že silniční úřad může
na základě žádosti osoby,
které byl vydán parkovací
průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat
rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě
bydliště), který nemá jinou
možnost parkování (např.
garáž či jiné parkování na
vlastním pozemku před
domem apod.)
žadatel musí být řidičem (tzn.
držitelem platného řidičského
oprávnění příslušné skupiny
a musí splňovat všechny náležitosti, tzn., že v případě dosažení věku podle zákona, musí
mít i platné lékařské potvrzení –
§ 87 zákona č. 361/2000 Sb.)
žadatel musí být vlastníkem,
event. provozovatelem vozidla
zapsaným v technickém průkazu vozidla, pro které žádá
vyhrazené parkování, resp.
musí prokázat právní zájem na
užívání vozidla (např. smlouva
o dlouhodobém užívání vozidla
z půjčovny apod.),
souhlas s vyhrazeným parkováním je možné udělit rodičům
pečujícím o osobu nezletilou,
přičemž tato nezletilá osoba
je trvale omezená v pohybu
a odkázána na „vozík“, resp.
rodinným příslušníkům event.
opatrovníkovi ve společné
domácnosti, který o takovou
osobu pečuje,
souhlas ke zřízení vyhrazeného parkování je udělován osobě, která je trvale pohybově
postižená, resp. odkázána na
pohyb pomocí invalidního vozí-

ku, resp. zákonnému zástupci,
• v ostatních případech mohou být povolena vyhrazená
parkování pro osoby se zdravotním postižením pouze ve
zvlášť závažných a odůvodněných případech s ohledem
na místní podmínky a rozsah
zdravotního postižení, přičemž
tyto důvody musejí být zkoumány opakovaně každý rok,
• na vyhrazené parkování nemají nárok rodinní příslušníci, kteří dojíždějí pečovat o osobu se
zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP
ZTP/P, ani rodinní příslušníci,
kteří s osobou bydlí ve společné domácnosti, pokud to nevyžadují zvlášť odůvodněné
a závažné případy, přičemž
tyto důvody musí být zkoumány
opakovaně každý rok,
• souhlas musí být dán na dobu
určitou a to vždy na 1 rok, poté
se podmínky opět přezkoumávají, souhlas je vyžadován opakovaně vždy na dobu 1 roku.
Výše uvedenými postupy nejsou dotčena obecná ustanovení a postupy podle správního
řádu a ve vztahu k vyřizování
žádostí ani příslušnost v souladu se Statutem města Brna.
Navrhované podmínky vychází
rovněž z:
1. „Doporučení
veřejného
ochránce práv k naplňování
práva na rovné zacházení při
zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích ze dne 21. 5. 2012,
sp. zn.: 159/2011/DIS/JŠK,
2. ze zákona č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně
některých zákonů, tzv. antidiskriminační zákon.

(mar)
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ANKETA – Zahradní kompostéry

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s předběžnou
nabídkou získat za dotovanou
cenu kompostér pro biologickou
likvidaci odpadu. Protože biologický rozložitelný odpad tvoří
výrazné procento (až 40 %) z celkového komunálního odpadu,
chceme touto formou podpořit
domácí kompostování. To šetří

náklady na svoz odpadu a jeho
likvidaci a zároveň poskytuje kvalitní hnojivo pro další využití. Je
pravděpodobné, že v nejbližším
období budou vypsány dotace pro
obce na nákup kompostérů pro
obyvatele. Abychom takovou
žádost za městskou část Brno-střed mohli podat, potřebujeme
alespoň orientačně vědět, kolik
lidí by o takový kompostér mělo
zájem.
Prosíme vás proto o vyplnění přiloženého anketního lístku. V případě, že se kompostéry podaří
touto cestou získat, budou ti
z vás, kteří anketu vyplní, upřednostněni.


(red)
(ilustrační foto)

Návratka
1. Mám předběžný zájem o částečně nebo zcela dotovaný
domácí kompostér na bioodpad:
 ANO, částečně dotovaný
 Ano, zcela dotovaný
2. Preferovaná velikost nádoby:
 700 l
 900 l
 1100 l
 2000 l
Anketní lístek mohou obyvatelé městské části Brno-střed zasílat
do 20. května 2015 na adresu: Odbor životního prostředí, ÚMČ
Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno. Anketní lístek je platný
pouze při uvedení údajů:
Jméno a příjmení: .......................................................................
Adresa: .......................................................................................
Kontakt (e-mail, tel.): ...................................................................

Navrhněte místa pro grilování a umístění fitness prvků pro dospělé
V letošním roce chce městská
část Brno-střed zřídit několik
prvních veřejných míst pro grilování.
Není to věc nová, například ve
Švýcarsku nebo Francii taková
místa jsou a v posledních letech
se objevují i v některých českých
městech. Každé grilovací místo
bude vybaveno především posezením sestávajícím z lavic a stolu,

košem na odpadky a pevným grilem či ohništěm.
Předběžně uvažujeme o vybudování grilovacího místa v parku na
Kraví hoře, ale budeme rádi,
pokud navrhnete další vhodná
místa. Z navržených lokalit vybereme ty, které budou nejlépe
vyhovovat z hlediska bezpečnostního či z hlediska možného vlivu
na okolí (místa by měla být vzdálena od obytné zástavby, aby kou-

řem ani hlukem nerušila zdejší
obyvatele).
V letošním roce rovněž plánujeme
na území městské části instalaci
venkovních fitness prvků pro
dospělé a seniory. Jedná se
o zařízení, na kterých je možné
cvičit a rozvíjet svoji kondici. Většinou bývají umístěna v parcích
a jejich používání je samozřejmě
bezplatné. Několik takových je
umístěno i v parku pod Špilber-

kem nad Pellicovou ulicí. Budeme
rádi, když nám pošlete tipy na další místa na území městské části
Brno-střed, kde taková zařízení
přivítáte. Tipy a náměty posílejte
Anně Jarošové z Odboru životního prostředí, ÚMČ Brno-střed na
e-mail: jarosova@stred.brno.cz
do 2 0. května 2015.

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

Rekonstrukce parku pod Špilberkem potrvá až do konce září
V rámci revitalizace městských
parků probíhá rekonstrukce
v jihozápadní a severozápadní
části parku pod Špilberkem.
Rekonstrukce začala v dubnu
a potrvá do konce září. Jedná se
o závěrečnou etapu celkové
rekonstrukce parku (tzv. Kočárkové cesty) a také vybudování
nové přístupové cesty z ulice
Údolní. Z důvodu oprav bude uzavřeno pouze dětské hřiště nad ulicí Gorazdova, hřiště nad ulicí Pellicova zůstane v provozu.
Řešení navazuje a je plně v souladu s koncepcí, podle které je
rekonstrukce parku již 20 let prováděna. Realizací tohoto projektu
bude dokončena rekonstrukce
mimořádně cenného parku v centru města Brna. Bude zde vytvořen multifunkční prostor, význam-

ný jak pro město Brno, tak i pro
celý jihomoravský region. Přispěje
ke zvýšení efektivity využívání
veřejných prostranství v centru
města a zvýší i kvalitu bydlení ve
středu města zejména pro mladé
rodiny s dětmi a seniory.
Stávající parkové cesty v této části
(území je situováno mezi ulicemi
Pellicovou a Gorazdovou) jsou
zpevněny asfaltem, což je pro vláhové poměry v parku mimořádně
nevýhodné a z technického i estetického hlediska je to zcela
nevhodné. V rámci revitalizace
areálu budou obnoveny komunikace a zpevněné plochy, bude
instalován mobiliář, provedeny
sadové úpravy, a bude umístěna
nová kabeláž a napojení na veřejné osvětlení podél této „Kočárkové
cesty“. Rozsah rekonstrukce
komunikací a zpevněných ploch
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je dosti značný. Bude se jednat
o kombinaci dlážděných, mlatových resp. hlinitopísčitých cest
a ploch s odvodňovacími žlaby.
Cílem navržených pěstebních
zásahů je stabilizovat stávající
porosty, maximálně ochránit jejich
aktuální kvalitu a zabezpečit jejich
dlouhodobý progresivní vývoj.
Nově budou vysazeny různé druhy
stromů a solitérních keřů a založeny živé ploty či skupiny keřů.
V části parku, kde bude realizovaná nová cesta z ulice Údolní na
ulici Gorazdovu, se nacházejí
v současnosti zpustlé plochy, které
je nutné komplexně revitalizovat.
Z urbanistického hlediska se jedná
o cenné území, jehož zeleň logicky navazuje na park na Obilním
trhu a je důležitým propojením
prstence zeleně, který prostupuje
centrum města. Návštěvník parku

i hradu se díky nové cestě bude
moci vyhnout rušným ulicím Údolní a Úvoz. Ve střední části dlážděné cesty je navrženo malé
odpočívadlo s lavičkami a u vstupu
do areálu budou instalovány informační tabule a rozcestník. Samozřejmostí budou nové odpadkové koše a veřejné osvětlení. Na
základě inventarizačního průzkumu zeleně bude nutné odstranění
poškozených a nevhodných dřevin. Provede se zde také nová
výsadba dřevin i obnova trávníkových ploch. Z důvodů stavebních
prací a zřízení deponie materiálu
bude nutné zakázat parkování na
ploše za oficiálním parkovištěm
na ulici Údolní. Více informací na
http://www.vzmb.cz/novinky/
rekonstrukce-parku-podspilberkem/.

(mar)

Názory zastupitelů

Zastupitelstvo živě na internetu
Opoziční
TOP 09 zařídila
historicky
první přímý
přenos jednání
zastupitelstva
na internetu.
Transparentní radnice byla vždy
jednou z priorit TOP 09 Brno-střed. Celé minulé volební období
jsme se snažili zpřístupnit jednání
zastupitelstva i těm občanům, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohou zúčastnit osobně. Před rokem
se nám podařilo prosadit alespoň
elektronické hlasovací zařízení,
díky kterému je možné snadno
zjistit, jak který zastupitel hlasoval.
Chtěli jsme i videozáznam z jednání zastupitelstva, avšak to se
nám z opozičních lavic prosadit

nepodařilo. Proto jsme po volbách
přivítali první bod nové koaliční
smlouvy Žít Brno, ANO 2011,
KDU-ČSL a Strany zelených, ve
kterém se mj. píše: „Budeme zveřejňovat videozáznam z jednání
ZMČ BS na internetu.“ Bohužel,
ani po čtyřech měsících nepodnikla vládnoucí koalice jediný krok
k realizaci. Rozhodli jsme se tedy
využít možností, které nám
poskytují moderní technologie
a zákony ČR, a zajistili jsme
videopřenos z dubnového zastupitelstva sami. Sledovanost ukázala, že o živý přenos je zájem.
Přirozeně, splnění některých plánů a slibů vyžaduje svůj čas.
Videopřenos jednání lze ale zařídit s minimálními zdroji doslova
přes noc. Rádi pomůžeme radnici
s technickým řešením. Dokud

však koalice nenainstaluje „oficiální“ přenos s kvalitním zvukem
a archivací záznamu, budeme
zasedání zastupitelstva pro
občany živě vysílat i nadále, a to:
13. 5., 24. 6., 16. 9., 21. 10.,

25. 11. a 16. 12. 2015 vždy od
16.00 hodin.
 Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.
zastupitel MČ Brno-střed
a předseda Kontrolního výboru
(TOP 09)

Stalo se v naší městské části

Brněnské Velikonoce na ledě opět pomohly potřebným dětem

Tradiční benefice, která se od
roku 2004 pořádá v Brně každoročně v týdnu před Velikonočním pondělím, se i letos
vydařila. Při svém dvanáctém
ročníku přinesla dvanáct tisíc
korun pro potřebné děti ze speciálních škol a na Zelený
čtvrtek potěšila malé i velké
Brňany. Zajímavým programem
v první části a následným bruslením při karnevalu na ledě.
Letos se navíc v hale TJ Stadion

Brno blahopřálo našemu nejlepšímu současnému krasobruslaři
Michalu Březinovi, který měl rovných pětadvacet let. Michal Březina dostal k narozeninám od
zástupců všech účinkujících
rudý karafiát a jistě ho potěšila
gratulace od starosty Brna-střed
Martina Landy, který převzal nad
tradiční beneficí záštitu. Hodně
zdraví a sportovních úspěchů
mu přál také Karol Divín, naše
největší žijící krasobruslařská
legenda, a s hudební gratulací

přijel z Prahy Felix Slováček se
svojí dcerou Annou Julií. Gratulovali pochopitelně také malí
i velcí zástupci domovské TJ
Stadion Brno a členky Skating
Clubu Brno. Jako poslední přišla
sestra Eliška a Michalovi rodiče,
maminka dokonce se sladkým
dortem. Milým překvapením pro
všechny přítomné byl Michalův
kamarád, brněnský rodák reprezentující v současné době Itálii,
Ondra Hotárek, a muž mnoha
tváří, bavič, fotbalista a příleži-

tostný krasobruslař Petr Švancara. Všichni se postarali
o výbornou atmosféru během
celého odpoledne a slíbili si, že
Brněnské velikonoce na ledě si
užijí i příští rok. Bude to už potřinácté. A třináctka nemusí být jen
nešťastné číslo.



Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Děti v Lužánkách vynesly Morenu, zahnaly zimu a přivítaly jaro

Ještě ve čtvrtek ráno v Brně
řádila chumelenice, odpoledne
však vysvitlo sluníčko, zkrátka
pravé aprílové počasí. Změnu
počasí však mohly mít na svědomí i děti, které přišly do Lužánek na akci Velikonoční domeček, kde společně zahnaly zimu
a přivítaly jaro.
Na Zelený čtvrtek 2. dubna se
na pracovišti SVČ Lužánky Lidická pořádala akce s názvem Velikonoční domeček. Na děti čekaly

velikonoční dílny, živá kuřátka,
králíčci a kozičky, hlavní atrakcí
však bylo vynášení a pálení
Moreny, symbolu zimy. A protože
byl Zelený čtvrtek, nechyběly ani
zelené pistáciové zákusky
a k nim dobrá káva. „Nejoblíbenější byly určitě zážitkové věci –
kuřátka a vynášení Moreny.
Nově si letos děti mohly vyrobit
hrkačky, s kterými potom za zpěvu a hrkání Morenu vyprovodily
a spálily,“ řekla jedna z organizátorek Gabka Odstrčilová.

O akci byl letos opravdu velký
zájem, rozjařených dětí byly plné
Lužánky a koupit na místě lístky
bylo prakticky nemožné. Marcela
Zajíčková z týmu organizátorů
k tomu dodala: „Všechny vstupenky se prodaly již v předprodeji. Zbylo jen pár vstupenek na
odpoledne, ty ale byly také ihned
pryč.“
Návštěvnice Lucinka Očkayová
se na akci vypravila s bráškou
a maminkou: „Jsem tu už potřetí
a moc se mi tu líbí. Vyrobila jsem

si jarní čelenku a teď se chystám
zasadit bylinky. Minulý rok jsem
si vyrobila svoji malou Morenku,
ale nechtěla jsem ji spálit, tak
jsem ji měla doma až do letošních Velikonoc,“ nadšeně vypráví. Jejímu bráškovi se nejvíc líbilo
vyrábění velikonočních odznáčků a pletení mrskačky. Doufejme,
že letošní zimu děti skutečně
zahnaly a jaro brzy přijde.


Anna Petrželová

Hana a Petr Ulrychovi hráli, zpívali a ohlíželi se

Pod názvem Ohlédnutí se
uskutečnil v neděli 15. března
v Mahenově divadle benefiční
koncert sourozenců Ulrychových, který kromě Petrových
písniček, Hančina zpěvu
a nezaměnitelného sourozeneckého dvojhlasu nabídl
i několik dalších vrcholů.
Při koncertu se sourozenci Ulrychovi společně s Javory a Javory
beatem ohlédli za desetiletým
trváním Hospicu sv. Alžběty
v Brně, se kterým měli v loňském

roce svoji osobní zkušenost,
a vzpomenuli i další události.
Koncert byl rovněž ohlédnutím za
jejich loňským výročním rokem,
během kterého si připomínali půlstoletí společného působení na
hudební scéně. U společnosti
Supraphon vydali v roce 2014
svoje bilanční 3CD s příznačným
názvem Půlstoletí a stejný název
má i zbrusu nová publikace, ve
které je kromě Petrových a Hančiných vzpomínek také padesát
jejich nejúspěšnějších písní. Knížku při koncertu Ohlédnutí pokřtil
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brněnskou vodou přímo z divadelního kohoutku za asistence
zástupců vydavatelství Albatros
dvorní textař Petrových písniček
Ladislav Kopecký. Aktuální
a bohužel i velmi smutnou informací bylo sdělení, že nás nečekaně opustil kytarista skupiny
Javory beat Miloš Koubek. Na
památku zesnulého kamaráda
pak zazněla jedna z nejstarších
a nejznámějších ulrychovských
písniček On na mě zapomíná, ale
už bez Milošova kytarového sóla.
Naopak jednu z nejnovějších

a také nejemotivnějších Petrových písniček, která se jmenuje
prostě – Lípa, pak nezaměnitelným způsobem zazpívaly Hana
Ulrychová a Kateřina Štruncová.
Bylo to zřejmě to nejkrásnější
poděkování pracovníkům Hospicu sv. Alžběty a všem, pro které
péče o potřebné a nemocné spoluobčany není jen zaměstnáním.
Jak již bylo řečeno, koncert
Ohlédnutí měl několik vrcholů.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Stalo se v naší městské části

Hon na velikonoční vajíčka pobavil děti na Bílou sobotu

V sobotu 4. dubna se v lanovém
centru Jungle Park skrývalo
4 500 vajíček s překvapením.
Přišlo je hledat 400 dětí.
Šestý ročník Honu na velikonoční
vajíčka se konal tradičně v lese
a na hřišti mezi brněnským pavilonem Anthropos v Pisárkách
a lanovým centrem Jungle Park.
Návštěvníci si za chladného, ale
slunečného počasí mohli ještě

před začátkem honu uplést
pomlázku, vyrobit velikonoční
vajíčka, zasoutěžit si v házení vejcem nebo se něco přiučit v lesním
koutku, který připravili spoluorganizátoři akce Lesy města Brna.
Tradičně velký zájem byl o malování na obličej, což byla poslední
tečka k doladění dětských zaječích kostýmů. Porota měla opravdu nelehký úkol vybrat 10 nejhezčích zaječích masek, které si

odnesly marcipánové velikonoční
dorty. Pak už přišlo na řadu všemi
očekávané hledání vajíček. Děti
byly podle věku rozděleny do tří
kategorií a každá z nich hledala
na jiném místě, aby starší děti vše
těm malým nevysbíraly. I ti
nejmenší hledači se s vervou pustili do sbírání a jejich tempo zpomalovalo jen prohlížení obsahu
vajíček, protože některá z nich
skrývala sladká překvapení. Stej-

ně jako loni se i letos hledala tři
zlatá vajíčka, která svému nálezci
přinesla živého králíčka či křečka
s celou výbavičkou. Krásné odpoledne mohly děti zakončit lezením
v lanovém centru Jungle Park.
Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na www.junglepark.cz.


(mar)
Foto: Libuše Macků

Atleti z dvaceti států světa si přišli zaběhat do Lužánek

Již posedmdesáté otevřel Běh
Lužánkami novou atletickou
sezónu v Brně. Jubilejní ročník
přinesl dva traťové rekordy
i nejvyšší počet závodníků
v historii tradičního brněnského běhu.
Sobota 21. března patřila všem
běžcům a divákům, kteří přišli strávit den do parku Lužánky. V hlavním závodě mužů vytrvalců na
8 km se stal vítězem Hillary Kip-

tum Kimaiyo z Keni v novém rekordu trati 22:36 min. Na druhém místě skončil jeho krajan Henry Kemboi, třetí doběhl český závodník
Jan Kreisinger. Hlavnímu závodu
mužů předcházelo slavnostní
setkání vítězů z let minulých, kteří
symbolicky proběhli cílovou rovinkou a zavzpomínali na historii
lužáneckého běhu. Závod žen na
6,4 km ovládla rekordním časem
22:02 min maďarská běžkyně Zita
Kácser před slovenskou závodnicí

Ľubomírou Maníkovou a nejlepší
českou vytrvalkyní Evou Filipiovou. Dobře obsazené byly mládežnické kategorie, kde startovalo
na 300 mladých sportovců.
Závodu se zúčastnilo na 1100
atletů z 20 států světa, kteří startovali v 17 kategoriích. Součástí
doprovodného programu byla
výstava mapující sedmdesátiletou historii Běhu Lužánkami, kterou připravil pořádající atletický
klub TRACK & FIELD BRNO.

K vidění byla řada archivních fotografií, dobové novinové články
i další cenné artefakty. Pro děti
byl během závodu připraven atletický koutek, kde si mohly vyzkoušet řadu dalších atletických disciplín.
Celý sportovní program se odehrál
za podpory několika stovek diváků,
kteří vytvořili všem účastníkům
skvělou závodní atmosféru.

(mar)
Foto: Michal Černý
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Naše školy

Návštěva ze Stuttgartu potěšila žáky ze školy na Hroznové

V týdnu od 9. do 13. března nás
navštívily dívky a učitelky
z naší partnerské školy ve
Stuttgartu.

V pondělí večer jsme si je odvezli
z nádraží rovnou domů, kde jsme
je také celý týden ubytovávali. Ve
škole jsme měli každý den super

program. Měly s námi společné
hodiny němčiny, učily se česky,
nebo jsme hráli hry a soutěže.
V úterý odpoledne jsme je vzali
na prohlídku největších brněnských památek.
Ve středu si mohly vyrobit náramky přátelství, kytky z korálků, nebo
papírové motýlky. Nejvíc všechny
bavila málo známá výtvarná technika – enkaustika, což je malování
obrazů horkým voskem. Odpoledne jsme všichni tancovali na
karnevalu. Naučili jsme se spoustu tanečních kreací a všichni si to
užili.
Nejvíce ale všechny bavil čtvrteční program. Dopoledne jsme
navštívili LeGrando, kde jsme si

vyzkoušeli spoustu zajímavých
cirkusových disciplín. Odpoledne
jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna sportovala v tělocvičně
a druhá chystala jídlo na večeři
ve škole. Večer jsme také mohli
chodit po prázdných chodbách
a vidět školu, když je tma, ticho
a klid. Po večeři jsme si pouštěli
videa, kde Němky mluví česky
a my německy. Byla to sranda.
V pátek ráno na nádraží nám bylo
líto, že už odjíždějí. Moc jsme si
ten týden s nimi užili a těšíme se,
až v říjnu pojedeme zase k nim.

Aneta Neubauerová,
Kristýna Bartošová,
Sebastian Major a Lucie Žáková,
žáci ZŠ Brno, Hroznová 1

Na základní škole Křenová končí projekt Křenka – zážitkem k inkluzi
Jarním setkáním partnerských
základních škol z Brna, Prahy
a Ústí nad Labem na workshopu výměny zkušeností v Bořeticích vstoupila ZŠ Křenová do
poslední etapy projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi. Tento
projekt OPVK realizovaný od
června 2012 nabízel žákům
a jejich rodičům pestrou paletu
aktivit neformálního vzdělávání
a odborné poradenství.
Workshopy výměny zkušeností
se školami sdruženými v partnerské organizaci Liga komunitních
škol, o. s. vytvářely pedagogům
příležitost ke vzájemnému sdílení
osvědčených aktivit s dětmi a rodiči. Součástí každoročních setkání
byly rovněž diskuse ředitelů škol
k dalším strategiím rozvoje vzdělávání na těchto školách, které
působí v sociálně vyloučených
lokalitách.
Projekt byl založen na čtyřech
hlavních oblastech činností, které
společně doplňovaly formální
vzdělávání o různé typy neformálních aktivit s cílem vytvořit ověřený model celodenního programu.
V každé ze čtyř oblastí byl nastaven odlišný stupeň pravidelnosti
docházky tak, aby si každý žák
mohl najít aktivitu podle svých
zájmů a schopností. Na výběr byly
příležitostné akce pro žáky i rodiče s výtvarným, sportovním nebo
kulturním zaměřením, možnost
využívání aktivit nízkoprahového

klubu s libovolnou pravidelností
nebo volba některého z pravidelných zájmových kroužků (taneční, pěvecký, sportovní, výtvarný,…). Nadstavbou k těmto
aktivitám pak byly specializované
zážitkové lekce etické a osobnostně sociální výchovy či lekce na
rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti. Důležitou součástí projektu bylo zážitkové a odborné
poradenství zaměřené na volbu
povolání, prevenci sociálně patologických jevů a individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Příležitostí pro vzájemné setkávání a rozvíjení neformálních
vztahů mezi školou a rodinami
žáků byly zejména příležitostné
zážitkové akce. Na tematických
výtvarných dílnách, sportovních
turnajích nebo tradičních kulturních akcích byl vytvořen prostor
pro přirozenou motivaci žáků
i rodičů k učení a spolupráci.
Program osobnostně sociální
a etické výchovy společně s lekcemi finanční a čtenářské gramotnosti umožňoval intenzivní práci
se skupinami žáků 4.–9. ročníků.
V rámci pravidelných lekcí osobnostně sociální a etické výchovy
žáci společně pracovali na tématech vzájemné důvěry, osvojování
pravidel mezilidské komunikace,
vyjadřování vlastních emocí, pravidel chování v nejrůznějších
životních situacích a jiných. Tyto
lekce významně přispěly ke zlep-
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šení nejen vztahů v žákovských
skupinách, ale i celkového klima
školy. Lekce finanční gramotnosti
měly za cíl zábavnou formou
seznámit žáky s problematikou
hospodaření s penězi a být tak
jedním z nástrojů včasné prevence. Podpora rozvoje klíčových
kompetencí v oblasti čtení a motivace k samostatné četbě pak probíhala v rámci lekcí čtenářské gramotnosti.
Důležitou součástí odborného
poradenství bylo zážitkové poradenství k volbě školy, které pomáhalo zejména vycházejícím
žákům získat konkrétní představu
o oborech jednotlivých středních
škol včetně nároků na uchazeče.
Žáci tak měli možnost společně

se svými rodiči a učiteli zvážit své
zájmy i schopnosti a správně se
rozhodnout. Poradenskou podporu žákům, rodičům i učitelům
a metodické vedení zážitkových
aktivit projektu poskytoval tým
pracovníků Školního poradenského pracoviště pro neformální
vzdělávání ve složení metodik,
speciální pedagog, psycholog
a sociální pedagog. Projekt
Křenka – zážitkem k inkluzi
(6/2012–5/2015) je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Mgr. Hana Hadrabová

Naše školy

Olympijský den poměří síly všech žáků na základní škole Osmec

Život školy na náměstí 28. října
bude ve středu 3. června zpestřen sportovní akcí zvanou
Olympijský den.
Pro žáky prvního stupně bude
v prostorách školy a na hřišti připraveno devět disciplín, na kterých bodují, měří časy a výkony

učitelé i asistenti. Žáci druhého
stupně si užijí ještě o tři disciplíny
víc a na závěrečné štafetové
a vytrvalostní běhy se dokonce
přesunují do blízkého parku. Celý
den je nejen měří, ale i povzbuzují
všichni pracovníci školy.
Aby si žáci i dospělí užili olympiádu s plnou parádou, připravují si

děti ve spolupráci s učiteli v průběhu roku nápadité vlajky, které
si nesou na zahajovací ceremoniál. Na tom paní ředitelka opět
odstartuje soutěžní dopoledne
a sportovci vyrazí na jednotlivá
stanoviště.
O dva dny později, 5. června se
všichni sejdou na slavnostním

vyhlášení, kde se odevzdají ceny
nejlepším sportovkyním a sportovcům ze všech věkových kategorií, nejlepším třídním kolektivům obou stupňů a vyhodnotí se
nejhezčí olympijská vlajka celé
školy.


Mgr. Olga Kušnierová

Světový den vody oslavili žáci na ZŠ Křídlovická
Od roku 1993 je 22. březen ustanoven jako Světový den vody.
V letošním školním roce jsme si
jej připomněli také na naší škole
projektovým dnem, v němž bylo
pro žáky druhého stupně připraveno třináct různých volitelných
aktivit.
Mezi ně patřila například návštěva
Přečerpávací vodní elektrárny
Dalešice, exkurze do hráze Brněnské přehrady, návštěva exploratoria
brněnské hvězdárny, různé terénní
aktivity spojené s fotografickou
dokumentací, výtvarné dílny a výroba a odpálení vodní rakety. Projektový den se velmi vydařil, žáci i učitelé si odnesli mnoho pěkných
zážitků.
Jak již název napovídá, vodní raketa
je poháněná vodou a také stlačeným vzduchem. Pro konstrukci
odpalovací rampy jsme využili desky ze starých lavic, které nám věnoval pan školník. Dalšími komponenty
byly
běžně
dostupný
vodoinstalační materiál a autoventilky pro bezdušové pneumatiky.
Rakety jsme vyrobili z PET lahví,
na stabilizační křidélka stačil obyčejný karton. O to, aby vše dobře
drželo, se postaraly metry různých
lepicích pásek. Do prvního zkušebního odpalu jsme si opravdu nebyli
jistí výsledkem, ale ten téměř

u všech překonal očekávání. Rakety
létaly hodně vysoko. Vyzkoušeli
jsme různé varianty raket – s padákem, poháněné modrou „zonkou“,
osazené kamerou. Akce se opravdu
vydařila, líbila se také dětem z prvního stupně, které sledovaly odpaly
raket z oken svých tříd, a také spolužákům z druhého stupně, kteří se
za námi přišli podívat na školní hřiště.
V rámci mezinárodního dne vody
se zájemci z osmých a devátých
tříd mohli zúčastnit exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Jeli jsme autobusem, k elektrárně jsme dorazili velice rychle.
Přivítal nás pohled na jedinou sypanou hráz v České republice a vyrovnávací nádrž Mohelno nacházející
se pod ní. Vedle hráze se nachází
koryto a pod ním dva kanály, jimiž
lze nádrž vypustit. Přečerpávací
elektrárna je vybavena čtyřmi Francisovými turbínami, k nimž je přiváděna voda z vrchní nádrže trubkami
s průměrem 6 m. Budova elektrárny
je konstruována do oblouku podle
původního plánu, který byl však
v průběhu stavby změněn kvůli
místnímu podloží. V elektrárně byl
hluk, jenž se stupňoval, čím více
jsme sestupovali do podzemí, kde
se nachází větší část elektrárny.
Před sestupem jsme byli vybaveni
helmami kvůli bezpečnosti. Měli

jsme možnost porovnat turbínu
odstavenou s turbínou pracující,
projít se strojovnou, nebo nahlédnout skrz sklo do kontrolní místnosti.
Dalším bodem v programu byl
výstup na nedalekou rozhlednu
Babylón a procházka po hrázi
samotné. Poté jsme zamířili do
mohelenské hadcové stepi, což je
unikátní kousek přírody vyznačující
se středomořskou faunou a florou.
Projížděli jsme kolem Jaderné
elektrárny Dukovany a slavětické
rozvodny. Ke škole jsme přijeli dříve,
než jak bylo plánováno, čímž jsme
výlet zakončili.
Na projektový den naplánovaly paní
učitelky program v brněnském planetáriu a exploratoriu. Od školy
jsme vycházeli v 7.30 h směrem na

hlavní nádraží. Odtud jsme vyjeli
tramvají č.4 na náměstí Míru a vyšli
jsme do hvězdárny a planetária. Na
programu Příběh Sluneční soustavy nás zaujal celý výklad a exponáty, zejména vodní tornádo, větrný
vír, meteorit a Foucaultovo kyvadlo.
Nakonec jsme si nabyté vědomosti
ověřili pracovním listem. Po cestě
z hvězdárny jsme se vydali do Wilsonova lesa hledat studánky. O co
dříve se nám podařilo nalézt obě
studánky, o to déle nám trvala cesta
zpět, neboť jsme dvakrát zabloudili.
I přes to, že nám krokoměr napočítal
přes 13 000 kroků, jsme byli ve škole o hodinu dříve, což nám umožnilo
zúčastnit se odpalu vodních raket
spolu s našimi spolužáky.

Žáci a pedagogové
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
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Školy v městské části Brno-střed

Škola pro zrakově postižené Kamenomlýnská slaví 180 let
Svým zaměřením a vybavením
je přednostně určena pro děti
a žáky se zrakovým postižením,
ale vzdělávat se zde mohou
i děti a žáci s jiným typem zdravotního postižení.
Střední škola, základní škola
a mateřská škola pro zrakově
postižené, Brno, Kamenomlýnská 2, je komplex škol, které
poskytují vzdělávání dětem
a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Posláním školy
je pokračovat v dlouholeté tradici
kvalitního vzdělávání v moderně
vybaveném prostředí, s použitím
nejnovějších kompenzačních
pomůcek, metod a forem práce,
které pomáhají minimalizovat
zdravotní handicapy dětí a žáků.
Cílem je vybavit děti a žáky takovými vědomostmi, dovednostmi,
návyky a postoji, aby byly schopné zapojit se v co nejvyšší míře
do běžného života.
Péče o nevidomé na Moravě začí-

ná v roce 1835, kdy Jan Nepomuk
Rafael František Beitl založil první
soukromý ústav pro slepé. První
sídlo měl v Zábrdovicích, v soukromém domě.
Po listopadových událostech v roce
1989 se skupině nadšených pracovníků školy podařilo po nelehkých jednáních získat budovy
bývalé Krajské politické školy
v Brně-Pisárkách. Tím se otevřela
velká možnost rozšířit péči o zrakově postižené. Konečně se podařilo zajistit důstojné prostředí a kvalitní vzdělávání a výchovu zrakově
handicapovaných dětí. Výuka
v těchto nových prostorách byla
zahájena 1. září 1990. Současně
si všichni začali uvědomovat
nedostatečnost nadstavbového
školství pro zrakově postižené na
Moravě. Objevily se první snahy
o vybudování střední školy ve stejném areálu.To se nakonec podařilo
a v roce 1992 vznikla soukromá
střední škola pro zrakově postižené. V roce 1997 se z ní stala škola

státní. V roce 2006 se tyto dva
samostatné subjekty sloučily v jednu organizaci a dnes jsme Střední
škola, základní škola a mateřská
škola pro zrakově postižené. Škola
je přímo řízenou organizací Ministerstva školství a tělovýchovy ČR
a je největší organizací tohoto typu
v celé republice.
Nový školský zákon, který má platit
od 1.září 2015, radikálně omezuje
přijímání žáků do tzv. speciálních
škol. Běžné školy jim musí poskyt-

nout taková podpůrná opatření,
aby výuku zvládli. Teprve pak, až
všechna opatření selžou, mohou
být děti zařazeny do škol „speciálních“. Může se však stát, že nebude kam, protože školy speciálně
zřízené pro žáky s postižením
mohou do té doby zaniknout. Což
by po 180 letech tradice vzdělávání zrakově postižených v Brně
a okolí byla velká škoda.

Mgr. Dagmar Sýsová,
ředitelka školy

Studenti se učí podnikat a pomáhají při tom sdružení Vodicí pes
Studentská firma Gustobakery,
kterou založili v rámci výuky
předmětu Aplikovaná ekonomie studenti z 1.P. Obchodní
akademie, SOŠ knihovnické
a VOŠ Brno na Kotlářské 9,
věnuje svůj výtěžek na dobročinné účely.
Firma se zabývá výrobou a prodejem sladkého a slaného pečiva.

Studenti se prakticky seznámili
s řadou podnikatelských činností.
Od založení firmy, zpracování podnikatelského záměru, plánování
výroby a kalkulací se dostali
k vlastní výrobě, marketingu a prodeji. Ve svých podnikatelských
aktivitách jsou úspěšní, a tak studentská firma za několik měsíců
své existence vykazuje zisk víc jak
šest tisíc korun. Protože hlavním

cílem fungování firmy je naučit se
v praxi podnikat, studenti se rozhodli výtěžek z podnikání věnovat
na dobročinné účely. Navázali spolupráci s občanským sdružením
Vodicí pes, kterému plánují předat
veškeré vydělané peněžní prostředky. Mezi studenty přišla představitelka sdružení paní Mgr.Lenka Pláteníková se svým psím
kamarádem a seznámila studenty

s postupem při výcviku vodicích
psů i s problematikou financování
neziskové organizace. Další
setkání se uskuteční v závěru
školního roku, kdy studenti ukončí
činnost firmy a přispějí svým celoročním finančním výsledkem na
výcvik vodicích psů.


Ing. Věra Matějková

Ohlasy

Jsou měřidla vody důležitá a povinná?
Na hospodaření s vodou se
v posledních letech klade velký
důraz. Bez vody by nebylo života.
A dobré pitné vody stále ubývá.
Proto se nedivme, že se zavedly
přesnější měřiče vody. Měří se
spotřeba teplé a zvlášť spotřeba
studené vody.
Většinou nejvíce šetří důchodci,
protože mají omezený příjem
peněz a zvyšujících se výdajů přibývá. Podobně jsou na tom i rodiny s jedním příjmem. Natočit si

vanu s vodou každý den je v současné době luxus i pro nedůchodce, tedy pracující. Takže šetříme
vodou, plynem, elektřinou.
Obvykle to, co nám ukáží měřidla,
zaplatíme. Horší je, když měřidla
nejsou. Měřidlo na elektřinu a plyn
má každá domácnost. Bohužel se
to netýká měřidel spotřeby vody.
V některých domech stále chybějí
měřidla teplé a studené vody pro
jednotlivé byty. Co z toho vyplývá?
Plýtvání. A to čím dál větší! Jakou
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spotřebu má důchodce v bytě se
sprchovým koutem, kde bydlí
sám, oproti spotřebě například
rodiny s několika malými dětmi,
kde se každý den pere a koupe?
V pronajímaných bytech, kde bydlí studenti, spotřeba vody též není
zanedbatelná.
Proto je zarážející, že zrealizování
zavedení měřičů vody do jednotlivých bytů, se stále v některých
domech (SVJ, BD) neřeší a zjevně nechce řešit. Důchodci jsou

smutní. Vždyť například jeden
z nich ve vyúčtování služeb za rok
2012 doplácel 80 Kč za rok, ale
za rok 2013 již doplácel 5 700 Kč!
Co ho čeká ve vyúčtování za rok
2014?
Že by se movití chytráčci nad
sebou zamysleli a začali si platit
svoje spotřeby? (Aniž by čekali
na zásah shora – nebo čekají na
zásah shora?)


Ivo Koukol

Neziskové organizace

Nový projekt řeší problém dětí s poruchou autistického spektra
Poruchy autistického spektra
(dále jen PAS) patří mezi nejzávažnější poruchy dětského
mentálního vývoje, který je onemocněním narušen do hloubky
v několika oblastech. Sdružení
Dotyk II nabízí pro rodiče těchto
dětí projekt s názvem Abychom
si rozuměli.
Děti s PAS mají specifické vnímání okolního světa a životních situací, mají problémy v komunikaci
a sociální interakci, nejsou schopné mluvit o svých potřebách, se
svými vrstevníky se nekamarádí.
„Abychom podpořili rodiče ve
výchově těchto dětí, kteří jsou většinou na problém sami (jelikož
školské ani zdravotnické instituce
tento jejich problém neřeší), realizujeme od 1. ledna tohoto roku
projekt s názvem Abychom si

rozuměli, jehož cílem je rozšíření
nabídky služeb rané péče zavedením možnosti logopedické
péče přímo v domácím prostředí
rodiny uživatele prostřednictvím
terénní sociální služby rané péče.
Též vzděláváme rodiče dětí s PAS
v oblasti výchovy dítěte s tímto
onemocněním a v oblasti využití
speciálních
kompenzačních
pomůcek pro tyto děti. Rádi
bychom také posílili spolupráci
s institucemi prvotního kontaktu
v Jihomoravském kraji,“ řekla
k projektu Mgr. Bc. Lucie Štefánková. Ten je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.
Celosvětově je v poslední době
zaznamenáván nárůst počtu dětí
s PAS, který je podle odborníků
dán jednak zdokonalením diagnostických metod a dále například

věkem rodičů, kdy u rodičů nad
35 let je riziko výskytu větší. Podle
dostupné evidence žije v Jihomoravském kraji v současné době
cca 500 dětí raného věku s touto
poruchou. Pokud by zájemci chtěli
věnovat svůj čas jako dobrovolníci

ve prospěch organizace Dotyk II,
o. p. s. a pomoci při organizaci
aktivit pro děti s PAS nebo pro jiné
skupiny uživatelů služeb sdružení, bližší informace jsou k dispozici na www.dotyk2.cz, sekce
dobrovolnictví.
 (mar)

Úspěšní a pracující Romové nejsou výjimkami, vyplývá z kampaně
Třetí březnový týden měli možnost účastníci závěrečné bruselské konference projektu
Roma Matrix zhlédnout netypickou fotografickou výstavu
s Romy a o Romech. Ta byla
vyvrcholením několikaměsíční
celoevropské kampaně bojující
neotřelými způsoby se stereotypy majoritní populace vůči
nim.
Protirasistické mediální kampaně
vytvářelo celkem šest partnerů
v pěti evropských zemích. Patřil
mezi ně také IQ Roma servis se
svou kampaní „My pracujeme“,
jež usiluje o zvýšení zaměstnanosti Romů. Celoevropskou kampaň a její hlavní slogan „See the
Person“ (Vnímej člověka) po celé
Evropě navíc podpořila série více
než 70 veřejných fotografických
výstav.
„Spolu s dalšími partnery z deseti
evropských zemí jsme se hned
na začátku projektu domluvili, že
se pokusíme pojmout tuto romskou protirasistickou kampaň i pro
nás dosud neobvyklým způsobem. Taky Romové, kteří se hned
od počátku účastnili plánovacích
schůzek, zdůrazňovali, že je nutné je začít prezentovat jinak, než
jen formou tradičních obrázků,
jako jsou Romové, kteří tančí
nebo zpívají, ze kterých se už sta-

lo klišé. A že neustálým zobrazováním několika výjimečných romských osobností spíše posilujeme
přesvědčení majority, že tyto pozitivní příklady jsou jen výjimkou.
Všichni se shodli na tom, že se
tentokrát zaměříme na vytváření
,překvapivě pozitivních‘ obrazů
Romů, které budou konfrontovat
nebo dokonce i šokovat a nabourávat zažité negativní názory na
Romy. Že chceme, aby naše
hlavní kampaň, i ty lokální, byly
neotřelé, zábavné, nevzbuzující
v ostatních pocity viny, ale nabízející řešení a víru, že žít spolu je
možné,“ vysvětluje ideové pozadí
kampaní Šárka Pólová, koordinátorka aktivit projektu Roma Matrix
v České republice.
Proto se například sada plakátů,
která je k vidění na území severoitalského města Bologna, snaží
tamní majoritní veřejnost přesvědčit, že ačkoliv existují nezpochybnitelné rozdíly mezi lidmi
s různými tradicemi, v běžném
životě jsme si všichni velmi
podobní. Prostřednictvím osobních výpovědí o každodenních
zvyklostech zobrazených Romů,
které jsou v podstatě totožné, jako
u běžné italské populace, nabádá
ostatní, aby „nehledali rozdíly
tam, kde žádné nejsou“.
Kreativní koncept maďarské kampaně je zase založen na video

spotech, ve kterých hlavní postavy nosí neobvyklé masky a těší
se v různých životních situacích
(ve škole, v práci, v obchodě) běžnému zacházení a rovnému přístupu. Vše je uzavřeno momentem, kdy si herci masky svlékají
a divák odhalí, že se jedná
o Romy. Klipy chtějí podpořit hlavní poselství kampaně o tom, že
pro sociální začlenění opravdu
žádné překážky nejsou, a to bez
ohledu na etnicitu lidí, kterých se
to týká.
Bulharská kampaň zase užívá silný slogan „My nejsme výjimka“,
aby ukázala, že pozitivní příklady
pracujících a úspěšných Romů
nejsou případy ojedinělými, ale
že takových Romů je mnoho.
Myšlenka kampaně vzešla přímo
od skupiny zdravotních mediátorů, kteří se rozhodli bojovat proti
rasistickým urážkám, kterých se
jim pravidelně dostává, a to
i navzdory jejich nepopiratelným
odborným schopnostem a kvalifikaci. Série billboardů umístěna
v jihobulharské Varně zase připomíná, že „Každý máme svůj sen“.
A to i romské děti, které jsou na
těchto plakátech vyobrazeny vždy
„v převlečení“ za svou vysněnou
budoucí profesi.
V České republice se kampaň
„my pracujeme“ úžeji zaměřila na
negativní předsudky a stereotypy,

které brání Romům najít si zaměstnání. Skrze šest televizních
spotů, speciální webové stránky,
rádiové spoty a pořady a plakátovou i billboardovou kampaň prezentovala pozitivní zkušenosti,
které mají zaměstnavatelé se
zaměstnáváním Romů a snažila
se dokázat dalším zaměstnavatelům i veřejnosti, že zde existují
zaměstnavatelé, kteří se veřejně
hlásí k tomu, že zaměstnávají
Romy a nemají obavy přijímat je.
Tato jasně zacílená kampaň
zaznamenala již v prvních měsících konkrétní výsledky. Šest
klientů IQ Roma servisu si našlo
novou práci díky burze práce na
stránkách www.mypracujeme.cz,
kam mohou romští uchazeči
o práci nahrát přímo své profily
a nabídnout tak svým potenciálním zaměstnavatelům své schopnosti a zkušenosti. Stránku se
také pravidelně naučili navštěvovat naši spolupracující zaměstnavatelé, do jejichž řad přibudou
každý týden minimálně dvě nové
firmy, které se odhodlaly a rozhodly se dát šanci Romům.
Roma Matrix, v jehož rámci byly
kampaně realizovány, je evropský
projekt, který si klade za cíl boj
proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům a zvýšení jejich
integrace skrze akční programy
napříč Evropou.
 (mar)
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Neziskové organizace

Nízkoprahový klub Pavlač získal Časovanou botu
Nízkoprahový klub Pavlač –
terénní služba, organizace
Ratolest Brno získal Časovanou botu v kategorii Skokan
roku. Ta patří spolu s dalšími
dvěma – Osobnost roku a Tým
roku ke každoročně udělovaným cenám České asociace
streetwork za největší přínos
v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. Časované boty
2014.
Kategorii Skokan roku pro pracovníka nebo zařízení, který resp.
které v oboru působí méně než
dva roky, ovládl letos Nízkoprahový klub Pavlač – terénní služba,
organizace Ratolest Brno. Cenu

si klub Pavlač zasloužil zejména
za významný počin z předešlého
roku 2014, kterým bylo udržení
služby i po přechodu na terénní
formu. „Klub Pavlač přišel na
14 měsíců o prostory, ve kterých
poskytoval sociální služby a ze
dne na den se transformoval na
novou formu práce. Pracovníci
nechtěli přijít o klienty, kteří službu
znali, a probíhala s nimi aktivní
spolupráce, zároveň bylo potřeba
převést většinu nabízených služeb a aktivit na jinou formu práce
– terénní, což se podařilo. Díky
těmto zkušenostem se pracovníci
navíc dostali i do míst, kde to dříve
nebylo možné, na brněnské ubytovny. Zde se setkávali s rodinami

a dětmi, které žily v nevyhovujících podmínkách a neměly možnost využívat sociální služby pro
děti a mládež, nebo navštěvovat
předškolní přípravu. Pracovníci
začali nabízet sociální služby nízkoprahového zařízení, které je
v okolí jedinou podobnou institucí
s terénní formou zaměřenou na
klienty ve věku již od 6 let,“ uvedla
Mgr.Veronika Křížková z Ratolesti. Mezi nejvyužívanější činnosti
patří poradenství týkající se školy,
zdraví, partnerských vztahů,
doučování, předškolní aktivity,
kontaktní práce a zvyšování kompetencí klientů řešit svou nepříznivou situaci.
Díky těmto zjištěním a zkušenos-

tem se podařilo NK Pavlač získat
potřebné prostředky i z tzv. Norských fondů, díky kterým je možné zabezpečit sociální práci na
ubytovnách. Projekt je zaměřen
zejména na děti a matky, žijící na
ubytovnách, podporu vzdělávání
a informování o právech klientů.
Projekt podpořila Nadace Open
Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.
O nominacích pro Časovanou
botu 2014, rozhodovalo hlasování
pracovníků
nízkoprahových
sociálních služeb, kteří vybírali
z celkem 45 došlých návrhů pro
22 osobností, 14 zařízení a 5 skokanů roku.
 (mar)

Sport

Sokolgym: Na začátku června se
Brno naplní sokolskou aktivitou
První červnový víkend bude
město pod Špilberkem žít
především sportem. Bude
patřit čtyřem tisícům sokolů,
kteří se sjedou z celé republiky,
aby zde mohli prožít radost ze
společného cvičení, ze setkávání lidí podobného smýšlení,
poznávání našeho města a jeho
obyvatele seznámit se soudobou tváří Sokola.
Třídenní maraton sokolských
sportovních a kulturních akcí rád
uvítá účast z řad obyvatel města
Brna. Sokolgym proběhne v Brně
od 5. do 7. června.
V Tyršově parku v pátek (dětské
odpoledne – „Děti, pojďte si hrát!“)
a v parku pod Špilberkem v sobotu budou probíhat aktivity pro
veřejnost (parkur, frisbee, žonglování). K účasti jsou zvány děti
i jejich rodiče. Poutavou podívanou bude sobotní přehlídka pódiových skladeb v hale Sokola
Brno I. „V podvečerních hodinách
zde budou diváci moci zhodnotit
vystoupení sportovců Česká
republika v Helsinkách. Program,
který předvede úroveň sportu pro
všechny v České republice na
XV. Světové gymnaestrádě. Ve
večerních hodinách mohou kroky

zájemců směřovat na Letní scénu
hradního nádvoří, kde je jistě
upoutá komponovaný program
Křídla nad Špilberkem,“ řekla
k programu Alice Bočková ze
Sokolské župy Jana Máchala.
V neděli po 13.00 hodině se na
Zelném trhu seřadí slavnostní
průvod a vyrazí středem města
k areálu Sokola Brno I. „Sokolové
Brnu“ je název přehlídky čtrnácti
hromadných skladeb, ve kterých
budou o přízeň bojovat nejmenší
děti, žactvo, dospělí i senioři.
K sokolskému Brnu patří i soutěže
– sobotní Olympijský šplh v Olympii Modřice, turnaj beachvolejbalu
na „Sokoláku“, turnaj nejmladších
florbalistů a nedělní Přebor MČR
ve sportovní gymnastice žáků
v hale Sokola Brno I.
„Za sokolskou kulturou všechny
zveme v sobotu do areálu Sokola
Brno I na výstavu Rok sokolské
architektury 2015, k projekci
dokumentu divadelního představení ,Antigona‘ a na koncert Symfonického orchestru Sokola
Brno I,“ řekla Bočková.
Podrobný program a informace
jsou na www.sokolmachal.cz.


(mar)
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Sokolské Brno 2015 – program
I. Sport pro všechny
Pátek 5. června 2015
10.00–18.00 secvičná skladby Generations Together
pro světovou gymnaestrádu v Helsinkách
16.00–18.00 „Děti, pojďte si hrát“
Sobota 6. června 2015
8.00–20.00 secvičná 11 hromadných skladeb
8.00–10.00 zkouška pódiových skladeb
11.00–12.00 Přehlídka pódiových skladeb
13.00–16.00 Olympijský šplh v Olympii
18.00–19.00 Česká republika v Helsinkách
20.00–21.30 „Křídla nad Špilberkem“
Aktivity pro veřejnost:
10.00–12.00 parkur, frisbee, žonglování
16.00–18.00 parkur, frisbee, žonglování
Neděle 7. června 2015
8.00–12.00 generálka hromadných skladeb
13.00
slavnostní průvod
14.00–17.00 Sokolové Brnu – hromadné skladby

hřiště Sokola Brno I
Tyršův park
hřiště Sokola Brno I
hala Sokola Brno I
hala Sokola Brno I
OC Olympie, Modřice
hala Sokola Brno I
Letní scéna Špilberk
park pod Špilberkem
park pod Špilberkem
hřiště Sokola Brno I
MČ Brno-střed
hřiště Sokola Brno I

II. Odbor sportu
Sobota 6. června 2015
9.00–16.00 beachvolejbal – turnaj mládeže
hřiště „Sokolák“
Neděle 7. června 2015
11.00–18.00 MČR mládeže – sport. gymnastika chlapců hala Sokola Brno I
turnaje 2 sportů v jednání – florbal, basketbal
III. Vzdělavatelský odbor
Pátek 5. června 2015
18.00
za poznáním města Brna
Sobota 6. června 2015
14.00
projekce z divadel. vystoupení Antigony
16.00
koncert Symfon. orchestru Sokola Brno I
po celý den výstava – Rok sokolské architektury 2015

vycházky s průvodcem
prostory Sokola Brno I
park pod Špilberkem
prostory Sokola Brno I

Sport

Mistrovství ČR v plavání tělesně postižených míří opět do Brna

Okolo 120 plavců z Čech, Slovenska a zahraničí se zúčastní
domácí šampionátu, který proběhne v sobotu 30. 5. 2015
v areálu bazénu Za Lužánkami.
XX. Mistrovství České republiky je
kvalifikačním závodem na letošní
mezinárodní vrchol – červencové
mistrovství světa IPC v Glasgow
a Světovými hrami juniorů ve Stadskanaalu, které se jako juniorský
vrchol uskuteční na začátku července. Slavnostní zahájení
mistrovství je na pořadu v sobotu
30. května v 9.15 hodin. Závod proběhne ve dvou blocích s krátkou
přestávkou a ukončení je plánováno na 17.00 hodin. Mistrovské
medaile a diplomy za jednotlivé disciplíny budou plavcům předávány
v průběhu celého závodního programu v přestávkách mezi disciplínami. Závodní program je sestaven z kompletního výčtu všech
paralympijských disciplín a na
závěr obou bloků se poplavou štafety. Ceny za nejlepší individuální
výkony ve třech věkových kategoriích budou plavcům předány v prů-

běhu slavnostního večera v kongresovém sálu hotelu Avanti od
20.00 hodin.
Na pořadu dne budou všechny
paralympijské disciplíny a pořadí
v jednotlivých disciplínách určí
bodový přepočet z dosažených
výkonů. Bodový přepočet vychází
ze světového žebříčku po poslední paralympiádě a počítá se pro
každou klasifikační třídu a disciplínu zvlášť, což umožňuje navzájem porovnat výkony plavců
s různým postižením. „Naší snahou je vytvořit konkurenční prostředí, udělat ze závodu skutečný
sport, nikoliv soutěž pro handicapované. Celý program je otevřen
jak pro ty, kteří chtějí pouze rehabilitovat a zlepšovat kondici, tak
i pro lidi s vysoce sportovní ambicí. I bodový systém do tohoto
pojetí zapadá a startovní pole je
tak v řadě disciplín velmi početné,“ komentuje pojetí závodu
předseda Kontaktu bB Jan
Nevrkla. Ten XX. Mistrovství České republiky tradičně ve spolupráci s Plaveckou akademií Kontaktu
bB a z pověření Českého svazu

tělesně postižených sportovců
závod pořádá.
V rámci slavnostního večera v kongresové hale hotelu Avanti budou
také odměněny nejlepší individuální výkony v kategoriích žáci,
junioři a dospělí.
„Můžeme se těšit na start předloňského finalisty MS v Montrealu
Tomáše Hlavinky, který bude chtít
potvrdit svoji vysokou výkonnost
před letošním MS v Glasgow, na
kterém by chtěl určitě plavat opět
finále.Těšíme se hlavně na výkony
mladých talentovaných juniorů
v čele s karlovarskou Vendy Duškovou a domácí Dominikou Míčkovou, které budou usilovat o nominaci na světové hry juniorů IWAS,“
řekl ředitel závodu Jan Drobný
a dodává: „Chceme se pokusit
navázat na vynikající tradici a na
závod s mimořádným renomé, které brněnské mistrovství vždy mělo.
Chceme všem účastníkům vytvořit
příjemné prostředí a zorganizovat
kvalitní sportovní závod.“
Celý plavecký program se odvinul
od spolupráce čtyřnásobného
paralympijského vítěze Martina

Kováře a jeho trenéra Jana Nevrkly.
Jejich metodická řada umožnila
rozšíření programu do čtyř středisek Kontaktu bB a do dalších osmi
míst v ČR a více než tisícovce plavců s handicapem umožnila pocítit
blahodárné účinky plavání. I brněnské mistrovství naplňuje motto „Od
rehabilitace k paralympiádám“.
Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených se do
Brna vrací po třech letech a organizátoři doufají, že naváží na
úspěšné ročníky z let minulých.
SK Kontakt Brno je sportovním klubem pro tělesně postižené plavce.
V současné době sdružuje 86 členů. Mezi jeho hlavní aktivity patří
pořádání závodů a výjezdů na
mezinárodní či tuzemské závody.
Nejúspěšnější plavkyní v současné době je Dominika Míčková, která byla vyhlášena mezi nejlepšími
handicapovanými sportovci města
Brna. Klub se kromě plaveckých
závodů podílí na realizaci bowlingové ligy, každoročně připravuje
tematicky zabarvené plesání, výlety a další jednodenní kulturní
a sociální akce.
 (mar)

Chlapci se zájmem o volejbal mohou přijít na nábor
Oddíl Volejbal Brno navazuje
na tradiční výbornou práci
s mládeží, která patří dlouhodobě k nejlepší v republice.
Naši junioři získali za posledních
osm roku pět titulů mistrů České
republiky a kadeti byli čtyřikrát
mistři České republiky. Žáci našeho oddílu se pravidelně umísťují
na předních příčkách v ČR. Oddíl
staví svou práci na výchově mladých hráčů, kteří jsou později
zařazováni mezi seniory. Velký
důraz klademe na práci v našich

přípravkách, kde máme zařazené
děti od 7 do 15 roků. Chtěli
bychom pozvat všechny zájemce
z řad chlapců, kteří by měli o tento
velice krásný sport zájem, aby
rozšířili naše volejbalové řady.
Zájemci se mohou hlásit celoročně vždy v úterý, středu, čtvrtek od
14.30 do 15.45 v hale Sokola na
Kounicově 20/22.



Jaroslav Šamšula
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Inzerce

35É='1,1<6(6/81Ìÿ.(0
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JEZDĚTE ÚPLNĚ

BEZ STAROSTÍ!

.GH 0ä%]HQHFNi, 628 00 Brno-Vinohrady

0ä6FKHLQHURYD%UQR/tåHě

.DçGìYåHGQtGHQRGGRKRG
&HQD.ĀWìGHQ

ŠKODA Rapid nebo
ŠKODA Rapid Spaceback
jen za 5 999 Kč měsíčně
3ĢLKOiåNXDYtFHLQIRUPDFtQDOH]QHWHQDVWUiQNiFK
ZZZVOXQLFNRPRQWHVVRULF]

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.
Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou službou ŠKODA Bez starostí si
teď můžete pronajmout bez akontace, jen za fixní částku, úplně nový vůz. Třeba ŠKODA Rapid 1.2
TSI 63 kW nebo ŠKODA Rapid Spaceback 1.2 TSI 63 kW za 5 999 Kč měsíčně ve verzi služby
KOMPLET. A to včetně kompletního pojištění, servisu a sady zimních kol včetně přezutí. Kompletní
nabídku služby najdete na skoda-auto.cz/bezstarosti. Zeptejte se nás v on-line chatu, zavolejte na
Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA.
skoda-auto.cz/bezstarosti

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN“). Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní
nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN nebo na webových stránkách www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu
nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autosalon HORA CZ, a.s., Štouračova 1a, 635 00 Brno Bystrc,
www.facebook.com/autosalonhora, www.autosalonhora.cz
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Inzerce
Pobyty
Trénink pamďti
Zdravotní cviĀení


KOUPÍM cihlový BYT
ǀůŽŬĂůŝƚĢƌŶŽͲƐƚƎĞĚ͕
EĂďşǌşŵ,KdKsK^d͕
ƌǇĐŚůĠĂƐĞƌŝſǌŶşũĞĚŶĄŶş͕
WE|W\sK
ƉƎĞƐĂĚǀŽŬĄƚĂēŝŶŽƚĄƎĞ͕
ĚůƵŚŶĞǀĂĚş͕ǀŽůĞũƚĞ

603 185 571

3526(1,25<



Michaela Nešporová
7HO
ZZZPLVDQHVSRURYDF]
Při nastávající opravě ulice
Horova nebude provoz naší
ﬁremní prodejny přerušen.
Vjezd z ulice Královopolská.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.pohrby.cz

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

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

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

1HSURS¹VQÄWH3ÐHNYDSLY¹QDEÅGND
9RONVZDJHQ&RPIRUW(GLWLRQ

Cenová YÕKRGDDz

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS, a.s.
3RÐÅÀÅ%UQRWHOID[
ZZZURVDXWRF]HPDLOURVDXWR#URVDXWRF]
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STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
založeno 1991

!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

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

PŘ

tel.: 737 171 367

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

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

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

www.levnesporaky.cz

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

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

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

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD
.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz
Svatební, promoční, narozeninová
hostina v luxusních středověkých
prostorech v centru Brna
na Starobrněnské 20.
Bývalá restaurace Modrá hvězda a Dávné
časy, nyní hudební sklep PALATIN.
Mimořádně atraktivní, klenuté, dobře klimatizované sklepní prostory s tanečním
parketem. Hudba na přání zákazníka (i živá).
Možnost uzavřené společnosti.
Dopřejte si nevšední zážitek v prostorech,
kde mívali hostinu již vaši rodiče a prarodiče.
e-mail: valamiroslav@centrum.cz
mobil: 724 126 934

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO
9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO
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tel: 606 469 316, 547 225 340

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Mendlovo nám. 18 • Brno
Cukrárna Tutti Frutti

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

PRONÁJEM ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR
,00 rok
0
2
2/
/m

K

- Lokalita Brno-erná Pole, ul. t. Kpt. Jaroše 28
- Dv samostatné kanceláe 14,98 m2 a 27,12 m2
- Možno pronajmout dohromady i samostatn
- Pln vybavené
- Služby recepce, úklid, ostraha objektu, internet, ...
- V pízemí budovy k využítí jednací místnosti

! COPY CENTRUM V BUDOV !

POSKYTNUTÍ SÍDLA SPOLENOSTI
OD
1 000,- K
ZA MSÍC

- oznaení sídla spolenosti v souladu se zákonem
- pošta - píjem a úschovna
- pošta - avízo e-mailem
- telefon - pedávání vzkaz e-mailem
- fax - pedávání fax emailem

INFORMACE:
Tel.: 538 728 859, 731 193 179
e-mail: info@ibcmajetkova.cz

Rozhovor

Pavel Šenkyřík: Když se dobré víno zředí, už nepoznáte, jaké bylo
O výkonu kněžského povolání,
chcete-li poslání, má každý
z nás jinou představu. Je dána
naším vztahem k víře, výchovou, životní zkušeností. Rovněž
představa o podobě kněze,
kaplana, důstojného pána,
panáčka – doplňte si podle
libosti, se jistě různí. Pro někoho je spojena s obrázky Josefa
Lady nebo dokonce s karikaturami flanďáků v bývalém časopise Dikobraz a svůj „hoštický“
obraz venkovského faráře
vykreslil ve svých letních
komediích také Zdeněk Troška.
To se někteří nasmáli, že? Postavu kněze ztvárnil ale třeba
také Bolek Polívka ve filmu
Zapomenuté světlo. Jeho farář
Holý je člověk statečný, bojující,
ale také pokorný i pochybující.
Jaký je ale ten kněz skutečný,
kterého můžeme potkávat denně na ulicích Brna? Jaký je
dnešní moderní kněz, pane
faráři?

A jak vám vlastně máme při rozhovoru říkat?
V oficiálním styku, když mi třeba
přijde pošta, je uvedeno před jménem Mgr.– magistr, to je všeobecně známý vysokoškolský titul,
a nebo R.D. – reverendissimus
dominus, což doslova znamená
„nejdůstojnější pán“. Lidi mi ale
říkají různě. Slyšel jsem už „pane
kněz“, „farářu“, někdo mi říká otče,
hodně lidí mi tyká a říká mi Pavle
nebo otče Pavle. Mám také pár
přezdívek. Za ty, které jsou ke zveřejnění – třeba Šenkec nebo
Šeřík. A nebo Medvěd. Vyberte si
(úsměv).

Kdy jste se rozhodl pro kněžské
povolání? Čím jste chtěl být jako
malý kluk?
Já vlastně ani nevím. Už jako malý
jsem rád pomáhal mamince
v kuchyni. A taky jsem rád ministroval. Tam se to zřejmě začalo
rodit. Ještě před maturitou jsem
začal chodit do farního společenství v Pozořicích, kde se scházela
spousta bezvadných mladých lidí.
A to mě k tomu dovedlo. Nebylo
v tom nic dramatického. Prostě
jsem se rozhodl. Ale jestli chcete
slyšet nějaký konkrétní termín,

tak ten definitivní vnitřní souhlas
jsem si dal v roce 1995 na pouti
v italském Loretu.

Někteří lidé si myslí, že vlastně
celý týden nic neděláte, v neděli
si odsloužíte mši a máte zase
celý týden volno.
Někdy bych si to tak přál (smích).
Ale práce faráře, to nejsou jen
bohoslužby. Je to také každodenní práce s lidmi, organizování
života farnosti. Na naší faře na
náměstí Míru se podařilo uvolnit
celé jedno podlaží a vytvořit prostory pro individuální i skupinové
setkávání. Máme prostory pro
nedělní dopolední farní kavárnu,
pro setkávání maminek s malými
dětmi, pro zkoušky sborů a další
aktivity. Hodně navštěvované jsou
nedělní odpolední besedy, pro
které se snažíme nacházet aktuální a zajímavá témata pro širokou
veřejnost a kam jako přednášející
zveme renomované odborníky –
filozofy, historiky, politology, teology a další. Několikrát jsme uspořádali i autorská čtení z nově
vydaných knih. Ve spodní části
fary mají svou klubovnu skauti
a na faře také učím. Učím také na
základní škole. Mám také na starosti administrativu, technické
a ekonomické záležitosti. K tomu
ještě péče o nemocné, návštěvy
v nemocnicích i v soukromí
a samozřejmě také další obřady.
Svatby, křty i pohřby...

Zmínil jste zkoušky sborů.
Nedávno jste oslavili
osmdesát let od
posvěcení kostela svatého
Augustina a hudba u toho
nechyběla.
Ve farnosti působí tři sbory, které
pravidelně zkoušejí a zpívají při
bohoslužbách. A nejen o velkých
svátcích. Sbor nejmenších dětí
vede Alice Kallabová, sbor starších dětí vede Ludmila Fialová
a dirigentem smíšeného chrámového sboru je Pavel Kyncl.
O Vánocích a Velikonocích jsou
prováděna větší sborová díla. Při
letošní půlnoční byla s velkým
ohlasem provedena Vánoční mše
od Jiřího Pavlici. Náš kostel hostil
od roku 1991 po dvacet let ekumenické setkání chrámových
sborů dětí a mládeže, pro které

Profil
psali své skladby významní
brněnští skladatelé Pavel Blatný,
Zdeněk Pololáník, Petr Fiala
a František Emmert. Do postavení
nových varhan v brněnském
jezuitském kostele v minulém
roce byly ty naše považovány za
nejlepší v Brně. Proto jsou u nás
časté koncerty duchovní hudby,
varhanní i sborové.

Zdá se, že se u vás v kostele
pořád něco děje. Stalo se vám
někdy, že v tom pracovním nasazení na něco zapomenete?
Často. Třeba teď o Velikonocích
jsem při mši mluvil o svěcení velikonočních darů, ale na samotné
svěcení jsem zapomněl. A i v tomto případě jsem to díky „těm vedle
mě“ doplnil. Vždycky je dobré mít
někoho vedle sebe. A nad sebou
(úsměv).

S čím se na vás lidé obracejí,
jste apolitický?
Apolitický nejsem, i když bych měl
být. Já jsem takový samorost
a svéráz. I názorově. Mnohé věci
našeho současného světa vnímám velmi kriticky. Ale jsem povoláván ke všem lidem. A naslouchám všemu. Poznávat lidi,
znamená poznávat také sám
sebe. Svoje možnosti a svoje limity. A někdy ty pomyslné hranice
i překračovat. Ale ne za každou
cenu. Ne za cenu přílišných kompromisů a ústupků. A nerozmělňovat se. Když se dobré víno zředí, už nepoznáte, jaké bylo.


Vladimír Koudelka
Foto: Vladimír Koudelka
a Igor Zehl

Páter Mgr. Pavel Šenkyřík se
narodil 26. července 1976
v Brně. Vyrůstal ve Velaticích
a do školy chodil v Mokré. Jak
sám říká, měl to jen přes
kopec. Už jako malý kluk rád
pomáhal mamince s vařením
a také rád ministroval. V kostele
ve Tvarožné. Po absolvování
základní školy se vyučil v Brně
kuchařem, udělal si maturitu
a vařil v restauraci na Rohlence. Práce ho bavila, ale rozhodnutí stát se knězem v něm
začalo převládat. V roce 1996
odešel do litoměřického teologického konviktu, který byl
určený pro kandidáty kněžství
ze všech českých a moravských diecézí. Po završení
tohoto jednoročního institutu
přípravy na studium ke kněžství nastoupil na Cyrilometodějskou teologickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval ji v roce
2002 a získal titul magistr
(Mgr.) teologie. Poté působil
krátce jako jáhen v Blansku
a v Adamově a v pátek 11. října
2002 byl biskupem brněnským
Vojtěchem Cikrlem vysvěcen
na kněze. Jeho prvními místy
byla Fryšava na Vysočině, Boskovice a od roku 2003 kostel
sv. Jakuba v Brně. Od 1. září
2005 působí v kostele sv.
Augustina v Masarykově čtvrti.
Kromě základních kněžských
povinností je také spirituálem
a učí v Cyrilometodějské církevní základní škole v Lerchově ulici. Stále rád vaří a při vaření si také nejlépe odpočine.
A pak také na horách. Rád
poslouchá dobrou hudbu. Zejména folk a klasiku.
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Poruchy na veřejném osvětlení je možné hlásit bezplatně
telefonicky nonstop. Už déle než deset let
Bezplatná telefonická linka Technických sítí Brno 800 100 312,
která slouží k hlášení závad na
veřejném osvětlení, funguje už
déle než 10 let, a to sedm dní
v týdnu a 24 hodin denně.
Včasné nahlášení poruchy veřejného osvětlení na uvedenou bezplatnou linku urychluje opravy –
pracovníci Technických sítí Brno,
kteří pro město Brno zajišťují
správu a údržbu veřejného osvětlení, vyjíždějí k opravám obvykle
nejpozději do tří dnů, a to i do
okrajových částí města. Motivací
pro hlášení poruch může být
i kolo štěstí – technické sítě jed-

nou za tři měsíce vylosují tři volající, kteří mohou vyhrát zajímavé
ceny.
Technické sítě provozují téměř
jednačtyřicet tisíc světelných
míst, přičemž ve čtyřech stovkách případů se jedná o slavnostní osvětlení kulturních památek
a významných budov v Brně.
Roční spotřeba elektrické energie na provoz slavnostního
a veřejného osvětlení činí cca
16,5 GWh.
Osvětlení ulic bylo v Brně zavedeno v roce 1781 o slavnostech
k poctě ruského následníka trůnu
Pavla Petroviče a jeho choti
Marie Fedorovny při jejich cestě

do Vídně. Novou epochou
v osvětlování ulic a náměstí
brněnských znamenal rok 1846,
kdy byla založena Společnost pro
osvětlování plynem, s níž obec
uzavřela smlouvu o veřejném
osvětlení. Jednání se však protahovala a svítit plynem se začalo
1. ledna 1849. Brněnská předměstí se dočkala plynového
osvětlení teprve v roce 1860. Do
té doby se svítilo olejem
a v některých částech dokonce
vůbec. Dne 30.12. 1896 převzalo
město plynárnu a tím i veřejné
osvětlení. Při převzetí veřejného
osvětlení bylo na ulicích 1870 svítilen plynových a 13 petrolejo-

vých. Od roku 1897 se začaly
používat Auerovy hořáky, které
zvýšily svítivost a snížily spotřebu
plynu. Důležitým ve vývoji brněnského osvětlení je rok 1901, kdy
bylo na Velkém náměstí postaveno prvních 6 svítilen elektrických. V roce 1919 byly k Brnu připojeny dnešní městské části
a tím i péče o veřejné osvětlení.
Od roku 1921 se začalo budovat
elektrické osvětlení i v připojených částech, které bylo dokončeno v roce 1930. Od té doby má
už Brno řádné veřejné osvětlení.


(rob)

Povinná výbava jízdního kola je především bezpečná, upozorňuje BESIP
Povinná výbava jízdního kola
je dána platnými právními předpisy, konkrétně přílohou č. 13
k vyhlášce č. 341/2002 Sb.
Odborníci se shodují v tom, že
v prvé řadě jde o bezpečnost
cyklistů!

Jízdní kolo musí být
vybaveno:
1. dvěma na sobě nezávislými
účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdového účinku; jízdní kola pro děti
předškolního věku vybavená
volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být
vybavena přední brzdou,
2. volné konce trubky řidítek musejí být spolehlivě zaslepeny
(zátkami, rukojeťmi apod.),
3. zakončení ovládacích páček
brzd a volné konce řídítek
musí mít hrany buď obaleny
materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé
materiály) musí mít hrany
o poloměru zakřivení nejméně
3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky
a konce blatníků musejí mít
hrany buď obaleny materiálem
pohlcujícím energii, nebo
(jsou-li použity tuhé materiály)
musí mít hrany o poloměru
nejméně 3,2 mm v jedné rovi-

ně a v druhé rovině na ni kolmé
nejméně 2 mm,
4. matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací
nebo v kombinaci s krytkou
konce náboje, musejí být uzavřené,
5. zadní odrazkou červené barvy,
tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných
vlastností; plocha odrazky
nesmí být menší než 2000 mm2,
přičemž vepsaný čtyřúhelník
musí mít jednu stranu dlouhou
nejméně 40 mm, odrazka musí
být pevně umístěna v podélné
střední rovině jízdního kola
nebo po levé straně co nejblíže
k ní ve výšce 250–900 mm nad
rovinou vozovky; činná plocha
odrazky musí být kolmá k rovině
vozovky v toleranci ±15° a kolmá k podélné střední rovině
jízdního kola s tolerancí ±5°;
odrazové materiály nahrazující
zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
6. přední odrazkou bílé barvy,
tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály
obdobných vlastností; odrazka
musí být umístěna v podélné
střední rovině nad povrchem
pneumatiky předního kola
u stojícího kola; plocha odraz-

ky nesmí být menší než
2000 mm2, přičemž vepsaný
čtyřúhelník musí mít jednu
stranu dlouhou nejméně
40 mm, činná plocha odrazky
musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ±15° a kolmá
k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5; odrazové materiály nahrazující
odrazku mohou být umístěny
i na oděvu či obuvi cyklisty,
7. odrazkami oranžové barvy
(autožluť) na obou stranách
šlapátek (pedálů), tyto odrazky
mohou být nahrazeny světlo
odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich
blízkosti,
8. na paprscích předního nebo
zadního kola nebo obou kol
nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť)
na každé straně kola; plocha
odrazky nesmí být menší než
2000 mm2, přičemž vepsaný
čtyřúhelník musí mít jednu
stranu dlouhou nejméně
20 mm, tyto odrazky mohou
být nahrazeny odrazovými
materiály na bocích kola nebo
na bocích plášťů pneumatik či
na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

Jízdní kola pro jízdu za
snížené viditelnosti musí
být vybavena

následujícími zařízeními
pro světelnou signalizaci
a osvětlení:
1. světlometem svítícím dopředu
bílým světlem; světlomet musí
být seřízen a upraven trvale
tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu
vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby
se toto seřízení nemohlo
samovolně nebo neúmyslným
zásahem řidiče měnit, je-li
vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena, může být světlomet
nahrazen svítilnou bílé barvy
s přerušovaným světlem,
2. zadní svítilnou červené barvy,
podmínky pro umístění této
svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění
zadní odrazky podle odst. 1
písm. e); zadní červená svítilna
může být kombinována se
zadní odrazkou červené barvy
podle odstavce 1 písm. e);
zadní červená svítilna může
být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené
barvy,
3. zdrojem elektrického proudu,
jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen
a) a b) po dobu nejméně 1,5 h
bez přerušení.

ZDROJ: www.ibesip.cz
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Sdružení Logo vrací postižené klienty zpět do aktivního života

Poradenský program občanského sdružení Logo pomůže
lidem se zdravotním znevýhodněním, jak uspět na trhu práce.
Ve volném čase si klienti
mohou přijít uplést košík nebo
uvařit něco dobrého.
Občanské sdružení Logo se dlouhodobě věnuje pomoci osobám
se zdravotním postižením.
Pomoc, kterou jim poskytuje, je
různorodá. „Pomoc a podpora je
fajn, ale tito lidé potřebují především šanci. Proto se je snažíme
vrátit zpět do společnosti, a to
plnohodnotně, tudíž i do práce.
Naše sdružení tak nabízí účast

na poradenském programu, jehož
cílem je vrátit osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním do aktivního života,“ řekl
k programu Mgr. Jakub Ostrý
z Loga.
Program má charakter osmidenního školení a jeho účastníci získají informace jak se pohybovat
na pracovním trhu, jak napsat
životopis a motivační dopis či jak
úspěšně absolvovat pracovní
pohovor. V rámci programu také
získají povědomí o právním a ekonomickém minimu či komunikačních dovednostech na pracovním
pohovoru. Absolventi získají na
konci školení certifikát o jeho

úspěšném splnění. „Tím ovšem
naše spolupráce nekončí. Po programu se jednotlivým klientům
budou adresně věnovat naše
sociální pracovnice a hledat jim
pracovní místo nejenom podle
jejich profesního zařazení, ale
také na základě jejich potřeb
a přání. Klienti se mohou následně přihlásit například do PC programu, kde si mohou osvojit
dovednosti spjaté s prací na počítači nebo se pravidelně účastnit
kroužku Trénink komunikačních
dovedností, kde se mohou za
asistence lektorů zlepšit v mezilidské komunikaci,“ dodal Ostrý.

Ve volném čase Kuchtík
a Pedig
Logo také nabízí klientům s poruchou hybnosti pravidelné volnočasové aktivity. „Vzhledem
k našemu poslání, tedy ,pomoc
lidem s poruchou komunikace
a hybnosti‘ se snažíme těmto
lidem připravit volnočasový program tak, aby se zlepšili v jednotlivých dovednostech. Na druhou
stranu je chceme ovšem i potěšit
a vykouzlit jim úsměv na tváři.
Z tohoto důvodu jsme připravili
tyto aktivity, Pedig a Kuchtík,“
představil aktivity Ostrý.

Občanská iniciativa Skutečně zdravá škola
chce zdravější stravování do škol
Občanská iniciativa Skutečně
zdravá škola usiluje o zdravější
stravování dětí ve školách
a školních jídelnách.
Vyhláška o školním stravování
je zastaralá a děti zbytečně „přejídá“ cukrem, masem a polotovary a zapomíná na zdravé
(a přitom relativně levné) potraviny, jako jsou na bílkoviny bohaté luštěniny, syrové ovoce a zeleninu. Navíc jsou školní děti
navyklé na slazené nápoje
a potraviny nejen v jídelnách, ale
i ve školních automatech. To vše
chce Skutečně zdravá škola
změnit a bojuje o to na dvou frontách – prostřednictvím programu
Skutečně zdravá škola učí školy,
jak lépe vařit a vzdělávat děti
o jídle a zároveň lobbuje za změ-

nu klíčové vyhlášky o tzv. spotřebním koši, která určuje, kolik
čeho by měly děti ve školní jídelně jíst.

Program pro zlepšení
stravování ve školách
Podle britského vzoru Food for
Life Partnership spustila letos
Skutečně zdravá škola program
pro školy a školky, který pomáhá
zlepšit stávající školní stravování
a výchovu dětí k odpovědnému
přístupu k jídlu.
Program Skutečně zdravá škola
poskytuje zdarma školám knowhow a pomáhá rozvíjet stávající
možnosti škol v oblasti kultury
zdravého stravování. Momentálně probíhá testovací fáze a od
září tohoto roku se budou moci
školy hlásit do „ostré“ fáze pro-
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gramu. Více o programu najdete
na stránkách www.skutecnezdravaskola.cz, kde můžete také
do programu registrovat vaši
školu nebo program doporučit
řediteli školy, do které chodí vaše
děti.
Program a jeho výhody pro školy
byl v březnu představen
i zástupcům městské části Brno-střed.
 Tom Václavík, odborný garant

Pedig je aktivita, která je charakteristická výrobou, respektive pletením košíků. Nejenom, že si
budou moci klienti vyrobit košíky
rozličných velikostí a barev, ale
zároveň si tak potrénují jemnou
motoriku a zlepší koncentraci na
danou činnost. Kuchtík, jak už plyne z názvu, se bude týkat zejména „kulinaření“. „Naši klienti budou
mít možnost si uvařit své oblíbené
recepty či naopak vyzkoušet
pokrmy, na které si předtím
netroufali. Vše se bude realizovat
v naší speciální nácvikové kuchyni, která je ergonomicky upravena
tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro ,bezbariérové‘ vaření.
Obě tyto činnosti se budou realizovat za pomoci zkušené ergoterapeutky. Tyto aktivity jsme pro
klienty připravili tak, abychom jim
zlepšili kvalitu života, ale také je
přiblížili většinové společnosti,“
vysvětlil Ostrý. Pedig probíhá každý čtvrtek od 16.00 do 17.30
hodin a Kuchtík vždy v pondělí od
16.00 do 17.30 hodin. Úvodní lekce je zdarma (Pedig i Kuchtík).
Jinak každá další je za 50 korun.
Občanské sdružení Logo sídlí na
ulici Renneská 45. Více na e-mailu: socialni@oslogo.cz a na tel.:
543 420 677.
 (mar)

Přijďte si hrát na
Šelepku!
Občanské sdružení Mezigenerace pořádá již popáté
zábavné mezigenerační odpoledne.
Uskuteční se ve čtvrtek
21. května od 16.00 hodin
v sadech Národního odboje
– v parku před klubem v Šelepově ulici. Na programu
budou netradiční sportovní
hry, ukázky cvičení v parku,
vystoupení mažoretek, orientálních tanečnic, gymnastů, tanečníků a žáků královopolských základních škol.
Mladé i starší zajisté potěší
knižní bazárek, bleší trh
a zajímavé ceny pro vítěze
her. Akci, která proběhne
v rámci Týdne města, podpořilo město Brno.  (mar)
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Sirotkova zve nové žáky na den otevřených dveří
Základní škola Sirotkova
v příštím školním roce opět
otevírá páté a doplňuje šesté
třídy se zaměřením na výuku
matematiky a informatiky.
Škola nabízí: vysokou úroveň

výuky, dvě hodiny informatiky od
5. do 9. třídy, posílenou dotaci
matematiky, třídy s 24 žáky, na
jazyk a informatiku je třída rozdělena na poloviny, výuku podle
učebnic pro víceletá gymnázia,
úzkou spolupráci s gymnáziem

Kpt. Jaroše, Klubem Mensy ČR,
rodilé mluvčí Aj, centrum Cambridge Exams, zahraniční
výměnné pobyty, vysoké procento žáků přijatých na gymnázia,
osmiletá 63%, šestiletá 71%,
čtyřletá 100%. Výběrové řízení

se koná 19. a 20. května v 8.00
hod. Den otevřených dveří pro
tyto žáky je 6. května od 14.00
do 18.00 hod. Přihlášky a další
informace jsou na stránce
www.zssirotkova.cz.  (mar)

Děti ze sociálně vyloučených lokalit hledaly cestu ke vzdělání
Více než 600 dětí a jejich rodičů žijících v sociálně vyloučených lokalitách Brno-střed
a Brno-sever se zapojilo do
projektu „Najdi svou cestu“.
Hlavním smyslem projektu
bylo podpořit vzdělávání dětí,
motivovat je k dokončení školy a pomoci jim s uplatněním
v dalším profesním životě.
Projekt, který realizovaly organizace DROM, romské středisko
a Ratolest Brno ve spolupráci
s partnerskou školou ZŠ a MŠ
Brno, Křenová 21 od dubna
2013, je nyní v cílové rovince.
„Pro klienty jsme v průběhu dvou
let pravidelně připravovali aktivity
s ohledem na jejich vzdělávací

potřeby a individuální možnosti.
Klientům byly k dispozici sociální
pracovnice, které s nimi pracovaly jak individuální, tak skupinovou formou. Z připravovaných
aktivit vznikaly průběžně metodické postupy, které mohou nyní
sloužit jako návody pro další práci,“ řekla Michaela Píšová,
vedoucí Nízkoprahového klubu
Pavlač (Ratolest Brno).
V rámci projektu mohly děti
docházet na doučování a rozvoj
počítačových
dovedností.
S výběrem povolání, střední školy a orientací na trhu práce
pomáhalo dětem kariérové poradenství. Nejmladší děti navštěvovaly předškolní přípravu,
v rámci které se jim věnovala kro-

mě speciální pedagožky také
logopedka a psycholožka. Pilotně byl ověřen program rozvoje
klíčových kompetencí dětí formou tematických měsíců.
„Díky účasti na projektových
aktivitách získali klienti zkušenosti a osvojili si dovednosti, které jim v důsledku málo podnětného prostředí, ve kterém
vyrůstají, chybějí. Mladší klienti,
kteří navštěvovali předškolní přípravu, úspěšně absolvovali
nástup do mateřských škol a přípravných ročníků základních
škol. U starších klientů byly oblíbené zejména aktivity rozvoje
klíčových dovedností zaměřené
na získání všeobecného přehledu, empatii, toleranci, sebepo-

znání a skupinovou spolupráci,“
řekla Jana Břenková, vedoucí
Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež DROM.
Do projektu se zapojili také dobrovolníci, kteří pomohli zvýšit
kapacitu aktivit, a také terénní
pracovnice, které pomáhaly
v rodinách s nácvikem ranní rutiny spojené se školní docházkou
a poskytovaly rodičům poradenský servis týkající se školy.
V rámci projektu byly vytvořeny
vzdělávací a metodické materiály, které mohou využít i jiné organizace pracující s dětmi a žáky
se speciálními vzdělávacími
potřebami.


(mar)

Brněnský odpad začnou svážet nová šetrnější vozidla

Společnost SAKO Brno, a. s.
pořídila v rámci modernizace
svého vozového parku sedm
nových vozidel značky Mercedes-Benz, která splňují nejpřísnější normy a požadavky
na šetrnost k životnímu prostředí i bezpečnost provozu.

„Do vozového parku nově přibude třístranný sklápěč, jejž využije
divize Spalovna k odvozu škváry.
Zbylých šest vozů nalezne uplatnění na středisku svozu velkoobjemových kontejnerů divize
Svoz. Všechny jsou dvounápravové, mají automatizovanou převodovku a splňují podmínky pro

přepravu nebezpečných odpadů
(ADR),“ uvedl mluvčí společnosti
Bc. Martin Drozd.
Dva valníky se začnou používat
pro rozvážení nových odpadových nádob a k výměně za
poškozené a také pro odvoz televizorů, monitorů či dalších vyřazených elektrozařízení z 37
brněnských sběrných středisek
odpadů. Čtyři hákové nosiče
budou využívány na dopravu velkoobjemových kontejnerů. Dva
z nich mají nosnost 10 tun a zbylé 6 tun.
„Všechny nové vozy již splňují
požadavky emisní normy Euro 6,
jsou tak maximálně hospodárné
a současně šetrné vůči životnímu prostředí,“ uvedl Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti SAKO
Brno. Firma podle Jiřího Kratochvila klade důraz na to, aby
vozidla pohybující se v ulicích
města byla bezpečná, s nízkými
emisemi a hlučností. Současně
proběhla optimalizace svozo-

vých tras, tak aby vozidla jezdila
efektivně a respektovala provoz
ve městě.
SAKO Brno je česká akciová
společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární
město Brno. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti
odpadového hospodářství pro
města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany.
Disponuje moderním vozovým
parkem se 30 specializovanými
vozidly, která se starají o svoz
komunálního a tříděného odpadu. Všechny vozy určené pro
svoz odpadu mají nástavby
s lineárním stlačováním, které
pojmou až 22 m 3 . Společnost
SAKO zajišťuje na území města
Brna svoz z téměř 55 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad a přes 4 tisíce nádob
určených k odkládání separovaného odpadu.


(mar)
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Masarykova univerzita otevírá dveře zájemcům o studium z řad seniorů

Seniorské vzdělávání má své
pevné místo na řadě veřejných
vysokých škol. V současné
době studuje na univerzitách
třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace
České republiky (cca 40 000
osob) a jejich počet stále roste.
Vzdělávání v seniorském věku
napomáhá k udržení kvality života

přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je
zprostředkovat seniorům nové
poznatky, vědomosti, dovednosti,
obory a technologie. Posláním
kurzů U3V je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na
Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá
osm semestrů a je zaměřen na

otázky zdravého a smysluplného
životního stylu ve vyšším věku.
Na obsahu přednášek se podílí
všech 9 fakult MU. V akademickém roce 2015/2016 bude také
nově otvírán tříletý běh kurzu Dějiny umění a vizuální kultury. Dále
univerzita pořádá ve spolupráci
se svými partnery tři jednoleté
kurzy nazvané Univerzita třetího
věku v Moravském zemském
muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci
s Mendelovým muzeem).
Pro účastníky U3V jsou nad tento
rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky,
pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu
nechybí ani jednodenní exkurze
vztahující se k obsahu přednášek
či tematických kurzů.

Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek,
cvičení, seminářů a exkurzí,
účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají
dvě vyučovací hodiny a konají se
jednou za čtrnáct dnů (od října do
května). Účastníkem programu
U3V může být osoba, která
dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má
úplné středoškolské vzdělání
s maturitou.Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze
zápisné, které bylo pro akademický rok 2015/2016 stanoveno na
800 Kč. Absolvent U3V obdrží
osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky se přijímají osobně
(Komenského nám. 2, Brno) nebo
elektronicky od 4. května 2015.
Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity
včetně fotografií a videoukázek
aktivit lze najít na stránkách
www.u3v.muni.cz.

(mar)

Strážníci dávají k dispozici seznam ulic, kde nově hrozí časté odtahy
Vyšší riziko odtažení auta hrozí
lidem v některých ulicích městské části Brno-střed, kde mají
prakticky každodenně zásadní
potíže s průjezdem vozidla svážející komunální odpad.
Strážníci proto předem upozorňují
na plánovanou zvýšenou aktivitu
v těchto oblastech, aby mohli
motoristé předejít zbytečnému
odtahu kvůli nepovolenému stání.
Řidiči popelářských aut musejí
často i několik minut manévrovat,
než se jim podaří kolem nevhodně odstavených vozidel odbočit
na požadované místo, mnohdy
jsou nuceni najíždět na nezpevněné plochy a překonávat obrubníky. V některých případech došlo
i k poškození svozových vozidel.

Za nejkritičtější označují představitelé společnosti SAKO Brno
situaci v Pellicově ulici, kde auta
parkují na jiných než určených
plochách. Na Žlutém kopci při
vjezdu z ulice Tvrdého někteří
motoristé ignorují zákaz vjezdu
i zákaz zastavení a například
po celé délce ulic Lužické či Sušilovy nezůstává volný jízdní pruh
o šířce alespoň tří metrů.
Velké potíže dělají při svozu
odpadků auta stojící v křižovatkách. Platí to například na průsečíku Čápkovy a Gorkého nebo
Kopečné a Anenské ulice.
Podobné potíže mohou fatálním
způsobem ovlivnit i výjezd vozidel
integrovaného záchranného systému, jak před několika týdny dokázala i společná preventivní akce

jihomoravských hasičů a brněnských strážníků. Tyto argumenty
vedou městskou policii ke zvýšení
činnosti ve zmíněných lokalitách,
a to zejména v době před pravidelnými svozy odpadů. Kontroly

ovšem strážníci posílí i v dalších
časech, a to s ohledem na uvolnění
ulic pro případný zásah vozidel
integrovaného záchranného systému.
 Bc. Jakub Ghanem,
mluvčí Městské policie Brno

Seznam nejhůře průjezdných lokalit
Pellicova, svoz: pondělí, čtvrtek;
čas svozu odpadu: 7.15–7.45
hod.
vnitroblok Křídlovická x Nové
sady, svoz: úterý, pátek; čas
svozu odpadu: 6.15–7.00 hod.
Sušilova, svoz: úterý, pátek; čas
svozu odpadu: 7.30–8.00 hod.
Kopečná – vjezd Pekařská,
svoz: pondělí, čtvrtek; čas svozu
odpadu: 7.00–8.00 hod.

Kopečná – Anenská, svoz:
pondělí, čtvrtek; čas svozu
odpadu: 7.00–8.00 hod.
Studánka, svoz: pondělí,
čtvrtek; čas svozu odpadu:
7.00–8.00 hod.
Čápkova 15 – Úvoz vnitroblok;
svoz: pondělí, čtvrtek; čas svozu
odpadu: 7.00–8.00 hod.

ZDROJ svozových časů,
SAKO Brno, a.s.

Volný čas

Letní večery v Otevřené zahradě budou patřit vinařským obcím
Festival moravských vín s názvem Víno z blízka pořádá Nadace Partnerství formou deseti
letních večerů s vínem v areálu

Otevřené zahrady, na svahu
pod hradem Špilberk.
Dvojice vinařství jako jsou Got-
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berg a Krásná hora, Víno Hort
a Štěpán Maňák, Lahofer a Vinařství Košút nabízí skvělou příležitost jak proniknout do umění

degustace. Každou degustaci
navíc podpoří lahůdky známých
brněnských restauraci La BouPokračování na straně 27

Volný čas
Pokračování ze strany 26
chée, Tulip, Castellana Trattoria
nebo Palazzo.
Poslední květnový čtvrtek, tedy
28.května od 17.30 hodin otevřou
sérii večerů Víno z blízka vinaři
z obce Chvalovice. Představí ve
volné degustaci vína Znojemské

vinařské podoblasti. „Návštěvníci
se budou se skleničkou volně procházet zahradou a na jednotlivých
stanovištích degustovat celkem
50–60 vín. Je to pětinásobek počtu vzorků proti 10–12 vínům, které
na běžných řízených degustacích
představuje jeden vinař,“ vysvět-

luje za pořádající Nadaci Partnerství Juraj Flamik. Podobně přijedou během léta ještě vinaři z obce
Bavory, Dolní Dunajovice, Březí
a festival zakončí 10. září Bzenečtí vinaři. Permanentky na
všech 10 večerů a skupinové
i individuální vstupenky jsou

k zakoupení přímo na recepci
v Otevřené zahradě na Údolní 33
nebo přes internet v e-shopu Nadace Partnerství. Na webu
www.vinozblizka.cz je možné se
dozvědět aktuální program nebo
si prohlédnout fotografie z dřívějších akcí.
 (mar)

Zájemci o přírodní kosmetiku objeví v dílnách kouzla bylinek

V Otevřené zahradě Nadace
Partnerství se zájemci mohou
zúčastnit bylinkových dílen
a domů si odnést vlastnoručně
vyrobenou přírodní kosmetiku.
Bylinkové dílny v Otevřené zahradě na ulici Údolní jsou zaměřeny
na praktické využití léčivých
rostlin při výrobě kosmetiky. Z bylinek vypěstovaných v Boromejské

zahradě, z přírodních olejů a dalších komponent si zájemci vyrobí
vlastní kosmetické přípravky, které si odnesou v dárkovém balení
domů. Dílny probíhají i za deštivého počasí v zastřešené letní
učebně nebo v interiéru pasivního
domu Nadace Partnerství.
Pro zájemce o bylinky připravily
zkušené „bylinkářky“ rovnou tři
různé dílny. První nese název „Na

svatého Ferdinanda“ a uskuteční
se v sobotu 30. května od 14.00
hodin. Následovat bude ve čtvrtek
2. července v 16.30 hodin dílna
„Za úplňku“ a nakonec „Otakar
má svátek“ ve čtvrtek 27. srpna
v 16.30 hodin. Termíny dílen nejsou náhodné. Byliny mají největší
sílu za úplňku a v dorůstající fázi
měsíce, proto lektorky zvolily tato
data.
„K bylinkám by se mělo přistupovat jako k vlastnímu tělu. Mělo by
se jim naslouchat a hýčkat je. Na
bylinkových kurzech se zaposloucháme do našeho nitra a zkusíme
se vrátit ke kořenům,“ uvedla jedna z lektorek Hana Zuchnická.

Objevte radost z čisté
krásy
Bylinkové dílny připravily Hanka
Zuchnická s Helenou Peřinovou.
Tvůrčí dvojice je silná ve spojení
odborného profilu zahradnice
Hany Zuchnické a experimentálního přístupu druhé kolegyně.

Oběma je navíc společná láska
k přírodě a chuť společně tvořit.
Radost, se kterou pracují, přenášejí i na další lidi. Zájemci budou
mít možnost zažít potěšení z výroby vlastního krému, balzámu
nebo šamponu, navíc z bylinek,
které si sami nasbírají. K ocenění
je i vysoká kvalita kosmetických
přípravků. A navíc – všechny
suroviny jsou z blízka, při svém
krášlení se tak ženy chovají
šetrně i k životnímu prostředí.
Kromě zasvěcování do tajů bylinek jsou pro účastníky dílen připraveny také komentované prohlídky Boromejské zahrady, která
oficiálně přivítá první návštěvníky
v neděli 14. června.
Na dílny se lze ve stanovených
termínech hlásit jednotlivě na
www.otevrenazahrada.cz, pro
skupiny jsou k dispozici bylinkové
dílny na objednání.


(mar)

Filiánek zve na první ročník mezinárodní amatérské
baletní soutěže pro děti a mládež
Soutěž s názvem Na špičkách
je určena pro neprofesionální
tanečníky od čtyř let.
Bude se konat v prostorách
Divadla Radost v Brně ve dnech
23. a 24. května. Baletní soutěž
Na špičkách vznikla pro rozšíření
soutěžní činnosti v klasickém tanci mladých tanečníků a bude jedinou soutěží tohoto druhu na
Moravě. Soutěžící z České republiky i zahraničí – Německa, Slovenska a Rakouska, budou moci
ukázat a srovnat úroveň svých
baletních dovedností. Hlavní úkol
soutěže je předvedení výsledků
mnohaleté práce dětí i pedagogů
před porotou, rodiči, přáteli a širokou veřejností a za svou práci získat náležité ocenění. Důležité je

i získání a předání nových zkušeností mezi žáky i lektory, navázání nových kontaktů ve společném baletním oboru a také
objevování tanečních talentů zkušenými odborníky. Soutěžící bude
hodnotit odborná porota složená
z významných osobností baletního světa.
Organizací 1. ročníku této soutěže v městě Brně by organizátoři
z baletní školy Filiánek rádi založili
novou tradici, která důstojně otevře město Brno mladému baletnímu světu.
Škola Filiánek byla založena
v září 2009 a nyní probíhá již
6. školní rok, který navštěvuje
přes 120 dětí od 3 do 12 let. Již
čtvrtým rokem se děti účastní
baletních soutěží nejen v České

republice a dosahují výborných
výsledků v celostátních i mezinárodních soutěžích.
Balet ve škole vyučují lektorky
Mercedes González a Sylva

Mičánková, bývalé členky baletního souboru Národního divadla
Brno. Více na www.naspickach.cz
nebo www.balet-filianek.cz.

(mar)
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Volný čas

Brněnské kavárny podávají až do konce května i šálek kultury

Festival Brněnský Lunapark
aneb Divadlo ke kávě ve své
šesté sezóně nabízí dvacet
divadelních uskupení v patnácti kavárnách. Festival začal již
v dubnu, potrvá do konce měsíce května.
Brněnský Lunapark aneb Divadlo
ke kávě nabízí jedinečnou prezentaci divadelních i hudebních
uskupení z aktuální nezávislé
brněnské scény v neotřelém spojení s bohatou kavárenskou kulturou města. Návštěvník vybra-

ných kaváren, které jsou již neoddělitelnou součástí brněnského
kulturního dění, se dočká nejen
příjemného posezení u kávy, ale
i sladkosti v podobě nezapomenutelného divadelního a hudebního zážitku.
Divadelní káva se podává vždy
od 18.00 pouze za dobrovolné
vstupné.
Brněnský Lunapark je multižánrovým festivalem, který se stal
v Brně již známou jarní tradicí.
Hlavní festivalová myšlenka spočívá v seznámení veřejnosti

s nezávislými divadelními soubory i hudebními uskupeními ve
spojení s živou kavárenskou kulturou města. Letos již pošesté
prozáří vybrané kavárny, které
v průběhu celého roku dávají
místní nezřizované kulturní scéně
prostor.
Letošní novinkou jsou jednotlivá
představení místních sdružení
Storytelling a Science slam Masarykovy univerzity. Storytelling sám
s myšlenkou prezentace po
kavárnách pracuje již ve svém
základu a Science slam se snaží

o zprostředkování vědeckých
výsledků zábavnou formou neodborné veřejnosti. Brněnskému
publiku se letos představí také
koncept filmu Vážná známost
aneb Film ke kávě.
Na kavárensko-divadelně-hudební lunapark netradičních zážitků
zve Kulturárium, z.s.ve spolupráci s Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a dobrovolníky z řad
studentů. Více na stránkách
www.brnensky-lunapark.cz.

(mar) Foto: Jakub Špiřík

Na rukodělných táborech se děti seznámí s drátováním nebo linorytem

Již čtvrtým rokem pořádá Mateřské centrum Loučka tvořivé příměstské tábory zaměřené na
rukodělné práce.
Pro děti bude připraven každý
den zajímavý program a každý
den si vyrobí spoustu krásných
dárečků. Budou vytvářet obrázky
z linorytu, vyrábět plstěné vlněné
panenky, tkát koberce, drátovat,
vyrábět ruční papír, plést košíky
z pedigu. Děti si ušijí jednoduchou tašku a také polštář plněný

pohankovými slupkami na šicím
stroji. „Budeme vyrábět šperky
z fima a korálků. Přijde za námi
řezbářka s ukázkou své práce
a výukovým programem, formou
hry, o druzích dřeva s názornou
ukázkou. Děti se seznámí s tím,
z jakého dřeva se vyrábějí hudební nástroje, domáci potřeby, nábytek a další běžné předměty
v jejich okolí. Získají povědomí
o tom, kolik věcí, které používají
v běžném životě, je vyrobeno ze
dřeva,“ řekla k programu táborů
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Petra Loučková z mateřského
centra.
Bude se také trávit hodně času
i v okolních parcích, kde si děti
zasoutěží, zaskotačí a zařádí.
„Navštívíme také přírodní Zahradu
u Smrku, kde se děti seznámí
s památným obřím smrkem, prohlédnou si jezírko a spoustu rostlin,
zasoutěží a užijí si opékání špekáčků,“ uvedla Loučková a dodala:
„Naší výhodou je také to, že máme
širokou cílovou skupinu dětí, každý
turnus je rozdělen do dvou skupin.

Děti 3–6 let a děti starší, které
budou vyrábět náročnější výrobky.
To znamená, že vyhovíme i rodině
s malým i starším sourozencem.
Naši lektoři jsou z řad zkušených
pedagogů a také výtvarníků.“
I v letošním roce pokryjí příměstské
tábory téměř celé prázdniny.
Podrobné informace o termínech
a tématech jednotlivých týdnů
příměstských táborů jsou na
www.louckavbrne.cz.Centrum sídlí na Botanické 16.

(mar)

Volný čas

Výstava k osvobození Brna přináší autentické fotografie z bojů
Sedmdesáté výročí osvobození města Brna připomíná výstava s názvem Konec druhé světové války na jižní Moravě,
kterou je možné navštívit do
konce května v budově Univerzity obrany v Kounicově ulici 44.
Výstava přibližuje plány sovětského
velení a faktický průběh osvobozovacích bojů jednotek Rudé armády

Ruský tank v Brně

a jejich rumunských spojenců od
Lanžhota až po Brno. Podle sovětského velení mělo být Brno osvobozeno 16. dubna, ale stalo se tak
až 26. dubna 1945. Výstava popisuje urputné boje u Křepic, Ořechova, Rajhradu a Holasic, obklíčení dvou sovětských brigád
v prostoru Popůvek, osvobození
brněnských městských částí Bohunice, Lískovec a Bosonohy ruskými
kozáky na koních z 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny.
Pole v okolí Brna zažila poslední
útoky klasického jezdectva se šavlí
v ruce.
Výstava o posledních dnech války
v Brně a jeho okolí přináší zajímavé autentické fotografie z bojů
o předměstí a v ulicích jihomoravské metropole. Doplněna je

Maršál Malinovskij na pozorovatelně u Křepic před útokem na Brno
o dobové dokumenty, uniformy,
vyznamenání a zbraně ruských
a německých vojáků a také promítání unikátních filmových záběrů z bojů na jižní Moravě

a v samotném Brně. Výstavu, která je volně přístupná v pracovní
dny od 8.00 do 18.00 hodin, pořádá Univerzita obrany a Svaz letců
Brno.
 (mar)

Paměť v ulicích: historická výstava pod širým nebem v centru Brna

Pohled do hotelu Pasage, dnes Slovan, ve třicátých letech 20. století
Po celý měsíc květen a červen
se ulice Mášova, Mezírka, Antonínská, Smetanova, Cihlářská
a Botanická promění ve výstavní prostor. Současní obyvatelé
města tak budou mít možnost
díky fotografické výstavě, která
bude instalovaná přímo na ulicích, nahlédnout do minulosti
dané lokality.
Paměť v ulicích je projekt mapující
dějiny jednoho vybraného území
v centru města Brna. Ambicí projektu je zprostředkovat současným obyvatelům Brna pohled do
minulosti města, prezentovat
urbanistický a architektonický rozvoj města a zaměřit se též na individuální příběhy někdejších obyvatel Brna. Právě osobní příběhy,
tyto paměti, budou celému projektu dodávat ještě širší etnogra-

fické souvislosti a deklarovat soužití českých, německých a židovských obyvatel Brna v období od
konce 19. století do poloviny
20. století.
Smyslem celého projektu je zprostředkovat tyto dějinné souvislosti
přímo ve veřejném prostoru, a tak
budou ve sledovaném území –
v okolí ulic Mášovy, Mezírky, Antonínské, Smetanovy, Cihlářské
a Botanické – od května do června umístěny historické fotografie
těchto ulic, pocházející z fondů
Archivu města Brna a Muzea
města Brna, a také panely s texty
reflektující dějiny těchto ulic, vývoj
jejich názvů i osudy majitelů
a obyvatelů jednotlivých domů.
Topografie dané lokality, včetně
historických fotografií, bude
dostupná také v rámci samostatné webové prezentace. Celý pro-

Tzv. Švédský dům ve Smetanově ulici
jekt pak vyvrcholí položením
několika Kamenů zmizelých (Stolpersteine) za židovské obyvatele
v této části Brna, kteří byli zavražděni za druhé světové války.
Cílem projektu je prostřednictvím
historie posilovat lokální vazbu
k veřejnému prostoru a k architektonickému dědictví v současné
době.
V době utváření městského organismu, které datujeme do první
poloviny 13. století, se dnešní
Mášova ulice a její bezprostřední
okolí nacházelo vně městského
hradebního systému, v prostoru
mezi dvěma historickými dálkovými trasami, vedoucími z města
jednak na hrad Veveří a dále do
Čech (dnešní ulice Veveří) a další
směrem do Kartouz (Králova
Pole) a odtud do Prahy (dnešní
ulice Lidická). V důsledku vojen-

sko-strategických opatření zůstalo prostranství mezi oběma trasami až do 19. století prakticky
bez jakékoliv zástavby. Teprve po
roce 1852, kdy Brno přestalo být
rozhodnutím císaře městem
vojensky uzavřeným a došlo
k odstranění hradebních zdí, se
na území brněnských předměstí
rozvinula souvislejší stavební aktivita.
Součástí výstavy bude i komentovaná prohlídka lokality. Proběhne ve středu 20. května. Sraz
všech účastníků je v 17.00 hodin
na Moravském náměstí před
Místodržitelským palácem Moravské galerie v Brně u modelu
města Brna. Více informací na
www.facebook.com – do vyhledávače zadat Paměť v ulicích.

(mar)
Foto: zdroj Muzeum města Brna
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Volný čas

Na páté jubilejní Milčovo kolečko přijeďte i letos na kole

Tradiční benefice Milčovo kolečko, kterou si každým rokem
připomínáme jubilující cyklistické osobnosti a můžeme si při
tom i zazávodit, se i letos uskuteční ve státní svátek 8. května.

Na cyklistické setkání a intervalovou jízdu pro všechny věkové
generace se do sportovního areálu
v Hoštické ulici v Brně-Bosonohách sjíždějí malí i velcí kolečkáři
z celého Brna. Olympijský vítěz

z Tokia z roku 1964 Jiří Daler jezdí
na Milčovo kolečko na kole z centra
Brna již od prvního ročníku. A právě
Jiří Daler bude jedním z hlavních
hostů jubilejního pátého ročníku,
který začíná po prezenci závodníků slavnostním zahájením o půl
druhé odpoledne. Náš historicky
první olympijský vítěz v cyklistice
oslavil totiž před dvěma měsíci
neuvěřitelných pětasedmdesát let
a je tedy jedním z oněch jubilantů.
V roce 1940 se narodila i další
cyklistická legenda, dlouholetý
kapitán při Závodě míru a pozdější
ředitel závodu a trenér reprezentačního mužstva, Pavel Doležel.
Toleďák, jak se Pavlovi říká, asi
z Prahy na kole nepřijede, ale další
jubilanti, dvacetinásobný mistr svě-

ta v kolové Jan Pospíšil, a mistr
světa z roku 1989 Miroslav „Krtek“
Kratochvíl, by mohli. Stejně tak jako
každým rokem jezdí zakladatel
brněnské cyklistické Dukly František Jursa nebo Jan Smolík s dalšími kohoutovickými Kohouty. Přesvědčit se o tom mohou všichni,
kteří si přijedou zazávodit a nebo
si jen tak popovídat a pobavit se
při doprovodném programu.Vstup
je tradičně volný a startovné je
zdarma. Prvních sto přihlášených
obdrží kromě startovních čísel
i pamětní list a pro každé startující
dítě do patnácti let je připravena
„zlatá“ čokoládová medaile.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Kultura

Brněnský varhanní festival rozehraje město šesti koncerty
Již 35. ročník Brněnského varhanního festivalu oslaví nejen
půlkulaté výročí svého trvání,
ale v letošním ročníku zahájí
také svoji první sezónu na
nových koncertních varhanách
v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Festival proběhne ve dnech od
3.do 24. června. Stalo se již tradicí,
že měsíc červen nabízí příležitost
zaposlouchat se do majestátního
zvuku královského nástroje.
V letošním roce je součástí programu šest koncertů v Brně, na
nichž se představí umělci

z Lucemburska, Francie, Německa i České republiky. Budou realizovány v již zmíněném jezuitském
kostele Nanebevzetí Panny Marie,
dále v Červeném kostele i kostele
sv. Augustina. Jako v předchozích
ročnících koncerty vyplní červnové
středy a jsou doplněny pondělním
prémiovým koncertem a nedělními
nešporami. Festivalové recitály
dramaturgicky věnují pozornost
významnému životnímu jubileu
brněnského skladatele Zdeňka
Pololáníka. Na zahajovacím koncertě v jezuitském kostele zazní
vedle varhanního díla také premiéra jeho skladby pro varhany a klavír

Program festivalu
Středa 3. června, jezuitský kostel, Beethovenova ul. 19.30 hod.
Hana Bartošová (Brno), Iva Bartošová (Brno), klavír, varhany
Neděle 7. června, červený kostel 19.30 hod.
Hudební nešpory
František Šmíd (Brno), Olga Procházková (Opava), soprán
Středa 10. června, kostel sv. Augustina 19.30 hod.
Paul Kayser (Lucembursko)
Středa 17. června, jezuitský kostel, Beethovenova ul. 19.30 hod.
Stéphane Béchy (Francie)
Pondělí 22. června, kostel sv. Augustina 19.30 hod.
Johannes Götz (Německo)
Středa 24. června, jezuitský kostel, Beethovenova ul. 19.30
Reinhard Seeliger (Německo)
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, sbormistr Michal Vajda
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v podání brněnských rodaček
Hany a Ivy Bartošových a plánuje
se také zajímavě koncipovaný
podvečer „Zdeněk Pololáník vzpomíná“ v nově rekonstruovaných
prostorách vily Stiassni známé
jako vládní vila. Program festivalu
dále obohatí vystoupení Pěveckého sboru Masarykovy univerzity
pod vedením sbormistra Michala
Vajdy a Královopolského chrámového sboru. Festival zahájí v jezuitském kostele ve středu 3. června
brněnské umělkyně Hana a Iva
Bartošovy, druhý koncert v kostele
sv. Augustina představí 10.června
interpreta z Lucemburska Paula
Kaysera. Do tónů francouzských
motivů v podání Stéphana Béchy-

ho je možné se zaposlouchat na
třetím koncertě 17.června v jezuitském kostele, premiérového koncertu v kostele sv. Augustina
v pondělí 22. června se ujme
německý varhaník Johannes
Götz. Na závěrečném koncertě
24. června opět v jezuitském kostele vystoupí další německý varhaník Reinhard Seeliger. Celý program obohatí nedělní hudební
nešpory v Červeném kostele
7. června, vedle opavské sopranistky Olgy Procházkové usedne
za varhany brněnský varhaník
František Šmíd. Další informace
na www.varhany.nomi.cz.


(mar)

Kultura

Brněnská muzejní noc nabídne návštěvu výstav až do půlnoci
V sobotu 16. května večer
budou už pojedenácté otevřena (nejen) brněnská muzea,
galerie a další kulturní prostory
až do pozdních nočních hodin.
V jedinečné atmosféře Brněnské
muzejní noci si návštěvníci
mohou prohlédnout výstavy v historických muzejních budovách
v centru města, vystoupat na
vyhlídkovou věž Staré radnice,
navštívit expozici v poštovním
vagonu na hlavním nádraží nebo
rozkrývat taje genetiky v novém
Mendelianu.
Své stálé expozice i aktuální
výstavy pro návštěvníky otevřou
všechny známé brněnské instituce, mezi něž patří Moravská galerie, Technické muzeum, Moravské
zemské muzeum, Muzeum města
Brna, Dům umění města Brna,

Muzeum Brněnska, Muzeum
romské kultury, Mendelovo
muzeum, Diecézní muzeum, dále
Adam Gallery, Turistické informační centrum města Brna,
Muzeum loutek v Divadle Radost
i líšeňská Zetor Gallery. Expozici
Muzea vlakové pošty na brněnském hlavním nádraží je možné
spojit s návštěvou historického
železničního vagonu nebo s projížďkou v parní lokomotivě, které
nabízí Klub přátel kolejových vozidel. Pestrý kulturní program tradičně nabídne Knihovna Jiřího
Mahena, zklidnění a duchovní
prožitek Červený kostel i katedrála sv. Petra a Pavla.
Jako každoročně bude i při letošní
„noci v muzeu“, probíhat na mnoha místech v Brně i okolí bohatý
kulturní program. Na většině míst
bude, jako již tradičně, vstup úplně

květen 2015
úterý 5. května, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze světa
literatury
středa 6. května, 19.30 hod.
HANTEC!
Honza HLAVÁČEK, Libor MACHATA a host Agi BOJANOVSKÝ – Audiovizuální show
čtvrtek 7. května, 19.30 hod.
ATELIÉR A PLACHÝ HOST
Mladé brněnské uskupení, křest nového půl-cédé a akustická hudební vlna poezie všedního dne
úterý 12. května, 19.30 hod.
LODNÍCI A ISI BAND
Spojení akustické muziky a bigbítu skrz banjo pana Lazara
středa 13. května, 19.30 hod.
DŮM U SEDMI ŠVÁBŮ – HD DIVADLO
Autorka hry: Anna SAAVEDRA
Zřízeno při Katedře divadelních studií Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity
čtvrtek 14. května, 19.30 hod.
AGADIR
Divadlo hudby a poezie Agadir
50. výročí založení divadla
úterý 19. května, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
TRACY CHAPMAN – ponorná řeka černošského altu

středa 20. května, 19.30 hod.
LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
Matador české hudební scény se svojí kapelou
pátek 21. května, 19.30 hod.
JITKA BUCHTOVÁ A COMPANY
Pod záštitou Soukromé školy POPULÁRNÍHO ZPĚVU
středa 27. května, 19.30 hod.
HUDECKÁ ÚDERKA: JIŘÍ PLOCEK & JITKA ŠURANSKÁ
Cesty za lidovou písní (nejen) moravskou a karpatskou
čtvrtek 28. května, 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří

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

zdarma, nebo za dobrovolnou či
symbolickou částku. Výši a případné další podmínky (rezervace,
předprodej, limity počtu návštěvníků) si jednotliví pořadatelé určují
sami, a proto při plánování „své“
muzejní noci je třeba sledovat programové informace. Kulturní insti-

tuce budou 16. května otevřené
od 18.00 do 24.00 hodin.
V týdnu před konáním akce bude
tradičně fungovat informační
autobus na brněnském náměstí
Svobody. Více na stránkách
www.brnenskamuzejninoc.cz.

(mar)

květen 2015
sobota 2. května, 10.15 a 15.30 hod.
středa 20. května, 9.30 hod.
Pět báječných strýčků
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
(po představení následuje Dětská dílna v 17.00 hod.)
čtvrtek 21. května, 8.30 a 10.15 hod.
pondělí 4. května, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
Pět báječných strýčků
(po představení následuje Divácký seminář ve 12.00 hod.)
úterý 5. května, 9.30 a 19.00 hod.
pátek 22. května, 8.30 a 10.15 hod.
Ondráš a Juráš
Dobrodružství Toma Sawyera
středa 6. května, 9.30 hod.
sobota 23. května, 10.15 a 15.30 hod.
Ondráš a Juráš
Kašpárek detektivem
(po představení následuje Dětská dílna v 17.00 hod.)
čtvrtek 7. května, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
pondělí 25. května, 8.30 a 10.15 hod.
Kašpárek detektivem
sobota 9. května, 10.15 a 15.30 hod.
Kocour v botách
úterý 26. května, 8.30, 9.45 a 11.00 hod.
(po představení následuje Dětská dílna v 17.00 hod.)
Obři
pondělí 11. května, 8.30 a 10.15 hod.
středa 27. května, 8.30, 9.45 a 11.00 hod.
Moravský Budulínek
Obři
středa 13. května, 8.30 a 10.15 hod.
čtvrtek 28. května, 8.30, 9.45 a 11.00 hod.
Moravský Budulínek
Obři
čtvrtek 14. května, 9.30 a 19.00 hod.
sobota 30. května, 10.15 hod.
Drákula
Moravský budulínek
DERNIÉRA!
pátek 15. května, 8.30 a 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
sobota 16. května, 10.15 a 15.30 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
Kontakt
(po představení následuje Dětská dílna v 17.00 hod.)
Divadlo Polárka
Tučkova
34, Brno
pondělí 18. května, 8.30 a 10.15 hod.
tel.: 541 247 274, 724 042 852
O Jirkovi a jeho třech psech
e-mail: info@divadlopolarka.cz
úterý 19. května, 9.30 hod.
www.divadlopolarka.cz
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
www.facebook.com/divadlopolarka
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Inzerce

ORDINACE

VELETRH řešení

Best of I.–VII.

12. května 2015
Brno, hotel Santon
www.veletrhreseni.cz

Potřebujete rychle peníze???
www.

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

tel.: 602 286 666

OKNA V KVÜTNU SE SLEVOU 50 %
UDÜLEJTE SI SVÉ NOVÉ JARO ZA VAŠIMI NOVÝMI OKNY

NOVINKA ROKU 2015
PLASTOVÉ OKNO SPACE 8
osmikomorové provedení
90 mm stavební hloubka
systém těí tÝsnÝní

PRAMOS, a.s. - obchodní kanceláě Brno, Komárovská 3,
e-mail: brno@pramos.cz, tel.: 543 235 920, P - možnost parkování,

800 100 111, www.pramos.cz
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T&C DOMOV, s.r.o.

OPRAVDU
ÎESKÁ OKNA

LET s Vámi

20 LET TRADICE, 7 LET ZÁRUKA
OKNA, DVEĚE, VRATA, FASÁDY
NAVÍC V KVÜTNU PARAPETY K OKNİM ZDARMA

