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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Osobnost měsíce dubna je mezi našimi
vyzpovídanými v pořadí již dvacátou sportovní, kterou na titulní straně od roku 2009
představujeme. Z těch fotbalových to byl před
čtyřmi lety, u příležitosti svých osmdesátin,
nejlepší fotbalista Evropy roku 1962 Josef
Masopust a před pěti lety, u příležitosti svých
šedesátin, nejlepší fotbalista Brna Karel
Kroupa. Naše dubnová „jubilejní“ osobnost
si na svoje kulaté výročí ještě pár let počká,
ale protože v tyto dny plní byť „jen“ jako sportovec titulní stránky renomovaných deníků
a o projektu, který připravuje, mluví „celé
Brno“, vyzpovídali jsme ji i my. Jmenuje se
Petr Švancara.

a
á zahrad
Otevřen zónu, str. 24
zahájí se

Pokračování na str. 12

Nový portál slouží k hlášení požadavků, oprav a stížností nájemců bytů
i nebytových prostor. Správa majetku se bude zkvalitňovat i nadále
Nájemci v městské části Brno-střed
mohou od 1. dubna využívat k hlášení
svých požadavků nový webový portál.Ten
je přístupný buď ze stránek radnice
www.brno-stred.cz nebo přímo na adrese
www.brno-stred.cz/byty.
Portál provozuje příspěvková organizace
Správa nemovitostí městské části Brno-střed,
která byla rozhodnutím zastupitelstva založena v lednu 2010. V současné době se stará
o 337 domů, 4 500 bytů a o 1 200 nebytových
jednotek (komerční prostory, půdy, garáže,
pozemky a zahrádky).
„Momentálně je systém nastaven tak, že je
možné elektronicky poslat žádost o vyřízení
šesti nejběžnějších agend. Jedná se o zadání
požadavku na opravu, změnu počtu osob,
změnu platebních dispozic, změnu záloh, na
sdělení zůstatku na saldu a podání stížnosti,“
uvedla ředitelka organizace Marie Pešáková.
Požadavky na opravu se mohou týkat jak
oprav v bytě, na které má nájemník zákonný

nárok, tak ve společných prostorách (například rozbité vchodové dveře či nefunkční světlo). Při nahlášení změny počtu osob vyplní
nájemník v internetovém formuláři původní
a nový počet osob a zapíše den, ve kterém
změna nastala. Dále může nahlásit změnu
způsobu placení nájmu a služeb souvisejících s užíváním bytu nájmu (např. místo placení složenkou chce nájemník platit převodem
ze svého bankovního účtu). Lze také změnit
výši zálohy u jedné nebo více služeb, stejně
jako požádat o sdělení výše přeplatku nebo
dluhu. Prostřednictvím webu se dá podat
i stížnost související s bydlením (např. ve vedlejším bytě hraje neustále hlasitá hudba) nebo
stížnost na bytovou správu.
Portál dále umožní nájemníkovi on-line kontrolu toho, jak pokračuje řešení požadavků,
které napsal do systému již dříve. Nájemník
také může zjistit aktuální dostupnost jednotlivých zaměstnanců bytové správy (je-li přítomen na provozovně, v terénu apod).
Žádosti zadané prostřednictvím portálu budou

10

2
Ocenění
Učitel roku 2015

23
Koncert
ke Dni matek

zpracovány do dvou pracovních dnů. Pokud
bude výstupem požadavku listina (výpis zůstatku, výpočtový list se změnou přihlášených
osob atd.), bude připravena k osobnímu převzetí v kanceláři správy domu (žadatel s sebou
musí mít občanský průkaz nebo jiný doklad
totožnosti).
Osobní převzetí a podpis jsou nutné kvůli
ochraně osobních údajů a především kvůli
potvrzení zadaného požadavku.
Pokračování na straně 7

Prostřednictvím portálu lze
zadat
• Požadavek na opravu
• Nahlášení změny počtu osob
• Nahlášení změny platebních
dispozic
• Žádost o sdělení zůstatku na saldu
• Podání stížnosti
• Žádost o změnu záloh na služby
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70. výročí
osvobození Brna

Stalo se v naší městské části

Sportovní galavečer s Petrem Švancarou na lopatkách
Ve čtvrtek 5. března se uskutečnil v Rotundě pavilonu A na
brněnském výstavišti slavnostní večer, při kterém byli vyhlášeni a oceněni nejúspěšnější
sportovci a sportovní kolektivy
Jihomoravského kraje za rok
2014. Nejlepším sportovcem
roku byl vyhlášen dvojnásobný
mistr světa, dvaadvacetiletý
lezec Adam Ondra z TJ Tesla
Brno, který je v současné době
uznáván jako nejlepší současný světový sportovec ve svém
oboru.
V první desítce se z brněnských
sportovců umístili ještě krasobruslař Michal Březina, dálková plavkyně Silvie Rybářová, střelec Jiří
Lipták, cyklista Robin Wagner, krasojezdkyně Nicole Frýbortová
a atlet Jan Marcell. Z brněnských
sportovních osobností byli
čestným titulem Osobnost Jihomoravského kraje oceněni hokejový internacionál Jaromír Meixner
a středoškolský profesor Zdeněk
Jadvidžák.
Největším talentem jihomoravského sportu za rok 2014 byl vyhodnocen cyklista ASO Dukla Brno

Jiří Janošek, který obdržel šek
v ceně 20 000 Kč od Nadačního
fondu Tomáše Berdycha, nejlepším sportovním kolektivem se stal
HC Kometa Brno, nejlepší sportovní akcí byla Grand Prix silničních motocyklů 2014 a nejlepším
sportovcem s hendikepem Ivo
Koblasa. Během večera byla zmíněna také Kniha českých rekordů,
kam byl loni zapsán bývalý hráč
brněnské Zbrojovky Patrik Holomek, který jako náš první fotbalista
vstřelil branku ve všech soutěžích
od základní třídy až po první ligu.
Láhev dobrého moravského vína

s ním dostali také letošní jubilanti
padesátiletý Miroslav Kratochvíl,
pětašedesátiletý Karel Kroupa,
sedmdesátiletý Jan Pospíšil
a pětasedmdesátiletý Jiří Daler.
Pořadem provázela moderátorka
České televize Barbora Černošková a fotbalista Petr Švancara. Ten
v sobě nezapřel komediální talent,

ale také kus odvahy. Při biketrialové
exhibici se položil na záda, ale „na
lopatkách“ zůstal jen pár minut.
Musí přece připravovat svoji červnovou rozlučku s vrcholovým sportem.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Učitelé mateřských a základních škol získali ocenění za svoji práci
Stejně jako každý rok vybíral
Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města
Brna pedagogické pracovníky,
kteří by si zasloužili ocenění za
svoji práci. První místa obsadily i učitelky z městské části
Brno-střed.
U příležitosti Dne učitelů se již
pravidelně rozdávají tato ocenění
ve dvou kategoriích: Výrazná
pedagogická osobnost roku
a Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost. Celkově bylo na
ceny Učitel roku 2015 nominováno 27 pedagogických pracovníků.
Poslat návrh na učitele mohly
samotné školy, školské rady
i městské části. Hodnotící komise
se jednomyslně shodla vybrat
jako výraznou pedagogickou
osobnost roku Mgr.Kamilu Horáč-

kovou ze Základní školy Labská
a Mgr. Evu Čermákovou z městské části Brno-střed, která je
zástupkyní ředitelky na ZŠ Bakalovo nábřeží. V druhé kategorii
zvítězily Mgr.Danuše Komárková
(ředitelka MŠ nám. Svornosti),
Mgr.Ivana Grundová, učitelka ZŠ
a MŠ Husova a PaedDr. Taťána
Štětinová (ZŠ Hudcova).
„První mojí reakcí bylo obrovské
překvapení, ale zároveň velká
radost, vděčnost i dojetí se slzou
v oku. Zároveň s těmito pocity
a vědomím vlastní nedostatečnosti i jisté pochybnosti, zda ,vybrali
správně‘. S určitým odstupem od
prvotního šoku převažuje veliká
radost a vděčnost. Po celou dobu,
co jsem na Bakalce (už téměř 17
školních let), mám obrovské štěstí
na lidi okolo sebe, na osobnosti,
od kterých se stále mohu učit
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a inspirovat se, kteří mne motivují,“
řekla ke svému ocenění Eva Čermáková. Ta na Bakalce učí chemii
a přírodopis. Přiznává, že se vždy
těší na každou hodinu, kdy od
papírů v kanceláři, protože též
zastává funkci zástupkyně ředitelky, vstane a jde za dětmi učit. „Ve
třídě je to úplně jiné. Můžete mít
hodinu stejně připravenou pro tři
třídy v ročníku a pokaždé je to zcela odlišné. Velikou radostí a motorem v mé práci jsou také jakékoliv
úspěchy mých žáků, byť postřehnutelné jen v malých krůčcích,“
uvádí zástupkyně. K obtížným
momentům své práce řadí loučení
se s absolventy.
Druhá oceněná paní učitelka
z městské části Brno-střed
Mgr.Ivana Grundová se věnuje učitelskému řemeslu již 37 let. Na
Základní škole Husova učí žáky

prvního stupně. A od roku 1996
patří mezi nejvýraznější propagátory daltonské metody na škole.
Podle svých slov si váží ocenění
za svoji celoživotní pedagogickou
činnost, ale vnímá ho také, stejně
jako její kolegyně z Bakalky, jako
společné ocenění celého kolektivu.
„Stále znovu a znovu mne naplňují
radostí rozzářená dětská očka na
cestě poznání. A baví mne být na
té cestě společně s nimi. Mám štěstí na báječný kolektiv, ve kterém
jsem nepřetržitě od roku 1991,“
raduje se Grundová. A dodává:
„Každá práce nese s sebou klady
i zápory, ale pokud si člověk vybral
dobře a srdcem, pak i ty obtíže lépe
zvládá. A pokud mě nějaké obtíže
potkají, týká se to spíše mě osobně. Stále je potřeba se učit a být
,in‘ a ,cool‘, jak by řekli čtvrťáci, které teď učím.“  Martina Žídková
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Pozvánka na veřejné setkání k problematice soužití na ulici Zderadova

Ve středu 15. dubna v 17.00
hodin proběhne v prostorech
Klubu seniorů na adrese Křenová 39 veřejné setkání před-

stavitelů vedení městské části
s občany. Setkání bude věnováno problematice soužití na
ulici Zderadova.

Tématem bude zejména projednání návrhů opatření, týkajících
se využití volného času dětí
a mládeže, které by měly zklidnit
situaci v lokalitě ulice Zderadova.
V diskusi vystoupí Martin Landa
(Žít Brno), starosta městské části
Brno-střed a Mgr. David Oplatek,
radní MČ Brno-střed pro sociální
oblast (SZ).
Na ulici Zderadova v těsném sousedství s ulicí Křenová vyrostly
na místě nevzhledného brownfieldu nové stavby. Mimo jiné zde
bylo vybudováno i jediné dětské
hřiště v širokém okolí. Bohužel
opakovaně dochází ke konfliktům
mezi dětmi, které často pocházejí

z problémového prostředí, a obyvateli sousedních domů.
Státní i městská policie, orgány
veřejné správy, škola i neziskové
organizace se ve spolupráci
s místními obyvateli snaží zklidňovat situaci, řešit konflikty, pracovat s dětmi i jejich rodinami. Řada
kroků již byla z různých stran učiněna (častější přítomnost hlídek
policie, práce asistenta prevence
kriminality i sociálních pracovníků,
zřízení místa domovníka v domě).
Navrhována jsou i opatření týkající se oblasti volného času dětí
a mládeže, která by představitelé
městské části rádi projednali
s místními občany.
 (mar)

Sport už od mateřských škol bude podporovat i radnice Brno-střed
Při pohledu na postavy dobré
poloviny dětí a mládeže je zřejmé, že více pohybu by rozhodně prospělo jejich zdravému
vývoji po stránce fyzické i psychické. Budování příslušných
návyků je jistě vhodné zahájit
co nejdříve. Proto radnice
spustí na jaře pilotní sportovní
projekt.
Příkladem by mohlo být Blansko,
kde je v programu atletické přípravy zapojeno všech sedm
tamějších mateřských škol. Děti

pravidelně sportují ve svých areálech a v blanenské sportovní hale
k tomu přidávají základní prvky
gymnastiky. Nájem a nářadí financuje městský úřad v Blansku, jednotlivá cvičení organizuje a zajišťuje občanské sdružení Sportuj
s námi.
Začátkem března si pro zkušenosti zajeli do Blanska zástupci
úřadu naší městské části, místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, předseda komise pro
školství Rady městské části David
Aleš, vedoucí Odboru školství,

sportu, kultury a mládeže MČ
Brno-střed Mgr.Petra Ondrašíková a s nimi ředitelka mateřské školy „Na kopečku u zvonečku“ na
Horní 17, paní Marie Přichystalová.
„Stejným směrem bychom se rádi
vydali také v Brně-střed, už teď
na jaře spustíme pilotní projekt.
Občanské sdružení zajistí metodické a pedagogické vedení, pro
začátek i zapůjčení gymnastického nářadí, radnice zajistí prostory
a organizaci. Nabídneme tyto
sportovní aktivity našim mateř-

ským školám k vyzkoušení
a pomůžeme s jejich rozvojem,“
řekl k projektu zastupitel David
Aleš.


Miroslav Sedláček

Závady a nedostatky v parcích je možné hlásit Odboru životního
prostředí ÚMČ Brno-střed a Veřejné zeleni města Brna
Naprostou většinu parkových
ploch má na Brně-střed ve
správě odbor životního prostředí, o některé významné plochy se také stará městská příspěvková organizace Veřejná
zeleň města Brna. Právě na ně
je možné se obracet v případě
zjištěných závad a nedostatků,
případně s jakýmikoliv dalšími
připomínkami nebo dotazy.

Odbor životního prostředí
ÚMČ Brno-střed
Na území městské části Brno-střed se nachází přes sedmdesát
parkově upravených ploch celoměstského významu, které jsou
ve správě městské části Brno-střed a jejichž údržba je zabez-

pečována prostřednictvím Odboru životního prostředí Úřadu
městské části Brno-střed. Mezi
největší parky patří Kraví hora,
Obilní trh, Björnsonův sad (park
u Polikliniky Zahradníkova),
Moravské náměstí, náměstí
28. října, Anthropos, Vrchlického
sad, Koliště II (pomník Rudé
armády) a Koliště III (pod Janáčkovým divadlem).

Kontakt pro hlášení závad
a nedostatků:
Odbor životního prostředí ÚMČ
Brno-střed
Měnínská 4, Brno
Anna Jarošová
tel.: 542 526 151
e-mail: jarosova@stred.brno.cz
www.stred.brno.cz

Veřejná zeleň města Brna
Příspěvková organizace Veřejná
zeleň města Brna je zřízena statutárním městem Brnem. Její
hlavní činností je správa, údržba
a rozvoj významných městských
parků a stromořadí, péče o stromořadí; mobilní zeleň či údržba
vodních prvků včetně příslušenství. Veřejná zeleň se stará o Denisovy sady, park Studánka, Lužánky, park Špilberk, Tyršův sad,
Koliště I. (za Domem umění),
Kapucínské terasy a také o Wilsonův les.

Kontakt pro hlášení závad
a nedostatků:
Veřejná zeleň města Brna, p. o.
• Správa parků (sídlo Lidická 50
– park Lužánky)

Marie Slavíková
tel.: 605 226 769
• Wilsonův les a stromořadí (sídlo
Špilberk 2 – park Špilberk)
Ing. Alexandra Koutná
tel.: 542 212 148
mobil: 605 226 760
• e-mail: vzmb@vzmb.cz
• www.vzmb.cz

Další zeleň
V městské části Brno-střed jsou
i menší upravené plochy zeleně,
které mají jiné správce, například
o zeleň před Krajským soudem
v Brně na ulici Rooseveltova
pečuje tato instituce, zelené plochy před Mahenovým divadlem
má ve správě Národní divadlo
Brno.

(rob)
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Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2015
Blokové čištění komunikací
bude na území městské části
Brno-střed probíhat i v roce
2015 a stejně jako v minulém
období je spojeno s dalšími
úkony, jako je například čištění
kanalizačních vpustí, ořez stromů nebo úklid listí.
Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního
provozu a stání na komunikacích
s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní. V městské
části Brno-střed je začátek stanoven na 8.00 hod., přičemž je
každý blok rozdělen do dvou
časových úseků 8.00–11.00
a 10.00–14.30.
Efektivnost čištění je závislá na
respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak
to ukládá § 19 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění:
– Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za
následek postih v souladu
s výše uvedenou legislativou.
Řidič resp. vlastník vozidla
se při nerespektování dopravního značení vystavuje
riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku
odtažení vozidla na svoje
náklady.
– V rámci BČ bude probíhat čištění přilehlých ploch silniční
vegetace a chodníků přičemž
ten, kdo vozidlo ponechá stát
v ploše silniční vegetace,
dopouští se porušení § 27 odst.
1 písm. r) zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, ve
znění pozdějších předpisů.
– Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období
zvýšeného spadu listí a to tak,
aby s posledními bloky bylo
možno i ukončit podzimní
výhrab a čištění komunikačních
ploch od listí.
Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto
zástupce vlastníka komunikací,
na Brněnské komunikace a. s.,
kontaktní osoba: p. Pokorný,
tel.: 532 144 282, které prostřed-

nictvím svých smluvních partnerů
zajišťují odtahy vozidel. Odtažená
vozidla jsou umístěna na odstavnou plochu odtahové služby Zdeněk Černý: místopisně Drážní 9,
664 52 Brno-Slatina, areál F.K.
Holoubek, tel.: 548 217 484,
547 357 384, 602 737 673,
606 745 412.
Výdejní doba odtažených vozidel
je v pracovní dny nonstop,
vyzvednutí v ostatní dny je možné
dohodnout na telefonním čísle
606 745 412.
Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost na čísle 158 – Policie České republiky.
Ceník za odtah je dán podle usnesení schůze Rady města Brna
č. R6/085 konané dne 14. 11.
2012:
• cena za nedokončený odtah
vozidla 1 000 Kč vč. DPH
• cena za dokončený odtah
vozidla vč. parkovného
1 920 Kč vč. DPH
• cena za zpětný odtah vozidla
vč. parkovného 3 720 Kč vč.
DPH
Úřad městské části Brno-střed si
vyhrazuje právo změn, případně
doplnění nebo vynechání termínů
blokového čištění. Aktuální verzi
harmonogramu lze najít na informační tabuli na adrese Dominikánská 2, dále pak Měnínská 4,
Brno a na úřední desce na stránkách www.stred.brno.cz
Některé komunikace nejsou do
harmonogramu blokového čištění
městské části Brno-střed zařazeny. Jedná se jednak o komunikace, které spadají do
základního komunikačního systému (ZÁKOS). Jejich čištění
zajišťuje naše městská část
smluvními partnery celoročně
realizovaným strojním čištěním
bez rozmístění přenosného
dopravního značení a dále pak
dvakrát ročně a to pouze vybrané
komunikace v termínu na jaře
a na podzim zajišťuje toto strojní
čištění (respektive čištění pouze
vozovek) včetně rozmístění přenosného dopravního značení
společnost Brněnské komunikace
a. s. (www.bkom.cz). Jedná se
o ulice Botanická v úseku Zahradníkova–Hrnčířská, Kotlářská,
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Nerudova, Slovákova, Šumavská, Zahradníkova v úseku Kounicova–Botanická, Bratislavská
v úseku Koliště–Příkop, Cejl (po
správní hranice s MČ Brno-sever), Dornych a Plotní (obě po
viadukt směr MČ Brno-jih), Drobného, Kounicova, nám. 28. října,
Příkop, Trnitá v úseku Úzká–Zvonařka, Úzká, Milady Horákové,
Lidická, Štefánikova, Veveří, Nádražní, Benešova, Křenová, Koliště, Masná, Vinohrady, Vojtova,
Červený kopec, Pekařská, Údolní, Rooseveltova, Opuštěná,
Vídeňská, Václavská, Hybešova,
Křížová, Nové Sady, Pisárecká,
Bauerova, Hladíkova, Poříčí, Zvonařka, Heršpická, Jihlavská, Renneská, Veletržní, Křížkovského,
Hlinky, Barvičova, Lipová, nám.
Míru, Preslova, Tvrdého, Vaňkovo
nám., Konečného nám., Mendlovo nám., Úvoz, Žabovřeská (část
směr MČ Žabovřesky).
Dále pak do blokového čištění nejsou zahrnuty komunikace málo
dopravně významné: Barvičova
č. 55–79, Dostálova, Jeřabinová,
Kamenomlýnská, Kaplanova,
Kraví hora, Ludvíka Podéště,
Mendlovo nám. – od SŠ po Pekařskou, Neumannova – spojka ke
garážím + č. 38–44, Pekařská –
slepá, Preslova – slepá, Pivovarská, Schovaná, Tomešova, Trýbova, Tůmova – část, Vinařská –
malá, Žabovřeská – záliv, Žlutý
kopec – II, Žlutý kopec – nemocnice, Červený kopec, Kamenná
k domovu důchodců, Londýnské
nám., Strž, Bauerova, Masná (slepá), Pisárecká, Rosická, Studánka, Trnitá v úseku Zvonařka a dále
pak komunikace, které jsou tak
dopravně vytíženy, kde z důvodu
jehož příčinou je bezodkladná
záležitost, např. návštěva zdravotního zařízení jako je Obilní trh.
Legislativa:
• zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
• zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

Harmonogram blokového
čištění ÚMČ Brno-střed
v roce 2015 s rozvržením
ulic do dvou časových

úseků 8.00–10.30 hod.
a 10.00–14.30 hod.
(v harmonogramu tyto
ulice vyznačeny kurzívou)
blok č. 1 Björnsonův sad – spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova
a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova,
Burešova, Dřevařská – termín:
1. 4., 21. 5., 7. 9., 12. 10., 6. 11.
blok č. 2 Bayerova, Cihlářská +
parkoviště, Hoppova, Tučkova,
Sokolská v úseku Veveří–Kounicova – termín: 2. 4., 22. 5., 8. 9.,
13. 10., 9. 11.
blok č. 3 tř. Kpt. Jaroše – lichá str.
+ slepá, Drobného v úseku č. orient. 18–30 (záliv), Smetanova –
termín: 3. 4., 25. 5., 9. 9., 14. 10.,
10. 11.
blok č. 4 tř. Kpt. Jaroše – sudá
strana, Hilleho, Jeřábkova, Botanická v úseku Antonínská–Zahradníkova, Pekárenská – termín:
9. 4., 27. 5., 10. 9., 15. 10., 11. 11.
blok č. 5 Bartošova, Kudelova,
Lužánecká, nám. 28. října mimo
MHD, Vrchlického sad, Mášova,
Mezírka – termín: 10. 4., 28. 5.,
11. 9., 16. 10., 12. 11.
blok č. 6 Bratislavská v úseku Příkop–Soudní, Körnerova, Příční,
Stará, Skořepka, Vlhká – termín:
16. 4., 4. 6., 17. 9., 26. 10., 13. 11.
blok č. 7 Barvířská, Radlas, Špitálka v úseku Radlas–Plynárenská, Tkalcovská v úseku park –
slepá, Valcha, Plynárenská, Špitálka v úseku Plynárenská–Křenová, Podnásepní, Stavební –
termín: 17. 4., 5. 6., 18. 9., 27. 10.,
16. 11.
blok č. 8 Čechyňská, Mlýnská
v úseku Dornych–Štěpánská,
Řeznická, Antonínská, Janáčkovo
nám., Masná, Zderadova – termín: 23. 4., 11. 6., 21. 9., 29. 10.,
18. 11.
blok č. 9 Cyrilská, Přízova,
Rumiště, Spálená, Štěpánská,
Kolískova, Mlýnská v úseku Štěpánská–Masná, Šujanovo nám.,
parkoviště na ul. Zderadova – termín: 24. 4., 12. 6., 22. 9., 30. 10.,
19. 11.
blok č. 10 Bakalovo nábřeží,
Kamenná, Ludmily Konečné,
Táborského nábřeží, Červený
kopec – termín: 8. 4., 3. 6., 9. 9.,
7. 10., 2. 11.
blok č. 11 Celní, Jílová + slepá,
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Rovná, Vídeňská – slepá, Vinohrady – termín: 14. 4., 5. 6., 11. 9.,
9. 10., 4. 11.
blok č. 12 Horní, Strž, Hluboká,
Oblouková, Pšeník, Sovinec,
Vysoká – termín: 15. 4., 10. 6.,
14. 9., 14. 10., 5. 11.
blok č. 13 Gallašova, Havlenova,
Polní v úseku Vídeňská–Polní
č. orient. 13, Grmelova, Sobotkova, Vojtova – termín: 21. 4., 12. 6.,
16. 9., 16. 10., 9. 11.
blok č. 14 Dvorského, Opavská,
Polní v úseku č. orient. 13 – Opavská, Renneská – slepá, Strážní,
Vsetínská – termín: 22. 4., 17. 6.,
23. 9., 21. 10., 12. 11.
blok č. 15 Hybešova – slepá, Křídlovická v úseku Křížová–Nové
sady, Nádvorní, Zahradnická,

Poříčí – záliv u Ypsilantiho, Ypsilantiho, Jircháře, Leitnerova
v úseku Hybešova–Křídlovická,
Soukenická – termín: 15. 4., 8. 6.,
21. 9., 12. 10., 10. 11.
blok č. 16 Poříčí v úseku Křížkovského–Bauerova, Rybářská, Zedníkova, Bělidla, Výstavní – termín:
22. 4., 15. 6., 22. 9., 19. 10., 11.11.
blok č. 17 Anenská, Kopečná,
Leitnerova v úseku Pekařská –
Hybešova, Bezručova, Křídlovická v úseku Nové Sady – viadukt,
Vodní – termín: 8. 4., 1. 6., 7. 9.,
5. 10., 3. 11.
blok č. 18 Hroznová v úseku
Neumannova–Kalvodova, Hroznová – slepá, Kalvodova, Marie
Pujmanové, Neumannova, Hroznová v úseku Neumannova–Hlinky, Květná, Vinařská

v úseku Lipová–Neumannova č.
orient. 12–44 – termín: 29. 4., 26.
6., 20. 7., 21. 10., 10. 11.
blok č. 19 Bohuslava Martinů +
obslužná komunikace, Hlávkova,
Pavlíkova, Rezkova – termín:
30.4., 29. 6., 22. 7., 22. 10., 11.11.
blok č. 20 Havlíčkova v úseku
Wurmova–Klácelova, Sedlákova,
Soukopova, Wanklova, Wolkrova,
Wurmova, Klácelova, Lerchova
v úseku nám. Míru–Klácelova,
Rudišova – termín: 24. 4., 25. 6.,
16. 7., 20. 10., 9. 11.
blok č. 21 Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova, bratří Čapků, Grohova
v úseku Úvoz–Údolní – termín:
16. 4., 19. 6., 14. 7., 9. 10., 5. 11.
blok č. 22 Lerchova v úseku Kampelíkova–Vaňkovo nám., Mahe-

nova, Kampelíkova, Roubalova,
Bílého, Lerchova v úseku Kampelíkova–Klácelova, Havlíčkova
v úseku Klácelova–Roubalova,
Františky Stránecké – termín:
21. 4., 23. 6., 15. 7., 19. 10., 6. 11.
blok č. 23 Čápkova, Gorkého,
Stojanova, Jaselská, Marešova –
termín: 7. 4., 10. 6., 2. 9., 1. 10.,
2. 11.
blok č. 24 Resslova, Rybkova,
Žižkova po Lužickou, Žižkovagaráže proti č. orient. 16, Arne
Nováka, Grohova v úseku Veveří–Úvoz, Jana Uhra – termín:
10. 4., 16. 6., 3. 9., 2. 10., 3. 11.
blok č. 25 Pellicova, Sladová,
Jiráskova, Gorazdova – termín:
14. 4., 18. 6., 4. 9., 8. 10., 4. 11.

Držení psů má svá pravidla, ať už jde o venčení či o placení poplatků
Přinášíme shrnutí základních
informací pro majitele psů –
kde je možné, ale i zakázané
venčit psy, jaké poplatky se hradí i kdo je od nich osvobozen,
nebo co dělat, když se pes
zaběhne.

Pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství upravuje obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích. Podle ní je osoba
doprovázející psa na veřejném
prostranství povinna mít psa na
vodítku a bez vodítka je povinna
ho opatřit náhubkem. (Tato povinnost se nevztahuje na osoby
doprovázené vodicími a asistenčními psy, osoby provádějící
odborný výcvik vodicích a asistenčních psů a také na osoby při
výkonu canisterapeutické činnosti
se psy.) Pes také musí být pod
neustálým dohledem a přímým
vlivem a musí mít evidenční
známku, kterou majitel psa obdrží
bezplatně od městské části příslušné podle místa svého trvalého
pobytu nebo sídla. (Osoba provádějící odborný výcvik vodicích
a asistenčních psů je povinna
zajistit, aby pes byl vybaven místo
známky evidenční známkou
s telefonním kontaktem výcvikového centra, kde je pes evidován.)

Uvedená vyhláška také stanovuje
místa, kde jsou v jednotlivých
městských částech provozovány
psí výběhy, na kterých se psi
mohou pohybovat volně bez
vodítka a bez náhubku. Jejich volné pobíhání v těchto prostorech
je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem
doprovázející osoby. Stejně tak
jsou popsána veřejná místa, kde
je pohyb psů zakázán.
Další městská vyhláška (č.
10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství) ukládá osobám doprovázejícím zvíře na veřejném
prostranství povinnost neprodleně odstranit znečištění veřejného
prostranství způsobené zvířecími
exkrementy a jinými nečistotami
zapříčiněnými zvířetem.

Poplatky za psy
Poplatková povinnost vyplývá ze
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna
č.22/2010, o místních poplatcích.
Poplatek platí držitel psa příslušné městské části podle místa trvalého pobytu nebo sídla firmy, a to
za psy starší 3 měsíců. Držitel psa
je povinen podat písemné přihlášení k poplatku (osobně nebo
písemně) a také oznámit každou
skutečnost, která má vliv na trvání
a výši poplatku, do 15 dnů od
doby, kdy skutečnost nastala. Přihlásit psa je povinen i držitel, který

bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při
nahlášení psa do evidence obdrží
přihlašující evidenční známku pro
psa. V případě zániku poplatkové
povinnosti je třeba psa odhlásit
formou čestného prohlášení, a to
co nejdříve, poplatková povinnost
zaniká až uplynutím měsíce, ve
kterém byl důvod zániku oznámen. Formuláře k přihlášení a odhlášení psa z evidence lze získat
na Odboru životního prostředí
ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4,
601 92 Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
Při registraci psa je nutné mít
s sebou tyto doklady: občanský
průkaz a v případě zastupování
držitele psa plnou moc, která
nemusí být ověřená. Důchodce
předloží důchodový výměr. Pokud
se pes přihlašuje na právnickou
osobu a úkon neprovádí statutární
orgán tohoto subjektu, je nutné
předložit zmocnění a výpis
z obchodního rejstříku. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek
pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis. Od poplat-

ku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové
organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby,
držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí
z útulku a držitelé záchranářských
psů. Základní sazba poplatku za
jednoho psa je stanovena vždy
na období od 1. 1. do 31. 12. běžného roku a činí: 1 500 Kč (bytový
dům), 600 Kč (rodinný dům),
200 Kč (důchodce, pokud je
důchod jediným zdrojem příjmu,
a to i v případě souběhu důchodů,
1 500 Kč ostatní (jiné prostory než
bytový nebo rodinný dům). Poplatek za druhého a každého dalšího
psa se navyšuje o 50% ze základní sazby.
Poplatník je povinen zaplatit
poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost
po datu splatnosti, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Je-li pes přihlášen
v průběhu roku, zaplatí držitel jen
adekvátní část z roční sazby. Držitel psa obdrží každým rokem
v měsíci únoru, pokud přihlášení
psa stále trvá, vyplněnou poštovní poukázku typu A k úhradě
poplatku. Dále je možné poplatek
uhradit bankovním převodem na
Pokračování na straně 6
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účet 438206670217/0100. Hotově lze také uhradit poplatek každý
den na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno (se
složenkou), případně v úřední
den pondělí a středa od 8.00 do
17.00 na ÚMČ Brno-střed,
Měnínská 4, Brno, II. patro, dveře
206.
Další případné informace ohledně místních poplatků ze psů
poskytne ÚMČ Brno-střed,
Odbor životního prostředí, tel.
542 526 171 nebo 542 526 160
(Bohumila Strnadová)
a 542 526 165 (Irena Pazourková).

Ztráta a zaběhnutí psa
Odchytovou a asanační činnost
na území statutárního města Brna

zajišťuje Útulek pro opuštěná zvířata v Brně-Bystrci (nynější adresa Palcary 50, původní název
adresy byl Bystrcká 46), který je
provozován Městskou policií
Brno.
Když se ztratí pes (nebo kočka)
je vhodné zavolat na operační
středisko městské policie (bezplatná telefonní linka 156), které
má přehled o všech ten den
odchycených zvířatech, nebo přímo do útulku (tel. č. 541 420 111).
K převzetí zvířete z útulku je zapotřebí mít s sebou platný průkaz
totožnosti (občanský průkaz,
pas), očkovací průkaz zvířete, případně další doklady prokazující
vlastnictví zvířete, a v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
i finanční hotovost na náhradu

nákladů, které statutárnímu městu Brnu v souvislosti s opatrováním nalezeného psa nebo kočky
vznikly. O aktuální výši těchto

nákladů ke dni převzetí zvířete
z útulku se můžete informovat
předem telefonicky.

(rob)

Prostory pro volný pohyb psů bez náhubku a vodítka,
označené jako „výběh pro psy“ nebo „psí výběh“
při ulicích:
• Jílová
• Zahradnická – Křídlovická
• Vsetínská
lokalita:
• Kraví hora nad koupalištěm –
vymezena informačními tabulemi
• psí louka v parku Lužánky
• park NKP Špilberk (3 výběhy)

• nad ul. Pellicovou v úseku mezi
ul. Sladovou a Malým Špilberkem
• velká travnatá plocha podél ul.
Gorazdovy naproti pravoslavnému kostelu sv. Václava – nad
budovou veřejného ochránce
práv
• pod spodní zrekonstruovanou
cestou mezi ul. Gorazdovou
a Údolní

Prostory, na které je vstup se psy zakázán a které jsou označené zákazovou tabulkou
blok centrum:
– dětské hřiště v parku Koliště III –
Janáčkovo divadlo (Rooseveltova
31/7, Janáčkovo divadlo)
– dětské hřiště v parku Obilní trh
(Obilní trh 526/11, porodnice)
– dětské hřiště v parku Leitnerova –
Vodní (Leitnerova 193/28)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Trýbova (Úvoz 492/27)
blok západ:
– dětská hřiště v parku Kraví hora
(Kraví hora 523/3, hvězdárna)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Rybářská II /Rybářská – Poříčí –Křížkovského – Zedníkova (Rybářská
360/28)
– dětské hřiště v parku při ulici
Kamenomlýnská
– dětské hřiště na ulici Bohuslava
Martinů – mezi domy č. 46 a 48
– dětské hřiště v parku Anthropos
blok východ:
– dětské hřiště ve vnitrobloku Poříčí
– Ypsilantiho – Křídlovická
– Zahradnická (za Pedagogickou
fakultou MU)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Křídlovická – Nové sady – Bezručova (za
kapličkou) /Nové sady 602/38
– dětské hřiště v parku Čechyňská
– Zvonařka (u Famka)
– dětské hřiště při ulici Hvězdová
(proluka u výkupny kovů)
– dětské hřiště v parku na náměstí
28. října (nám. 28. října 1902/22)

– dětské hřiště ve vnitrobloku Bayerova – Dřevařská – Botanická –
Kotlářská (Bayerova 800/31)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Botanická – Sokolská – Tučkova – Sušilova (Botanická 600/13)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Tučkova č. 17
– dětské hřiště v parku Úvoz – Jana
Uhra (nároží)
blok jih:
– dětské hřiště ve vnitrobloku Vsetínská za Intersparem (Vsetínská
527/20, LOGO)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží – Polní (naproti ZŠ)
– dětské hřiště v parku Pšeník –
Sovinec (u mateřské školy)/Pšeník 18, mateřská škola
– dětské hřiště při ulici Hluboká (za
domem č. 5)
– dětské hřiště při ulici Vysoká (za
domy č. 10, 12)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Vídeňská – Celní – Jílová – za Kamennou
(Celní 5)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Strž
– Horní – Jílová (Strž 1)
– dětské hřiště Vídeňská – Rovná
(Vídeňská 263/50)
mimo bloky:
– dětské hřiště ve vnitrobloku Tučkova – Hrnčířská – Botanická –
Zahradníkova (Polárka)
– dětské hřiště ve vnitrobloku Tučkova č. 24
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park Tyršův sad:
– dětské hřiště při ulici Kounicova
– záhony s letničkami ohraničené
dřevěným plůtkem
– slepecký záhon při ulici Botanická
– záhony s trvalkami za dětským
hřištěm směrem k ulici Smetanova
park Lužánky:
– dětské dopravní hřiště při ulici Pionýrská
– dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami při ulici Pionýrská
– fitpark mezi tenisovými kurty
MBTC a ulicí Lužánecká
– kruhový záhon před Střediskem
volného času Lužánky
– 2 velké záhony nacházející se
v centru parku blízko dětského
dopravního hřiště
hřiště – ohraničeny dřevěnými plůtky:
– potok Ponávka, laguna a břehový
porost
– záhon s trvalkami u potoka Ponávka
– bludiště při ulici Lužánecká
– kašna 3 putti v centrální části parku
park Koliště I:
– záhon s letničkami před Domem
umění
– záhon s trvalkami za Domem umění – ohraničen dřevěným plůtkem
– záhon s trvalkami za Zemanovou
kavárnou – ohraničen dřevěným
plůtkem

park Studánka:
– kašna Fons salutis
– osázené svahy při ulicích Husova
a Kopečná
park Denisovy sady:
– záhony s letničkami u Hudebního
pavilonu – nad ul. Husova
– Místodržitelská zahrada s květinovými záhony
– svahy nad ulicemi Husova a Nové
sady
– kašna před kolonádou
– vodní schody při ulici Bašty
– zahrádka kolem památného kříže
u Kapucínských teras
park Špilberk:
– dětské hřiště při ulici Gorazdova
– dětské hřiště a fitpark při ulici Pellicova
– skalní jezero pod skalním výchozem poblíž vjezdové brány do hradu Špilberk
– velká a malá fontána při ulici
Husova
– fontána v zahradách pod hradbami
u objektu Špilberk 2
– květinové záhony při ulici Husova
– květinový záhon při ulici Údolní
– kašny na Moravském nám. (Mírnost a Spravedlnost)
– kašna a pítko na nám. Svobody
– Zlatá studna na Jakubském
náměstí

Informace z radnice

Nový portál slouží k hlášení požadavků, oprav a stížností nájemců bytů
i nebytových prostor. Správa majetku se bude zkvalitňovat i nadále
Pokračování ze strany 1
Dokumenty budou vydávány
v provozovně Správy nemovitostí na Měnínské 4 v samostatné
přepážce naproti pokladně.
Nájemci tam budou odbaveni
bez čekání. Otevírací doba je
v pondělí a ve středu od 7.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin,
v ostatní dny od 8.00 do 12.00
hod.
„Zprovoznění portálu je počátkem naší snahy o zkvalitňování
správy nemovitého majetku
a zpřístupňování informací,“
uvedl místostarosta městské
části Brno-střed Jiří Švachula

a dodal: „Se svými kolegy a spolupracovníky stavaři, techniky
a ekonomy jsme podobný systém začali promýšlet už před
rokem, kdy jsme ani nevěděli,
zda se na radnici dostaneme.“
K problematice dále místostarosta říká: „Za zcela zásadní
považujeme dva kroky. Zaprvé
pasportizaci všech domů, to jest
zaměření domů a případné opravy dokumentace všech domů,
které vlastní nebo spravuje
městská část Brno-střed. U řady
domů dokonce plány neexistují
vůbec, což je naprosto nepřijatelný stav. Udělám se svým

týmem všechno pro to, aby
pasportizace byla hotová už do
konce tohoto roku. Druhým krokem bude podstatné zlepšení
komunikace s nájemníky, která
je pro ně v řadě bodů rovněž velice neuspokojivá. Jsou to však
právě nájemníci, kteří platí
nájem, a mají tedy právo vědět,
co se za tyto peníze chystá. Na
to budu s kolegy dbát velice
důrazně.“
„Jakmile informace a dokumentaci zkompletujeme, tedy zhruba
do roka, chceme je zveřejnit na
webu, což bude nepochybně užitečné jak pro nájemníky bytů, tak

datele vědního oboru genetiky.
O to víc mě mrzí neustálé tlaky na
zahrádkáře a na jejich činnost. Jsou
to pozemky, o které tu běží. Developeři hledají každičký volný prostor
k možnému zastavění. Pro mne je
spíš blízká myšlenka zapojení
zahrádkářů do součásti veřejné
zeleně. Podpora ze strany městské
části nebo i města by mohla být velkým přínosem k ozdravění životního prostředí v Brně.Tito zahrádkáři
mají k půdě a prostředí kolem sebe
přirozený kladný vztah a za své prostředky se snaží udržovat své okolí
v co nejlepším stavu. Ano, najdou
se i nezodpovědní spoluobčané,
kteří s pořádkem a čistotou mají
trochu problém. V naší městské
části nám ubyl „ekodvůr“ na Vaňkově náměstí. Těší mě, že jsme

našli shodu a snažíme se tento
problém v rámci komise životního
prostředí a zastupitelstva řešit. Jsou
však i další věci k řešení, a tím jsou
i parky a jejich rekonstrukce. Těší
mě, že i na těchto věcech se pracuje. Myslím, že navýšení prostředků na údržbu zeleně a rekonstrukci
parků na MČ Brno-střed by mělo
být prioritou v tomto volebním
období.
V naší městské části se psala historie a žil zde významný vědec, který měl vztah k přírodě a životnímu
prostředí.Vzhledem k tomuto odkazu bychom měli navazovat na jeho
práci a snažit se najít společnou
řeč pro soužití města, občanů
a zahrádkářů na území Brna-střed.
 Martin Říha
zastupitel MČ Brno-střed (KSČM)

pro současné i budoucí nájemce
nebytových prostor. Obyvatelé
tak budou moci zjistit například,
jaké opravy v jejich domě proběhly či jaké se chystají, zájemci
o nebytové prostory získají přístup k písemné či fotografické
dokumentaci,“ zakončil téma
místostarosta Švachula.



Roman Burián
a Miroslav Sedláček

Názory zastupitelů

Významné výročí
V březnu jsme si
připomněli 150
let od zveřejnění
objevu J. G. Mendela, jehož práce
byla
spjata
s Brnem. O to víc
mě těší, že pracoval u nás na Starém Brně.
Brno má jeden fenomén, a tím je
zahrádkaření. Jako předseda
Územního sdružení Českého
zahrádkářského svazu Brno-město
jsem rád, že zde pokračujeme,
i když amatérsky, v práci, která zde
započala před 150 lety. I jedna
z našich základních organizací
nese jméno tohoto světoznámého
vědce a shodou okolností její místní
příslušnost je blízká muzeu zakla-

Priorita koalice: Hřiště pro mládež
V naší městské
části žiji již delší
dobu a vychovávám zde své děti.
V minulých letech jsem při procházkách s dětmi
velmi těžko hledal takovou plochu, kde si děti
mohou bezpečně kopnout do
míče na bránu se sítí, kde jim

neuteče balon pod kola jedoucích
aut, kde si mohou hodit basketbalový balon do koše se síťkou.
Velmi málo rodin má v rozumné
vzdálenosti od svého bydliště
sportovní plochu. Jako člověk,
věnující se celý život aktivně sportu, zároveň vím, že nabídka volně
dostupného sportu (vybavené,
bezpečné hřiště), může sloužit
jako jedna z prevencí proti van-

dalismu a případné kriminalitě.
A o to by nám mělo jít především.
Tím, že naše městská část bude
investovat do takových ploch,
nabídneme dětem tolik potřebná
sportoviště. Zároveň zkultivujeme
veřejný prostor.
Beru tuto problematiku jako jednu z priorit, proto jsem inicioval
hledání vhodných ploch v naší
městské části a budu dbát, aby

již v polovině našeho funkčního
období byly vidět výsledky tohoto úsilí. Pokud o vhodné ploše
pro takové účely také víte, napište mi dopis na radnici nebo zprávu do e-mailové schránky
schwab@zastupitel.stred.brno.cz.
Děkuji vám.

Ing. Martin Schwab
místostarosta MČ Brno-střed
(ANO2011)
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Názory zastupitelů

Čistotu okolí máte i ve svých rukách
Každý z nás
může svou troškou
přispět
k pěknějšímu
Brnu. Že to jde
i bez větší organizace „shora“,
jsme chtěli ukázat spolu se starostou Martinem
Landou a dalšími pěti dobrovolníky, kdy jsme poslední únorovou sobotu uklidili lesík u tramvajové trati 8 za sběrným dvorem
na Jílové ulici. Za dvě a půl hodiny se nejrůznějším odpadem
(včetně staré hi-fi soupravy,
zadní části televize nebo několika kusů spodního prádla)
naplnila více než desítka pytlů
a vyrostla nemalá kupka sta vební suti. Zároveň jsme sesbírané hned vytřídili, aby mohlo
putovat do recyklovatelného
odpadu. Pokud se předem
domluvíte s Odborem životního
prostředí (Měnínská 4, e-mail:
hrncir@stred.brno.cz), zajistí
vám odvoz většího množství
odpadu. Podobně aktivní byli

nedávno třeba i obyvatelé
a zahrádkáři z Pšeníku, kteří takto už tradičně zkrášlují nejenom
své sousedství. Zkuste nás
následovat a najděte si nějaký
veřejný kout naší městské části,
který by vinou méně pořádných
spoluobčanů potřeboval trochu
vylepšit. Ušetříte tak finance rozpočtu městské části, ale hlavně
získáte dobrý pocit, že i díky vám
se naše okolí stane krásnější.
Přicházející jarní období je pro
takovou aktivitu bezesporu tím
nejlepším časem. Pokud se
přesto na to necítíte, můžete
využít celorepublikovou iniciativu Ukliďme Česko (na stránkách www.uklidmecesko.cz),
která se koná 18. dubna a kde
se můžete k nějaké akci připojit.



JUDr. Michal Závodský,
zastupitel MČ Brno-střed
(nez. za Stranu zelených)
Foto: Marie Chmelíková

Naše školy

Osmec zve na sedmý ročník hudebního festivalu Amari kereka
Na celorepublikový festival
s účastí několika brněnských
a pražských škol, které se celoročně věnují rozvoji hudebního,
výtvarného a dramatického
talentu svých žáků zve základní
škola na nám. 28. října.
Rodiče, přátelé i široká veřejnost
jsou vítáni na 7. ročník hudebního
festivalu Amari kereka. Mezi pravidelné hosty patří ředitelé partnerských škol, představitelé Magistrátu města Brna, kolegové
z neziskových organizací, přátelé
z Mahenovy knihovny, rodiče
žáků a další příznivci kultury.
S nápadem uskutečnit každý rok
kulturní akci takového rozsahu
přišla ředitelka školy Mgr.Ludmila
Altmanová a oslovila pedagogický
tým, který pod jejím vedením
celou akci již sedm let připravuje.
Název „Amari kereka“ v překladu
z romštiny znamená „Naše kolo“

a propojuje tak symboliku kola na
romské vlajce s pohybem a vzájemnou pospolitostí.
Letošní ročník s názvem „Kouzelné housličky“ proběhne 21. května od 14.00 hodin v kulturním sále
Omega, Musilova 2 v Brně.
Na co se mohou zájemci těšit?
Žáci školy přivítají každého hosta
milým dárkem a originálním programem. Vystoupí taneční soubor
Merci s pásmem romských tanců
v choreografii umělecké vedoucí
Moniky Balogové.
Žáci z mimobrněnských škol si
připravili moderní tanec a flamenco, které vždy zaslouženě roztleská celý sál. Milovníci klasické hudby se mohou zaposlouchat do
romantických melodií v podání
malých i velkých houslistů. Kapely
Osmection, Bongáči a Čohanas,
které ve svých řadách vychovávají
nové hudebníky, zahrají vlastní
písně. A opět nebude chybět sólo
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na klávesy a na bicí. Dále hosté
uvidí veselé taneční vystoupení
dětí z prvního stupně, tajemné
etudy žáků dramatického kroužku
a nápaditou uměleckou videoprojekci.
Protože si škola letos připomíná
130. výročí od svého založení,
bude součástí festivalu také
výstava historických i současných

fotografií ze života školy. Velkoplošnou výzdobu v sále doplní
výstava výtvarných a literárních
prací žáků, kteří se účastnili soutěže Mozaika a Tajemství.
Videa z předchozích ročníků jsou
ke zhlédnutí na webových stránkách školy www.osmec.cz.


(mar)

Naše školy

Za nasbíraná víčka pomohli žáci z Bakalky nemocné Štěpánce

Od září sbíráme víčka. Možná
ani nevíme proč. Patří to do
soutěže. Někteří je možná
i s ušklíbnutím házeli raději jen
tak do koše.
Ale pak přišel 27. leden, dostávali
jsme vysvědčení a ve vestibulu
školy se událo něco, co si budeme
všichni ještě hodně dlouho pamatovat. Do školy přijela Štěpánka
Mokrá se svými rodiči, aby si spo-

lečně vyzvedli 177 kg víček (asi
1062 Kč).
Štěpánka od narození trpí epilepsií a později jí diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu a naše
peníze poslouží jí a jejím rodičům
ke zlepšení kvality života. K výtěžku z víček jsme jim přidali ještě
5000 korun, které jsme získali ze
sběru papíru.
Paní ředitelka nás všechny
pochválila za to, že jsme toho dne

udělali něco, za co se známky
nedostávají, a nejeden z nás
musel zahnat slzy.
Každý z nás má nějaký sen. Někdo
sní o tom, čím bude, s kým se chce
potkat, co dostane k narozeninám,
a já jsem si jistá, že i Štěpánka
a její rodiče mají takový sen. Sní
o tom, že jednoho dne bude Štěpánka zdravá, a já mám velikou
radost, že jsme jí k tomu mohli,
i když jen malým činem, pomoci.

Ne každý je milionář, který si
může dovolit dát na charitu statisíce, ale i my, obyčejné děti
z Bakalky, můžeme pomoci právě
takovým docela nenápadným
činem jako je sběr víček.
V sběru budeme samozřejmě
pokračovat a už se těšíme, až
budeme moci předat další várku,
která snad bude ještě větší než
ta předchozí.

Markéta Čapáková, 8.C

Škola na Husově spolupracovala s Masarykovou univerzitou
Pod heslem: „Za jeden provaz,“ si lze představit mnohé.
Naše škola ovšem toto heslo
použila jako název pro preventivní program, který stejně jako
minulý rok připravili studenti
Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity pod vedením
PhDr. Kateřiny Bartošové,
Ph.D.
Za jeden výchovně-vzdělávací
„provaz“ totiž táhneme, jak se
říká, všichni. Učitelé, rodiče, žáci.
Bez toho, aniž by tyto tři složky
mezi sebou vzájemně spolupracovaly a komunikovaly, bychom

jen stěží dosáhli našich výchovných a vzdělávacích cílů.
Jako učitelé jsme přesvědčeni
o tom, že třídní klima je jednou
z velmi podstatných složek, které
ovlivňují celý výchovně-vzdělávací proces a formování osobnosti dítěte. Proto byl náš preventivní program zaměřen právě na
třídní klima a třídní vztahy mezi
žáky, ale vynecháni nebyli rozhodně ani třídní učitelé, jakožto
další důležitá složka výchovněvzdělávacího procesu.
Abychom co nejefektivněji naši
myšlenku zpracovali a předali ji
i našim dětem, pozvali jsme si

odborníky, studenty Psychologického ústavu FF. Jejich úkolem
bylo připravit preventivní programy pro jednotlivé třídy a zaměřit
se na tmelení kolektivu a vytvoření pozitivních vazeb jak mezi
žáky třídy, tak i jejich třídním učitelem. Úkol to byl pro studenty
náročný a nevšední, ale pod
odborným vedením PhDr. Kateřiny Bartošové, Ph.D., byly vybrány jen ty nejpropracovanější programy.
Naši žáci od pátých tříd až po
deváté strávili celé dopoledne
s mladými psychology a jejich
velmi pečlivě a kvalitně připrave-

ným programem, který byl každý
zvlášť vymyšlen a přizpůsoben
pro každou třídu tak, aby co nejlépe splnil záměr celé akce.
Žáci odcházeli domů plní pozitivních dojmů, a proto bych velmi
ráda poděkovala především
PhDr. Kateřině Bartošové, Ph.D.,
za odborný dohled nad celou
akcí, ale také všem studentům
Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity a našim báječným učitelům, kteří se na programu podíleli.


Eva Břečková,
ZŠ Husova

Osmec oslavil výročí 130 let plesotékou s královským párem
Základní a mateřská škola nám.
28 října letos slaví úctyhodných
130 let. U příležitosti oslav, které
potrvají až do konce roku,
uspořádal školní parlament ve
spolupráci s Komunitním centrem Osmec Valentýnskou plesotéku určenou žákům, rodičům a přátelům naší školy.

Povalentýnské úterý 17. února
vyměnila naše tělocvična branky
a cvičební náčiní za srdce
a balonky, aby mohla přivítat hojnou návštěvu tanečníků různého
věku. Dočasný, leč náležitě
vyzdobený parket zaplnily známé
tváře, které ovšem vlivem znamenitých účesů a plesových šatů
byly leckdy k nepoznání. Třídní

zástupci ve spolupráci s učiteli připravili kromě bohaté výzdoby
a drobného občerstvení také zajímavý program, kterému dominovala volba královského páru.
Akce měla nejen mezi žactvem
veliký ohlas. „Úžasné odpoledne,
myslím, že tím začíná nová tradice školy,“ pochvalovala si paní
ředitelka Ludmila Altmanová.

Účelem této akce bylo mimo jiné
posílit klíčové kompetence žáků
a prohloubit vztahy mezi školou
a místní komunitou, což patří mezi
dlouhodobé cíle neformálního
vzdělávání školy.


Kamila Bíziková,
David Němeček
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Neziskové organizace

Koncert ke Dni matek je určen nejen pro maminky

Občanské sdružení Ženy50
pořádá již 8. koncert ke Dni
matek. Je spojený s vyhlášením výsledků 7. ročníku fotografické soutěže Úhel pohledu.
Cílem soutěže je přiblížit svět žen
50+ a vidět ho i jejich očima. Ten-

tokrát vystoupí se svým dárkem
všem maminkám a ženám smyčcový kvartet Nostalgia Quartet ve
složení Jakub Výborný, Bohumír
Strnad, Otakar Salajka a Radan
Vach a sólistka opery Slezského
divadla v Opavě Olga Procházková, kterou na klavír bude doprová-

zet Doc. Mgr. Šárka Králová.
V jejich podání zaznějí skladby
George Gershwina, Jaromíra Hniličky, Jaroslava Ježka, slavné
operní árie z děl Charlese Gounoda, Giacoma Pucciniho, Antonína
Dvořáka a další hudební perličky.
Koncert se uskuteční v neděli

10. května v 19.00 hodin v Sále
Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv,
Údolní 39, Brno. Vstup zdarma.
Akci pořádá občanské sdružení
Ženy50. Více na www.zeny50.cz.

(mar)
Foto: (archiv, z loňské akce)

Vesna vzdělává v oblasti sociálních služeb i kreativně tvoří
a ukončen zkouškou 30. července. Během jednoho měsíce lze tak
získat spoustu potřebných informací k péči jak o seniory, tak handicapované. Pakliže by se zájemci
chtěli věnovat dětem, nabízí Vesna též ve stejném termínu kurz
se zaměřením na péči o děti od
narození do 15 let včetně handicapovaných. Oba kurzy jsou akreditovány Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR a naplňují
požadavky zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách. Více informací lze zjistit na webových stránkách www.vesnaspolek.cz, v kanceláři Vesny na Údolní 10 v Brně
či telefonu 733 605 684.

Kreativní tvoření pro
pedagogy i širokou
veřejnost
Vesna ve spolupráci s Vesněnkou
Kvalifikační intenzivní pečovatelský kurz naučí, jak pečovat
o seniory nebo děti s handicapem. Zve na něj Vesna, stejně
jako i na kurzy kreativního tvoření.

Vzdělávání v oblasti
sociálních služeb
Chcete se věnovat práci v oblasti
sociální péče nebo máte v domác-

nosti babičku či dědečka, které
chcete s láskou dochovat? Může
vám k tomu pomoci kvalifikační
pečovatelský kurz, který Vesna,
o.p.s. pravidelně otevírá. Kurzy
jsou otevírány v průběhu celého
kalendářního roku, s páteční
a sobotní výukou. Jejich délka pak
trvá cca tři měsíce.Vzhledem k letnímu období je v nabídce též
intenzivní forma tohoto kurzu, který bude zahájen 29. června
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zve všechny pedagogy, aktivizační pracovníky a širokou veřejnost
na kurzy kreativního tvoření,
s akreditací Ministerstva školství
a tělovýchovy ČR. Kurzy probíhají
pravidelně jednou za 14 dní v podvečerních hodinách, tak aby se
po práci jejich účastníci stihli
odreagovat nad výrobou vlastnoručního originálu, který posléze
zkrášlí je samotné nebo vyzdobí
jejich domácnost. Jejich nabídka
je velmi široká od plstění, drátkování, práce s papírem, pedigem
či výroba mozaiky a jiné. Probíhají
pod vedením zkušených pedagogů a výtvarníků. Tvoření probíhá
v příjemném prostředí s přátelskou atmosférou. Více informací
lze zjistit na webových stránkách
www.vesnaspolek.cz, v kanceláři
Vesny na Údolní 10 v Brně či telefonu 733 605 684.
 (mar)

Kurzy kreativního tvoření:
10. dubna – Kreativní tvorba – Šperky a dekorace
– učebna, č. 1 (8.00–15.00 hod.)
28. dubna – Drátování a patinace, učebna č. 1 (16.30–19.30 hod.)
12. května – Malování na hedvábí, učebna č. 1 (16.30–19.30 hod.)
15. května – Kreativní tvorba z papíru, učebna č. 1 (8–15 hod.)
5. června – Kreativní tvorba z textilu, učebna č. 1 (8–15 hod.)
9. června – Zpracování ekoodpadu,
učebna č. 1 (16.30–19.30 hod.)
23. června – Papírové pletení, učebna č. 1 (16.30–19.30 hod.)

Neziskové organizace

Utkat se v závodech kočárků a odrážedel mohou už ty nejmenší děti

Měsíc duben bude v Mateřském centru Kuřátka ve znamení pohádkového kouzlení
a kočárkových a koloběžkových závodů.
Pohádkové kouzlení v Mateřském

centru Kuřátka se uskuteční ve
středu 22. dubna od 10.00 hodin.
V centru bude připravený program
pro děti a přednáška s besedou
pro veřejnost na téma: „Radost
nebo obavy z koupání ve volné přírodě?“ Informace podá a dotazy

zodpoví Ing. Eliška Maršálková
Ph.D. z Centra pro cyanobakterie
a jejich toxiny.Téma je v předletním
období velmi aktuální a zajímavé.
Děti si vyrobí chobotničku, zaloví
si rybičky a zadovádí si se zvířátky.
Akce se koná v rámci kampaně
Brněnské dny pro Zemi.
Kočárkové a koloběžkové závody
a Putování za sluníčkem v parku
Koliště 2, pod Janáčkovým divadlem je pro zájemce připraveno na
neděli 26. dubna od 13 do 16.00
hodin. Pro děti jsou připraveny koloběžky, kočárky i odrážedla. Zájemci
projedou připravenou trasu, na připravených stanovištích si ověří
svou zručnost, znalosti i dovednosti. Na konci děti čekají odměny,
ceny, medaile a diplomy. Vlastní
kočárky či koloběžky nejsou podmínkou účasti. Putování za sluníčkem je plné her a aktivit pro děti
1–12 let.

Mateřské centrum Kuřátka je
organizace, která má za sebou
15 let života. Pořádá besedy pro
maminky, poradny, kluby pro děti,
soutěže i akce celoměstského
charakteru a pro celé rodiny. Do
činnosti MC Kuřátka se významně
zapojují dobrovolníci, kteří se
podílejí na chodu centra a pestrosti programové nabídky. Ta má
za cíl podporovat rodinu, její soužití, aktivitu, působit preventivně
a zároveň nabízet rady a pomoc
v krizových situacích. Aktivním
maminkám nabízí možnost seberealizace a uplatnění v období
mateřské dovolené. Potřebuje-li
pro sebe i své dítko maminka
nové podněty, rady, trochu poklidu
či nové přátele, je v centru vítána.
Ohlašovat se není třeba, ateliér
i herna jsou k dispozici. Program
je na www.kuratka.com. Centrum
sídlí na Poštovské 1.  (mar)

Děti od šesti let jsou zvány na konkurz do dramatické výchovy
Zkvalitnění pohybových, rytmických a hereckých dovedností, práce s dechem a hlasem, vnímání prostoru, práce
s emocemi a koncentrací. To
vše si pro děti připravil kroužek
dramatického umění v sídle
Vesny. Konkurz proběhne
v dubnu.
V rámci rozšíření aktivit pro děti
a mládež (6–18 let) nabízí Vesna,
o. p. s. zájmovou činnost v oblasti
dramatického umění. Zájemci si
mohou vyzkoušet své herecké
nadání a uplatnit se v divadelním
souboru Vesna. S dětmi bude pracovat profesionální pedagog
z oboru Divadlo a výchova.
Nepravidelně budou nabízeny

víkendové workshopy a dílny, příměstský divadelní tábor, výstupy
na divadelních přehlídkách,
seznámení s hraničními žánry
divadla, individuálně možnost přípravy k talentovým zkouškám.
Konkurz se koná v divadelním
sále v sídle Vesny na Údolní 10
dne 24. dubna v 15–17.00 hodin
a 25. dubna v 9.30–12 hodin.
Dramatická výchova bude probíhat jednou týdně dvě až tři hodiny.
Den a čas bude upraven podle
potřeb a možností dětí a jejich
rodičů. Zahájení divadla je následující týden po konkurzu.
Na děti čeká průběžné ohodnocení, výstupy na divadelních přehlídkách, seznámení s hraničními
žánry divadla (site specific, po-

uliční divadlo, nedramatické
a dokumentární divadlo aj.)
a možnost individuální přípravy
k talentovým zkouškám na SŠ či

VŠ s uměleckým zaměřením.
Více informací podá Pavla Filipová, mob.: 733 506 684, e-mail:
info@vesnaspolek.cz.  (mar)

11
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2015

Rozhovor

Petr Švancara: Jsem vychovaný dobře, jen kdybych nebyl tak na ženský...
Bylo to v žákovském dresu brněnské Čafky a bylo to vlastně hodně
jednoduché. Doťukl jsem to po
odražené střele, protože, jak je
mým zvykem dodnes, stál jsem
před brankou a čekal právě na
tohle (úsměv).

Jaké je vaše dosavadní
největší fotbalové štěstí?
A průšvih?

Profil
Petr Švancara se narodil 5. listopadu 1977 v Brně. Poprvé kopl do
balonu před domem na Staré osadě v Židenicích, kdy bydlel s rodiči.
Ti ho, podle jeho slov, od první
chvíle neskutečně podporovali.
Když chodil do první třídy, začal
hrát v Čafce, jak se říkalo brněnskému fotbalovému klubu TJ Zetor
Brno v Gajdošově ulici (dřívější
ČAFC – Český atleticko-footballový club Židenice Brno).Vyučil se
elektrikářem, ale jestli si je stále
jistý, že založí společnou firmu
s dalším známým elektrikářem
Karlem Gottem, potvrdit nemůžeme. Upsal se totiž fotbalu. V roce
1987 přestoupil do Zbrojovky
Brno, kam se po angažmá v Uherském Hradišti a ve Slovácku vrátil,
aby v roce 2000 odešel do Slavie
Praha, kde ale nehrál pravidelně.
Tady také vznikla jeho přezdívka
Mercedes. O zahřívání lavičky ve
Slavii řekl: „Jsem jako mercedes,
který nevyjel z garáže.“ Hrál ještě
v Opavě, v Interu Bratislava a ve
Viktorii Žižkov, kde 14. září 2008
předvedl nádherné sólo zakončené dloubáčkem přes soupeřova
brankáře.Tato branka byla oceněna titulem Gól roku. Celkem vstřelil
těch ligových 64, nejvíce v dresu
Brna, kde měl ještě v roce 2013
platnou smlouvu. Svoji kariéru
prvoligového fotbalisty ale skončil
v Příbrami, paradoxně v klubu, kterému vstřelil svoji první ligovou
branku. Petr Švancara oznámil
v lednu 2015 konec prvoligové
kariéry, ale fotbalu se nevzdává,
pokračuje v nižší rakouské soutěži
ve Waidhofenu. Svoji rozlučku
s vrcholovým fotbalem chystá na
sobotu 27. června na starém stadionu za Lužánkami, který díky
jeho impulsu a nadšení kamarádů
a přátel ožívá.

Petr Švancara vstřelil svoji zřejmě nejslavnější branku v dresu
Viktorky Žižkov, nejvíce gólů
v jedné sezóně zaznamenal
v dresu FC Slovácko, ale přesto
jeho fotbalové srdce vždy bilo
a bije pro Brno. Dokladem toho
je i skutečnost, že slavnostní
rozloučení se svým působením
ve vrcholovém fotbalu chystá
právě do rodného města.
A nebyl by to on, fanfarón, furiant, bavič, výborný technik na
hřišti i mimo ně..., kdyby se
nerozhodl uspořádat svoji fotbalovou rozlučku na stadionu,
který ještě před pár dny připomínal spíš Boubínský prales
než brněnský svatostánek, kde
Brno získalo první a jediný
mistrovský titul. Stadion, který
teď nadšenci upravují a připravují opět pro mnohatisícovou
návštěvu. Stadion, kde vstřelil
svoji první ligovou branku. Za
Lužánkami.

Jaká byla ta vaše první
ligová? A jaká
nejslavnější?
Svůj první ligový gól jsem vstřelil
při svém druhém ligovém startu.
Bylo to pět minut před koncem
utkání proti Příbrami. Vyrovnal
jsem na 1:1. Mediálně nejznámější byla asi ta, která byla oceněna
v roce 2008 titulem Gól roku.
Cením si toho hlavně proto, že tak
rozhodli svým hlasováním televizní diváci.

Vzpomenete si na svoji
vůbec první vstřelenou
branku?
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Za štěstí a radost považuji jednoznačně to, že jsem hrál skoro
dvacet let profesionálně a pořád
mě fotbal baví. A vlastně až do
teď taky trochu živí. O nějakém
závažném průšvihu nevím, ale
za kaňku na mé kariéře považuji
sestup z 1. ligy s Žižkovem a taky
to, že jsem nikdy nezískal titul.

Góly jsou kořením fotbalu,
jak si ale kořeníte život?
Víno, ženy, zpěv…?
Rád se bavím, to je jasná věc.
Víno – a pivo – miluji, ženy – to
až moc, i proto jsem rozvedený
(úsměv). A hudba? Jednoznačně
česká muzika.

Jaký jste otec? A co vaši
rodiče?
Snažím se být dobrý táta, věnuji
se dětem (osmiletý Daniel, šestiletá Nikolka, pozn., autora), co
to jde. Chci je vést ke sportu
a pěstovat v nich vztah k našemu
městu. Moje mamka chtěla mít
ze mě inženýra nebo doktora,
ale myslím si, že nelituje, že jsem
se stal tím, čím jsem. Jde o to,
být „dobré kořeň“, na profesi
nezáleží. Chci, aby takové byly
i moje děti. Já za to čím jsem,
vděčím rodičům. Myslím si, že
jsem vychovaný dobře, jen kdybych nebyl tak na ženský
(smích)!

Vaše rozlučka 27. června
má být velkolepým
divadlem. Je to pořád
o radosti, nebo už
i o starosti...? Co bude
s tím stadionem dál?
Baví mě marketing a teď se
můžu ukázat, jestli na to mám.
Využívám kontaktů, protože
chci, aby si ten zápas užili hlavně
fanoušci! Bude to hlavně
o lidech, kteří jsou spojeni s fotbalovou Zbrojovkou, ale chci tam

mít i herce, muzikanty, prostě
showmany v tom nejlepším slova
smyslu. Vojta Dyk, Ondra Vetchý,
Kuba Kohák, Vašek Svoboda
a další! Věřím, že se pak stadion
bude používat k podobným účelům, samozřejmě, než se postaví
nový!

V poslední době jste
pronikl ze sportovních na
titulní stránky brněnských
deníků. Krouží už kolem
vás lanaři z politických
stran? Byl byste dobrý
politik, nebo jste na to
moc upřímný?
O politiku jsem se zajímal a budu
zajímat i dál. Dál ale zůstanu stejný, já se přetvařovat neumím.
Myslím si, že to tak jde, vidím to
teď i na lidech, kteří dělají současnou politiku v Brně, v čele
s primátorem. Je to normální
kořeň jako já a jsem i z lidí kolem
něj nadšený. Věřím, že s těmito
lidmi se Brno může posunout
dopředu.

Pořád hrajete fotbal, ale už
se chystáte vydělávat
i jinak. Na fotografii jste ze
slavnostního březnového
vyhlášení nejlepšího
sportovce kraje. Jak se
vám moderovalo?
Moderování mě baví a rád to
budu dělat dál. S Bárou Černoškovou to byla radost, je skvělá.
S takovým profíkem to jde parádně. Komentuji také jako expert
fotbal v České televizi a připravuji
jeden projekt v malé kopané.
Jedno ale pořád zůstává mým
snem: chtěl bych jako manažer
vést fotbalový klub!

Ví se o vás, že uznáváte
rozhovory proložené
i vtipnou hláškou. Máte
pro nás nějakou?
V mém novém angažmá mi už
vyčítají mé „koketní bříško“, a tak
si mě zavolal majitel a zeptal se,
co s tím budu dělat. A já mu řekl,
že je jen jedna cesta: budeš muset
pro mě koupit dres XL!



Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Informujeme

Miniškolky Maceška nabízejí pomoc rodičům malých dětí
dětí zajišťují SVČ Lužánky aktivity
také pro školáky: jednotlivá pracoviště nabízejí kroužky po vyučování
v rámci družiny.

Nedostatek míst ve státních
školkách trápí nejednu českou
rodinu. V posledních letech
navíc problémy s umístěním
především tříletých dětí do
školky pociťují rodiče čím dál
více. Variantou je síť miniškolek
Maceška.
Podle dat ČSÚ1 bude porodnost
dětí v budoucnu sice klesat, avšak
kapacita státních mateřských škol
stále nemusí uspokojit poptávku.
Řešením nedostatku míst ve státních školkách může být založení
vlastní sítě miniškolek tak, jak
úspěšně předvedlo Středisko volného času Lužánky v Brně.
Maceška je soukromá síť miniškolek pro předškolní děti fungující pod záštitou Střediska volného

času Lužánky. Jako jediný projekt
tohoto druhu má vypracován školní vzdělávací program. Mladá
podnikatelka Marcela Opatřilová
svou dceru vodí do miniškolky
dvakrát týdně: „Chtěla jsem pro
svou Apolenku nejen postupné
začleňování mezi jiné děti a do
kolektivu, ale také jí nahradit alespoň částečně čas, který tráví se

mnou ve studiu při podnikání,
časem, který by mohla trávit
a využít aktivněji.“
Miniškolka Maceška se nachází
na dvanácti místech v Brně a blízkém okolí. Školení pedagogové
v dopoledních hodinách zajišťují
v Macešce tematicky zaměřený
program pro děti od dvou let
a umožňují tak rodičům vrátit se
do práce, či si na chvilku od dětí
odpočinout. „Pravda je taková, že
jsem byla už hodně vyčerpaná.
Rozhodla jsem se, že nejlepší pro
dvojčátka i pro mě bude, když se
dostanou do kolektivu – kluci
poznají i jiné prostředí než
maminčinu náruč a já si odpočinu
a zařídím věci, které s dětmi nedokážu zajistit,“ říká maminka dvojčátek Hana Valášková, která tak

jednou týdně může mít chvilku pro
sebe a kromě jiného si může v klidu vypít i kávu, či se jen zaposlouchat do ticha.
Od září 2012 SVČ Lužánky také
zřídilo Firemní mateřskou školu
Lentilka, která slouží pro děti zaměstnanců Krajského úřadu a příspěvkových organizací Jihomoravského
kraje. Kromě hlídání předškolních

Miniškolka Maceška
Maceška je nejrozsáhlejší síť
miniškolek pro předškolní děti
v městě Brně a okolí. Jako jediný
projekt tohoto druhu má vypracován školní vzdělávací program.
Maceška funguje pod záštitou
Střediska volného času Lužánky.
Maceška nabízí rozvíjející program pro děti od dvou let v dopoledních hodinách. Tematicky
zaměřený program obsahuje
pohybové cvičení, zážitkové uče-

ní, hudební a výtvarnou činnost.
Maceška se nachází na 12 místech v Brně a jeho blízkém okolí.
Více na http://maceska.luzanky.cz
Firemní školka Lentilka
Od září 2012 je zřízena v budově
KrÚ Firemní mateřská škola Lentilka, která slouží pro děti zaměstnanců KrÚ a příspěvkových organizací JMK. Lentilka je školské
zařízení, které se věnuje dětem
od 2 do 7 let. Její hlavní náplní je
rozvíjet individuální osobnost každého dítěte a připravit je na vstup
do základní školy.
Lentilka kromě hlídání dětí zajišťuje pro děti také volnočasové
aktivity – výtvarný, hudební, či
taneční kroužek Roztančené lentilky a mnoho dalších. Také se
snaží děti prakticky seznamovat
s různými povoláními – děti si
mohou vyzkoušet například práci
v lékárně, jízdu v sanitce, jak
upéct pizzu, či uhasit požár.
Mateřská škola je složena ze dvou

tříd, Modré a Oranžové. Obě třídy
se naplňují do počtu 17 dětí na
třídu. Do Modré třídy chodí děti
od 3 let a do Oranžové od 2,5 let.
Více na http://lentilka.luzanky.cz
Spolupráce SVČ Lužánky
s družinami
Pracoviště Lyska
Lyska nabízí otevřený klub pro
mládež od 7 let klubSKA každé
pondělí, čtvrtek a pátek od 14.00
do 16.00. KlubSKA dětem nabízí
nárazově výtvarné a cirkusové dílny, stolní hry, stolní fotbálek, míčové hry, doučování, EVS dobrovolníka, atd. Od ledna bude klub
zpestřen 1 týdně capoeirou pro

děti. V lednu klubSKA začíná od
12. 1. 2015.
Pracoviště Lata
Pracoviště Lata nabízí pro školní
družiny kroužky Řemesla a Lišky.
Pracoviště Lány
Pracoviště Lány v rámci projektu
Poškolárny spolupracuje se třemi
nejbližšími základními školami
a jejich družinami: každý den tak
na svém pracovišti nabízí pro děti
2–3 kroužky, přičemž pracovníci
děti v družině sami vyzvednou.
Celkově je v projektu asi 40 dětí.
Pracoviště Linka
Již několik let spolupracuje pracoviště Linka se dvěma blízkými školami: ZŠ Labskou a ZŠ Bosonožskou. Pro tyto ZŠ Linka nabízí
kroužky: Keramika ŠD Labská ve
středu od 14.00–15.00 hodin, Chovatelský kroužek Mazlíci ŠD Bosonožská ve středu od 14.00 do
15.00, Výtvarka ŠD Bosonožská
v úterý od 14.00–15.00.  (mar)
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Zájemci se mohou zapojit do jarního úklidu Žlutého kopce
Občanské sdružení Masarykova čtvrť po úspěšném loňském
úklidu Wilsonova lesa zaměří
svou pozornost na Žlutý kopec.
Letos se navíc připojí k celonárodní akci Ukliďme Česko, jejíž
poslední ročník byl oceněn prestižním Ekologickým Oscarem.
V sobotu 18. dubna od 9.30 hodin
jste tak srdečně zváni, abyste se
i vy přidali k tomuto veřejnému
úklidu a pomohli vašemu okolí,
aby bylo zase o něco hezčí. Sraz
je na Tomešově ulici pod bývalou

transfuzní stanicí. Podle počtu
účastníků se zaměříme primárně
na lokalitu pod Masarykovým
onkologickým ústavem a na svah
na konci Trýbovy a případně další
potřebná místa. S sebou si vezměte dobré rukavice, zahradnické
nůžky a dobrou náladu. O odvoz
odpadu se postará vstřícný Odbor
životního prostředí ÚMČ Brno-střed. Kontakt na organizátory:
osmc@email.cz.


JUDr. Michal Závodský,
předseda OSMČ

Takto vypadala loňská uklízecí akce ve Wilsonově lese. Letos je na
řadě Žlutý kopec

Rok smíření připomene události spojené s koncem druhé světové války
Soubor akcí různého typu s jedním ústředním tématem. To je
projekt „Rok smíření“, jehož
myšlenka vychází z potřeby připomenout události související
se 70. výročím ukončení druhé
světové války a jejími dopady na
město Brno a jeho obyvatele.
Zároveň má za cíl důstojně uctít
památku obětí a ukázat Brno jako
město schopné přihlásit se ke své
historii v evropském kontextu. Rok
2015 byl zároveň Radou města
Brna vyhlášen jako „Rok smíření“.
Rada města Brna uložila zajistit

realizaci a koordinaci projektu
„Rok smíření“, a to včetně zveřejnění výzvy k zapojení veřejnosti,
organizací a jednotlivců do projektu, Turistickému informačnímu
centru města Brna.
Kromě hlavní myšlenky je záměrem projektu poukázat na kosmopolitní charakter města a poučit
se z historie a vyrovnat se s ní
tak, aby měla příznivý vliv na směřování společnosti a města
v budoucnosti. Do projektu se již
nyní zapojily – a své akce chystají
– Muzeum města Brna, Muzeum
romské kultury, Moravské zemské

muzeum, Masarykova univerzita,
Knihovna Jiřího Mahena, Filharmonie města Brna, Městské
divadlo Brno, Moravská galerie,
HaDivadlo a Turistické informační
centrum města Brna.
Záměrem a dramaturgickým konceptem projektu „Rok smíření“ je:
– připomenout u příležitosti
70. výročí ukončení druhé světové války historické události
ve všech souvislostech včetně
okamžiků doposud z různých
důvodů opomíjených
– poučit se z historie, vyrovnat
se s ní a mít příznivý vliv na

směřování společnosti a města
v budoucnosti
– poukázat na kosmopolitní charakter města
– uctít důstojně památku obětí
a ukázat Brno jako město
schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu
– přispět k důstojnému vyrovnání
s minulostí.
Iniciátorem a autorem projektu je
BcA. Petr Kalousek – uvolněný
člen Zastupitelstva MČ Brno-střed pro kulturu, sport a turismus, kalousek.petr@gmail.com.

(mar)

Strážníci radí: Kdo je připraven, nebývá zaskočen
Přepadení – slovo, ze kterého až
mrazí. Pro napadené osoby jde
zpravidla o natolik traumatizující
zkušenost, že na dlouhou dobu
poznamená jejich psychiku.
Středem zájmu pachatelů této
trestné činnosti se stávají nejen
úředníci v bankách a prodavači
v obchodech, ale někdy také lidé
na ulicích. A jak potvrzují i strážníci, Brno v tomto ohledu bohužel není žádnou výjimkou.
Oběťmi majetkové či násilné kriminality se často stávají ženy, senioři
a hendikepovaní lidé, kteří patří
mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva. Příkladem může být případ, který nedávno zaznamenala
Městská policie Brno. Mladá žena
se v sobotu večer po setmění vydala ven s patnáctitisícovou hotovostí
ve své kabelce. Šla úplně sama
a cestu si naplánovala přes opuštěný park.

Je třeba zdůraznit, že na vině nikdy není oběť, byť oloupení či jinak
zneužití lidé často i pod tlakem okolí podléhají sebeobviňování. Na
druhou stranu, spoléhat se pouze
na to, že „mně se to přece stát
nemůže“, není příliš šťastné. Určitě
je vhodné mít alespoň základní
povědomí o tom, jak se zachovat.
Zkuste se teď zamyslet a sami
sebe se zeptat, co byste v takové
situaci dělali vy. Jak byste reagovali? Čeho byste si všímali?
V souvislosti s obrannou strategií
odborníci nejčastěji doporučují,
aby napadená osoba útočníka
zaskočila nebo šokovala. Tím
může odrazit jeho útok nebo přinejmenším získat čas na rozmyšlenou co dělat dál a kdy přivolat
pomoc. Nepřipravenost a ryzí
improvizace napadeného výrazně
nahrává pachateli. Říká se, že kdo
je připraven, není zaskočen. A tady
to platí do puntíku. Zmírnit nega-
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tivní následky případného útoku
lze třeba některým z technických
prostředků osobní ochrany, jakými
jsou například obranný sprej, paralyzér či intenzivní světelný zdroj.
Začne-li se napadený efektivně
bránit a dá jasně najevo, že není
pasivní obětí, útočníka tím překvapí. Hodně agresorů totiž preferuje
snadné cíle, a tak raději své snažení vzdá. Ze statistik vyplývá, že
lidé, kteří vystupují sebevědomě,
jsou mnohem méně přepadáni.
Počítejte vždy raději s tou nejhorší
variantou – s nevšímavostí kolemjdoucích. Bohužel jsou v řadě případů rádi, že jich se to netýká.
A někdy možná ani reálně nevěří,
že by napadenému dokázali účinně pomoci. Rada pro přihlížející je
jasná: snažte se alespoň co nejdřív
přivolat hlídku městské nebo státní
policie. Policii při dalším šetření
pomůže co nejpřesnější popis
útočníka.Všimněte si proto hlavně

pohlaví, rasy, věku, výšky, váhy,
účesu, oblečení a případně směru,
kterým utíkal. Velmi tím usnadníte
pátrání.
Ze všeho nejlepší však je udělat
maximum pro to, abyste se do této
zátěžové situace nedostali. Proto
dbejte především těchto klíčových
doporučení: nechoďte po setmění
sami přes neosvětlená místa, tmavé průchody nebo opuštěné ulice,
pokud nutně nemusíte. Buďte zdravě nedůvěřiví vůči cizím lidem
a sledujte, co se kolem vás děje.
Máte-li podezření, že jste pronásledováni, zkuste se dostat do blízkosti jiných (i neznámých) osob.
Pokud to není možné, aspoň předstírejte, že telefonujete.
V případě jakékoliv mimořádné
události se obraťte na tísňovou linku městské (156) nebo státní policie (158).

Mgr. Pavel Šoba,
Městská policie Brno

Informujeme

Cestující si v tramvaji předávají vzkazy. Mění se každé dva měsíce
V Brně vyjela ve středu 4. března poprvé takzvaná PS tramvaj.
Reklamní vitríny v celé tramvaji
dává Dopravní podnik města
Brna k dispozici samotným
cestujícím.
Ti prostřednictvím tramvaje
mohou vzkázat komukoliv cokoliv,
samozřejmě v mezích slušnosti.
Umístění vzkazu je bezplatné.
„Dnešní doba nahrává spíše
moderním komunikačním technologiím, navzájem jsme neustále ve spojení díky mobilním telefonům a internetu. Klasické
pohlednice nebo vzkazy na ledničce ale mají stále své kouzlo
a právě takové „retro“ dokáže
dnes mile překvapit. Proto si myslím, že z možnosti vzkázat svým
blízkým cokoliv v tramvaji budou

cestující nadšení. Je to jeden ze
způsobů jak městskou hromadnou dopravu popularizovat,“ uvedl
při představení speciální tramvaje
generální ředitel DPMB Miloš
Havránek.
Podobný koncept zatím jinde
v Česku nefunguje, takže PS
tramvaj je první svého druhu
v republice. „Je to rozhodně netradiční způsob jak třeba babičce
popřát k narozeninám nebo
vyznat lásku. Aktuální polohu
tramvaje si může kdokoliv najít
prostřednictvím mobilních aplikací. Vzkazy budeme obměňovat
každé dva týdny,“ vysvětlila Eva
Lukavská, správní ředitelka
DPMB.
Zájemci o umístění vzkazu do PS
tramvaje donesou do Informační
kanceláře DPMB už vytvořený

plakát (obrázek nebo text) o rozměru A4. Vzkazy nesmějí mít
reklamní charakter, nesmějí
obsahovat telefonní čísla nebo

webové adresy a také nesmějí být
vulgární. Dvakrát do měsíce
budou letáky v tramvaji vyměněny
za vzkazy nové.
 (mar)

Modernizace rozvodů tepla pokračuje. Teplárny Brno nahradí
zastaralé parovody moderními horkovody

Teplá voda zahřeje další části
Brna. Tak jako v minulých pěti
letech budou Teplárny Brno
pokračovat v modernizaci
svých rozvodů a další kilometry
zastaralých parovodů nahradí
moderní horkovody, které minimalizují ztráty tepla a ve výsledku jsou úspornější pro odběratele i efektivnější pro provoz
tepláren, což umožňuje držet
cenu tepla a nezdražovat.
V letošní etapě se část rekon-

strukce dotkne i městské části
Brno-střed. Zatímco však například výměna rozvodů vedených
v kolektoru v oblasti ulic Kobližná,
Běhounská a Rašínova bude
„napovrchu“ zcela neviditelná, jinde je nutné počítat především
s dopravním omezením.
V průběhu května budou zahájeny práce v ulici Lidická, jejíž část
směrem od křižovatky Moravské
náměstí – Koliště po lužánecký
park bude po dobu výstavby částečně uzavřena. V plném rozsahu

mohou práce začít až po dokončení rekonstrukce ulice Milady
Horákové. Provoz tramvají však
přerušen nebude. Objízdná trasa
je naplánována po ulicích Rooseveltova, Koliště, Milady Horákové,
Příkop, Náměstí 28. října, Kudelova, Drobného, Lužánecká,
Moravské náměstí, Brandlova,
Žerotínovo náměstí a Kounicova.
Se zúžením komunikace musejí
motoristé počítat v části ulice
Antonínská.
V květnu započne výměna parovodů také v oblasti Tábor. Ulice
zůstanou částečně průjezdné. Za
pokácené stromy v ulicích Mášova a Mezírka vysadí teplárny adekvátní náhradu.
Kvůli minimalizování dopravních
komplikací naváží teplárny
s výměnou svých rozvodů v ulici
Příční a Bratislavská až poté, co
bude otevřena třída Milady Horákové. Stavební práce na ulici
Ponávka budou zahájeny již
v polovině března. Část ulice
Ponávka a Bratislavská bude uzavřena v jednom směru, ulice Příční bude neprůjezdná. Náhradní
parkování bude motoristům
umožněno v blízkosti ulice Bratislavská – u Úrazové nemocnice,
na ulici Benešova – u autobusového nádraží naproti hotelu

Grand, ulice Příkop – podzemní
garáže v centru IBC a parkování
za budovou IBC. I v tomto případě
bude nutné vykácet některé stromy, za které budou vysazeny
nové.
Vzhledem k tomu, že Brněnské
komunikace plánují opravit
povrchy v okolí kostela sv. Jakuba,
připojily se k této akci i teplárny,
aby v předstihu vyměnily zdejší
úsek parovodů a nebylo nutné
opravené ulice znovu rozkopávat
později. V současné době se jedná o termínu stavebních prací,
které se podle možností uskuteční mimo hlavní turistickou sezónu.
Objízdná trasa bude možná po
ulicích Běhounská a Rašínova.
Výměnu parovodů, z nichž mnohé jsou staré více než padesát
let, zahájily Teplárny Brno v roce
2010 a rozplánována je do roku
2020. Celková výše celé investice
činí zhruba 1,5 miliardy korun, pro
letošní etapu je vyhrazeno 229
milionů korun. Více než dvěma
stovkám již přepojených míst
rekonstrukce přinesla úspory
spotřeby tepla ve výši cca jedenácti procent.



(mar)

15
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2015

Inzerce

35É='1,1<6(6/81Ìÿ.(0
2EĀDQVNpVGUXçHQt6OXQtĀNRGďWHP
SRĢiGiYGREďOHWQtFKSUi]GQLQ
WìGHQQtSĢtPďVWVNpWiERU\
.GH 0ä%]HQHFNi, 628 00 Brno-Vinohrady

0ä6FKHLQHURYD%UQR/tåHě

.DçGìYåHGQtGHQRGGRKRG
&HQD.ĀWìGHQ

3ĢLKOiåNXDYtFHLQIRUPDFtQDOH]QHWHQDVWUiQNiFK
ZZZVOXQLFNRPRQWHVVRULF]

www.pohrby.cz

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

STAVBA

NÁBYTEK
ÁB
ZAHRADA
Z
R

Mezinárodní
stavební
veletrh

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Dřevo
a stavby
Brno

Stavební
centrum
EDEN 3000

Veletrh PTÁČEK
TOPENÍ-SANITA
K UPELNY
Tento veletrh otevřen pro veřejnost
24.–25. 4. 2015

Brno–Výstaviště
B
Vý t iště

Stavte s námi

22.–25. 4. 2015

www.ibf.cz | www.mobitex.cz
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Zrárna a řeznictví s úctou k masu

NOVÉ Řeznictví s bistrem plným chutí
uvádí

Moravské náměstí 4, vedle kina Scala
7.30–19.00, bistro pokračuje do 22.00

Selská 81, Brno-Maloměřice

e-shop

www.mikrofarma.cz

Řeznictví
Specialisté na nejkvalitnější
bio hovězí stařené ve visu.
Vepřové z ekofarem, jehněčí z Bílých
Karpat, kuřata z volného chovu.

Bistro
Neotřelá nabídka jídla „do ruky“.
Burgery z vyzrálého hovězího, steaky z právě
ukrojeného masa, denně čerstvé klobásky
na grilu, saláty z nestříkané zeleniny.
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STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
založeno 1991

!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

tel.: 737 171 367

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

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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
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prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Karma, Electrolux,
Mora-Top, Kvart-cz...
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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.
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provozovna:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

'ČWVNêVERU

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz
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– kámen
– lekníny
ʹƷƉƌĂǀĂĂǀǉƐĂĚďĂǌĂŚƌĂĚ
– keramika
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Volný čas

Nabídka Family Pointu: výroba „človíčka“ a rady o náctiletých
Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point
pořádá v dubnu výrobu didaktických pomůcek a přednášku
o řešení konfliktů s náctiletými.
Výroba didaktických pomůcek
– tvoření s dětmi proběhne
15. dubna ve Family Pointu. Tvoření je určeno pro děti předškolního věku. Rodiče si s nejmenšími
dětmi vyrobí „človíčka“, kterého
se děti naučí oblékat. Jednotlivé
díly oblečení si budou moci přikládat. Naučí se rozlišovat barvy,
podle vlastní fantazie si mohou
vystřihnout oblečení, procvičí si
jemnou motoriku. Svého vyrobeného „človíčka“ si odnesou domů
a mohou se bavit i doma. Akce
proběhne od 10.00 do 12.00
hodin.
Středa 29.dubna bude patřit řešení konfliktů s náctiletými. Beseda
s psychologem Mgr. Michalem
Divišem přinese rodičům rady
a podněty, jak efektivně řešit

konflikty s náctiletými, jejich
problémy a potřeby. Zapojení do
diskuze ohledně řešení konfliktů
je vítáno, porovnání zkušeností
a náhledů na danou problematiku
může být přínosné. Beseda začíná v 10.00 hodin a potrvá zhruba
dvě hodiny.
Projekt Family Point vytváří síť
míst, kde mohou rodiče pečovat
o malé děti a získat informace pro
podporu rodiny. Jde o bezbariérová místa, která jsou vybavena
přebalovacím pultem, křeslem
pro kojení, mikrovlnnou troubou
a některá také veřejným internetem. Pro děti jsou na Family Pointech připraveny hračky, pastelky
a knihy. Ve Family Pointu na Josefské ulici v Brně se návštěvníci
mohou obrátit na pracovnici, která
jim zprostředkuje rodinné, sociální, psychologické nebo právní
poradenství. Poradna probíhá
také telefonicky a e-mailem. Zde
se také pořádají pravidelné akce.
Nabízejí široký výběr témat sou-

visejících s rodinným životem
a jsou bezplatné. Tyto akce se
opakují jednou za 14 dní. Další
aktivitou Family Pointu je poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Ve Family Pointu
se scházejí nabídky místních
organizací, které poskytují služby
na podporu rodin.
Přednášky jsou zdarma. Family
Point sídlí v centru Brna, na Josef-

ské 1, otevřeno je každý všední
den 9.00–17.00 hod. Pátek
9.00–15.30 hod. Více informací
na tel.: 542 217 465 a na
stránkách www.familypoint.cz,
kde se mohou zájemci podívat,
jaká témata jsou připravena. Dále
je možné zasílat na e-mailovou
adresu newsletter, který každých
14 dní informuje o aktuálním dění
pro rodiny.
 (mar)

Základní umělecká škola nabírá nové žáky do všech oborů

Základní umělecká škola Františka Jílka zve na přijímací
a talentové zkoušky. Škola
poskytuje vzdělání v oboru
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.
Zkoušky se konají v termínech
13.–14. dubna a 11.–12. května
vždy od 15.00 do 18.00 hodin,
v budovách školy na Vídeňské 52
a Vídeňské 85 (taneční obor).
Škola žáky připravuje pro amatérskou uměleckou činnost i k pro-

fesionálnímu studiu. Řada absolventů pokračuje ve studiu na konzervatořích a na středních a vysokých uměleckých školách.
Hudební obor školy vyniká širokou nabídkou výuky nástrojů
a nabízí uplatnění ve školních
souborech, komorních seskupeních a orchestrech.
Žáci výtvarného oboru se učí
nejen kresbě a malbě, ale i počítačové grafice, modelování, výtvarné akci a instalaci.Výuka zahrnuje
také dějiny výtvarné kultury.

Výsledky žáků jsou k vidění na pravidelně pořádaných výstavách
a ve školní Galerii V chodbách.
V rámci tanečního oboru se děti
seznamují se základy klasického,
moderního i lidového tance.
Během školního roku se účastníme koncertů, soutěží, předtančení na plesech a na závěr školního
roku se všichni žáci každoročně
představují na tanečním koncertě
v Janáčkově divadle.
Výuka literárně dramatického
oboru probíhá v učebně vybave-

né nejmodernější divadelní technikou, zahrnuje dramatické hry
a improvizace, rozvíjí řečové
i pohybové dovednosti a umělecký přednes. Konkrétní výsledky
výuky jsou pravidelně prezentovány na veřejných vystoupeních.
Úroveň jednotlivých oborů dokazuje účast a umístění v soutěžích
a přehlídkách na místní, oblastní
i celostátní úrovni, v nichž žáci
dosahují významné úspěchy. Další informace na www.zusjilka.cz.

(mar)
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Informujeme

S jarem přibude cyklistů. Měli by si připomenout,
jak jezdit bezpečně a ohleduplně
Následující doporučení pro
bezpečnou a ohleduplnou jízdu
na kole připravil BESIP ve spolupráci s Policií ČR a portálem
Cyklostrategie.cz.

Cyklistické desatero
1. Dbejte na stav kola a jeho
výbavu
Používejte odpovídající velikost
kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní
prvky, přední bílé a zadní červené
odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí
a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je
povinná vždy) a ochranné brýle
(proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.
2. Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt výrazně snižuje
riziko kolize – proto mějte na sobě
a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti
buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.
3. Vyhněte se alkoholu
a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neuží-

vejte před jízdou, ale ani během
ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či
omamných látek ohrožujete sebe
i ostatní. V případě postihu je na
vás pohlíženo stejně jako na řidiče
motorového vozidla.
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte,
volte podle svých zkušeností
a možností. Snažte se vyhnout
komunikacím silně zatíženým
automobily, na provoz si zvykejte
postupně. Nezapomínejte, že
chodník je pouze pro chodce –
s výjimkou dětských cyklistů ve
věku do deseti let. V maximální
míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.
5. Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak
chcete, aby se chovali ostatní
k vám. Nespoléhejte se však na
své okolí a předpokládejte, že
všichni kolem vás mohou kdykoliv
chybovat. A také že cesta před
vámi nemusí být volně průjezdná
– nevjíždějte proto bezhlavě tam,
kam nevidíte. Dejte si pozor na
přijíždějící a předjíždějící vozidla.

6. Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru
dávejte včas znamení paží,
obzvlášť při odbočování vlevo
a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte
potřebnou změnu. Sledujte stav
vozovky, koleje, příčné prahy či
mříže kanálů a v případě potřeby
se jim včas vyhýbejte, vždy však
s ohledem na bezpečnost vlastní
i ostatních. Používejte všechny
smysly – vyvarujte se poslechu
hlasité hudby či telefonování
a psaní SMS za jízdy, protože
výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji
a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte
vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů.
Dejte si pozor na vozidla, která
zastavila, nebo zastavují, především na vystupující – otevřené
dveře. Při jízdě ve skupině jezděte
za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte
na několik menších.
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího

vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo
třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli
mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku
prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto
nepodjíždějte odbočující vozidla
a neobjíždějte zleva vozidlo, které
signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější
vozidla při zatáčení vybočují do
stran.
9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte
kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, a to současně
za rám a alespoň přední kolo
(zadní se hůře demontuje).
10. Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR
(tel. 158), v případě závažnějšího
zranění také záchrannou službu
(tel. 155), kde v případě potřeby
dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.


ZDROJ: www.ibesip.cz

Veřejné toalety v podchodu pod hlavním nádražím v Brně získaly
nový vzhled. Jejich rekonstrukce trvala přes čtyři měsíce
Dnes už patří minulosti téměř
stresující návštěva toalet
v podchodu pod hlavním nádražím (HN). Jejich generální
oprava byla ukončena v únoru
2015.
Generální oprava veřejných toalet
v podchodu pod HN, které má ve
své správě společnost Brněnské
komunikace, stála přes dva miliony korun bez DPH. Důvodem byl
celkově špatný stav toalet, který
již zdaleka neodpovídal dnešním
provozním a hygienickým požadavkům na veřejné WC.
„V novém řešení rekonstrukce toalet byl zjednodušen přístup do
prostor samotných. Změnu uvítají
také invalidní občané, kteří nyní

mohou užívat prostornou a komfortní kabinku hned u vchodu.
Nově však byly zrekonstruovány
všechny kabinky toalet. Jsou zde
moderní klozety s veškerým
potřebným vybavením kabinek.
Přibyla také pisoárová stání
s automatickým splachováním
a umyvadlová stání s umyvadly
z litého mramoru. Doplňují je bezdotykové vodovodní baterie
a samozřejmostí jsou automatické
vysoušeče rukou. Taktéž byly
vybudovány a rekonstruovány prostory nutné pro obsluhu zajišťující
provoz WC, sklad a místnost pro
vzduchotechniku,“ popsala opravy
Vladimíra Navrátilová, mluvčí
Brněnských komunikací. A dodává: „Všechny veřejně přístupné
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části WC byly nově obloženy keramickými obklady a ve všech prostorách byl osazen nový podhled
stropu. Rekonstrukcí prošly i části,
které nejsou na první pohled viditelné: veškeré rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, elektro-

rozvody a nově přidané nouzové
osvětlení, požární čidla, protizáplavová čidla a topení v rámci
vzduchotechniky.“ Provozní doba
toalet je denně od 7.30 do 19.30
hodin kromě neděl a svátků.
Vstupné je 6 Kč.
 (mar)

Pozvánky na volný čas
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Pozvánky na volný čas
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Na oslavách Dne Země sehraje důležitou roli světlo a šero

Lipka a další brněnské organizace oslaví Den Země, svátek
naší planety. Oslavy se budou
vázat na téma světlo.
Akce se koná v sobotu 25. dubna
od 10.00 do 21.00 hodin v parku
na Kraví hoře.
Den Země obyvatelé Brna dobře
znají již z loňských let, letos ale
akce přichází s novinkou – program bude probíhat až do večer-

ních hodin a bude tak možné
využít šero a tmu k různým experimentům či pozorování noční
oblohy.
Malé návštěvníky bude během
dne čekat celá řada zábavných
her, soutěží a pokusů, při kterých
se dozvědí něco nového nejen
o světle, ale i o tmě – například
se seznámí s živočichy, kteří světlo zrovna nevyhledávají, nebo
zjistí, jak funguje solární vařič.

Dospělí si užijí praktické workshopy, přednášky či výstavy a za
příznivého počasí dojde i na pozorování Slunce a noční oblohy na
hvězdárně. Vyzkoušet si zájemci
mohou různé tvořivé dílny, z nichž
si odnesou pěkné výrobky, a připraven bude také kulturní program, v rámci kterého se představí divadlo pro děti, taneční
vystoupení, muzikanti Martina
Trchová Trio, Martin Rous, Filip

Drlík či kapela Kupodivu. Program
vyvrcholí velkým večerním koncertem kapely Epy de Mye, který
začne v 19.30 hodin.
Den Země je to správné místo,
kde zájemci získají spoustu informací a rad, jak být ohleduplnější
k životnímu prostředí, bude
také možné zakoupit regionální
a fairtrade produkty. Více infor mací a podrobný program je na
www.lipka.cz/denzeme.  (mar)

Na letní tábory se nehlásí jen děti, jsou určeny také pro seniory

Lipka na letních táborech
nabídne dětem dobrodružství,
hry, pohyb, tvoření i výuku jazyků. Již nyní je možné děti přihlásit na některý z třech desítek
táborů, příměstských i pobytových, které se konají na pěti
pracovištích Lipky.
Na Kamenné jsou navíc připraveny turnusy pro dospělé a seniory.
Lipka připravuje i v letošním roce
širokou nabídku letních příměstských i pobytových táborů. Na děti
čekají týdny plné dobrodružství,
zábavy a objevování. Z dětí se
můžou stát malí indiáni, námořníci, detektivové anebo se mohou

vydat na cestu časem až do pravěku. Můžou navštívit pohádky
i říši fantazie, rozvíjet kulinářské,
rukodělné nebo jazykové schopnosti. Z nabídky si vybere opravdu
každý – celá nabídka je na
www.lipka.cz/tabory.
Jak z rozsáhlé nabídky vybrat?
Volba tématu závisí na tom, co
děti baví a také kolik jim je let: nejmladším dětem na táborech Lipky
je 5 let, nejstarším 15 let. Pro
mladší děti jsou vhodnější příměstské tábory, v rámci kterých
se vracejí vždy odpoledne zpět
domů a mohou tedy strávit část
dne s rodiči. Režim je podobný,
jako když děti chodí do školy. Na

pobytových táborech jsou děti
i přes noc a mohou se tedy vypravit i do vzdálenějších lokalit. Děti
poznají zajímavé kouty přírody
a naučí se tábornickým dovednostem. Dále můžete zvážit místo
konání: v letošním roce nabízí
tábory všech pět pracovišť Lipky:
Lipová, Rozmarýnek, Rychta,
Jezírko i Kamenná, která se
nacházejí v různých částech Brna
nebo i na Drahanské vrchovině.
Pobytové tábory budou například
v Podyjí či Domašově. Jeden turnus proběhne ve zcela nové lokalitě, na hradě Špilberku.
Lipka však nemyslí jen na děti.
Loňský pilotní projekt potvrdil, že

o tábory mají zájem také dospělí
a senioři. Proto pracoviště
Kamenná pro ně organizuje tři
speciální turnusy. Pro tvořivé
dospělé a děti od 12 let je určeno
Košíkářské léto. A dále nabízí
hned dva týdny pro seniory: Rajská zahrada provede babičky
a dědečky přírodními zahradami
a pěstováním a využitím bylin,
Živly v řemeslech umožní vyzkoušet práci s přírodními materiály
(například proutím nebo keramickou hlínou). Více informací je na
www.lipka.cz/kamenna-kalendarakci. Tábory pro seniory mohou
být zajímavým dárkem pro prarodiče.
 (mar)
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Otevřená zahrada láká na bylinkové dílny i příměstské tábory

Otevřená zahrada Nadace Partnerství na Údolní ulici zahájí
svou třetí sezónu v sobotu
18. dubna jarní slavností, které
bude v ranních hodinách předcházet tradiční Vítání ptačího
zpěvu. Odpoledne se děti
i dospělí pobaví u zahradnických dílen a her a celkovou
atmosféru zpestří skvělí Groovey, známé hudební duo
z Brna.
Na co se letos mohou návštěvníci
těšit dál? V prvé řadě na rozšíření
areálu o Boromejskou zahradu.
Ta poskytne zázemí pro příměstské tábory, bylinkové dílny a pro
nejrůznější akce. První hosty přivítá Boromejská zahrada v neděli
14. června v rámci slavnostního
otevření, u něhož nebudou chybět
ani sestry boromejky.

Bylinkové dílny v Otevřené
zahradě
Tři dílny, tři témata, tři termíny
(30. května, 2. července
a 27. srpna). Všechny dílny 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.
Příměstské tábory v Otevřené
zahradě
Vybírat je možné ze tří týdenních
příměstských táborů, které jsou
různě zaměřené – řemeslný
(13.–17. července), bylinkový

(20.–24. července) a divadelní
(3.–7. srpna). „Jsem ráda, že se
nám podařilo získat pro spolupráci
výborné lektorky. Děti budou mít
možnost pobývat s kovářkou, bioložkou a zakladatelkou lesní mateřské školy Martinou Turečkovou
nebo s herečkou Veronikou
Senciovou. Všechny nás spojuje
láska k přírodě a důvěra, že hrát si
a tvořit s dětmi venku má smysl,“
uvedla Helena Peřinová z Nadace
Partnerství, jedna z lektorek bylinkového tábora. Letní tábory v Otevřené zahradě jsou určené dětem
od 7 do 11 let a jejich součástí je
také jednodenní výlet mimo Brno.
Zahradnický klub i věrnostní
karta
Častí návštěvníci Otevřené zahrady si mohou koupit za 600 Kč kartu
Klubu přátel zahrady. „Držitelé karty

mohou pobývat v zahradě a chodit
na vybrané akce i s doprovodem
celoročně bez úhrady dalšího
vstupného. Věříme, že tuto možnost uvítají především lidé ze sousedství,“ vysvětluje Roman Truksa,
koordinátor Otevřené zahrady.
Při Otevřené zahradě funguje ještě
jeden klub, a to zahradnický. Konat
se bude každý čtvrtek (od 9. dubna) mezi 14. a 19. hodinou. Ten je
tu pro ty, kteří se chtějí do péče
o zahradu zapojit aktivně. „Dobrovolné zahradníky zveme na akce
a při páté návštěvě získávají jako
odměnu kartu Klubu přátel. Každé
setkání navíc zpříjemní „čaj o páté“
se zahradníkem Kubou. Za pár dní
tu máme jaro, zahrada se probouzí, přijďte se podívat, jak to tu žije,“
dodává Truksa.Více na www.otevrenazahrada.cz a na facebooku
– Otevřená zahrada.
 (mar)

Homera Simpsona potkají děti na táboře se záchranáři

Již čtvrtým rokem připravuje
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje ve spolupráci s občanským sdružením Víkenďáci letní dětský
tábor.
Letos se tábor uskuteční od 12.
do 25. července v Herolticích

u Tišnova a nese název Simpsonovi. Na děti čeká město Springfield v heroltickém údolí. Po minulé návštěvě Freda Flinstouna se
organizátoři rozhodli pozvat rodinu Homera Simpsona. Tentokrát
ale bude Homer a jeho syn Bart
provádět průšvihy přímo v táboře.
Děti čeká spousta her, zábavy,
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netradičních zážitků. Táborové
aktivity probíhají v jednotlivých
oddílech. Děti mají možnost
absolvovat celý program, nebo si
mohou v určité dny zvolit aktivity,
kterých se zúčastní.
Do programu se organizátoři snaží zapojovat nejrůznější adrenalinové, dobrodružné a netradiční
činnosti. Letos se děti opět mohou
těšit především na přistání vrtulníku letecké záchranné služby,
ukázku práce psů vodní záchranné služby, prohlídku sanitních
vozidel, dále se mohou těšit na
netradiční adrenalinové atrakce,
šlehačkovou bitvu, na letní kino,
lanové aktivity – lanový park, uvítací a závěrečnou diskotéku s profi Dj a aparaturou, noční hry, nejodvážnější táborníci přespí pod
širákem a každý si uvaří jídlo
v kotlíku. Naučí se také základy

první pomoci pod vedením zkušených lektorů – záchranářů
a samozřejmě nebudou chybět
táborové ohně, noční hlídky
a koupání v bazénu.
Tábor se uskuteční v rekreačním
středisku Brněnka, které se
nachází v obci Heroltice u Tišnova. Areál disponuje celkovou
kapacitou přes 200 lůžek. Na
výběr je ubytování v chatkách
a budově. Areál je oplocen, má
vlastní příjezdovou komunikaci,
nehrozí riziko vstupu cizích osob
do střediska, v noci je osvětlen
a hlídán dospělou osobou. Areál
je pro rekreaci dětí dobře vybaven. Děti budou moci využívat
bazén. Více informací o způsobu
podávání přihlášek a plateb je
uvedeno na
http://www.vikendaci.cz.

(mar)

Volný čas

Den holocaustu si připomene i Brno veřejným čtením jmen

Vyjádřit úctu milionům nevinných obětí druhé světové války
může každý. Stačí přijít ve
čtvrtek 16. dubna na Moravské
náměstí.
V loňském roce se poprvé v Brně
uskutečnilo veřejné čtení jmen
obětí holocaustu. Bylo to na Den
holocaustu, hebrejsky šoa, celým
názvem Jom ha-šoa ve-ha-gvura,
tedy Den holocaustu a hrdinství,
kdy se prostřednictvím občanských a náboženských obřadů
vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům.

Tento vzpomínkový den, 27. nisanu podle pohyblivého židovského
kalendáře, je datem zahájení
povstání ve varšavském ghettu
v roce 1943. Letos připadá na
čtvrtek 16. dubna a proto Institut
Terezínské iniciativy ve spolupráci
s brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze a Muzeem
romské kultury připravují na
Moravském náměstí před Místodržitelským palácem v době od
14.00 do 17.00 hodin již podruhé
veřejné čtení jmen obětí holocaustu. Přijít může každý. Vyjádří
tak nejen úctu milionům nevinných obětí druhé světové války,

ale i svůj aktivní postoj a nesouhlas k současné lhostejnosti osudu druhých. Svůj zájem poskytnutím záštity vyjádřili letos
i veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
a náměstek primátora statutárního města Brna Bc. Matěj Hollan.
Přítomní na místě obdrží zdarma
publikaci, která se svým obsahem
dotýká především letošního tématu – Návraty a nenávraty: 70.výročí
osvobození a konce druhé světové
války. Sokol Brno I připravil pro přítomné zájemce také výstavu připomínající osudy židovských obyvatel Brna, která bude instalována

na Moravském náměstí v návaznosti na sochu Spravedlnosti tak,
že spolu budou oba objekty symbolicky komunikovat.
Nebuďme tedy lhostejní a přijďme
společně přečíst veřejně pár
jmen! Zamyslet se nad touto možností nám pomůže třeba citace
ze vzpomínek paní Evy Löwidtové-Erbenové: „Plakala jsem pro
všechny, kteří se nedožili konce
války, pro tátu a mámu, a proto,
že jsem zůstala jen já. Neměla
jsem pocit, že jsem zvítězila…“

Jitka Králová,
Židovské muzeum v Praze –
pobočka Brno

Přednášky s židovskou tematikou zpestří výstava tapiserií

Brněnská pobočka Židovského
muzea v Praze nabízí svým
návštěvníkům v měsíci dubnu
seznámení s evropskými synagogami nebo například zajímavosti o archeologii v Izraeli.
V pondělí 20. dubna to bude
Archeologie v Izraeli, kde se zájemci dozvědí, že archeologie je nedílnou součástí života Izraelců
a vypovídá nejen o dlouhé a rušné

historii tohoto regionu, ale i o společenském a politickém napětí.
Úterý 21.dubna brněnská pobočka
přivítá Ing.Jaroslava Klenovského,
který přítomné seznámí s architekturou evropských synagog. Na
čtvrtek 23. dubna je připraveno
povídání o Doře Diamant, pozoruhodné židovské dívce, po jejímž
boku necelý rok před svou smrtí žil
a v jejímž náručí zemřel světoznámý spisovatel Franz Kafka. Závěr

dubnového programu bude tvořit
zajímavý projekt nazvaný Třebíč:
světlo a stín. Půjde o promítání
série čtyřiceti klasických fotografií
Norberta Švarce snímajících
židovské ghetto v Třebíči. Tento
vizuální vjem doplní tematický soubor čtených textů v podání Simony
Pekové, herečky brněnského
HaDivadla, která se v tomto městě
narodila a ve svém srdci jej nikdy
neopustila. Pokud zájemci navštíví

některou z avizovaných přednášek
v přednáškovém sále ŽMP, budou
mít možnost zhlédnout i výstavu
tapiserií Art protis a obrazů Hany
Langové-Vepřekové nazvanou
Cesty a vzpomínky. „Obrazy zaujmou obvykle dřív než psaný text.
Pozastavíte se, někdy jen letmým
pohledem zhodnotíte, nakolik vás
pohladí po duši, a jdete dál – v tom
lepším případě k doprovodnému
textu. Jak to cítíte nyní, s nápovědou zázraků? Také jste přestali vnímat čas, vtaženi do vskutku
zázračných krajin, do prolínajících
se barev, tvarů, symbolů, které
jakoby se pohybovaly někde mezi
nebem a zemí? Když jsem si navíc
pustila prezentaci s tichou relaxační hudbou textilní výtvarnice Hany
Langové-Vepřekové, jako bych se
propadla do jiného, téměř duchovního světa bez časomíry,“ uvádí
Věra Rasochová z internetového
časopisu online ART. Programy pro
veřejnost začínají v 18.00 hodin
v sále na tř. Kpt. Jaroše 3.

(mar)
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Volný čas

Příhraniční slavnosti v sadech Národního odboje letos již podesáté

Příhraniční slavnosti, kterými
si připomínáme památku umučených a popravených Brňanů,
po kterých jsou pojmenovány
ulice našeho města, se konají
tradičně v sadech Národního
odboje, v parku před klubem
Šelepka. Právě zde je umístěn
památník hlásající, že v těchto
místech stával v době nacistické okupace koncentrační tábor
Pod kaštany. Park leží na rozhraní tří městských částí Brnostřed, Královo Pole a Žabovřesky, a proto i slovo „příhraniční“
v názvu každoročního setkání.

Prioritou letošního desátého jubilejního setkání ve čtvrtek 30.dubna
od 16.30 je v souvislosti se 70.výročím osvobození připomínka zejména těch Brňanů, kteří zemřeli v roce
1945. Za ty, po kterých jsou pojmenovány ulice městské části Brnostřed, připomínám brněnského starostu v letech 1925–1935 Karla
Tomeše (zemřel ve středu 28.ledna
1945 na následky naočkovaného
skvrnitého tyfu v koncentračním
táboře Dachau) a Štěpána Hilleho
(1896–1945), brněnského komunálního pracovníka a sokolského
činovníka umučeného nacisty

v koncentračním táboře pro účast
v odboji.
V souvislosti s německým a židovským obyvatelstvem Brna bude
zmíněn např. první hlasatel
německého vysílání Radiožurnálu Karl Quido Petin (26. 3. 1887
Vídeň – 14. 4. 1940 Buchenwald)
a Dominik Markus Morgenstern
(9. 5. 1875 Královo Pole – 9. 5.
1942 Sobibór, Ossowa), majitel
prvního kina v českých zemích,
který byl zatčen v roce 1939 právě
na dnešní ulici Hilleho. V kontextu
tohoto bude zmíněn i nechvalně
známý tzv. pochod smrti 30. květ-

na 1945 z Brna do Pohořelic
a hromadný hrob obětí odsunu
u silnice směrem na Mikulov.
Příhraniční slavnosti s tradičně
volným vstupem se konají v rámci
slavnostního koncertu NEBE
PLNÉ HVĚZD, který umocňuje
nepatetickou pietu v parku hudbou
mnoha žánrů. Letos zahraje přímo
u pomníku Jaromír Hnilička, Big
band Felixe Slováčka připomene
dobu druhé světové války skladbami Glenna Millera, představí se
cikánská kapela s připomenutím
romského holocaustu a Roman
Horký a Petr Bende zazpívají písničku Kavčice věnovanou popraveným trempům. Každoročně zveme také jubilující umělce, letos to
budou pětasedmdesátiletý Milan
Kašuba, sedmdesátiletý Laďa
Kerndl, o deset let mladší Froso
Tarasidu a Eva Pilarová, slavící
letos pětapadesát let umělecké
činnosti. Doufám, že se nám podaří přemluvit její maminku, aby
si s námi zazpívala tradiční závěrečnou Škoda lásky. Paní Františka Bojanovská se letos chystá
oslavit rovnou stovku.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Brno-střed bude hostit nejlepší gymnaziální sbory z celé republiky

Ve dnech 9.–11. dubna navštíví
Brno čtrnáct nejlepších gymnaziálních pěveckých sborů
z celé České republiky.
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
a občanské sdružení Gymnasia
Cantant v této době pořádají za
podpory Jihomoravského kraje,
statutárního města Brna a MČ
Brno-střed finále XXI. ročníku
soutěžní přehlídky gymnaziálních

pěveckých sborů pod názvem
Gymnasia Cantant.
Celkem do našeho města zavítá
na 500 mladých zpěváků a jejich
pedagogů. V Brně je čekají tři koncerty a hodnocené přehlídkové
vystoupení. Samotná soutěž proběhne 10. dubna od 10.00 do 15.00
hodin v koncertním sále v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7. V neděli 11. dubna od 10.30
hodin se jednotlivé pěvecké sbory
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dozvědí výsledky hodnocení a přeberou diplomy v Besedním domě.
Samotnému finále předcházela
regionální kola v Praze, v Brně
a v Orlové, která se konala v průběhu března a letos se do nich přihlásilo celkem 28 sborů, což představuje 900 zpěváků.
Gymnasia Cantant je svou dramaturgií a zaměřením na sborový
zpěv gymnazistů zcela ojedinělou
akcí v České republice. V průběhu

dvaceti předešlých ročníků svého
konání se na přehlídce vystřídala
už celá jedna generace sbormistrů
a pět generací zpěváků, kteří se
mnohdy vracejí jako zakladatelé
nových sborů. Cílem je poskytnout
všem vystupujícím možnost srovnání a podporu ze strany odborníků a zkušených sbormistrů. Více
na www.gymnasiacantant.cz.

Mgr. Jindřich Svoboda,
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Volný čas

Jaro přivítalo i Turistické informační centrum města Brna
První dubnový den byla otevřena věž Staré radnice a celá
turistická sezóna města Brna
bude zahájena 11. dubna. Připraveny jsou Jarní komentované procházky a otevření Labyrintu pod Zelným trhem.
Od dubna je možné vystoupat na
ochoz Staré radnice a zdolat
všech 173 schodů až k samotné
věži. Pohledem do okolí se mohou
zájemci kochat každý den od 9.30
až do 18.00 hodin.
Pro novou sezónu připravilo Turistické informační centrum města
Brna další zajímavé prohlídkové
okruhy. V rámci Zahájení turistické
sezóny 11. dubna budou nabízeny prohlídkové okruhy jako Brněn-

ské maličkosti – (turisté se například dozvědí, proč je na divadle
Reduta umístěna řeznická sekera), Architektura, která vytvořila
Brno nebo Gotika v centru Brna.
Od soboty 18.dubna startuje oblíbený cyklus Jarních komentovaných procházek, které připravilo
TIC města Brna. Letošní ročník
nabízí jak řadu novinkových okruhů (procházky vilovými čtvrtěmi,
Počátky města Brna či brněnskou
Ringstrasse), tak mj. loňskou nejúspěšnější procházku po židovském hřbitově. Letošní pestrou
nabídku jarních procházek nabízí
TIC až do začátku června. Vstupné na procházky je 50 Kč dospělí,
25 Kč děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P / zdarma děti do

6 let. Vstupenky jsou v prodeji od
11. dubna, a to v Labyrintu pod
Zelným trhem, Zelný trh 21, tel.
542 212 892, út–ne 9.00–18.00.

Více informací v IC Radnická 8
nebo na webových stránkách
www.ticbrno.cz,
www.gotobrno.cz.
 (mar)

Jarní komentované procházky
Sobota 18. dubna – Vítězslava
Kaprálová
Procházka po stopách první dirigentky filharmonie. Vítězslava
Kaprálová, Vitulka, zemřela ve
25 letech.Tehdy ji znaly desítky
odborníků a několik tisíc
posluchačů v Evropě. Kdyby
žila do padesáti, nadšeně by
o ní psali kritici po celém světě
a její jméno by uměly vyslovovat miliony fascinovaných
návštěvníků koncertních síní.
Procházku u příležitosti nedožitých 100. narozenin vede průvodkyně Martina Zdražilová.

Během procházky je nutné se
tramvají přesunout do centra.
Sraz: v 10.00 hod u Semilassa
v Králově Poli.
Sobota 25. dubna – „Ringstrasse“
Výstavba brněnské okružní třídy
byla zahájena začátkem šedesátých let 19. století podle vzoru
velkorysé vídeňské Ringstrasse.
Trasa: Denisovy sady – Husova
ulice – Joštova – Rooseveltova
– Malinovského náměstí. Brněnskou „Ringstrasse“ provede
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (Filo-

zofická fakulta Masarykovy univerzity). Sraz: v 10.00 hod v Denisových sadech u obelisku.
Neděle 26. dubna – Židovský
hřbitov
Procházka jedním z nejkrásnějších židovských hřbitovů v Evropě, jejíž součástí bude i videoprojekce v přednáškovém sále. Na
hřbitově se nachází téměř 9 000
náhrobků v široké škále typů od
prostých stél po honosné rodinné
hroby a hrobky, které byly mnohdy zhotoveny podle předloh
významných výtvarníků a archi-

tektů. Sraz: ve 14.00 hodin na ulici
Nezamyslova 27, před hřbitovem.
Úterý 28. dubna – Česká úřednická čtvrť
Česká úřednická čtvrť vznikla na
přelomu 19. a 20. století a z větší
části si zachovala svůj původní
charakter. Zájemci si prohlédnou
i pozdější stavby v okolí a zaměří
se také na osudy lidí, kteří jsou
s touto oblastí spojeni. Trasa:
náměstí Míru, Krondlova, Tichého,
Foustkova, Wurmova, náměstí
Míru. Sraz v 16.00 hod. na konečné tramvaje č. 4 (náměstí Míru).

Mezinárodní seminář izraelských lidových tanců zve i začátečníky
Za účasti renomovaných profesionálních učitelů tance z Izraele a z různých evropských zemí
se v Brně uskuteční mezinárodní seminář izraelských tanců od
17. do 19. dubna.
Budou se učit izraelské tance,
dobře známé i nové, tradiční
i moderní, většinou v kruhu, ale
také řadové a párové. Jsou vítáni
začátečníci i pokročilí, jakéhokoliv
věku, vyznání a světonázoru. Celý
víkend se bude tančit ve sportovní
hale a tělocvičně gymnázia tř.
Kpt. Jaroše 14.
Součástí celého semináře je
bohatý doprovodný program,
sestávající z představení a uká-

zek orientálního tance, flamenka
a řeckých tanců. Dále se bude
promítat dokument Židé v Tišnově, který spolu s výstavou představí osudy Židů v tomto městě,
dále dokument Brno židovské,
který se zaměřuje nejen na Brno,
ale i další města v Jihomoravském kraji a na jejich židovské
památky i historii. V programu je
i přednáška o Stolpersteinech
a komentovaná prohlídka po
méně známých brněnských
židovských památkách.
„Kromě samotné kulturní události
je naším cílem prezentovat reálný
běžný život v Izraeli, protože Izrael
není pouze oblast politického
napětí a lokálních válečných stře-

tů, jak je mediálně většinově prezentován a jak ho má, jako důsledek mediálního podání, mnoho
lidí v povědomí, ale je zde zajímavá kultura, která má každému
co nabídnout,“ představila projekt
Iva Kanarková. A dodala: „Rádi
bychom přispěli svou činností
k odstraňování předsudků a stereotypů myšlení v naší společnosti. Jedná se o kulturně sportovní a vzdělávací projekt, kde se
nejenom tančí, ale také se rozvíjí
hudební, vědomostní a další
osobnostní stránky.“
Izraelské lidové tance jsou určeny
pro začátečníky i pokročilé, děti,
studenty i seniory, pro celé rodiny.
Tančí se kruhové, řadové a párové

tance v jednotlivých lekcích.
Tanec je považován za nejpřirozenější a nejspontánnější formu
vyjádření vnitřních pocitů, také
přispívá k vyváženosti fyzické
i duševní a pocitu životní spokojenosti.
„Rádi bychom přivítali na brněnském tanečním semináři širokou
veřejnost z řad studentů, rodiny
s dětmi a seniory, proto děti do
15 let a senioři mají vstup
zdarma, studenti slevu 25%,“ řekla k vstupnému Kanarková. Přihlásit se je možné e-mailem na:
orotbrno@seznam.cz. Zde se
také zájemci dozvědí více informací.

(mar)
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Volný čas

Oslavy připomenou sedmdesáté výročí osvobození města Brna

Připomenutí 70. výročí ukončení druhé světové války a osvobození města Brna se uskuteční v pátek 24. dubna na náměstí
Svobody. Součástí bude
i vyhlášení výtvarné soutěže
pro žáky základních škol.
Slavnostní program na centrálním
náměstí Svobody města Brna
proběhne za účasti vojenských
historických jednotek, dobové
techniky, pamětníků a s doprovodným programem. Program
bude zaměřen na širokou veřejnost, s důrazem na připomenutí
nejvýznamnějšího okamžiku
20. století našeho města. Oslavy
osvobození Brno 1945 pořádá
občanské družení Renata a jsou
zahrnuty do republikového kalendáře oslav konce války. Program
k jubilejnímu 70. výročí osvobození bude zahrnovat průvod uniformovaných jednotek a techniky
městem přes centrální ulice
a místa spjatá s osvobozením
města – hl. nádraží – Masarykova – nám. Svobody – Moravské
náměstí. V programu bude slavnostní přehlídka a výstava vojenské válečné techniky na hlavním
náměstí města, setkání, beseda

a autogramiáda pamětníků – přímých účastníků bojů o Brno –
s občany a odbornou veřejností.
Součástí oslav se stane pietní
akt u pomníku osvobození na
Moravském náměstí za účasti historických jednotek, pamětníků
a zástupců města. Celý den bude
ke zhlédnutí výstava fotografií
a dobový historický program –
polní pošta, vojenská kuchyně
s osvobozeneckým gulášem pro
kolemjdoucí, dobová hudba,
vyhodnocení soutěže škol v kreslení.
Neziskové občanské sdružení
Společnost Renata – sekce
vojenské historie se zabývá zejména organizováním historických akcí pro veřejnost se zaměřením na dějiny 20. století. Tedy
období první světové války, vzniku ČSR a druhou světovou válkou. Mezi největší akce sdružení
patří vzpomínka na padlé za Světové války Mladějov 1915
(www.mladejov1915.cz) nebo
již 18 let pořádané oslavy osvobození města Brna (www.orechov1945.cz). Dvanáctým rokem
provozuje vojenské muzeum
a adrenalinový areál v bývalé
raketové posádce v Ořechově

u Brna (www.armypark.cz). Spolupracuje s AČR, Svazem bojovníků za svobodu, Vojenským historickým ústavem Praha i několika
zahraničními institucemi, stejně
tak i s celou řadou vojensko-historických klubů a společností
z celé ČR i zahraničí.
Společnost Renata sdružuje
zájemce o aktivní činnost v oblasti
umělecké, ekologické, branné
a výchovy dětí a mládeže. Organizuje zejména vzdělávací

a ozdravné projekty, dětské tábory, kulturní a sportovní akce, ekologicky zaměřené pobyty dětí
a mládeže v přírodě a spolupracuje s obdobně zaměřenými státními i nestátními organizacemi.
historie, kulturně-společenské
a sportovní centrum Army Park
Ořechov. Realizátor projektu má
dlouholeté praktické zkušenosti,
což je zárukou kvalitativní úrovně
akce.

(mar)

Program oslav 24. dubna na náměstí Svobody
10.00–19.00 hodin: Výstava fotografií z období protektorátu, bojů o město
a osvobození na 15 velkoplošných panelech. Kolemjdoucím bude rozdáván
osvobozenecký guláš z polní kuchyně, celý den bude hrát rudoarmějec
na harmoniku válečné písně, v provozu bude polní pošta Rudé armády,
kde si zájemci budou moci vypsat dobový pohled. Od rána bude na místě
výstava výzbroje a výstroje.
16.00 hodin: slavnostní příjezd kolony historických vozidel a vojsk (150
uniformovaných, 25 ks techniky) sovětské a německé armády
od 15.30 hodin budou hrát dvě dobová hudební tělesa. Melody Gentlemen
Lednice zahraje civilní hudbu a soubor Kozáci Vltavy ruské válečné skladby.
Po 16. hodině proběhne setkání a autogramiáda pamětníků/veteránů, čtyř
přímých účastníků bojů v Brněnské operaci.
V 17.30 hodin bude vyhlášení výsledků a předání cen pro vítěze výtvarné
soutěže základních škol na téma Osvobození města Brna 1945
19.00 hodin: ukončení programu

Kostel svatého Augustina i jeho patron mají výročí
V záplavě letošních brněnských jubileí bude patřit jistě
k nejstarším 1585. výročí úmrtí
svatého Augustina, patrona
kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti. K tomuto výročí
se přímo vztahuje také připomenutí 85 let od položení
základního kamene 28. srpna
1930. Aktu se tehdy ujal opat
starobrněnského
kláštera

František Saleský Bařina,
neboť tento den měl pro starobrněnské augustiniány, kteří
tuto oblast spravovali, velký
význam. Jednalo se totiž
o 1500. výročí úmrtí jejich patrona.
Projekt chrámu vypracoval profesor České vysoké školy technické
v Brně Vladimír Fischer v letech
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1929–1930. Samotná stavba
začala v létě 1932 a byla ukončena o dva roky později. K posvěcení
kostela došlo v neděli 5. května
1935 brněnským biskupem Josefem Kupkou. V letošním roce je to
tedy rovných osmdesát let od této
slavnostní chvíle, kterou si farníci
z Masarykovy čtvrti připomenou
v neděli 26. dubna 2015. Na dopolední mši svatou v 9 hodin jsou

zváni všichni žijící kněží, kteří zde
působili, a odpoledne bude v kostele prezentace nové knihy o farnosti, autorské čtení, přednáška
s besedou o vývoji Masarykovy
čtvrti a krátký koncert. Více
o slavnostním připomenutí 80.výročí posvěcení kostela sv. Augustina v Brně, o jeho historii
a o životě farnosti se dozvíte
na www.augustinbrno.cz. Kostel

Volný čas / Kultura
sv. Augustina však vybízí k návštěvě nejen věřící. Je zapsán mezi
kulturní památky a v současné
době je kromě náboženských účelů využíván díky kvalitním varhanám i k varhanním koncertům
a dalším hudebním vystoupením.
Hojně navštěvována jsou i nedělní
přednášková odpoledne.
K zajímavostem patří také to, že
v době nacistické okupace byly tři
ze čtyř zvonů zavěšených ve věži
(Sv. Augustin, P.Maria a Sv. Moni-

ka) na příkaz německé policie
odvezeny a roztaveny k použití
na válečné účely. Jediný zbylý
zvon Sv. Josef byl doplněn zvonem P. Maria z dílny legendární
zvonařské rodiny Dytrychovy.
Bylo to v roce 1990, před pětadvaceti lety, což je již čtvrté výročí
vztahující se k dominantě Masarykovy čtvrti.

(vlk)
Foto: Vladimír Koudelka

Osmý ročník festivalu Čarodějáles opět ozvučí brněnskou Riviéru
Ve čtvrtek 30. dubna bude areál
brněnské Riviéry patřit již tradičnímu festivalu Čarodějáles.
Vstupenky na akci jsou již
v prodeji.
Místem konání zůstává tradiční
přírodní areál Riviéra v Brně-Pisárkách, který však vzhledem
k rekonstrukci části prostoru tentokrát pořadatelům neumožní
postavit tři pódia. Program bude
tedy probíhat na dvou rovnocenných střídajících se scénách. Line
up je tak sice co do kvantity oproti
minulosti poněkud zúžen, kvalitou
však podle pořadatelů naopak přináší vrchol dosavadní historie festivalu. Shodou okolností i letos
dorazí hlavní headliner ze Švédska – po loňských The Hives jsou
to jejich o něco mladší kolegové,
vycházející taktéž z garážového
punku, míchající ho ovšem s vlivem britských kytar – Royal Repu-

blic. Jejich strhující energickou
show vloni ocenili návštěvníci festivalu Rock For People, letos
vyprodali pražskou Lucernu.
V rámci Čarodějálesu 2015 proběhne světová premiéra speciálního setu coververzí rockových
hitů formace Vojtěch Dyk & B Side
band. Po čtyřech letech se vrátí
Horkýže slíže, u nás ještě populárnější než v rodném Slovensku,
zástupci tuzemské scény budou
Tata bojs, odlehčení a pohodu
přinesou MIG 21, čarodějnou
atmosféru opět po dvou letech
dotvoří gothicrockové ikony
XIII. století. Z Anglie přiletí The
Feud, z Německa Pussy Con Carne. Směsí reggae a world music
festival roztančí mezinárodní
sestava United Flavour, příležitost
dostanou zástupci nejmladšího
tuzemského dorostu Doctor Victor
(druzí ve finále prestižní celosvětové soutěže kapel The Global

Battle of the Bands.). Účast na
festivalu si opět vysoutěží mladá
začínající kapela v kláních Starobrno Rock Battle čili Metrem na
čarodějáles probíhajících od ledna do dubna v klubu Metro Music
Bar. Začátek festivalu je stanoven
na 14.30 hodin, areál se otevírá
o půl hodiny dříve. Vstupné na

akci je v předprodeji 590 Kč, na
místě se platí o sto korun více.
Předprodej je v sítích TICKETPRO,
TICKETSTREAM,
GoOut.cz a v obvyklých brněnských předprodejích. Více na
www.carodejales.cz.

(mar)

Americká kapela přinese do Brna kvalitní hudbu a životní příběhy
uskupeních, ale pod názvem
Rescued koncertují pouze
u nás. Letos přijedou už potřetí,
v Brně však vystoupí poprvé.

Hudební skupina Rescued
vznikla speciálně pro Českou

republiku. Všichni její členové
hrají a zpívají v USA v různých

Rescued nedělají jenom hudbu,
ale především přemýšlejí nad
smyslem života a otvírají rozhovor
s účastníky svých koncertů. Mnozí z nich mají za sebou těžké
životní příběhy. Nepřicházejí předvést, jak jsou dobří (i když jsou),
ale nabízejí lidem, ať se k nim připojí ve společném vychutnávání
hudby a sdílení životních zkušeností.
Pro Českou republiku mají Rescued zvláštní slabost. Někteří členové kapely se učí česky a když
při prvním turné dostali český

zpěvník, při další návštěvě překvapili publikum anglickým překladem jedné písně z této sbírky,
kterou od té doby uvádějí i v Americe. Skupina, která pochází
z „bramborového“ státu Idaho,
hraje křesťanské písně s nádechem folku, rocku a gospelu.
Brňané mohou večer s Rescued
zažít 30. dubna na Smetanově 20
(v moderním sále Bratrské jednoty baptistů). Koncert začne
v 18.30 hodin a po něm bude připravena káva, čaj a různé dobroty,
u kterých si každý bude moci
osobně popovídat s členy kapely.
Vstupné je dobrovolné. Více je
možné
dozvědět
se
na
rescued.travna.cz/brno.

Dana Koutecká
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Kultura

Mučedník je hra o fundamentalismu západoevropského křesťana

Hra Maria von Mayenburg, kterou uvedlo brněnské HaDivadlo v březnu ve své premiéře, se
zabývá kontroverzním a aktuálním tématem náboženského
fundamentalismu. Fanatickým
mučedníkem za pravou víru se
však stává žák střední školy,
což mimoděk vyvolává řadu
mrazivě komických situací.
Marius von Mayenburg napsal hru
Mučedník v roce 2012 pro svou
domovskou scénu, berlínskou
Schaubühne am Lehniner Platz,
kde ji také sám režíroval. Jako
výrazná postava současné evropské dramatiky se do HaDivadla

vrací již potřetí. Po inscenaci jeho
hry Tvář v ohni (1999, v režii Jiřího
Pokorného) následovala hra Perplex, uvedená v roce 2012 v režii
Mariána Amslera. Aktuálně
poslední autorova hra Mučedník
je uvedena v dramaturgickém cyklu
„Hluboké rány, krásné jizvy“, který
zkoumá kontroverzní témata současné evropské společnosti.Téma
hry a přesvědčení o jejím uvedení
jen posílily pařížské události
z počátku roku 2015 – masakr
v redakci satirického časopisu
Charlie Hebdo, vlna bouřlivé společenské diskuse, kterou tento akt
vyvolal, a sílící veřejně projevovaný
antiislamismus. Autor hry, dramatik

Marius von Mayenburg, charakterizoval svoji motivaci k zobrazení
tématu náboženského fundamentalismu takto: „Mučedník je zase
reakcí na situaci, kdy po 11. září
začali lidé mluvit o náboženství
jako zdroji teroru a charakterizovali
Korán jako zdroj terorismu. Vždyť
ale právě my máme dlouhou tradici
vycházející z Bible, křížových
výprav a inkvizice. Z tohoto pohledu
i Bibli můžeme brát jako knihu, která navádí k terorismu.“
Hra je v podstatě myšlenkovým
experimentem. Co by se stalo,
kdyby západoevropský křesťan
hlásal svoji víru stejně vehementně jako někteří stoupenci islámu
a rozhodl se stát se mučedníkem
v současném světě? A kdyby se
tímto mučedníkem stal žák střední školy? Právě kontext, do kterého Marius von Mayenburg svoji
hru zasadil, nabízí řadu komických situací. Zároveň lze celou
hru odehrávající se v mikroklimatu
jedné střední školy, jejích žáků
a učitelského sboru, vnímat jako
modelovou. Vztahy mezi jednotlivými postavami, jejich hierarchii
a především názory a postoje
k otázkám víry je totiž možno
vztáhnout na celou západoevrop-

skou společnost, která je na jedné
straně formována modernismem
a liberálním rozvolněním ve vztahu k tradici víry, zároveň jsme
svědky návratů křesťanského fundamentalismu, který se prostřednictvím konzervativních politických názorů neváhá vměšovat do
fungování sekularizovaného státu. „Marius von Mayenburg je však
autorem, který je ochoten nebo
přímo nucen žertovat i o tomto
tématu. Svoji hru staví na obrovském paradoxu – teenager Benjamin hlásá, že se stane mučedníkem, avšak je to nakonec jeho
liberálně smýšlející učitelka biologie, která v otevřeném konfliktu
se svým žákem prolije krev za
svou víru – za víru v Darwinovu
evoluční teorii. Mučedník je tedy
zprávou o světě, kdy krev za svoji
víru neprolévají fundamentalisté,
ale racionálně smýšlející ateisté.
Ať už se jedná o víru v modernismus nebo víru ve svobodu slova
a projevu jako v redakci Charlie
Hebdo,“ dodává dramaturgyně
inscenace Anna Saavedra.
V hlavní roli Benjamina se představí nováček hadivadelního souboru, herec Zbyšek Humpolec.

(mar) Foto: Jakub Jíra

Střední škola pro tělesně postižené připomíná své 60. výročí výstavou
Výročí Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené si
mohou
připomenout
návštěvníci na výstavě „Chceš,
můžeš, dokážeš!“, která je ke
zhlédnutí na Špilberku do
10. dubna a kterou připravila
škola ve spolupráci s Muzeem
města Brna.
Uvedená brněnská střední škola
pro žáky s tělesným postižením
byla otevřena ve školním roce
1954/1955 v areálu tehdejšího
Ústavu sociální péče pro tělesně
postižené v Brně na Kociánce.
Škola se od počátku věnovala
především učňovské mládeži
s handicapem a v dalších letech
také žákům, pro které bylo zajímavé ekonomické vzdělání.Významným novodobým mezníkem v historii byl rok 1990, kdy byl zahájen
intenzivní rozvoj školy s významnou oborovou modernizací. Tento
rozvoj vygradoval otevřením nové
budovy školy na ulici Křižíkově

v roce 2007. Moderní budova dnes
už v podstatě pouze svým umístěním v těsném sousedství Centra
Kociánka odkazuje na svoji historii.
Živá současnost však navazuje na
relativně dlouhou historii školy
především svým prostředím
a duchem vládnoucím ve škole, ale
také programovou a cílenou
nelhostejností. Nelhostejnost vůči
potřebám druhých, silná pedagogická angažovanost a motivující
prostředí, to je pro školu typické.
Výstava se odvíjí od žákovských
výrobků, výtvorů a aktivit. Ukázky
výroby představí školu jako místo
pro mladé lidi, kde lze získat odbornost a školu technologicky silnou
a zajímavou. Celá budova je kompletně a skutečně bezbariérová
a zdá se, že bariéry si mezi sebou
a směrem k žákům nebudují ani
učitelé, pedagogičtí asistenti a další
zaměstnanci. V interaktivní části
výstavy se návštěvníci mohou
dotknout materiálů a hmatatelně
se seznámit se čtyřmi řemesly:
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brašnář, košíkář, výrobce bižuterie
a tkadlec. K výstavě připravilo
Muzeum města Brna edukační
program pro školy na objednání,
nazvaný „Od tovaryše k mistru“.
V teoretické části se žáci dovědí
o historii řemesel od cechů až po
tovární výrobu, v praktické části přímo ve výstavě si pak vyzkoušejí
vybraná řemesla. Program umožňuje žákům vzájemné poznání
a komunikaci s osobami se zdra-

votním znevýhodněním, podporuje
kreativitu a manuální zručnost.
Žákům 8. a 9. tříd pak může pomoci
při rozhodování o výběru učebních
oborů. Edukační program lze
objednávat na telefonním čísle
542 123 618. Do výstavních prostor
je bezbariérový vstup z jižní strany
hradu (naproti bastionu s děly).
Výstava je otevřena vždy od středy
do neděle do 10. dubna a vstup je
zdarma.
 (mar)

Kultura

Postavy povídkáře Roalda Dahla ožily v Buranteatru
Jako druhou premiéru letošní
sezony připravilo brněnské
nezávislé divadlo BURANTEATR autorské dramatizace
tří povídek Roalda Dahla pod
názvem Příběhy nečekaných
konců. Autorem divadelní
adaptace a režisérem v jedné
osobě je mladý slovenský režisér Jakub Nvota.
Zajímavé příběhy, napínavá
anglická atmosféra a především
vtipné ostré pointy – tak znají čtenáři povídky slavného britského
spisovatele Roalda Dahla (mimo
jiné také autora slavné dětské knížky Karlík a továrna na čokoládu).

Režisér a dramatizátor Jakub Nvota společně s dramaturgem divadla Miroslavem Ondrou vybrali
povídky Skopové na porážku,
A nyní mne zanechej v pokoji
a Čubka pro jevištní adaptaci.
„Prapodivná vražda policisty,
spousta podezřelých a ztracený
vražedný nástroj. Nebo podivuhodný parfém, který dokáže
ovládnout svět. A v neposlední
řadě velmi specifická pomsta
anglického gentlemana. To jsou
všechno motivy, které když je čteme, máme pocit, že už jsme je
někde viděli. A je tomu vskutku
tak. Mnoho filmů, divadelních her
i jiných próz čerpá z námětů poví-

dek britského prozaika Roalda
Dahla (1916–1990) a my jsme mu
chtěli věnovat celou inscenaci,“
představil koncepci představení
dramaturg Miroslav Ondra.
Režisér Nvota doplňuje: „Inscenace složená z oblíbených Dahlových
krátkých próz bude vtipná a plná
typické anglické atmosféry. Dahlovy povídky jsou známé nejen svojí
zvláštní atmosférou, ale především
velmi překvapujícími a častokrát
dosti bizarními konci.“ Příběhy
nečekaných konců, jak se celá
mozaika tří povídek jmenuje, měly
premiéru 28. března v multikulturním prostoru sokolského Stadionu
na Kounicově ulici 22.

duben 2015

duben 2015
úterý 7. dubna, 19.00 hod.
MILOŇ ČEPELKA
Zakládající člen Divadla Járy Cimrmana vystoupí
jako host v pořadu Píšete do šuplíku?

pátek 24. dubna, 19.30 hod.
KONCERT STUDENTŮ SOUKROMÉ ŠKOLY
POPULÁRNÍHO ZPĚVU
s živým doprovodem

středa 8. dubna, 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu

čtvrtek 30. dubna
NIC VÍC
Autorská hudební skupina ze Strážnice, folk
s dvojšlapkou, slováckou melodikou, bigbítovou
razancí a křehkou poetikou

pátek 10. dubna, 19.30 hod.
JARRET
Indierocková nebo folkrocková skupina, která
svou stylovou nezařaditelností přivádí kritiku
k šílenství. Support: A.M. Úlet
neděle 12. dubna, 15.00 hod.
DIVADLO LÍŠEŇ
SÁVITRÍ – stínohra pro děti
úterý 14. dubna, 19.30 hod.
DÉJÀ VU
Výběr českého a světového folku
čtvrtek 16. dubna, 19.30 hod.
PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA JONÁŠOVÁ A PETRA
„ŠANY“ ŠANCLOVÁ
Trio vynikajících zpěvaček na Leitnerce

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

úterý 21. dubna, 15.00 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad hudební kritika
středa 22. dubna, 19.30 hod.
BOUNTY, NADOMA A NAOPAK
Bountění – večer plný písní, folkový večer

sobota 4. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
sobota 4. dubna, 17.00 hod.
Dětská dílna
úterý 7. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
čtvrtek 9. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Spalovač mrtvol
čtvrtek 9. dubna, 12.00 hod.
Divácký seminář
pátek 10. dubna, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol
sobota 11. dubna, 10.15 hod.
Moravský Budulínek
sobota 18. dubna, 15.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
PREMIÉRA!
pondělí 20. dubna, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

pátek 17. dubna, 19.30 hod.
CHANNEL-2
Alternativní pop-rock
KONTAKT
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka

Nezávislý divadelní soubor
Buranteatr působí v Brně od roku
2005, Příběhy nečekaných konců
jsou jeho třicátou šestou premiérou – ze stále uváděných a divácky úspěšných titulů lze uvést Williamsův Skleněný zvěřinec,
autorskou adaptaci Molièrova
Misantropa, Walczakovu Amazonii, Michálkův Domeček či Jacksonův Můj romantický příběh.
V letech 2008–2010 sídlil v prostorách Knihy Dobrovský, od podzimu 2010 hraje v multikulturním
prostoru sokolského Stadionu na
Kounicově ulici 22. Více na
www.buranteatr.cz.

(mar)

úterý 21. dubna, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
(po představení následuje Divácký seminář)
středa 22. dubna, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
čtvrtek 23. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

pátek 24. dubna, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
(po představení následuje Divácký seminář)
sobota 25. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Kašpárek detektivem
(po představení následuje Dětská dílna)
pondělí 27. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Kašpárek detektivem
úterý 28. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Isabelu?
středa 29. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
(po představení následuje Dětská dílna)
čtvrtek 30. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Spalovač mrtvol
(po představení následuje Divácký seminář,
12.00 hod.)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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