Zpravodaj městské části Brno-střed | Číslo 2 | Únor 2015 | Ročník XXIV

městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Přesně před rokem jsme na tomto místě přinesli fotografii Hany Ulrychové. Loňský rok
byl totiž rokem půlstoletí společného zpívání
sourozenců Ulrychových, Hana i Petr navíc
slavili svoje životní výročí, a tak byl rok 2014
i rokem, kdy se po celé republice uskutečnila
pod názvem Půlstoletí řada úspěšných jubilejních koncertů.
Při nich byla nepostradatelným členem ulrychovské kapely Javory osobnost, která již
rovných dvacet let Hanu a Petra na jejich
muzikantské pouti doprovází a která se narodila právě v roce, kdy Ulrychovi začali společně zpívat. I tato uznávaná houslistka
a zpěvačka slavila tedy loni svoje „půlstoletí“.
Jmenuje se Kateřina Štruncová.
Pokračování na str. 15
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Čtyři parky na Brně-střed se během jarních měsíců výrazně změní
Prakticky už jen počasí brání tomu, aby
byly kompletně vidět výsledky rekonstrukce a úpravy parkových ploch v městské
části Brno-střed.
Radikální úprava veřejné zeleně na Konečného náměstí, která změnila nevzhledný prostor uzavřený silnicemi na parkové náměstí,
trvala od srpna do prosince loňského roku.
Práce na ploše téměř dva tisíce metrů čtverečních jsou již kromě položení travních koberců dokončeny. Povrch parku kromě nich tvoří
také záhony trvalek, plochy z minerálního betonu, mozaiky a betonové dlažby. Na místě vznikly také nové rozvody veřejného osvětlení
s osazením tří nových sadových stožárů, informační pylon a byl instalován nový městský
mobiliář (lavičky, posedové bloky, odpadkové
koše, stojany na kola). Dominantou prostoru
Zveme občany na
3. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

18. února 2015
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

je výtvarné dílo Jiřího Fingera „Památník Franze Pawlu“, které připomíná brněnského architekta a stavitele, autora sousedního bloku
secesních domů Tivoli. Úprava prostoru vznikla
na základě ideové architektonické soutěže.
Náklady na akci činily necelých 8 milionů korun.
V druhé polovině roku 2014, konkrétně od září
do prosince, proběhla také rekonstrukce parku na Vaňkově náměstí s investicí ve výši
3,6 milionu korun. Celé území je vymezeno
prostorem náměstí, vozovkou ulice Žlutý
kopec, nezpevněnou komunikací obsluhující
přilehlé zahrádkářské kolonie a objekty Masarykova onkologického ústavu. Část parku
opravená v roce 2006 byla plně respektována,
nově upravované plochy jsou doplněny herním
mobiliářem dětského hřiště včetně oplocení,
dělícími zídkami, odpočivadlem a informační
tabulí. Součástí je i osazení 4 stožárů veřejného osvětlení a provedení sadových úprav,
jejichž nedokončená část ve formě domodelování terénních valů a založení trávníků se
s ohledem na vegetační podmínky uskuteční
až na jaře. Vstup do parku navazuje na nový
chodník vybudovaný v rámci stavby kruhové
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křižovatky, která se uskutečnila souběžně.
První etapa prací proběhla i v Björnsonově
sadu, což je park u Polikliniky Zahradníkova,
druhá část by měla být dokončena v květnu.
Vzniknout by tak měl atraktivní veřejný park
se zpevněnými parkovými cestami a s centrálním prostorem, s novým dětským a fitness
hřištěm, sezónní kavárnou, veřejným WC
a mobiliářem, který obsahuje i atypické prvky,
jako jsou například „studentské lavice“, určené
častým návštěvníků z přilehlých škol. V Björnsonově sadu bude také instalováno nové veřejné osvětlení, které zde dosud citelně chybělo.
Celkově bude úprava parku stát 10 milionů
korun. Zprovoznění se dočká desítky let
nefunkční kašna v parku na Obilním trhu,
jejíž podoba zůstala zachována včetně stávající kamenné konstrukce nádoby a podpěrných kamenných kvádrů a koulí. Opravena
byla i kruhová zpevněná plocha pod kašnou.
Spuštění provozu kašny je plánováno na jarní
měsíce letošního roku.
Investorem všech uvedených rekonstrukcí je
radnice městské části Brno-střed.

Roman Burián
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Indies si připomíná
25. výročí

Stalo se v naší městské části

Strávníci čočkové polévky přispěli na vodicího psa
Výtěžek z tradiční „Dobročinné
vánoční polévky“ putoval do
občanského sdružení Vodicí
pes na výcvik vodicího psa pro
zrakově postižené.
Všichni, kdo si přišli 23. prosince
loňského roku koupit za dobrovolnou cenu na náměstí Svobody
čočkovou polévku, podpořili
výcvik a zajištění části krmiva pro
psa Hanýska.
„Výcvik vodicího psa pro nevidomého člověka není vůbec levnou
záležitostí, přitom pro jeho
budoucího pána je tento chlupatý
společník oporou na dlouhá léta.
Škola pro výcvik vodicích psů
pod vedením Milana Dvořáka

působí v Brně již od roku 2000
a využívá systém pečovatelských rodin, ve kterých štěňata
vyrůstají a odkud do školy
k výuce pravidelně docházejí.
Příprava probíhá na veřejnosti
a také v prostorách, kam lidé
obvykle chodí, v nákupních centrech, na úřadech, poštách, vlakovém nádraží. Psi se musejí
naučit nacvičené povely, ale také
„inteligentní neposlušnost“, kdy
intuitivně odmítnou uposlechnout povel, jehož vykonání může
být pro pána nebezpečné.
Výchova a výcvik vodicího psa
vyjde na 200 tisíc korun,“ řekla
tisková mluvčí TICu města Brna
Gabriela Peringerová. Na akci se

podařilo vybrat 8 257 korun. Za
tuto částku bude mít pes krmení
na více než rok. Nevidomí pak

čekají na vycvičeného psa v průměru dva až pět měsíců.

(mar) foto TIC

Empík nadělil ceny vítězům ve výtvarné a literární soutěži

Jak bych si představoval krásné a čisté město.Tak znělo téma
již 14. ročníku výtvarné a lite-

rární soutěže Empík naděluje.
Její vítězové si odnesli domů
ceny den před Štědrým dnem.

Porota vybírala z 286 prací, které
zaslaly děti z dvaceti základních
a jedenácti mateřských škol. „Fantazii se meze nekladou. Děti nám
posílají obrázky, básničky, povídky, modely zvířat z plastelíny.
Jeden soutěžící ze speciální školy
dokonce zaslal tapetu,“ řekl mluvčí Městské policie Brno Bc.Jakub
Ghanem. Ta soutěž pravidelně
pořádá.
Vyhlašování výsledků proběhlo
23. prosince loňského roku ve
sněmovním sále Nové radnice
v rámci akce Vánoce na brněnské
radnici. Vítězové si domů odnesli
kufříky s výtvarnými potřebami,
čepice, odrazky a také diplomy.
Každý rok je vyhlášeno jiné téma

a soutěží se v pěti kategoriích.
Vítězem kategorie mateřské školy
se stala Kateřina Sekaninová (MŠ
Kamarád, Čtvrtě). V kategorii 1.
a 2. třídy obsadila první místo
Monika Jourová (ZŠ Měšťanská).
Mezi soutěžícími 3. až 5. třídy
první místo obsadil Ion Ignatius
(ZŠ Bednářova). V kategorii literárních prací zvítězil Oliver Šimíček (ZŠ nám. Míru) a za speciální
školy si cenu odnesl Filip Winkler
(ZŠ Palackého tř.).
Celoměstská soutěž, pořádaná
pravidelně již od roku 2001, je
určená všem žákům mateřských,
základních a speciálních škol
v Brně a okolí.

(mar)

Rozsvícení vánočního stromu Masarykovy čtvrti je již tradicí
V pořadí už pošesté předvánoční setkání sousedů připravilo Občanské sdružení Masarykova čtvrť. U nazdobené
borovice si tak starší i mladší
mohli 22. prosince loňského
roku zazpívat koledy za hudebního doprovodu Daniela Kikty
a zejména zvučné dechové sekce Brno Blues Bandu.
Každý z příchozích si mohl okrášlit stromek vlastními výrobky,
ochutnat cukroví i vánočku,
zázvorový čaj nebo „specialitu“ –
rumové višně. Děti si mohly užít
s prskavkami nebo obdivovat
nový papírový betlém, který při-

chystala Helena Petrová. Vše
doplnila ukázka vánočních tradic
nebo obrázky dětí z MŠ na Údolní. Vánoční strom je vítanou příležitostí k zastavení se v hektické
předsváteční době, pro popovídání a patřičné naladění. Volba
vánočního stromu není náhodná – na okraji bývalého vojenského areálu Lerchova, kde si OSMČ
přeje komunitní centrum pro
všechny obyvatele, doplnění
lokálních obchodů a služeb, to
vše obklopené zelení. Aktuální
vedení radnice je větším příslibem, že by se tímto směrem mohlo konečně něco podniknout. Přejme si tak, abychom se zase za
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rok setkali na tomto místě, ale to
vypadlo už přeci jen o trochu jinak.



JUDr. Michal Závodský
Foto: Bohumír Němčík
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Provoz Infocentra městské části Brno-střed na Zelném trhu
byl ukončen, všechny služby zůstanou zachovány
Rada městské části Brno-střed
schválila změnu organizačního
řádu Úřadu městské části
Brno-střed. Došlo tak – na
základě ekonomické analýzy
finanční náročnosti provozu –
k ukončení činnosti infocentra
na Zelném trhu 14, a to k datu
31. ledna. Veškeré zde poskytované služby budou Brňanům
a turistům dostupné minimálně v nezměněném rozsahu
i nadále.
Z nabídky Infocentra městské
části Brno-střed byl nejvíce
využíván veřejný internet, ten je
však souběžně provozován také

ve vedlejším prostoru v přízemí
téže budovy, kde zůstává. Zdvojnásobí se také počet počítačů
určených k bezplatnému využití
ve vstupním foyer radnice na
Dominikánské 2. V centru Brna
by navíc mělo postupně pokračovat pokrývání bezplatným
Wi-Fi připojením.
Agendy kontaktního místa
Czech Pointu, ale i ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou
(vidimace) a ověřování pravosti
podpisu (legalizace) jsou
v plném rozsahu přesouvány přímo do hlavní budovy úřadu na
Dominikánské 2, kde se dá předpokládat i jejich větší využití. Na

stejné místo by se měl přestěhovat i Family Point, tedy místo,
kde si mohou rodiče odpočinout
a postarat se o malé děti a získat
informace pro podporu rodiny.
Vyhrazený prostor bude zpočátku fungovat jako dětský koutek,
o případné certifikaci na standardní Family Point se bude jednat.
V provozu zůstává také bezplatná info linka radnice 800 100 862.
Ta slouží především k poskytování informací občanům ohledně
řešení životních situací a k hlášení krizových situací, k oznámení různých negativních jevů,
jako je znečišťování ulic, hluk

nebo nepovolené zábory veřejných prostranství.
Informace pro turisty poskytuje
Informační centrum pod krokodýlem, které provozuje Turistické
informační centrum města Brna,
tedy organizace přímo k tomuto
účelu zřízená, na Radnické 8. Na
stejné ulici navíc funguje Turistické informační centrum Jižní
Morava (Radnická 2).
Zrekonstruované prostory infocentra budou součástí nově zřizované městské tržnice, která
má v objektu bývalého Domu
potravin vzniknout.


Roman Burián

Příběhy brněnských strážníků pomůžou v rizikových situacích
Mezi situace, které seniory
a nejen je nejčastěji trápí, patří
například kriminalita na nich
páchaná, bezpečnost na ulicích, ale třeba i sousedské spory a samota. Jak na ně vyzrát,
poradí brožura s názvem Nenechte se zaskočit.
Na rozdíl od jiných příruček, které
byly již v minulosti pro naše nejstarší občany vydány, se publikace Nenechte se zaskočit: Průvodce seniora rizikovou situací
liší svou příběhovostí. Nabízí přehled praktických informací, jako
jsou důležitá telefonní čísla, kam
se vydat za společností, jak bydlet bezpečně, jak předejít násilí
a kde se v lidech násilí vlastně
bere. Čtenář se v brožuře dozví,
u koho může hledat pomoc, když
se v některé z krizových situací
ocitne. Publikace dále varuje
před tak zvanými situacemi ze
života, kdy obchodníci často
nabízejí své služby po telefonu,
mezi něž patří půjčky. Protože
jsou tyto telefonáty většinou dost
drahé, čtenáři se dozvědí něco
o struktuře čísel a druzích předvoleb, podle nichž lze už poznat,
zda se jedná o telefonát zdarma
nebo naopak placený. Dalším
nebezpečím, které na seniory
často číhá, jsou předváděcí akce.
Nákupy zboží s tím spojené
nesou s sebou častá rizika.

Všechny tyto užitečné informace
jsou v brožuře protkány příběhy
brněnských strážníků, které se
skutečně staly. Hlavní postavou,
která čtenáře celou brožurou provede, je strážník Leopold. Za ním
se ve skutečnosti skrývá strážník
Městské policie Brno Luboslav
Fiala, který je autorem textů. Příběhy by měly čtenáře zaujmout
a pomoci jim lépe pochopit práci
strážníků.
Brožur bylo vytištěno 8 500 kusů
a jsou volně k rozebrání v domech
s pečovatelskou službou v Brněstřed, v sídle městské policie,
v městské organizaci Svazu
důchodců České republiky a na
radnici Brno-střed na Dominikánské 2.
Publikaci vydala radnice městské
části Brno-střed jako součást projektu Bezpečný střed, který vznikl
v úzké spolupráci s preventivně
informačním oddělením Městské
policie Brno. Toto oddělení připravuje celoroční studium Senior
akademie. Součástí projektu byla
i série přednášek na bezpečnostní témata. Projekt Bezpečný střed
je realizován v rámci Městského
programu prevence kriminality
v Brně ve spolupráci s Koordinačním centrem prevence.



Martina Žídková
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Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2015
Městská část Brno-střed počítá
na rok 2015 s celkovými příjmy
ve výši 359 milionů korun,
výdaje jsou plánovány ve výši
495 milionů korun. Rozdíl, jenž
činí 136 milionů korun, představuje zůstatek finančních
prostředků z minulých let, který
je zapojován do rozpočtu 2015.
Rozpočet je rámcově finančním
plánem, jímž se městská část řídí
a jehož návrh schvaluje zastupitelstvo městské části. Závazným
je pro něj zákon č. 250/2000 Sb.
a rozpočtová skladba, která třídí
příjmy a výdaje podle druhu
a odvětví (např. bydlení, školství,
kultura a sport nebo sociální služby). Příprava rozpočtu pro následující kalendářní rok trvá zhruba
půl roku. Rozpočet pro rok 2015
se začal připravovat již v červnu
minulého roku. Po podzimních
komunálních volbách bylo zvoleno
nové zastupitelstvo městské části,
které rozpočet schválilo na svém
druhém zasedání v prosinci loňského roku. Ke schválení rozpočtu
se zastupitelstvo uchýlilo, aby se
vyhnulo krajnímu řešení, rozpočtovému provizoriu. Lze předpokládat, že v průběhu roku může dojít
v rozpočtu ke změnám a přesunům různých položek, a to formou
tzv. rozpočtových opatření.

Rozpočet naší městské části je
součástí rozpočtu statutárního
města Brna, které část svých
daňových příjmů postupuje do
rozpočtů městských částí podle
následujících pěti kritérií: počet
obyvatel, počet žáků MŠ a ZŠ,
délka místních komunikací, plocha veřejné zeleně a výměra MČ.
Pro rok 2015 byla pro naši městskou část schválena dotace ve
výši 175 mil.Kč. Tato částka představuje nejvýznamnější zdroj
našich příjmů. Dalším důležitým
zdrojem je použití zisku bytového
hospodářství (70 mil. Kč), který je
zapojován na rekonstrukce bytových domů.Vlastní daňové příjmy
jsou očekávány v částce 57 mil.Kč
a jsou tvořeny především místními
poplatky, které vybíráme ve výši
stanovené vyhláškou města.
Městská část tak inkasuje příjem
z poplatku za užívání veřejného
prostranství (29 mil. Kč), ze vstupného (4,5 mil. Kč), z ubytovací
kapacity (3,4 mil. Kč), ze psů (1,3
mil. Kč) a za rekreační pobyt (1,2
mil. Kč). Příjmem rozpočtu jsou
rovněž správní poplatky ve výši 4
mil.Kč (např. za vydávání stavebních povolení). Poslední skupinu
příjmů tvoří nedaňové příjmy
(13 mil. Kč), kde jsou zahrnuty
především příjmy z pronájmů.
Z celkových výdajů ve výši

495 mil. Kč tvoří provozní výdaje
67 % (331 mil. Kč) a investiční
výdaje 33 % (164 mil. Kč).
Podle aktuálně schváleného rozpočtu mezi největší investiční
akce roku 2015 patří:
• Rekonstrukce bytových domů
ve správě MČ – 68 mil. Kč
• Rekonstrukce objektu Zelný trh
14 – 37 mil. Kč
• Vybudování MŠ při ZŠ Křídlovická – 23 mil. Kč
• Gymnastický sál ZŠ Bakalovo
nábřeží – 5 mil. Kč
• III. etapa rekonstrukce areálu
Kraví hora – 14 mil. Kč
• Rekonstrukce parku Björnsonův sad – 3 mil. Kč
Mezi největší oblasti provozních
výdajů patří:
• provozní příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím
(74 mil. Kč), přičemž naše městská část je zřizovatelem 11 ZŠ,
11 MŠ, 6 školních jídelen, dále
financuje provoz Kulturně vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“ a Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora.
• Údržba chodníků a místních
komunikací, na kterou je z rozpočtu plánována částka
51 mil. Kč
• Péče o veřejnou zeleň –
23 mil. Kč
• Provoz úřadu městské části ve

výši 122 mil. Kč. Do této částky
jsou zahrnuty mzdové výdaje na
zaměstnance, výdaje na správu
budov a další provozní výdaje.
Městská část dále hospodaří
s financemi své vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství, kde v roce 2015 plánujeme výnosy a náklady ve výši
326 mil. Kč. Tyto prostředky probíhají mimo rozpočet městské
části Brno-střed. Na straně výnosů je hlavní položkou vybrané
nájemné z bytových domů, které
v roce 2015 očekáváme ve výši
313 mil.Kč.Tyto prostředky musejí být podle Statutu města Brna
použity v bytové oblasti a jsou
vynakládány především na opravy bytových domů, které by v tomto roce měly činit 273 mil. Kč.
Výše uvedený náhled do oblasti
rozpočtu ukazuje, že převážná
většina našich příjmů je dána buď
rozhodnutím města Brna, případně je limitována platnou legislativou. Městská část má tedy velmi
omezené možnosti ovlivnit své
příjmy. Na druhou stranu velká
část provozních výdajů je dána
nutností zabezpečit povinnosti
vyplývající z platných zákonů a ze
Statutu města Brna.

Ing. Tomáš Matejov,
vedoucí odboru ekonomického
ÚMČ Brno-střed

Provozovny loterií a her musejí být Výstavba bytového domu změní
od ledna dopoledne uzavřené
podmínky parkování
Otevírací dobu provozoven,
v nichž jsou loterie a jiné
podobné hry, stanoví od ledna
obecně závazná vyhláška. Ta
nařizuje, že tyto provozovny
musejí být v pracovní dny od 7
do 14 hodin uzavřené.
Od 1. ledna 2015 nabyla účinnost
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2014,
kterou se mění obecně závazná
vyhláška č.1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných
her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, ve
znění obecně závazné vyhlášky
statutárního
města
Brna
č. 9/2014, která mimo dalších
změn upravuje i provozní dobu

provozoven, a to následovně.
Otevírací dobu provozoven loterií
a jiných podobných her nebo
oddělených částí provozoven
(popř. samostatných místností),
v nichž jsou loterie a jiné podobné
hry provozovány, si provozovatelé
těchto zařízení na území statutárního města Brna stanoví v tomto časovém rozmezí: V pracovních dnech v době od 0.00 do 7.00
a od 14.00 do 24.00. V době od
7.00 do 14.00 musejí být v pracovních dnech tyto provozovny
nebo oddělené části provozoven
(popř. samostatné místnosti),
v nichž jsou loterie nebo jiné
podobné hry provozovány, uzavřené.

(mar)
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V souvislosti se stavbou bytového domu v proluce mezi ulicemi Kopečná a Jircháře došlo
ke změnám v parkování. Na
základě rozhodnutí ÚMČ Brno-střed a po dohodě s investorem bude během stavebních
prací zpřístupněno přes 10 parkovacích míst, jejich umístění
se může měnit podle průběhu
stavby.
Výstavba bytového domu v proluce
mezi ulicemi Kopečná a Jircháře
byla zahájena v prosinci loňského
roku. Novostavba se architektonicky podobá domu postavenému v roce 2011 na protilehlém nároží ulic Kopečná / Vodní.
Součástí akce jsou přeložky inže-

nýrských sítí, které vedou napříč
staveništěm, tedy pod budoucím
objektem, a musejí být přeloženy
do ulice Jircháře. BVK, a.s., jako
provozovatel městské kanalizace,
určil, že v souvislosti s přeložkou
kanalizace bude provedena též
kompletní výměna kanalizačního
potrubí (i s přípojkami) do stávajících bytových domů v ulici Jircháře,
a to v úseku č. or. 3 až 17. Práce
na přeložkách budou zahájeny
v lednu 2015 v místě stávajícího
trávníku mezi ulicemi Kopečná
a Jircháře. Tento prostor bude
následně nově upraven – budou
provedeny nové sadové úpravy
včetně výsadby a dále vznikne
nový spojovací chodník mezi oběma ulicemi.
 (rob)

Informace z radnice

Obchodníci nabízejí nevýhodné kominické služby
V poslední době se v městské
části Brno-střed objevili podomní obchodníci, kteří nabízejí nájemníkům smlouvy na
provádění kominických služeb. V několika ohledech jsou
však pro nájemníky nevýhodné.
Smlouvy, které obchodníci nabízejí, jsou s dobou platnosti pět let
s automatickým prodloužením,
ustanovují platbu ročních poplatků předem, slibují společnosti
paušální odměnu bez ohledu na
skutečně vykonané činnosti nebo

například stanovují pokutu za
vypovězení smlouvy. K těmto
nevýhodám lze také přičíst to, že
smlouvy jsou uzavírány společností, která sama kominické služby nemá oprávnění poskytovat,
ale pouze je zprostředkovává, případně má živnost na základě tzv.
odpovědné osoby.
Povinnost čištění a kontroly spalinových cest, jejichž náležitosti
a frekvenci upravuje nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Městská část
Brno-střed ve spravovaných
obecních domech toto čištění
a kontroly spalinových cest pro-

vádí z úrovně pronajímatele. Jednak je tím zajištěn bezpečný provoz komínů ve všech bytech,
zároveň je zde vzhledem k jejich
počtu dosaženo výhodnější ceny.
Uzavření jakékoliv další smlouvy
je tedy pro nájemce nevýhodné
a zejména nadbytečné.
Pokud nájemník již nevýhodnou
smlouvu uzavřel, je možné v případě podomního prodeje od
smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů
od jejího podpisu.

Bc. Marie Pešáková,
ředitelka Správy nemovitostí
MČ Brno-střed

Prodej ovoce
a zeleniny bude na
Moravském náměstí
Z důvodu zpoždění rekonstrukce
Zelného trhu bude přesunutý prodej
ovoce a zeleniny probíhat i nadále
v parku na Moravském nám. od
1.února do 31. května. Radnice MČ
Brno-střed předpokládá stejný rozsah tržiště jako v loňském roce,
k dispozici je tedy až 120 prodejních
míst. Zachována zůstane i provozní
doba, a to ve všední dny 7.00–18.00
hod., v sobotu 7.00–12.00 hod.
Správce parku si vyhrazuje právo
v odůvodněných případech omezit
dobu prodeje, např. při konání kulturních akcí, volebních mítinků
apod.
 (rob)

Naše školy

Učitelé z Hroznové se vydají na vzdělávací kurzy do Anglie

tele cizích jazyků je důležitý kontakt se zahraničím, měli by mít
přehled o reáliích a zlepšovat si
své komunikační schopnosti.
V minulém roce jsme úspěšně
zažádali o grant na projekt v rámci
programu Evropské unie Erasmus+ Comenius – KA1 mobilita
jednotlivců v oblasti vzdělávání.
Cílem projektu Vzdělání pro život
je vytvoření a realizace evropského plánu rozvoje školy zaměřeného na průběžné zlepšování
jazykových kompetencí vyučujících anglického jazyka a motivaci
k celoživotnímu učení.
Naše základní škola Hroznová
si zakládá na kvalitní výuce
cizích jazyků. Již mnoho let
vyučujeme angličtinu od 1. ročníku a němčinu od 6. ročníku.
Nad rámec běžné výuky nabízíme žákům další možnosti jak

jazyky rozvíjet (mezinárodní
anglická zkouška YLE, kroužek
English Club, anglická knihovna,
každoroční výjezdy do zahraničí
nebo nově kroužek francouzštiny). Považujeme za nezbytné, aby
se pedagogové průběžně vzdělávali ve svých oborech. Pro uči-

V tomto roce vyšleme tři pedagogy
na metodické kurzy do Velké Británie. Zde budou rozvíjet své
výukové metody a techniky, zjistí
nové trendy ve výuce, zdokonalí
své jazykové schopnosti, podělí se
s kolegy ze zahraničí o zkušenosti
a prodiskutují případné výukové
problémy. Očekáváme, že získané
zkušenosti pozitivně ovlivní jejich
výuku a další profesní rozvoj. Učitelé si díky kurzům aktualizují znalost reálií, výuku samotnou a vlastní jazykové dovednosti.

Mgr. Luděk Balcařík
zástupce ředitele pro II. stupeň

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

Den otevřených dveří na Osmecu doplnilo taneční vystoupení
Zájemci o školní docházku na
základní škole nám. 28. října si
se svými rodiči prohlédli prostory školy, seznámili se s žáky
školního parlamentu a užili si
i kulturní a zábavný program,
který pro ně učitelé se svými
žáky připravili.
Ve čtvrtek 8. ledna jsme otevřeli
naši školu pro rodiče, přátele
i širokou veřejnost. Každý host si
mohl vybrat z nabídky pestrého
programu. Rodiče žáků na prvním
stupni navštívili výuku a společně
s učiteli si poseděli u kávy. Ocenili
nejen krásně upravené třídy,
ale také zajímavé aktivity v hodi-

nách. Děti z přípravného ročníku
přesvědčily rodiče, že chtějí
jít k zápisu právě do naší školy.
Na druhém stupni každou návštěvu doprovázeli žáci ze školního
parlamentu, kteří provedli
hosty podle jejich přání po celé
škole. Taneční vystoupení, výstava obrázků a fotografií, dramatická výchova, odborné učebny,
možnost vzdělávání v Kurzu pro
získání základního vzdělání,
nabídka zájmových kroužků přímo ve škole, to všechno hosté
velice ocenili. Dveře naší školy se
otevřou podruhé při Velikonočním
tvoření pro rodiče, děti a přátele
školy.
 Mgr. Jana Šťastná

Žáci základních škol porovnají své jazykové znalosti v English Star
ná pro žáky 1., 2. a 3. ročníků
základních škol.

Základní škola Bakalovo nábřeží vyhlašuje čtvrtý ročník

soutěže v anglickém jazyce
s názvem English Star. Je urče-

Soutěž je rozdělena do tří kategorií podle ročníků: 1. kategorie
– 1. ročníky, 2. kategorie – 2. ročníky a 3. kategorie – 3. ročníky.
Soutěž se bude konat dne
10. března v prostorách základní
školy Bakalovo nábřeží 8 od 8.00
do 12.00 hod. Školy mohou vyslat
dva soutěžící do každé kategorie.
Děti mohou být přihlášeny prostřednictvím rodičů, pokud škola
neprojeví o soutěž zájem. Pro
plnou objektivitu hodnocení soutěžících se v porotě objeví asistenti Pedagogické fakulty MU,

rodilí mluvčí i pracovníci Britské
rady. „Jsme velmi rádi rostoucí
oblibě soutěže, pozitivním ohlasům na ni a hlavně za skoro sto
přihlášených soutěžících v loňském ročníku,“ řekla k soutěži její
organizátorka Mgr. Jindra Rosenkrancová. Přihlášky je možné
zasílat nejpozději do 28. února
na e-mail:
rosenkrancova@bakalka.cz.
Každý soutěžící obdrží diplom,
výherci získají drobné ceny.
Více informací o soutěži na
www.bakalka.cz v oddělení
aktualit.


(mar)

Názory vedení radnice

Pro cyklisty ve městě
Jedním z prvních velkých
úkolů nové koalice je zprůjezdnění historického centra pro
cyklisty, bike
sharing a další rozšiřování
cyklostezek a cyklopruhů.
Rada městské části Brno-střed
12. ledna souhlasila se zprůjezdněním historického centra cyklistům. Ve spolupráci s Magistrátem
města Brna a s podporou náměst-

ka primátora pro dopravu Richarda Mrázka (ANO 2011) probíhají
koordinační jednání s městskou
společností Bkom. Cílem je úprava dopravního značení umožňující vjezd kol do centra a také zřízení odstavných míst. Pilotním
projektem by měl být parkovací
dům pro kola v blízkosti budovy
hlavního vlakového nádraží.
Před dokončením rekonstrukce
ulice Milady Horákové bude její
projekt upraven, bude zřízen
cyklopruh z ul. Francouzské k ul.
Černopolní. Chystá se propojení
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cyklotrasy parkem Koliště a tř.
Kpt.Jaroše s plánovanou stezkou
podél Ponávky do Mokré Hory.
Úpravy zaznamená také Svitavská cyklostezka, na níž budou zřízeny přechody přes Cejl a Křenovou a podjezd pod Hladíkovou.
Právě překonání čtyřproudé ulice
Hladíkovy je pro cyklisty v současnosti nejobtížnější.
Nejdůležitějším úkolem pro rozvoj
cyklistiky zejména v centru bude
vzájemně se vychovat k toleranci
mezi cyklisty a chodci. Od cyklistů
se očekává opatrná a pomalá jíz-

da, vysoká ohleduplnost. Cyklopruhy pak vyžadují toleranci mezi
bicykly a auty. Řidičům automobilů snad pomůže udržovat nízký
adrenalin fakt, že každý cyklista
(namísto auta) znamená o šest
metrů kratší zácpu a jedno parkovací místo v centru navíc.



Ing. arch. Petr Bořecký,
uvolněný člen Zastupitelstva
MČ Brno-střed pro výstavbu
a územní rozvoj (ANO 2011)

Názory zastupitelů

Brno-střed čeká v roce 2015 mnoho nového
Volby zamíchaly
složením radnice
největší městské
části, ale změna
v
politickém
uspořádání nemusí nutně znamenat stopku
pro řadu projektů, které připravilo
předchozí vedení. Tak doufejme,
že nebude. V letošním roce by se
mělo Brno a jeho centrum dočkat
dokončení rekonstrukce Zelného
trhu a návratu oblíbeného tržiště.
A v jeho sousedství pak otevření
opraveného bývalého Domu
potravin, ve kterém své zázemí
nalezne na tuzemské poměry
jedinečná krytá městská tržnice
s nabídkou regionálních produktů a toho nejlepšího, co jižní
Morava nabízí. Vše pod jednou
střechou, v centru města a celoročně. Městskou tržnicí Brno se
naše město zařadí po bok evrop-

ských metropolí, jako jsou španělská Barcelona, maďarská
Budapešť či irský Cork, která jsou
svými tržnicemi proslulá. Projekt
i finance jsou taktéž připraveny
pro obnovu funkcionalistické
zastávky na Obilním trhu. Doufejme, že se tedy opravené čekárny,
či Tramcafé, tedy čekárny
s kavárnou, již na jaře dočkáme.
Do svého závěru se blíží také loni
zahájená rekonstrukce Björnsonova sadu u Polikliniky Zahradníkova. Nové cesty, dětská hřiště
či posezení pro seniory by měly
přispět k celkovému oživení parku. Jen kousek dál, na Konečného náměstí, má tamní parčík
rekonstrukci už za sebou, na jaře
jen zbývá provést zatravnění.
Architektonickým prvkem uprostřed parku si připomínáme
odkaz významného architekta
Františka Pawlu, jehož rukopis
nesou desítky secesních domů

v blízkém okolí. Významným krokem k navýšení kapacity pro přijímání dětí do mateřských škol
je projekt modulární mateřské
školy na ulici Křídlovická. V závěru minulého roku se na její
výstavbu podařilo získat finanční
prostředky z města, takže i pokud
svým dílem nepřispěje stát, lze
ji z úrovně městské části v průběhu tohoto roku postavit. Ideálně tak, aby již v září přivítala
zhruba sto dětí. Také dům na Bratislavské 40 je připraven přijmout
své další obyvatele. V minulém
roce jsem se dohodl s Armádou
spásy na vzájemné spolupráci,
která by měla zajistit bydlení
a pokud možno i práci jejím
klientům, tedy lidem bez domova. Mnoho z nich má o podanou
ruku zájem. Začlenění zpět do
života bude šancí pro ně samotné, ale bude také výhodné pro
městskou část. Proti těm, kteří

o pomoc nestojí a dobrovolně volí
pobyt s krabicí vína a psem po
boku na lavičkách na nám. Svobody či u nádraží, musí zase
zakročit městská policie. „Ozdobou“ centra Brna být prostě
nemohou. Věřím také, že další
stovky nájemníků městských
domů se i letos dočkají prodeje
domu. Privatizace bytového fondu v Brně by měla pokračovat,
třeba i podle aktualizovaných
pravidel, jak nové vedení města
naznačuje. Ponechá-li si město
jen nutnou část domů pro bydlení
seniorů či mladých rodin, je to
správné řešení.



Mgr. Libor Šťástka,
zastupitel města
a MČ Brno-střed (ODS)

Informujeme

Zakladatel elektronové mikroskopie Armin Delong oslavil 90 let
Brněnský vědec a profesor
Armin Delong oslavil na konci
ledna své devadesáté narozeniny. I ve svém úctyhodném
věku neustále pracuje na
nových typech elektronových
mikroskopů, určených zejména
pro bádání v oblasti biologie
a živé tkáně, které překonávají
současnou světovou úroveň.
Armin Delong patří mezi nejvýznamnější české vědce a světově
uznávané fyziky. Je spoluzakladatel elektronové mikroskopie
v tehdejším Československu.
Delongova záliba v elektronice
začala už na základní škole. Ve
třetí třídě totiž dostal od otce elektronickou stavebnici. Z ní dokázal
velmi brzy poskládat zvonek,
mikrofon nebo telefon. Během
studia gymnázia v Hranicích na
Moravě ve válečných letech
1938–1944 uměl sestrojit zakázaná rádia a vysílačky. V té době
se o mikroskopy ještě nezajímal.
S těmi se seznámil až při poválečném studiu na dnešním Vysokém učení technickém v Brně.

Zde měl možnost se podílet na
prototypu elektronového mikroskopu. Již v padesátých letech se
svou skupinou spolupracovníků
vyvinul jeden ze stěžejních mikroskopů – stolní transmisní elektronový mikroskop. Jednalo se
o mimořádný počin, protože ho
o pár let později začala vyrábět
společnost Tesla. Koncem padesátých let v Brně vznikl Ústav
přístrojové techniky ČSAV,
Delong se brzy stal jeho ředitelem. Ve funkci vydržel 30 let
a nadále zde vznikaly prototypy
elektronových mikroskopů. Dosáhl vědecké hodnosti akademika
a místopředsedy Československé
akademie věd. Celý život zkoumal
a vyvíjel elektronově optické přístroje. Velkou část svého úsilí
věnoval studiu nízkovoltových
elektronově optických soustav.
V tomto oboru se zaměřil na problematiku prozařovací elektronové
mikroskopie, kterou považuje za
nejušlechtilejší kategorii mikroskopie. Druhou závažnou oblastí,
které se věnoval, jsou elektronové
autoemisní zdroje.

Velký úspěch pro Delonga znamenala světová výstava Expo
1958. Nový český elektronový
mikroskop, který byl tak malý, že
bylo možné ho postavit na stůl,
zde vyhrál hlavní cenu. V té době
už mikroskop vyráběla Tesla.
Později se Delong začal zajímat
o nové typy elektronových mikroskopů, vhodných zejména pro
biologické a lékařské účely a tento
zájem mu vydržel až dodnes.

Pomocí vylepšeného mikroskopu
by bylo možné vidět i atomy.
Ve svém krásném věku stále pracuje v soukromé laboratoři, kterou
založili jeho žáci a pojmenovali
jeho jménem Delong Instruments
v Brně. Delong se stal historicky
prvním laureátem ceny „Česká
hlava“ a v loňském roce získal
ocenění Osobnost Jihomoravského kraje.
 Martina Žídková
Foto: Ján Hladík
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Informujeme

Funkcionalistická vila Stiassni láká odborníky i veřejnost

Jedna z dalších brněnských
funkcionalistických staveb
v Brně je od konce minulého
roku otevřená pro veřejnost.
Vila Stiassni se po rozsáhlé
rekonstrukci stala dalším zajímavým turistickým bodem
v Brně.
Komplexní obnova vily, známé
také pod názvem „vládní vila“ trvala tři roky. Významné dílo meziválečné moderní architektury se
tak stalo sídlem Metodického
centra moderní architektury
v Brně. To umožní odborníkům,
studentům i dalším zájemcům
hlouběji poznávat architekturu
20. století a pečovat o ni.
V pracovních dnech areál slouží
studijním a badatelským účelům,
přístupná je pouze knihovna
a depozitáře. Zájemci se do vily
Stiassni mohou přijít podívat vždy
od pátku do neděle, kdy ve vile
probíhají komentované prohlídky.
Vilu navrhl pro židovského textilního průmyslníka Alfreda Stiassni
a jeho rodinu architekt Ernst
Wiesner, jedna z nejvýznamnějších osobností generace zakladatelů brněnské moderní architektury. Stavba začala v roce 1927
a dokončena byla o dva roky později.
Přestože známější funkcionalistická stavba vila Tugendhat se stává pro mnoho turistů v Brně žádaným cílem, odborníci poukazují
také na výjimečnost obnovené vily
Stiassni.
„Když architekt Ernst Wiesner
končil v roce 1913 svoje studia na
Mistrovské škole architektury
Akademie výtvarných umění ve
Vídni, dostal od svého profesora

Friedricha Ohmanna výstupní
vysvědčení, ve kterém stojí, že
absolvent má smysl pro plynulé
začlenění stavby do okolní
zástavby, a proto je možno co nejvřeleji doporučit ho jako spolupracovníka. Svůj vytříbený smysl pro
zakomponování objektu do okolí
prokázal Wiesner i v začlenění
vily Stiassni do tříhektarového
pozemku zahrady, z jehož svažitosti udělal přednost, když pomocí
robustní haklíkové zdi vytvořil
chráněné vstupní nádvoří a pro
rozmanitost způsobu života rodiny propojil přízemní obytné místnosti vily s prostorem zahrady
pomocí otevřené lodžie a obytných přírodních teras,“ poukázala
na výjimečnost stavby architektka
Národního památkového ústavu
Vlasta Loutocká. A dodává: „Za
povšimnutí také stojí dokonalá
organizace provozu ve vile, kdy
architekt služební část od obytné
části rodiny pečlivě oddělil, zároveň ji ale důmyslně propojil tak,
že se provozy vzájemně neruší,
ale logicky fungují.“
Na rozsáhlé zahradě se také
nachází vstupní domek, kde bydlel řidič, domek zahradníka,
bazén a tenisový kurt.

Poválečný osud vily
V roce 1938 uprchla rodina Stiassni do USA a dům zabavilo gestapo. Během války byla vila využívána např. jako důstojnické
kasino, v květnu 1945 ji navštívil
prezident Edvard Beneš a od té
doby je mezi veřejností známá
jako „vládní“. Po válce vila přešla
do majetku státu a byla využívána
jako noblesní ubytovací zařízení
pro prezidenty a vládní delegace.
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Do majetku Národního památkového ústavu přešla v roce 2009
již se záměrem zřídit zde metodické centrum pro výzkum
a dokumentaci moderní architektury.
Vila a celý areál prošly za dobu
své existence několika rekonstrukcemi, z nichž nejzásadnější
proběhla v osmdesátých letech
20. století a jejímž zadáním bylo
přizpůsobit objekt i areál pro pro-

minentní pobyt významných hostů. V této době také přibyl ubytovací objekt, který je dnes přestavěn na objekt pro vzdělávání.
I současná etapa obnovy přinesla
areálu nový objekt – moderní
budovu s plně vybaveným přednáškovým sálem, který již Metodické centrum moderní architektury v Brně využilo k pořádání své
první odborné konference
s názvem Obnova vily Stiassni.
„Obnova památky si kladla za cíl
navrátit areálu vzhled z doby, kdy
jej obývala rodina Stiassni, záměr

architekta Ernsta Wiesnera byl
tedy pro rekonstrukci vily určující.
Proto bylo potřeba vypořádat se
například i s problémem zasklení
původně otevřené lodžie směřující z obytného prostoru do zahrady. Rekonstrukce v roce 1961 totiž
původně otevřenou lodžii uzavřela a přičlenila ji tak k pevné hmotě
domu. Vznikl nový obytný prostor,
velmi příjemný a frekventovaný,
který následným uživatelům vily
plně vyhovoval. Po dlouhých dis-

kusích během projekčních prací
bylo ale nakonec rozhodnuto toto
zasklení odstranit. Hlavním argumentem byl fakt, že stejně jako
světlá prosvětlená schodiště
a důmyslné kování na oknech je
i otevřená lodžie základním vzhledovým atributem Wiesnerových
děl,“ řekla Loutocká k nedávno
dokončené rekonstrukci.



Martina Žídková
Foto: Filip Šlapal

Informujeme

V brněnské zoo se těší z žirafího kluka a velbloudího samce

Dva roky a osm měsíců starý
velbloudí samec Dred dorazil
v prosinci do Zoo Brno z polské
Lodže. A krátce před Štědrým
dnem se čtyřletá žirafa Tabita
stala poprvé mámou.

Dred tak nahradil šestnáctiletého
samce Rómea, který byl v Brně
v deponaci a na začátku prosince
se vrátil do Zoo Vyškov. „Ve výběhu brněnských velbloudů dvouhrbých v současnosti najdou

návštěvníci tři samice a jedno
mládě – samici Bellu, která se
narodila v červnu loňského roku,“
uvedla mluvčí Zoo Brno Monika
Brindzáková. Nový samec je již
pohlavně dospělý a nemohl zůstat
v Polsku ve své skupině, kde se
narodil. „Kolem druhého roku
začíná většinou velbloudí skupina
mladého samce separovat, a proto jsme se s polskými kolegy
dohodli, že bude Dred vhodnou
náhradou za našeho Rómea,“
řekla Miroslava Friedman, kurátorka savců. Velblouda Dreda polští chovatelé naučili chodit na
ohlávce, je tedy velmi klidný, což
je dobré pro manipulaci se zvířaty
v případě veterinárního vyšetření,
transportů apod. Velbloudy dvouhrbé chová brněnská zoologická

zahrada od roku 1963 a od té
doby se je daří i odchovávat. Velmi
úspěšným samcem byl od roku
1997 do roku 2010 samec Abdul,
který zanechal třináct potomků.
Žirafa Tabita získala loni v květnu
v anketě titul NEJ žirafa Česka
a Slovenska. „Žirafy jsou březí
450–488 dnů, rodí vestoje a žirafí
mládě po porodu měří přibližně
165–175 centimetrů a váží kolem
60 kg. Malý samec zůstal první
měsíc s matkou odděleně od
ostatních zvířat. Pokud nenastanou žádné komplikace a nebude
velmi mrazivé počasí, návštěvníci
by ho mohli zahlédnout ve výběhu
Africké vesnice od konce měsíce
ledna,“ dodala Brindzáková.


(mar)

Ohlasy

Zklamaný volič
Vážení členové rady, politici z Žít
Brno, KDU-ČSL, Strany zelených
a ANO, chci vám za celou naši
rodinu napsat, že to, co jste provedli s miliony určenými na trávení
volného času dětí a mládeže
a výchově mladých sportovních
talentů, je trestuhodné. Měli byste
za to nést veškerou zodpovědnost. Opravit si svoje kanceláře
a schválit si platy vyšší, než umožňuje zákon, umíte, pro nás ale
neděláte nic. Volil jsem Hollana

Politik si přilepší, občan má smůlu
a do městského zastupitelstva
ANO. Místo toho naši městskou
část řídí skupina amatérů, kteří
navíc arogantně, poté, co se
dostali k moci, hledí pouze na své
prebendy. Měli jsme pocit, že
změna na naší radnici bude možná k lepšímu, ale to, co jste předvedli, nás utvrdilo v opaku. Asi
vážně prostě líp nebude. Těšíme
se už teď na nejbližší volby, vám
určitě hlas nedáme.

Ing. Karel Mládek

Nestačím se divit, jak se noví politici ve vedení městské části Brno-střed brzy stali horními deseti,
které absolutně nezajímá názor
obyčejných lidí. Peníze určené na
sport investovat do kanceláří radnice může schválit jen naprosto
nekompetentní politik. Na základě
čeho tak bylo rozhodnuto? Curling sleduji sice jen rekreačně, ale
byli jsme s dcerkou kdysi na
Moravském náměstí, kde ho radnice prezentovala a bylo to výbor-

né. Přišlo velké množství lidí
a myslím, že by tuto možnost
zábavy uvítalo. Je lepší dát peníze
do sportování dětí a mládeže než
na vlastní pohodlí. Bohužel si to
nemyslí nové vedení naší radnice.
Tak doufám, že si ty peníze pro
sebe alespoň užijete. Pozdrav Žít
Brno nepřipojuji.



Jiří Hanuš

Dopravní situace k řešení, tentokrát pro chodce
Denně se setkáváme v městě
Brně s dopravní situací, která se
stává neúnosnou. Děti, které
navštěvují ZŠ Husovu v budově
na Rašínově ulici, procházejí
denně ulicí Jakubskou z ulice
České ke škole. Tato ulička bývá
velmi často naplněná zásobovacími i osobními automobily, které
popojíždějí, couvají a vytvářejí
tak velmi nebezpečné situace
pro přicházející malé děti. Někteří mají při vykládání a nakládání
zapnutý motor. Procházející děti
jsou tak nuceny dýchat vysoké
koncentrace výfukových plynů.
Vzduch je někdy šedomodrý. Již

rok se snažíme s rodiči i panem
ředitelem o to, aby auta měla
povolený vjezd až po osmé hodině, kdy jsou děti již ve škole,
nebo naopak do sedmé hodiny.
Bohužel bezvýsledně. Vedoucí
dopravy ani neodpověděl na
některé naše návrhy. Možná, že
by nové vedení radnice mělo větší pochopení pro děti a mohlo
pro jejich bezpečnost něco udělat. To něco si představujeme
opatřit ulici Jakubskou zákazem
vjezdu do osmé hodiny a od dvanácté do čtvrté.
Další zabezpečení by bylo potřePokračování na straně 10
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Ohlasy

Dopravní situace k řešení, tentokrát pro chodce
Pokračování ze strany 9
ba udělat i pro školu v budově
na Husově, kde je rovněž velký
pohyb dětí. Mělo by tam být zřetelné a viditelné označení
POZOR, DĚTI! a přechod zebra
měl být ještě proložen a označen
i červenými pruhy (ty tam v minulosti byly), případně blikajícími
světýlky, aby byl dostatečně viditelný. Když projíždím menšími
městy, tak žasnu, jak se starají
o bezpečnost dětí v okolí škol.

A to je tam hustota dopravy mnohem nižší a přechody mnohem
užší. Přechody jsou výrazně
označené. Problikávají a v době
příchodu dětí do škol zde stojí
pracovník policie, který dohlíží
na bezpečnost dětí. Tady se
pořád jenom řeší parkování a na
ostatní potřeby, zejména chodců
se nemyslí. Auta stojí všude. Na
chodnících, v parku, zeleň se
zmenšuje, aby bylo více místa
pro stání automobilů, ale že by

lidé mohli jezdit MHD nebo také
chodit pěšky, to je pod jejich úroveň. Lékaři jen konstatují, že lidé
v současné době trpí chorobami
pohybového aparátu zhruba o 20
let dříve než současní sedmdesátníci. Ti se více pohybovali
a neseděli v autech, aby se
dovezli před dveře svého domu
nebo pracoviště a přesedli z jedné židle na druhou. Možná, že
příčinou je i pravidelné zdražování MHD. Teď už přijde cena za

jízdu automobilem stejně jako
cena za měsíční jízdné v MHD.
V některých zemích, kde mají
prozíravé vedení, si zachovávají
nízkou cenu MHD, a dokonce se
tam jezdí zdarma. Protihodnotou
je čistější ovzduší, klid a pohoda
ve městě. Jsou však tací, kteří
potřebují ukazovat svoji ekonomickou úroveň a solventnost
značkou svého automobilu.


Věra Totušková

Kritika úprav veřejných prostranství
V poslední době došlo v naší
městské části k úpravě dvou
veřejných prostranství, a to Vaňkova nám. a Konečného náměstí. V obou případech sice došlo
před realizací k představení přestavby vizualizací a zadavatel se
tázal na názory veřejnosti na
navrhované úpravy. Přesto, jak
slýchám kolem sebe, výsledek
je nyní podrobován značné kri-

tice, se kterou i já souhlasím.
V prvním případě se nelíbí v celkem zdařilé úpravě náměstí
a v okolí podivný „sochařský
výtvor“ (spíše připomínající nějaký konstrukční prvek ze zbouraného paneláku) nazvaný Věž
architektů, umístěný do středu
kruhového objezdu. Snad má
tvarem připomínat funkcionalismus v lokalitě, obecné mínění

ovšem je, že náměstí hyzdí a lidé
se táží, čí to byl nápad, kdo to
vůbec schvaloval (ve vizualizaci
chybí). V případě nám. Konečného je kritika diskutabilnější.
Někteří tvrdí, že nový vzhled parku není v souladu (bije se) se
secesním charakterem obklopujících domů, a tím celý prostor
působí jakousi nevyvážeností.
Zkrátka se to k sobě nehodí.

Výše uvedené, v obou případech
jsou samozřejmě názory laické
veřejnosti, nicméně ona prostranství veřejnosti slouží (úpravu zaplatila) a bylo by dobré
osvětlit a možná i obhájit, jak
vše vzniklo a proč zrovna tak.



Jiří Kubíček

Neziskové organizace

Unie neslyšících zve na tlumočené přednášky a do své kavárny

Občanské sdružení Unie neslyšících Brno zajišťuje komplexní
služby pro osoby se sluchovým
postižením všech věkových
kategorií. V průběhu roku 2015
plánuje sdružení řadu aktivit.
Zájemce také zve do své Kavárny u Žambocha.
Cílem sdružení je celoživotně
vyrovnávat následky sluchového
postižení, pozvedávat psychické

a občanské sebevědomí neslyšících. „Prosazujeme pokrokové
způsoby poskytování sociálních,
poradenských a komunikačních
služeb, které vedou k nezávislému
životu. Důraz klademe na individuální přístup k uživateli a na
vytvoření takových podmínek, aby
směřovaly ke snižování komunikační bariéry,“ uvedla sociální pracovnice Bc. Renáta Sýkorová.
A dodala: „Snažíme se, aby všich-
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ni sluchově postižení byli sebevědomí a nezávislí lidé. Naším cílem
je i rozšiřování a propagace znakového jazyka mezi širokou veřejnost, protože čím více zdravých
lidí bude znát alespoň základy
znakového jazyka, tím budou mít
sluchově postižení, zvláště neslyšící snadnější komunikaci.
Unie neslyšících poskytuje jak tlumočnické služby, tak odborné
sociální poradenství.

pomoc při vyplňování formulářů,
přetlumočení tištěných textů ad.
Tlumočnické služby jsou poskytovány i na přednáškách, seminářích, kurzech, při setkáváních
pro rodiče s dětmi, při kulturních,
sportovních, pobytových a dalších akcích organizace. Unie
neslyšících také poskytuje on-line
tlumočení.

Tlumočnické služby

Je určeno osobám se sluchovým
postižením všech věkových kategorií. Je poskytováno ve třech
oblastech: 1. Oblast kompenzačních a komunikačních pomůcek,
2. Psychologické poradenství za
účasti tlumočníka znakového jazyka a 3. Orientace v sociálních systémech.V rámci první oblasti sdružení
provozuje
poradnu
a půjčovnu kompenzačních
a komunikačních pomůcek. PoradPokračování na straně 11

Terénní forma služby:
Tlumočnické služby jsou poskytovány například na úřadech, ve
zdravotnických zařízeních, při
pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních
a osobních záležitostech ad.
Ambulantní forma služby:
Při této formě služby, která je
poskytovaná v prostorách organizace, nabízí sdružení telefonické vyřízení osobních záležitostí,

Odborné sociální
poradenství

Neziskové organizace
Pokračování ze strany 10
na pro nedoslýchavé je zaměřena
především pro uživatele sluchadel.
V psychologickém poradenství
jsou zajišťovány odborné psychoterapeutické poradenské služby
pro neslyšící v rámci poradny
s názvem „Rodinné a individuální
poradenství“. V rámci orientace
v sociálních systémech je poskytováno odborné poradenství
v oblastech příspěvků na pomůcky, průkazů ZTP, pomoc při jednání
s úřady, při hledání zaměstnání,
studia, bydlení, ubytování apod.,
pomoc při vyplňování různých formulářů, sestavení různých podání,
pomoc při kontaktu se slyšícími
osobami, prosazování práv

a zájmů, možnost telefonického
vyřízení, zprostředkování kontaktů
na organizace, a další…)

Pozvánky na volný čas
Unie neslyšících Brno provozuje od roku 2013 Kavárnu
u Žambocha – Moravská kavárna neslyšících. „Cílem projektu
je kromě vytvoření příjemného
prostředí i vytvoření pracovních míst pro osoby se sluchovým postižením, jelikož mohou
mít často problémy uplatnit se
na trhu práce z důvodu komunikační bariéry. Možnosti
kavárny se nadále rozrůstají,
hostí výstavy, koncerty, přednášky. Nově byl do kavárny

pořízen speciální systém, díky
kterému se budou moci lidé se
zrakovým postižením samostatně orientovat v kavárenské
nabídce,“ uvedla Sýkorová.
V roce 2015 pořádá sdružení řadu
aktivit. Každý čtvrtek od 17.00
hodin se konají přednášky s nejrůznějšími tématy a vždy každé
pondělí od 17.00 hodin probíhá
přednáška s cestovatelskou
tematikou. Přednášky probíhají
v Kavárně u Žambocha na Palackého třídě 114, vchod z ulice Kollárova. Jsou promítány s titulky
a tlumočené do znakového jazyka. Dále jsou připraveny tvořivé
dílny – pro dospělé i pro děti. Plánuje se také pobytová akce na

Vysočině a sportovní turnaje ve
volejbale nebo bowlingu.
Unie neslyšících sídlí na Palackého tř. 114, vchod je však z ulice
Kollárova 9. Otevřeno je každý
všední den od 9.00 do 17.00
hodin (ve čtvrtek do 20.00 hodin
a v pátek do 15.00 hodin). Poradenství probíhá také formou chatu na www.neslysici.net nebo
www.pomuckyproneslysici.cz.
Kontakty na jednotlivé pracovníky
jsou na www.neslysici.net pod
záložkou
„kontakty“.
Tel.:
541 245 321, 725 605 216, e-mail:
unb@cmjn.cz.


(mar)

Cenap radí budoucím rodičům, zve je na přednášky a cvičení

V březnu to bude již 21 roků, co
v Brně působí Centrum naděje
a pomoci. Organizace, zaměřená na pomoc a řešení potíží
a problémů, které souvisejí
s těhotenstvím, mateřstvím,
rodičovstvím.
Centrum provozuje řadu poraden,
nabízí také lékařské služby. V centru se snaží také problémům předcházet, a to v rámci různých preventivních programů zaměřených
na podporu osobnosti, prevenci
kriminality, zlepšování nejen
tělesného zdraví, ale i vztahů i získání větší jistoty v péči o děti.
Od počátku své činnosti nabízí
centrum služby Poradny pro ženy
a dívky. Poradenství je zaměřeno
na problematiku těhotenství,
mateřství, rodičovství, možnosti
řešení situace s využitím čerpání
sociálních dávek. V rámci poradenství se často řeší partnerské
vztahy i mezigenerační problémy

a oblasti plánování rodičovství.
V poradně se řeší i otázky domácího násilí, zneužívání a závislosti
na drogách, alkoholu nebo i pocity
osamělosti klientů, kteří se ocitají
v krizi, včetně kontaktů na další
zařízení.
Přicházejí především ženy, které
se ocitly v obtížné životní situaci
v důsledku možného nebo již
potvrzeného těhotenství, případně ženy, které se staly oběťmi
šikany, domácího násilí, týrání,
zneužívání. Někdy přicházejí
i muži, někdy partnerské dvojice
s tím, že se ocitli v krizi ve vztazích
plynoucích z rodičovství. Obracejí
se na nás také lidé prožívající
ztrátu dítěte v těhotenství, tedy
s tzv. postabortivním syndromem.
V souladu se zákonem o sociálních službách byla Poradna pro
ženy a dívky zaregistrována jako
odborné sociální poradenství, což
tedy znamená, že služba poradny
je pro klienty poskytována zdar-

ma. Neméně významná oblast
činnosti Centra naděje a pomoci
je pomoc těm, kterým se nedaří
otěhotnět. S více než 80% úspěšností pomáháme bez umělého
oplodnění k dosažení tolik vytouženého těhotenství. Při práci
v rámci poradny při nechtěné
neplodnosti využíváme tzv. metodu NAPROHELP. Jedná se
o komplexní přístup léčby obou
partnerů s tím, že pro orientaci
v menstruačním cyklu se využívá
symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství.
Symptotermální metoda je velice
účinně a spolehlivě využívána
v rámci poradenství tzv. přirozeného plánování rodičovství. Na
základě znalostí, které sledováním příznaků v cyklu ženy je možné získat, se již snadno a spolehlivě určí plodné a neplodné dny
v cyklu. Metoda má vysokou spolehlivost, srovnatelnou se spolehlivostí hormonální antikoncepce,
ale samozřejmě bez vedlejších
zdravotních účinků.

Poradna pro zdraví
Řešení různých zdravotních potíží ve vztahu k reprodukční medicíně, bez registrace ve zdravotnickém zařízení, je nabízeno
v rámci tzv. poradny pro zdraví.
Do všech poraden je možné přijít
každý pracovní den v týdnu po
předchozím telefonickém objednání. Je možné také zaslat svůj
dotaz e-mailem nebo poštou.
E-mailové poradenství se též
nabízí k problematice kojení.

Veškeré poradenství probíhá individuálně, při zachování naprosté
diskrétnosti a mlčenlivosti pracovníků organizace.
Kromě poradenství je pořádána
celá škála kurzů, workshopů,
seminářů. A to jak pro zájemce,
tzv. uživatele, laiky, tak i pro odbornou veřejnost – především zdravotníky.
Velice oblíbený je workshop pro
maminky dospívajících dívek
s příznačným názvem „Když dcera dospívá“. Také nejen rodiče, ale
třeba i učitelky z mateřských škol,
projevují zájem o workshop
„Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit“. Pravidelně jsou pořádány kurzy symptotermální metody PPR,
ať již o sobotách nebo ve všední
dny. Setkání na téma „Odvaha žít
zdravě“ často zajímá mladé dívky, ale v roce 2014 byl na toto
téma uspořádaný velice úspěšný
seminář pro porodní asistentky.
Činnost Centra naděje a pomoci
je velice pestrá, za danou dobu
se na organizaci obrátilo již víc
než 26 tisíc klientů. Mnozí se na
centrum obracejí opakovaně. Tito
lidé vyjadřují velikou důvěru, se
kterou se svěřují se svými trápeními i nadějemi. Centrum naděje
a pomoci sídlí na Vodní 13. Dotazy
je možné poslat e-mailem na:
cenap@cenap.cz, je možné
zavolat na tel. číslo 543 254 891
nebo se dostavit osobně do centra. Více na www.cenap.cz
 MUDr. Ludmila Lázničková,
vedoucí Centra naděje a pomoci
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Neziskové organizace

Osobní asistent se stává klientovi partnerem a pomáhá mu

Osobní asistence je název pro
službu, která pomáhá seniorům, lidem upoutaným na invalidní vozík, lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, nebo
třeba těm, kteří jsou po mrtvici.
Asistenti také doprovázejí děti
s Downovým syndromem nebo
epilepsií.
Těm všem sociální služba osobní
asistence pomáhá zůstávat i přes
znevýhodnění ve svém domácím
prostředí.
Připravit jídlo, zajít si na záchod,
vyměnit inkontinenční plenu, večer
se osprchovat, zajít si na nákup –

je toho hodně, s čím jednašedesátiletý František potřebuje pomoci. Pan František je kvadruplegik,
usazený na vozíku s jen částečně
pohyblivýma rukama je od narození odkázaný na péči okolí. Po
smrti otce, který se o něj staral, stál
pan František na rozcestí – má se
pokusit žít sám, nebo odejít do zařízení? Přálo mu štěstí a zvítězila
první varianta. Ve svém bytě ubytoval nové spolubydlící, kteří mu
za snížený nájem ráno a večer
pomáhají s nutnými věcmi. Co ale
přes den, když jsou spolubydlící
v práci? Kromě štěstí stojí při panu
Františkovi i osobní asistent Marek

z organizace Hewer, která osobní
asistenci zajišťuje. A proto i díky
Markovi může pan František zůstat
v bytě, který důvěrně zná a kde
strávil většinu života. A stráví i jeho
zbytek, jak doufá.
Asistent Marek přichází za panem
Františkem od pondělí do čtvrtka
vždy kolem poledne, připraví mu
dovezený oběd, zajde nakoupit,
pomůže se vším, s čím je třeba.
Především ale s panem Františkem tráví čas, povídá si s ním,
poslouchá ho. Odchází zpravidla
kolem 16. hodiny, kdy se vrací
spolubydlící a pan František má
o společnost i péči postaráno.
Vztah asistenta Marka a pana
Františka není ale ohraničený jen
konkrétními dny a čtyřhodinovým
intervalem. Po společných osmi
letech doprovází Marek pana
Františka i na každoroční dovolenou nebo na chalupu.
Marek je jedním z mnoha vyškolených asistentů organizace
Hewer, z. s., která začala poskytovat asistenční služby již v roce
1997. Tehdy si služby jeho asis-

tentů objednalo jen sedm lidí.
Postupem času se ale zájem
o služby osobní asistence zvyšoval a vloni si služby asistentů
Heweru objednalo dokonce 885
lidí ze sedmi krajů České republiky. Z tohoto počtu se Hewer staral
o 81 lidí přímo z Brna a okolí, což
bylo o 20 více, než v roce předchozím.
Osobní asistence tedy není jen
„trochu jiná“ pečovatelská služba.
Zatímco pečovatelská služba většinou nabízí přesně vymezené
úkony poskytované od pondělí do
pátku, osobní asistent se na dobu,
kterou si se svým klientem domluví, stává jeho partnerem a často
doslova očima, ušima, rukama či
nohama klienta a pomáhá mu žít
jeho život tak kvalitně, jak to jen
jde. A to bez ohledu na denní či
noční dobu (kdykoliv během
24 hodin denně, 365 dnů v roce).
Více informací a kontakty na asistenty na tel.: 736 505 555 a na
www.osobniasistent.cz.


Jiří Boháček

Sport

Sílu, výbušnost a herní myšlení. To vše kombinuje vodní pólo
Vodní pólo je nejstarším kolektivním míčovým olympijským
sportem a v Brně má tradici od
r. 1920. Jako málo známý sport
má problém s náborem. Zájemci musejí mít základní plavecké
návyky.
V rámci SKP KPSP Kometa Brno
pracuje jediný oddíl vodního póla

v Brně. Za první republiky to byly
tři oddíly, v poválečném období
dva oddíly. Oddíl je součástí komplexního přístupu k plaveckým
sportům, které prosazuje Klub
plaveckých sportů Kometa. Je to
sport vyžadující plaveckou uvolněnost, sílu pro fyzický kontakt
a výbušnost při střelbě, jakož
i herní myšlení a disciplínu. V sou-
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časnosti ho hrají muži i ženy.
Kometa má zástupce ve všech
věkových mužských kategoriích,
kdy v žákovských kategoriích trénují i hrají dívky a hoši společně.
V této době pracujeme na vytvoření družstva žen. Vrchol výkonnostní pyramidy představuje tým
první ligy a hráči, zařazení do
reprezentace a do republikových

výběrů jednotlivých věkových
kategorií.
Po výpadku daném bojkotem Plaveckého stadionu před jeho přechodem do rukou města se
výkonnost obnovuje „odspodu“.
Mladší žactvo bylo loni suverénem soutěže, starší žáci zaujímají
místo v přední půli tabulky a letos
Pokračování na straně 13

Sport
Pokračování ze strany 12
byla obnoveno činnost staršího
dorostu. Jako málo známý a přitom fyzicky náročný sport má pólo
problémy s náborem. Předpokladem přijetí jsou základní plavecké návyky, které jsme schopni
zlepšit a zdokonalit.
Přijít mohou ročníky 2002–2004,
i starší, pokud jsou plavecky dobří. V rámci propagace pořádáme
různé akce, z nichž je nejvýznamnější Liga brněnských škol, zaměřená na školy, které mají větší
možnosti plavecké výuky. Takových je v Brně devět, soutěže,
určené pro čtvrté a páté třídy se
pravidelně účastní osm škol. Tento rok startujeme pilotní projekt,
který má s existencí póla sezná-

mit děti třetích tříd. Vítány jsou
všechny děti, které absolvovaly
nebo absolvují plavecké kurzy, ať
již pořádané Kometou, nebo jinými subjekty. V rámci náboru pořádáme letní příměstské tábory
určené pro děvčata a kluky ročníků 2003–2005. Konají se na
cvičných bazénech ZŠ Arménská
a ZŠ Jasanová, hlavním cílem je
zdokonalit plavecké dovednosti
dětí a trénink jim zpestřit míčem
ve vodě i na suchu – při fotbálku,
vybíjené a košíkové. Tábory proběhnou v týdnech 17.–21.
a 24.–28. srpna. Bližší informace
budou k dispozici na stránkách
KPSP Kometa Brno.


Ing. J. Beránek

Basketbal hrají děti od šesti let pod vedením zkušených trenérů

Sportovní akademie mládeže –
basketbalová škola (SAM) je
spolkem, působícím v oblasti
sportu v Brně od roku 2007.
Nabízí aktivní využití volného
času dětí, které mají rády
pohyb.
Zaměřuje se na výuku a rozvoj
basketbalu u dětí a mládeže na
zájmové a výkonnostní úrovni.
Děti od začátku učí týmové spolupráci s důrazem na pomoc
mladším. Cílem je naučit děti dobře basketbalovým základům,
talentované hráče rozvíjet dále
v ligových soutěžích. Méně talentovaným hráčům je umožněno
věnovat se basketbalu přes mládežnickou kategorii na úrovni
oblastních soutěží.
„Naším cílem je přivádět děti
k tomuto krásnému sportu, naučit
je dobře základním herním činnostem. Umožnit dětem, aby se
v SAM mohly na kvalitní úrovni

sportovně rozvíjet od nástupu do
základních škol až do svých 19
let,“ řekla předsedkyně SAM
Bc. Eva Vyroubalová.
V současnosti se v SAM učí hrát
basketbal cca 170 dětí ve věku od
6–19 let, zařazených podle věku
a zvládnutí svých basketbalových
dovedností do deseti družstev.
„Každoročně otvíráme v září basketbalovou přípravku pro chlapce
a dívky 1.–4. tříd ZŠ, přičemž smíšená družstva chlapců a dívek
u nás společně nastupují do soutěží v kategorii minižactva a dívky
od 12 let pak dále hrají v dívčích
družstvech spolupracujícího ženského klubu. V letošní hrací sezóně startujeme s šesti družstvy
v soutěžích oblastních přeborů
a se čtyřmi družstvy v celostátních
ligových soutěžích vyhlášených
Českou basketbalovou federací,“
dodala Vyroubalová.
V rámci relaxace a regenerace
absolvují jednou týdně plavání po

zápasové zátěži a mají též
k dispozici kompenzační a balanční cvičení.
„Kromě výše uvedených soutěží
pořádáme dva turnaje ročně (červen a prosinec), účastníme se na
národních finále v minižákovských kategoriích (květen), pořádáme letní basketbalový camp
i pro hráče jiných klubů (červenec), letní soustředění (srpen)
a v rámci přípravy na soutěže
následující sezóny se každé družstvo účastní jednoho turnaje
(srpen až září),“ představila aktivity předsedkyně.
O děti se stará dvanáct kvalifikovaných trenérů. Trenéři s vyšší trenérskou kvalifikací mají mnohaleté basketbalové zkušenosti jako
hráči. Vedle těchto trenérů pomáhají s činností také rodiče a rodinní příslušníci.
„V uplynulé sezóně jsme se stali
v kategorii hráčů 12–13 let přeborníky oblasti jižní Moravy a získali

stříbrné medaile na Národním finále ČR v kategorii starších minižáků.
Těmito výsledky si družstvo zajistilo
pro aktuální sezónu účast v lize
žáků, ve které si vedou velmi dobře
a pro druhou polovinu soutěže
postoupili do extraligy části soutěže. Naše nejmladší družstvo chlapců a dívek 10–11 let získalo druhé
místo na národním republikovém
finále, přičemž v předchozích třech
letech jsme byli v této kategorii
mistry ČR,“ dodala Vyroubalová.
Zájemci o basketbal se scházejí
na ZŠ nám. Svornosti v Brně-Žabovřeskách, kde trénují hlavně
děti od 6 do 14 let a mládež 15–16
let hrající oblastní soutěže jižní
Moravy. Žáci, kadeti a junioři svoji
přípravu a ligové soutěže hrají
v hale Sokola Brno I na Kounicově
ulici, dále v hale GML na Žižkově
ulici a v hale Morenda na Vídeňské ulici. Více na stránkách
www.sambsmbrno.cz.

(mar)
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Sport

Lekce současného tance rozvíjí spíše přirozený pohyb než techniku
Od začátku ledna je možné se
hlásit do kurzu současného
tance, který bude otevřen pod
SVČ Lužánky v Brně na Lidické
ulici. Hodiny budou probíhat
pravidelně každou středu od
února do 10. června.
Zájemci si mohou vybrat ze dvou
termínů, a to dopoledního
10–11.30 hod. či odpoledního
18–19.30 hod.
Současný tanec je taneční formou, která vznikala postupně
během dvacátého století z klasického a moderního tance. I když
současný tanec z klasického tance víceméně vychází, vyhraňuje
se vůči němu především tím, že
klade větší důraz na přirozený
projev a pohyb než na určitou
techniku. Současný tanec zkoumá anatomii těla více do hloubky
a snaží se využívat nabité poznatky k tomu, aby člověk používal
své tělo citlivěji v jeho přirozené
dokonalosti. Hodiny jsou otevřeny
zejména tanečním začáteční-

kům. Tím, že současný tanec
podrobněji rozebírá správné držení těla a způsoby pohybu, nabízí
začátečníkům jednodušší, přirozenější a rychlejší možnost
k pochopení všech principů, které
potřebují proto, aby své tělo roztančili. Kurz tedy není věkově ani
nijak jinak omezen. Setkávají se
zde lidé nejrůznějšího věku, zkušeností a možností.
Na hodinách se rozvíjí zejména
schopnost vědomě používat své
tělo pro pohyb a tanec. Pracuje
se zde s hlavními centry těla, osami, těžištěm, páteří a spirálou, a to
jak na zemi, tak i v prostoru pomocí jednoduchých pohybových
a tanečních motivů, krátkých choreografií a improvizací.
„Hodiny jsou klidnějšího ražení,
respektují tempo tanečních začátečníků. Nekladu důraz na technickou preciznost, ale spíše na
prožitek,“ řekla ke svým hodinám
lektorka, choreografka, tanečnice
a performerka Kateřina H. Hanzlíková. Pro její pohyb je charakte-

ristická plynulost a využití minimální energie k pohybu. „Celkově
mi v pojetí současného tance
nejde tak o hledání nových výrazových prostředků, jako o upřímnost, nadhled a humor. Ráda hledám způsoby, aby cesta k tanci
každého z účastníků byla obohacující a co nejpříjemnější,“ dodala
Hanzlíková.

Více informací o kurzu a i dalších
kurzech, které vede Kateřina
H. Hanzlíková, na stránkách
www.skacskac.wordpress.com
nebo na www.luzanky.cz, kde je
také možné se do kurzů současného tance přihlásit.


(mar) foto Saša Kirilov

Čínské bojové umění zlepší kondici a dodá potřebné endorfiny

Kung fu je sport pro zájemce
o bojová umění nebo pro ty,
kteří si chtějí dát pořádně do
těla.
„Kung fu je pro mě výzva. Výzva
najít hranice své komfortní zóny
a překročit je. Teď se znám maličko lépe a vím, že zvládnu mnohem víc, než bych od sebe kdy
čekala. Bolest ani strach už mě
neděsí tolik jako plýtvání časem

a stagnace místo zlepšování
fyzického i psychického stavu.
Není důležitý cíl, ale cesta, po
které jdeme a jak po ní jdeme,“
říká o kung fu nadšená žákyně
Hanka Michalíková a dodává, že
kung fu je pro ni jako droga a po
šesti měsících se stala závislou
na endorfinech.
Kung fu škola Brno funguje
samostatně od roku 2005. Hlavní
tréninkovou náplní je tradiční
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kung fu, styl Hungovy pěsti
(Hung Gar Kuen), který vychází
ze shaolinských klášterů v jižní
Číně. Styl Hung Gar Kuen se dříve po generace dědil z otce na
syna a sloužil především
k ochraně života a majetku. Od
roku 2008 se stala Kung fu škola
Brno oficiální školou velmistra
Lam Chun Singa z Hongkongu.
Kung fu škola Brno nabízí čtyřikrát týdně trénink v prostorách
Vyšší odborné školy zdravotnické na ulici Kounicova. „Vedoucí
školy Jiří Holáň se spolu s dalšími trenéry snaží na trénincích
předávat co nejvíce praktických
dovedností tak, aby se v případě
napadení uměli jeho žáci ubránit,“ vysvětlila PR manažerka
Anna Petrželková. Mimo pravidelné večerní tréninky pořádá
škola tematické tréninkové semináře, víkendová a týdenní soustředění, dále tematická promítání či přednášky, exhibiční
vystoupení. Kung fu škola Brno
má za sebou mnoho úspěchů jak
u nás, tak v zahraničí – aktuálním úspěchem je například zlatá

medaile na mistrovství světa
v bojových sportech. Na jaro
2015 je naplánována přednáška
uznávaného profesora Bělky.
Dětské tréninky probíhají pod
záštitou Střediska volného času
Lužánky každé pondělí od 16 do
17.30 hodin. Zde je však možné
se přihlásit pouze na začátku
školního roku, tzn. v září–říjnu,
z důvodu kapacity kroužku.
„Tréninky jsou pestré, učíme se
jednotlivé prvky kung fu, sestavy,
drily, sebeobranu. Absolvovala
jsem seminář na sebeobranu,
další na vzpírání, na kettlebellky,
speciální seminář reálné sebeobrany v Olomouci, dvě soustředění a besídku v lanovém centru.
Protože se v naší škole nezabýváme pouze rozvojem našich
fyzických schopností, měla jsem
možnost zúčastnit se také cestovatelské přednášky a dvou
povídacích večerů nad čajem
a vodní dýmkou – naše tak zvané filozofické večery,“ řekla
Michalíková k tomu, co vše se
naučila. Více informací na
www.hunggar.cz.
 (mar)

Rozhovor

Kateřina Štruncová: Člověk si do nebe nese jen to, co během života rozdal
jsem začínala, stále kolují a „mají na
svědomí“ spoustu dalších, dnes už
dospělých houslistů. Na svoje první
vystoupení si ale už vzpomínám
hodně z dálky, ani přesně nevím,
jakou písničku jsem tenkrát hrála,
ale jaké jsem měla šaty, to vím přesně (úsměv).

Bylo pro vás setkání
s vaším manželem osudové?

Profil
Kateřina Štruncová, dívčím jménem Sehnalová, se narodila
7. prosince 1964 v Brně. Svým
příkladem a radami ji provázel až
do konce svého života její tatínek
Zdeněk Sehnal, působící více než
padesát let jako houslista v orchestru Janáčkovy opery. V letech
1980–1986 studovala na brněnské konzervatoři u Jana Vacka
a Jana Stanovského. V té době
byla již členkou orchestru Národního divadla v Brně a současně
spolupracovala s brněnským
divadlem Husa na provázku
(1985–1989). V letech 1989 až
2000 byla houslistkou Filharmonie Brno, se kterou koncertovala
u nás i v zahraničí. Spolupracovala také s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů
(BROLN) a s Městským divadlem
Brno (mj. Máj, Koločava a Marketa Lazarová). Dále vystupovala
jako host v mnoha komorních
souborech a orchestrech, profilujících se především v oblasti
vážné a barokní hudby, kterou má
ráda (mj. Musica Aurea, Musici
Moraviae a Collegium Musicum
Brno). Od roku 1994 je houslistkou a zpěvačkou ve skupině Javory Hany a Petra Ulrychových a od
stejného roku působí v kapele
Cimbal Classic, kterou založil její
manžel, cimbalista a skladatel
Dalibor Štrunc. Podílela se na
vzniku několika desítek hudebních nosičů (především s Cimbal
Classic a Javory), scénické hudbě
a dalších hudebních projektech.
Společně s manželem Daliborem
mají dvě děti, má ráda také přírodu, ráda pracuje na zahradě jak
u domu, tak i na chalupě a dobré
počtení s šálkem dobré kávy patří
k jejím nejkrásnějším chvílím.

Jestliže si poslechnete, jak Kateřina
Štruncová zpívá Ukolébavku Jaroslava Seiferta, kterou zhudebnil její
manžel Dalibor Štrunc, nebo nádherné dvojhlasy s Hanou Ulrychovou, dozvíte se možná o jejím vztahu ke zpívání, k hudbě a k životu
vůbec víc než z tohoto rozhovoru.
A poznáte, řečeno s básníkem, že
Katka zpívá srdcem. Srdce a vnitřní
zaujetí je to, co činí některé lidi
výmluvnými, aniž by promluvili.
Pokusme se ale, byť několika řádky,
pro ty, kteří Kateřinu Štruncovou
zatím hrát a zpívat neslyšeli, přiblížit
tuto osobnost, která patří v současné době k nejvýraznějším hudebním tvářím našeho města. A přitom
ne vždy je ta první, které se tleská.

Vzpomenete si ještě na svoje
první housle a první
vystoupení?
Základním kamenem mého vztahu
k hudbě byl můj tatínek, i když
s výukou na housle začal nejdříve
u mé starší sestry. Po nějaké době
se ale jejich vzájemná trpělivost
začala vytrácet, a tak se tatínek
s námi, mladšími dcerami – dvojčaty,
do dalších podobných pokusů už
nepouštěl. Pak jsme ovšem byly ve
školce vybrány coby hudebně nadané děti a pozvaly nás k přijímacím
zkouškám do lidové školy umění.
Tatínek tenkrát řekl – tak dobrá, ty
budeš mít housle a ty klavír.Tato věta
nám oběma předurčila naši muzikantskou cestu. Když pak moje dcera začala hrát na housle, správný
nadhled a trpělivost pro změnu chyběl mně a můj tatínek s naší Markétkou vlídně a poctivě skoro každý
den cvičil. A ty housličky, na které

Setkání s Daliborem určitě vnímám
jako osudové. Vede mě životem po
jiných cestách, než jsem si původně
myslela. Ani ve snu by mě nenapadlo, když jsem ho ve svých patnácti
letech coby spolužáka poznala, kolik
společného nás čeká. Díky němu
jsem se začala věnovat zpívání a to
jsem teprve koukala, jak člověk nosí
kůži na trh, když chce zazpívat nějakou niternou a citlivou písničku. Mám
v těchto chvílích pocit jako by se otevíralo okno do duše, kterým dáváme
nahlédnout i těm zvenčí. Tahle zkušenost mě hodně naučila i v jiných
rovinách než jen v muzice a věřím,
že ještě také mnohému naučí. Je to
práce na celý život a já jsem za tuto
příležitost vděčná.

Muzicírují i vaše obě děti...
A máme z toho radost. Dcera Markéta studuje 3. ročník housle na
brněnské konzervatoři a k tomu
hudební vědy na filozofické fakultě.
Syn Matěj hrával na cimbál, ke kterému se teď občas vrací v rámci svého angažmá v divadle Radost, ale
i při dalších hudebních aktivitách.
Hraje také na spoustu dalších
hudebních nástrojů, píše svoje písničky a především studuje 4. ročník
hudebně-dramatického oboru na
konzervatoři. Zdá se tedy, že jsme
vskutku muzikantská rodina.

Prošla jste mnoha žánry
a účinkovala v mnoha
prestižních souborech. Kde
vám „bylo nejlíp“?
Všechny hudební příležitosti, které
mě potkaly během mého života, mě
obohatily o nová poznání. Díky jim
se mi otevřela spousta nových obzorů, které se jistě podepsaly na mém
muzikantském projevu, rozhledu
a zrání. Když jsem hrála v představení Na dávném prosu, tenkrát ještě
v Divadle Na provázku, setkala jsem
se ve svých osmnácti letech poprvé
s básněmi Jana Skácela a ty mají
dodnes stálé místo na mém nočním

stolku. Hrát v orchestru ND Brno je
pro každého hráče jednak velikou
školou hry z listu a také příležitostí
více poznat a pochopit operní tvorbu. Zvláště u Janáčkových oper platí,
že čím blíž se člověk s nimi seznámí,
tím krásnějšími se stávají. Po přijetí
do Státní filharmonie Brno jsem
měla pocit, že se mi splnil sen a že
se odsud už nikdy nikam nehnu. Ale
člověk míní... Rozhodnutí opustit filharmonii pro mě nebylo lehké, ale
když jsem začala hrát s Cimbal Classikem, časově už se všechny tyto
aktivity, a k tomu tenkrát malé děti,
nedaly skloubit dohromady. Jediná
možnost byla rozhodnout se srdcem.

Jaký je váš vztah s Hanou
Ulrychovou? Nepřipadáte si
vedle ní jen jako „dobrá
dvojka“?
O tom jak mám Hanku ráda, jsem
se vyznala příspěvkem do nové javorovské knížky (vychází pod názvem
Půlstoletí, pozn. aut.). Sáhla jsem do
svých vzpomínek a našla tam velkou
hromadu společně prožitých chvil
a všech možných veselých i smutných zážitků. Máme mezi sebou
dárek, který si, myslím obě, nosíme
na pódium při každém koncertě. Je
to takové naše „Krakonošovo“ –
zahrádka na pravém křídle pódia,
kde si hlídáme vnitřní mír a radost
z hudby. Když je zapotřebí, jsme jedna druhé oporou a bez dlouhého
vysvětlování si navzájem tiše a vědomě pomáháme. Jezdíme spolu
i k nám na chalupu, děláme výlety
na kole, sbíráme houby, zpíváme
u ohně, vaříme, pečeme, no prostě
všechno, co rády dělají obyčejné
ženské, kterým je spolu dobře.

Společně s Cimbal
Classikem a Javory se
zúčastňujete také
benefičních vystoupení. Příští
měsíc to bude např. koncert
Ohlédnutí ve prospěch
Hospice sv. Alžběty. Jak
vnímáte takové benefice?
Jsem za to moc ráda. Nejzákladnější
poslání nás umělců je rozdávat
lidem radost a potěšení. Jsou místa,
kde je toho zapotřebí dvojnásob.
Říká se, že člověk si do nebe odnese
jen to, co sám ze sebe během života
od srdce rozdal. A to mně mluví
z duše.
 Vladimír Koudelka
Foto: Jef Kratochvil a Igor Zehl
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Inzerce

V·E PRO SPOKOJENÉ DÍTù I MAMINKU
- postele
- jednolůžka

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

5. – 8. 3. 2015
BRNO - V¯STAVI·Tù

ãárkÛ,
Nej‰ir‰í prodejní pﬁehlídka ko
kosmetiky
autosedaãek, hraãek, v˘Ïivy,
y
a doplÀkÛ pro dûti a mamink
Nesvadby,
• sobotní vystoupení Michala
,
• hry a soutûÏe s Zapf Creation
ství.
• bezplatné odborné poraden

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

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

Inzerce

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
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Mgr. Erik Janík
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Inzerce

!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

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

PŘ

tel.: 737 171 367

IJE
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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

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR
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NÁBYTEK
Obývací i dětské pokoje
Sedací soupravy
Kuchyně, židle, stoly

ZDRAVÉ SPANÍ
Matrace a rošty
Ložnice, skříně, postele
Rozkládací lůžka

Minská 109
BRNO-Žabovřesky

www.noretrade.cz

Tel.: 541 247 755, 602 933 328
mail: info@noretrade.cz
Po–pá 10–12, 13–18
o víkendu po domluvě

BRNO – MINSKÁ
Interiérové studio kuchyní
a nábytku
www.kuchynehanakbrno.cz

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

www.levnesporaky.cz

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

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

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

Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na volný čas
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Pozvánky na volný čas
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Volný čas

Přes dva a půl tisíce brněnských skautů si připomíná sté výročí
Přesně 1. ledna 1915 byla
v Brně založena první skautská
družina Kukačky. V současné
době má Junák ve městě přes
dva a půl tisíce členů.
I když se první pokusy o skautskou
praxi objevovaly na jihu Moravy už
od roku 1912, první skautská družina jménem Kukačky byla v Brně
založena na Nový rok 1915. Jejím
zakladatelem byl knihkupecký příručí Josef Tvrdý. Sám dobrodružství chtivým chlapcům a děvčatům
prodával v knihkupectví knihu A.B.
Svojsíka Základy junáctví a myšlenky skautingu chtěl sám vyzkoušet v praxi. Právě toto výročí chtějí
brněnští skauti symbolicky připomenout.
Činnost družiny Kukačky trvala
jen několik měsíců. První skautský oddíl pak v Brně vznikl o rok
později, 1. ledna 1916. O jeho činnosti se zachovaly zmínky v časopisech. Zajímavostí je, že ještě
v roce 1917 hoši tábořili u řeky
Svratky v Jundrově – tedy v místě,
které je dnes součástí městské
zástavby. V té době se jednalo
pouze o chlapecký skauting, dívky se v Brně začaly oficiálně organizovat až v roce 1920.
Počet členů Junáka v okrese

Brno-město v posledních letech
vytrvale roste. „Těší nás, že dokážeme zaujmout nabídkou pestrého programu stále více dětí.
Dobrá zkušenost s činností
brněnských skautských oddílů se
stále častěji přenáší mezi rodiči,
známými nebo spolužáky ve třídě,“ řekl předseda okresní rady
Junáka Brno-město Martin Hovorka.

První skautský tábor
s Baden-Powellem
Velké oslavy století skautingu se
konaly už v minulých letech. Za
počátky skautského hnutí bývá
považován rok 1907, kdy Robert
Baden-Powell vyrazil s dvacítkou
chlapců na první skautský tábor.
Toto výročí si sto let poté, v roce
2007, připomínali skauti po celém
světě. Praha byla ten rok na několik dní prohlášena Šátkovou
metropolí, do které se sjeli skauti
a skautky z celého Česka. Svůj
obří skautský šátek tehdy dostala
i Petřínská rozhledna.
Sto let skautingu v Česku se slavilo v roce 2012. I u nás to začalo
táborem – v roce 1912 vyrazil
Antonín Benjamín Svojsík se
skauty na první tábor do lesů
u Orlovské myslivny. Toto výročí

skauti oslavili otevřením zrekonstruované základny Kaprálův
mlýn, která se díky evropským
dotacím proměnila na středisko
ekologické výchovy, jež slouží
nejen skautům, ale i školám.
Brněnští skauti si tedy poslední
stoleté výročí připomínají jen
symbolicky. A věří, že skauting
má mladým lidem nejen v Brně
stále co nabídnout. „Skautské
hnutí prokazuje, že ani po více
než sto letech od svého založení
neztratilo nic z atraktivity pro mla-

dé lidi. Akce nabité zážitky, prostředí podněcující opravdové dětské přátelství a upevňující hodnoty obyčejné lidské slušnosti:
takové spojení se osvědčuje jako
nadčasová a mimořádně přitažlivá nabídka,“ dodal Hovorka.
Na červenec pak chystají ve spolupráci s Dopravním podnikem
města Brna Galerijní tramvaj
o jednom z největších skautských
dobrodružství – letních táborech.


(mar)

Červánek: program je pouze prostředek k vyšším hodnotám a cílům

Heslo našeho 21. skautského
oddílu Červánek zní „Kde je
vůle, tam je cesta.“ Stát se kvalitním skautským oddílem
vyžaduje nejen vůli, ale především nadšení a dokonalou
týmovou práci všech členek

našeho oddílu: od nejmladší
pětileté po nejstarší vedoucí.
Naše cesta začala v roce 1982
a od té doby oddílem prošlo několik set členek. Všechny přispěly
svojí troškou k tomu, že jsme letos
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už potřetí za sebou získaly ocenění „Kvalitní oddíl“. Chtěly
bychom touto cestou poděkovat
všem současným i bývalým
skautkám a světluškám z našeho
oddílu i jejich rodičům za podíl na
tom, že 21. skautský oddíl Červánek tak dobře funguje. A proč
jsme vlastně kvalitní oddíl? Myslím, že proto, že umíme všichni
táhnout za jeden provaz, umíme
všem dát příležitost ukázat, co
v nich vězí a že má cenu vždy se
zapojit a pomoct ostatním. Protože společně toho zvládneme víc.
Jsme hrdé na to, že pořádáme
vlastní tábory, kde holky stejně
dobře jako vaření zvládají i mužské práce jako řezání a štípání
dříví nebo zatloukání hřebíků. Připravujeme pro děti rozmanitý program, od rukodělných činností,
přes zpívání a účast ve skautských pěveckých soutěžích, až
po tradiční týden na horách na

snowboardech a lyžích nebo letní
putovní tábor, kdy vyrazíme do
přírody jen s batohem na zádech.
Nejdůležitější však je, že se za programem skrývá něco víc. Program
je pouze prostředek, kterým se děti
učí nejrůznějším hodnotám: že má
cenu pomáhat druhým, že příroda
není jen pro naši radost, ale že si
zaslouží i šetrné zacházení
a ochranu, že je důležité hrát fér
a že s kamarády se ve světě
neztratíte, ani když si zapomenete
mapu nebo GPS.
Pokud byste rádi nahlédli k nám
na oddílovou akci nebo do klubovny, dveře jsou každému otevřené. Scházíme se v klubovně
na Trýbově 1a (ulice z Úvozu),
více o nás najdete na stránkách
webu cervanek.skauting.cz.


Barbora Krupicová,
vedoucí oddílu

Volný čas

Prožitá dobrodružství v dětství zakládají na přátelství po celý život
Náš 2. dívčí oddíl Nezmaři se
schází nepřetržitě od roku 1968
a v posledních pěti letech se
nám daří dostat se mezi nejkvalitnější skautské oddíly v Brně.
Stejně jako v dalších skautských
oddílech i u nás se děti scházejí
jednou týdně na schůzce družiny,
kde se potkají se svými vrstevníky. Učí se, jak spolu vycházet,
vzdělávat se a poznávat nové
věci. Rozvíjí také své schopnosti
a znalosti ve všech oblastech
vhodných a potřebných pro jejich
věk.
Družin je v našem oddíle šest,
říkají si Medúzy, Surikaty, Bakterie, Sovy, Ještěrky a Vlaštovky.
Napříč věkem a družinami se holky potkávají každé dva týdny při

jednodenních a vícedenních výletech. Na nich se vydáváme poznat
přírodu, ale i sebe navzájem.
Nechybějí hry a prožitá dobrodružství, která tvoří základ celoživotních kamarádství. Školní rok
pak vrcholí třítýdenním letním
táborem, kde se holky učí i dovednostem, ke kterým se ve městě
nedostanou. To vše za pomoci
kvalifikovaných a zkušených
vedoucích.
Náš dívčí oddíl sídlí v centru města poblíž Mendlova náměstí.
Pokud máte vy nebo někdo ve
vašem okolí dceru ve věku od 5
do 13 let, která by chtěla chodit
do skautu, můžete začít právě
u nás. Pro chlapce doporučujeme
další oddíly z našeho skautského
střediska Dvojka Brno, které cel-

kem sdružuje na 200 skautů
a skautek. Více na stránkách
www.nezmari.skauting.cz.



Kateřina Jamborová,
zástupkyně vedoucí oddílu

Celoroční dětský program zahájí karneval a zakončí Mikulášoviny

Tradiční celoroční program
akcí pro (pra)rodiče s dětmi
chystá i pro letošní rok
„Kávéeska“ – kulturní a vzdělávací středisko městské části
Brno-střed. Program začne
únorovým karnevalem a skončí
v prosinci mikulášem.
Karneval na radnici se – stejně
jako většina dalších aktivit – koná
již posedmé. Nedělní zábavné
odpoledne plné soutěží, písniček,
tancování a výtvarného tvoření
pro nejmenší děti bude připraveno
15. února ve Společenském centru radnice na Dominikánské 2.
Březnové Vítání jara spojené
s Kuličkiádou se v podobě
zábavného, lehce vzdělávacího

i mírně sportovního odpoledne
pro malé i velké odehraje 29. března v neprávem opomíjeném, a přitom velmi příjemném místě –
v parku Anthropos.
Dále budou moci děti i jejich
doprovod navštívit 26. dubna
Ježibabí slet a čarodějný rej
v parku na Kraví hoře, stejně jako
o necelý měsíc později (24. května) na stejném místě pořádané
Cyklohrátky – závody malých
cyklistů, ale i jezdců na tříkolkách,
odrážedlech či koloběžkách.
V programu nemůže chybět Dětský den, který by měl být – pokud
nedojde k neplánovanému zdržení – jednou z prvních akcí v zrekonstruovaném Björnsonově
sadu, což je park u Polikliniky

Zahradníkova. Jako náhradní prostor je na 7. června rezervováno
okolí Anthroposu.
Kulturní a vzdělávací středisko
chce nabídnout kultivovanou
a zajímavou možnost trávit v Brně
volný čas i během hlavních prázdnin, a proto v parku na Moravském náměstí pořádá tradiční
festival Léto v centru. Jeho součástí jsou každý pátek od 3. července do 28. srpna odpolední
dětské výtvarné dílny, soutěže
a pohybové aktivity, stejně jako
oblíbená divadelní představení.
(Dospělým je pak určena večerní
část programu festivalu, která přinese vždy dva koncerty různých
žánrů.)
I přes nepřízeň počasí zaznamenala velkou návštěvnost loňská
novinka – první Festival volného
času, zábavy a sportu pro malé
i velké na Kraví hoře Kravák
Open, na sobotu 12. září se tedy
počítá s jeho druhým ročníkem.
Do parku u Polikliniky Zahradníkova jistě přitáhne pozornost i další
populární akce – Zvířátkiáda.Tento „malý zvěřinec v centru Brna“,
pořádaný 20. září ve spolupráci se
Záchrannou stanicí pro dravé ptáky v Rajhradě u Brna, opět nabídne příležitost setkání se zvířaty
z jiného pohledu než třeba zoo.
Na Kraví hoře nemůže chybět ani
Drakiáda. V neděli 18. října se
budou draci nejen pouštět, ale jak
se již stalo zvykem, tak na místě

i vyrábět. A opět bude pro jistotu
připraveno i několik leteckých disciplín pro případ bezvětří.
Svoje stálé datum i místo má
Lampioňák – 17. listopadu se
vždy navečer ve Společenském
centru radnice lepí a malují lampiony, aby pak vyrazil večerní průvod z Denisových sadů.
Stejnou stálicí jsou i Mikulášoviny na radnici – pátý prosinec,
Společenské centrum na Dominikánské, andělské rukodělky,
čertovské disciplíny, sklepní peklo
jen pro odvážné či mikulášská
kancelář se sladkými balíčky pro
šikovné a hodné děti. O další
atrakce se navíc postará populární kouzelník Jirka Hadaš.
Na většinu akcí je buď vstup zdarma, případně se platí symbolické
vstupné. Aktuality a podrobnosti
je možné získat prostřednictvím
webových stránek www.zazitkymaleivelke.cz nebo facebooku
www.facebook.com/kaveeska.
Změna programu je vyhrazena!
Kulturní a vzdělávací středisko
pořádá také programy pro dospělé (koncerty, besedy, přednášky
či posezení u cimbálu) a provozuje Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a Centrum volného času
Botanka. Více informací o činnosti
této příspěvkové organizace,
jejímž zřizovatelem je městská
část Brno-střed, je na webu
www.kaveeska.cz.

(rob)
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Volný čas

Výukové centrum Bioskop nabízí program na jarní prázdniny

Vědeckovýukové centrum Masarykovy univerzity Bioskop
připravilo program na jarní
prázdniny pro žáky i učitele. Na
týden od 23. února do 1. března
nabízí čtyři jednodenní kurzy
pro děti od 8 let a od 12 let
a jeden kurz pro pedagogy.
Dětem kurzy umožní odhalit
tajemství světa buněk a kurz pro
pedagogy se zaměří na metodu
PCR (polymerázová řetězová
reakce) a její využití.
Více informací zájemci najdou na
http://bioskop.muni.cz.
Pro děti od 12 let navíc centrum
v březnu otevře nový vědecký
kroužek. Děti se budou scházet

pravidelně ve špičkově vybavené
laboratoři přímo v Univerzitním
kampusu Bohunice a tématem
jejich bádání pod vedením zkušených lektorů bude člověk.
Mezi další novinky pak patří speciální kurzy pro veřejnost, které
si i přes tematické (např. velikonoční) zaměření zachovají vědecký charakter. Centrum dále plánuje kurzy pro firmy jako možnost
teambuildingu.
Společným cílem všech aktivit
Bioskopu je přitáhnout děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných
oborů. „Řídíme se čínským příslovím: Slyšet a zapomenout.
Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet
a pochopit. Bioskop pomáhá vidět

věci, o kterých jsme nevěděli,
nebo nám umožní vnímat je pod
jiným úhlem pohledu. Proto nabízíme žákům a studentům už od
šesti let možnost prakticky si
vyzkoušet věci, na které není ve
škole čas, nebo jsou příliš náročné na pomůcky,“ uvedl předseda
vědecké rady Bioskopu Lumír
Krejčí.
Bioskop nabízí základním a středním školám kurzy zaměřené na
různá témata z oblasti biologie
a chemie s praktickou prací
v laboratoři již od začátku školního
roku 2013/14.
Za dobu své existence centrum
uskutečnilo přes 200 kurzů, kterými prošlo téměř 4000 účastníků.

Kurzy jsou rozdělené do tří věkových kategorií od šesti, dvanácti
a šestnácti let. Díky vlastní laboratoři se lekce konají prakticky
denně, někdy dokonce dvakrát.
Tým Bioskopu se rozrostl o nové
odborníky, díky nimž může rozšířit
svůj záběr o nové obory, jako je
mikrobiologie, paleontologie nebo
antropologie.
Kurzy jsou určené pro třídy o patnácti až třiceti žácích. Jejich délka
je přizpůsobená věku účastníků,
nejkratší má hodinu a půl a nejdelší trvají pět hodin. Třídě se
věnují vždy dva lektoři a vybrané
kurzy mohou od února studenti
absolvovat i v anglickém jazyce.

(mar)

Děti se s Lipkou vydají do sibiřské tajgy nebo na severní pól
Od 23. do 27. února čekají
brněnské děti jarní prázdniny.
Tento týden mohou strávit třeba v Lipce na některém z příměstských táborů.
„Programy nabízejí spoustu zážitků a dobrodružství: výlety a procházky do přírody, nové dovednosti, výtvarné dílny a tvoření
z přírodních materiálů a hlavně
nové kamarády. Každý tábor je
motivován příběhem, který děti
vtáhne do děje,“ řekla k táborům
PR manažerka Lipky Mgr. Kateřina Vítková.
Pracoviště Jezírko nacházející se
v lesích mezi Soběšicemi a Útěchovem v programu tábora Dědeček Oge zavede děti do sibiřské
tajgy. Tam ale přežije pouze ten,
kdo zná přírodu a umí číst její
tajemství, kdo se nezalekne tvrdé
zimy a dokáže sebe i své zásoby
ochránit před medvědy. Tábor pro

kluky a holky od 7 do 13 let bude
pořádným dobrodružstvím, při
němž se naučí pohybovat v zimní
přírodě a zažijí spoustu zábavy.
„Ačkoliv je pracoviště Jezírko
v krásném přírodním prostředí,
dostanete se tam i se svými dětmi
pohodlně autobusem MHD,“ řekla
Vítková.
Děti, které se přihlásí na příměstský tábor pracoviště Lipky
Kamenná na Starém Brně, se
také moc neohřejí. Čeká je totiž
daleká Cesta na severní pól. Děti
se mohou těšit na nevšední zážitky, hry v ulicích města, ale i výlety
do přírody. Ve čtvrtek se program
protáhne až do večera a děti
budou moci přespat na pracovišti
Kamenná.
Pracoviště Lipová sídlící v Pisárkách láká děti ve věku od 8 do 13
let na tábor Dům čar a kouzel. Malí
dobrodruzi se během programu
vypraví do Čárysvěta, kde není

24
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2015

o kouzla a zábavu nouze. Podaří
se jim společně odhalit tajemství
mocného amuletu a čarostroje?
Program trvá každý den od 9 do
16 hodin, o děti se však pracovníci
Lipky postarají už od 8 hodin. Více

informací a přihlášky jsou na
stránkách www.lipka.cz/tabory.
Od poloviny února je také možné
děti přihlašovat na letní příměstské i pobytové tábory Lipky.

(mar)

Volný čas

Hudební, výtvarné a zálesácké dovednosti se děti naučí na letním táboře

Vesna po malých krůčcích opět
ožívá hudbou, se kterou byla
vždy historicky spjata. Děti,
dospělí, ale i senioři se zde
mohou věnovat hře na kytaru,
klavír, keyboard, flétnu, housle,
trubku či zpěvu.
Výuku zajišťují kvalifikovaní a zkušení učitelé ze základních uměleckých škol, absolventi konzervatoře, či začínající umělci.
„S jarem nabízíme všem maminkám pro jejich děti hudební kroužek Zpěváčci určený pro ty
nejmenší ve věku 2–4 roky (jiný

věk možný po individuální domluvě), zde se jejich děti mohou
v dopoledních hodinách seznamovat s hudbou pomocí her, písniček a tanečků, u dětí je podporována rytmika, hudební cítění,
jemná a hrubá motorika,“ představila nabídku ředitelka Vesny
Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová.
Do hudebních kurzů a kroužků je
možno se přihlašovat kdykoliv
během školního roku.
„Po loňském úspěšném Zámeckém létě jsme na prázdniny pro
děti připravili hudební tábor
Čeložnice 2015, ve kterém se děti

mimo spousty her a dovádění
budou věnovat dvakrát denně
kolektivní výuce na hudební
nástroj podle jejich pokročilosti,
pod vedením zkušených lektorů.
Vyvrcholením celého tábora bude
závěrečný koncert pro rodiče
a jejich přátele, kde děti předvedou své umění. Vzhledem k tomu,
že ne všechny děti hrají na hudební nástroj je možné na tábor přijmout i děti bez hudebního zaměření. Pro tyto jsme připravili
zaměření na výtvarnou výchovu,
sport nebo zálesácké dovednosti.
Na závěrečném koncertě budou

vyhodnoceni nejlepší sportovci
a zálesáci tábora. Děti s výtvarným zaměřením zase připraví
svým blízkým malou vernisáž,“
řekla k táboru Klumpnerová.
Celý tábor probíhá za účasti zkušených pracovníků se zájmem
o práci s dětmi a individuálním
přístupem, pro které je tato aktivita radostí. Bližší na webových
stránkách www.vesnaspolek.cz,
telefonicky na čísle 734 730 275
nebo v kanceláři Vesny, o. p. s.,
Údolní 10, Brno.


(mar)

Na hory nebo k rybníku. Vesna láká na společnou dovolenou

Vesna, o. p. s. pro rok 2015 připravila bohatou nabídku pobytů určených pro seniory
a střední věk.
Kdo se nechce vydat na dovolenou osamocen a touží po dobré
společnosti, může strávit dovolenou s Vesnou. „Na každém pobytu
je přítomen vždy minimálně jeden
vedoucí, který připravuje denní
i večerní program. Nechybí

výtvarné tvoření, hudba, zpěv, trénink paměti, procházky do přírody
a sportovní či nesportovní hry,“
nalákala na pobyty ředitelka Vesny Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová. A dodala: „Pro letošní rok
máme v nabídce pobyty s angličtinou nebo turistickým zaměřením, které se uskuteční v rekreačním areálu Zubří, nacházející
se v krásné oblasti Vysočiny. Rovněž se můžete těšit na pobyt se

zaměřením na procházky a společensko-zábavný pobyt v hotelu
Pavla u rybníka Sykovec. Podzimní chvíle s námi můžete strávit
v prostředí rekreačního areálu
Zámeček v prostředí Vysočiny
a turisticko-společenským programem.“
Ti, kteří mají rádi horská prostředí,
se mohou vydat na turistický
pobyt v chatě na Ramzové. Všichni rodiče, babičky a dědečci

s vnoučaty jsou zváni na pobyt
v Jeseníkách do penzionu Schaumannův dvůr, kde se mohou těšit
na spoustu animačních programů
pro děti, například s Halloweenskou tematikou, doplněnou
o spoustu společenských her
a hledání pokladu. Bližší informace na www.vesnaspolek.cz, telefonicky na čísle 734 230 858 nebo
v kanceláři Vesny, kde se lze rovnou přihlásit.
 (mar)
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Volný čas

Děti si mohou jarní prázdniny užít nejen na horách, ale i v Brně
Děti mají za sebou pololetní
lednový finiš ve škole a těší se
na volné dny o jarních prázdninách. Nabídku táborů nabízí
i Středisko volného času
Lužánky.
Středisko volného času Lužánky
připravilo na svých pracovištích
6 pobytových a 11 příměstských
táborů. Náplň táborů je různorodá. Každý z kluků a holek si může
vybrat podle svých představ
a zaměření. U pobytových táborů
je kromě lyžování, bobování, sáňkování připravena také spousta
her a soutěží nejen na sněhu, ale
také v klubovně.

Milovníci přírody si mohou vybrat
tábor u koní, pečování o lužánecká zvířátka, pěstování pokojových rostlin, zkoumání přírodních
jevů, výlety do přírody, arboreta
apod.
„Program je připraven i pro sportovce, všechny, co mají rádi rukodělnou činnost, soutěže, hry. Prostě pro všechny, kteří chtějí jarní
prázdniny trávit aktivně, něco se
naučit, najít si nové přátele
a kamarády a hlavně zažít spoustu legrace a dobrodružství. Nezapomněli jsme ani na rodiče
s malými dětmi, aby si zimu mohla
společně užít celá rodinka. Kromě
lyžování na děti čekají zimní hrát-

ky, hry a soutěže v klubovně,“ řekla k nabídce Milena Bogdálková
z Lužánek.

Více na www.luzanky.cz.


(mar)

Zajímavosti z historie Židů představí nový cyklus přednášek

Chystaný volný cyklus přednášek „Žili a žijí tu s námi“ seznámí posluchače s židovskými
tématy.
Přednášky jsou určené pro zá-

jemce zejména z řad seniorské
generace, ale samozřejmě i pro
všechny ostatní. Cyklus bude
zahájen v pondělí 23. února v 17
hodin přednáškou o životě Židů
v Brně, jejichž přítomnost ve měs-

tě byla téměř na 400 let přerušena. Přednáška Zuzany Prudilové
z Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa, které je zřízeno
při Židovské obci Brno, s názvem
Historie brněnských Židů seznámí posluchače nejen s bohatou
historií židovské komunity,
významnými stavbami, ale představí i zajímavé osobnosti, které
tvořily součást kulturního, vědeckého i průmyslnického života
v našem městě. Přednáška se
dotkne i tragického osudu brněnských Židů během druhé světové
války a jejich současného života.
V dalších přednáškách tohoto volného cyklu se posluchači podrobněji seznámí např. s židovskými
svátky, pobesedují se zástupci

Židovské obce Brno, popř. přímo
s brněnským rabínem, dozvědí
se o zásadách košer stravování,
o ženách židovského původu
s Nobelovou cenou, stranou
nezůstane ani nejsmutnější část
novodobých dějin – období holocaustu.
Přednášky se budou konat ve
Společenském sále radnice MČ
Brno-střed, Dominikánská ulice 2
(vedle matriky). Cyklus „Žili a žijí
tu s námi“ připravuje Kávéeska –
kulturní a vzdělávací středisko
městské části Brno-střed ve spolupráci s brněnským Oddělením
pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.


(mar)

Odpočinout si a naučit se něco nového, to je nabídka Lužánek
Malovat, hrát divadlo, odreagovat se. Středisko volného času
nabízí od února řadu kroužků
pro dospělé.
SVČ Lužánky nabízí mnoho aktivit
pro širokou veřejnost a snaží se
mít otevřené dveře pro všechny
věkové kategorie. „Kroužek mi
v podstatě vybrala moje dcera.
Zpočátku jsem si nebyla jistá, zda
je to pro mě, protože nejsem žádná
zdatná výtvarnice, ale chtěla jsem
to zkusit. Postupně jsem však zjistila, že hedvábí je překrásný materiál,“ říká Dana Hanuláková, která
v Lužánkách již přes deset let
navštěvuje malbu na hedvábí. Kro-

mě klasických pravidelných kroužků jako jsou například keramické
a výtvarné ateliéry, kurzy šití či malby na hedvábí, jóga, šachový kroužek, anebo nejrůznější cvičení
a kurzy pro nastávající maminky,
nabízí SVČ Lužánky také jednorázové víkendové kurzy, otevřené
ateliery a dílny, tábory pro rodiče
s dětmi, či aktivity pro celou rodinu.
Petra Goczálová z lužáneckého
pracoviště Lány k nabídce dodává:
„My například nabízíme maminkám z našich klubů večerní neoficiální ,babské tvoření‘. Maminky si
něco pěkného vytvoří a u toho si
i popovídají. Do oficiální nabídky
jej plánujeme zařadit od druhého
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pololetí.“ V nabídce je například
i kroužek Kontaktní improvizace
(taneční improvizace s partnerem),
Africké bubnování, divadelní sou-

bor pro dospělé ASspol, ImproGroup, Art class a další. Více na
www.luzanky.cz.

Anna Petrželková

Kultura

Leitnerka zve v únoru do klubu děti i zájemce o meditační hudbu
Veselé a vtipné představení Příhody kluka BomBarďáka!
pobaví děti a rodiče ve středu
11. února. O osm dní později
připravil klub koncert šamanské a meditační hudby.
Ve středu 11. února v dopoledních
a odpoledních hodinách připravil
Klub Leitnerova pro děti z mateřských škol a školních družin veselé představení plné písniček
s názvem Příhody kluka BomBarďáka! Příhody kluka BomBarďáka! je interaktivní hudebně-divadelní představení. Chytlavé
písničky jsou proložené scénkami, ve kterých BomBarďák komunikuje s dětským divákem a zapojuje ho do dění na pódiu.
Představení je určeno dětem, ale
nudit se nebude ani dospělý
doprovod. Úspěšná premiéra proběhla na loňském festivalu
Colours of Ostrava. V hlavních
rolích se představí: Michal Dalecký, Filip Nebřenský a Jiří Jelínek.
Vstupenky na Příhody kluka Bombarďáka! je možné rezervovat na
e-mailu: info@leitnerka.cz.

Ve čtvrtek 19. února vystoupí
v klubu na Leitnerce brněnská
skupina „Roman Ravin a Swayambhu“. V den koncertu nastává
novoluní a zároveň začíná tibetský i čínský nový rok. Podle tradice je to příhodný okamžik začít
něco nového, proto si jej kapela
zvolila i ke křtu svého nového CD.
Kapela „Roman Ravin a Swayambhu“ vychází z dlouholetého
zájmu o alikvótní, šamanskou
a meditační hudbu a působení
zvuku na vědomí a dnes hraje

něco jako spirit-etno ovlivněné
šamanskými technikami z celého
světa. Používá původní etnické
nástroje, jako jsou tibetské mísy,
didgeridoo, djembe, tingša a další
ve spojení s moderními nástroji –
například s baskytarou. V Brně
vystoupí poprvé po čtyřech
letech, během nichž se v programu nastřádaly nové skladby, které
jsou shrnuty na novém CD „Cesta
zvuku“. Toto v pořadí druhé CD
kapely obsahuje poprvé i větší
počet skladeb s texty, poeticky

reflektujícími fenomény vědomí,
prostoru a rovnováhy, meditaci
i další možnosti naší mysli. Zájemci se nemusejí obávat, že by šlo
výhradně o pomalou meditační
hudbu – naopak žánrový rozsah
je poměrně dost široký, takže se
tu objeví i náznaky blues, reggae,
folklóru či etna. Koncert začíná
19. února v 19.30 hodin.


(mar)
Foto: Mirek Moksha

Královna jazzu a R’n’B Dianne Reeves zazpívá v Brně

V rámci JazzFestu Brno se
fanoušci mohou těšit na královnu jazzu a R’n’B Dianne Reeves. V létě pak na společném
pódiu vystoupí Bobby McFerrin a Chick Corea.
Čtyřnásobná držitelka ceny
Grammy, jediná zpěvačka historie, která dokázala získat tři ceny
akademie za nejlepší pěvecký
výkon za tři po sobě jdoucí

nahrávky, autorka veleúspěšného
soundtracku ke kultovnímu filmu
George Clooneyho Dobrou noc
a hodně štěstí. To vše předchází
pověst afroamerické zpěvačky,
která navíc získala nominaci i na
letošní cenu Grammy za svoje
nejnovější album Beautiful Life.
Album produkovala bubenice Terri
Lyne Carrington a vedle nádherného hlasu samotné Reeves
nabízí i hudební konverzace

s Gregorym Porterem, Robertem
Glasperem, Lalah Hathaway
a Esperanzou Spalding. Album
Beautiful Life potvrzuje, že Reeves je ve formě a svůj talent dokáže prodat i v kontextu na pomezí
jazzu a R’n’B.
Osmapadesátiletá zpěvačka
pocházející z hudební rodiny se
drží na vrcholu už přes tři dekády.
Za nejlepší zpěvačku pod sluncem ji považuje i Bobby McFerrin.
Zpěvačka vystoupí v Bobycentru
17.března. Vstupenky na koncert
jsou v prodeji na stránkách
www.nejkoncerty.cz.
Milovník překvapení a okamžitých
asociací Bobby McFerrin se tento
rok vůbec poprvé v ČR potká na
jednom pódiu s pianistou par
excellence a mistrem hudebního
humoru Chickem Coreou. Unikátní koncert se koná 17. června
v hale Vodova, lístky jsou ovšem
k dispozici již nyní na www.nejkoncerty.cz.
Kořeny spolupráce Bobbyho
McFerrina a Chicka Corey sahají
do počátku devadesátých let, kdy

společně natočili desku Play.
McFerrin je často označován za
krále hudebního humoru, projekt
Play ovšem dokázal, že Corea za
svým kolegou muzikálností ani
vtipností vůbec nezaostává.
Naopak je mu nevysychajícím
pramenem inspirace. Vzájemně
se provokují, nahrávají si hudební
žertíky a s radostí do hry zapojují
své posluchače. McFerrin jako
vždy vyniká absolutní intonační
přesností, vynalézavostí a schopností simulovat hlasem nejrůznější hudební nástroje s obrovským
rozsahem barevných odstínů
a expresivity. Corea svoji precizní
techniku plně propůjčuje hudbě
a zůstává stejně hravý jako
McFerrin. K hudební konverzaci
se starým přítelem Bobbym se
Corea vrací kdykoliv jen může,
ale nabité kalendáře jim to dovolují pouze zřídka. Jejich pódiové
rozhovory jsou plné úcty, humoru
i nedostižného duchovního napojení.


Radek Babička
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Kultura

Bregović a Nohavica: Dva zajímavé únorové koncerty v Brně

Nejvýznamnější balkánský
hudebník a skladatel, autor
hudby k filmovým hitům Emira
Kusturici a vůdčí osobnost
současné world music Goran
Bregović vystoupí 8. února
v brněnském Janáčkově divadle. V únoru zahraje také Jaromír
Nohavica v Mahenově divadle.
Bregović zahraje i se svým orchestrem The Wedding and Funeral
Band. Chaotické spojení historie,
současnosti, snění, tance a nejrůznějších emocí dodává Bregovićově hudbě jedinečnost a nenapodobitelný styl. Goran Bregović
se narodil v roce 1950 v Sarajevu.

Jeho matkou byla Srbka, otec
Chorvat. Světový věhlas mu přinesla spolupráce s filmovým režisérem Emirem Kusturicou. V mládí hrál v několika punkových
a rockových skupinách, z nichž
nejpopulárnější se stala kapela
Bijelo dugme. Jeho pozdější tvorba vychází především z romské
balkánské hudby, rocku a elektronické hudby a často je řazena
ke stylu world music, přestože je
ve skutečnosti velmi jedinečná
a specifická.
S Emirem Kusturicou se Bregović
poprvé setkal při tvorbě filmu Dům
k pověšení (1988), jenž uspěl na
festivalu v Cannes. Po vypuknutí

občanské války v Jugoslávii utekli
oba umělci do USA, kde natočili
snímek Arizona Dream (1992),
kde si zahrál mimo jiné i Johnny
Depp. Následně Bregović i Kusturica přesídlili do Paříže. Tam žije
a působí dodnes.
V roce 2011 získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za celoživotní
přínos filmové hudbě. Jeho desky
dodnes patří k nejprodávanějším
ve Francii. Koncert začíná 8. února ve 20.30 hodin v Janáčkově
divadle.
Oblíbený český písničkář, textař,
libretista, překladatel a básník
Jaromír Nohavica vystoupí zcela
mimořádně ve dnech 20.–21.února v brněnském Mahenově divadle.
Jeho písňovou tvorbu výrazně
ovlivňuje prostředí rodného kraje,
zejména samotná Ostrava
a nedaleký Český Těšín, kde
Nohavica žil mezi lety 1978
a 1999. Začínal jako textař, v 60.
letech spolupracoval s kapelami
Atlantis a Noe, později s kapelou
Majestic, s Českým rozhlasem
Ostrava, Těšínským divadlem či
se zpěváky Petrem Němcem,
Věrou Špinarovou a Marií Rottrovou. V roce 2004 byl zařazen do

Síně slávy v hudební anketě
Anděl, v roce 2009 získal cenu
Anděl v kategorii nejprodávanější
album a o rok později se stal vítězem ankety Anděl jako zpěvák
dvacetiletí. Jaromír Nohavica se
věnuje také překladatelství, známé jsou zejména jeho překlady
Mozartových oper (za Cosi fan
tutte obdržel Cenu Sazky a Divadelních novin) a písní Vladimira
Vysockého a Bulata Okudžavy.
Koncerty Jaromíra Nohavici začínají oba dny v 19.00 hodin
v Mahenově divadle.  (mar)

Přesahy umělecké avantgardy mapuje výstava Moravské galerie

Výstavu o nepříliš známé
a poměrně málo zpracované
kapitole brněnské historie,
Brněnském Devětsilu, představuje Pražákův palác.
„Tato neprávem opomíjená kapitola brněnského kulturního života
má pozoruhodný evropský pře-

sah. Odráží časově krátké, ale o to
intenzivnější zapojení osobností
spojených s Brnem do mezinárodního proudu tehdejšího uměleckého a kulturního života," prozradil kurátor výstavy Petr Ingerle.
Přitom jde o uskupení, které má,
na rozdíl od jiných literárních
a uměleckých spolků, mezinárod-
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ní ráz. Krátká činnost Brněnského Devětsilu, ohraničená léty
1923–1927, nepředstavovala
pouze úzce vymezenou regionální aktivitu, ale byla i důležitým
počinem v širším poli moderní kultury. To dokazují také některé
z exponátů – například dopisy
Charlese Chaplina a Douglase
Fairbankse, kteří přijali čestné
členství v Brněnském Devětsilu.
K největším úspěchům bezesporu patřilo vydávání mezinárodní
revue Pásmo. Na její redakci byla
napojena korespondenční síť
vazeb s nejvýznamnějšími představiteli evropského avantgardního hnutí.
Pozoruhodnou kapitolu Brněnského Devětsilu tvoří rovněž činnost vizionářského skladatele,
pianisty, ale také svérázného
malíře a scénografa Miroslava
Ponce. V neposlední řadě lze také
zmínit organizování společen-

ských zábavných akcí, jako byly
pravidelné „eight o’clocky“
a „excentrický karneval umělců“,
naplňující avantgardní krédo
o umění, které „přestane být uměním“. Zjevným důvodem, proč
byla spolku doposud věnována
jen malá pozornost ze strany „tradičních“ dějin umění, je zacílení
na aktivity spojené s reálným životem a nikoliv primárně na „hmotná“ umělecká díla. Činnost Brněnského Devětsilu spočívala
v efemerních projevech vymezujících se vůči institucionalizaci
umění. Zejména v pořádání pravidelných cyklů odborných přednášek na nejrůznější témata týkající se nového umění, divadla,
politiky, propagace nové kultury
a v organizování spolkového života. Výstava je k vidění do 26. dubna.


(mar) zdroj MorGal

Kultura

Ulrychovi se chystají se svými kapelami do Mahenova divadla

V roce 2014 uzavřeli Hana a Petr
Ulrychovi padesát let společného veřejného působení
řadou koncertů s oběma podobami Javorů. Pod názvem Půlstoletí se uskutečnily po celé
republice a měly mimořádný
ohlas.
Začínaly brněnským dvojkoncertem v Mahenově divadle v neděli
16. března 2014, který zaznamenala a odvysílala Česká televize.
Pod stejným názvem vydal
Supraphon k tomuto jubileu i 3CD

s největšími hity sourozenecké
dvojice.
Téměř přesně po roce, v neděli
15. března, se opět na scéně
Mahenova divadla uskuteční
koncert nazvaný Ohlédnutí. Téma
koncertu bude tentokrát spojeno
i s desetiletým trváním Hospicu
sv. Alžběty v Brně, které si
v těchto dnech připomínáme.
Záštitu nad celým projektem
Hospic sv. Alžběty 10 převzal
i biskup brněnský Vojtěch Cikrle
a Hana Ulrychová se stala patronkou připomenutí této deseti-

leté služby hospice potřebným
spoluobčanům. Hana a Petr Ulrychovi chtějí po osobní zkušenosti
zviditelnit nejenom toto, ale i další
podobná zařízení. Ohlédnutím by
měla být také letitá spolupráce
s devadesátiletým Českým rozhlasem Brno. Ulrychovi s Javory
a Javory beatem nabídnou při
koncertu vyzrálou a pestrou
podobu své hudební historie. Nejprve v podání Javory beatu
zaznějí nejznámější písně z bigbítového období Hany a Petra
a po nich si můžete vychutnat

zvuk houslí a cimbálu klasických
Javorů a hity raného javorovského období. Vše vrcholí zcela
novým javorovským počinem –
unikátním nástrojovým souzněním ve společné hře obou formací. Dobrou zprávou pro příznivce
hudebního poselství sourozenců
Ulrychových je rovněž vydání
publikace se stejným názvem
jako jejich bilanční 3CD a jubilejní
koncerty Půlstoletí, která by měla
být již při koncertu představena.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

V únoru se za židovskými tématy mohou vydat dospělí i děti

Již devátým rokem připravuje
brněnská pobočka Židovského
muzea v Praze kulturní a vzdělávací programy ve svém
brněnském sídle na tř.
Kpt. Jaroše 3. V únoru zve
hned na několik akcí.
Ve svých programech se Židovské
muzeum zaměřuje nejen na školní
mládež, ale také na širokou veřejnost, které předkládá každý měsíc
nabídku přednášek, hudebních
vystoupení a výstav uváděných
vernisážemi. Začátkem února
zahájilo výstavu černobílých foto-

grafií Jindřicha Buxbauma Návrat
chasidů do Mikulova. Na vernisáži
promluvil významný fotograf
a pedagog prof. Jindřich Štreit
a také zazpívali a zahráli Hana
a Petr Ulrychovi. Výstava je k vidění do konce února.
O nepotřebných věcech a lidech
– název poslední knihy Arnošta
Goldflama – je současně i názvem besedy s tímto osobitým
autorem, hercem a režisérem,
která se uskuteční ve čtvrtek
12. února od 18 hodin. V pravidelné nabídce programů nechybí
každý měsíc ani společná dílna

pro děti (od 5 let) s rodiči, na které
se v neděli 15. února dozvědí
něco o významných židovských
svátcích a společně si z přírodních materiálů něco vytvoří. Tentokrát půjde o dílnu nazvanou Tubišvat (Nový rok stromů).
Architekturu evropských synagog
ve čtvrtek 19. února představí
Ing. arch. Jaroslav Klenovský
a Mgr. Zdeněk Musil společně
s pamětnicí paní Marií Strakovou,
přiblíží v úterý 24. února v 18
hodin svým vyprávěním příběh
brněnské vily Stiassni, funkcionalistické stavby, která byla

pojmenována po židovském průmyslníkovi Alfredu Stiassnim
a veřejnosti byla zpřístupněna
koncem loňského roku.
O úspěšném životě, skvělém díle
a tragickém konci nejtalentovanějšího Janáčkova žáka – Pavla
Haase – ve čtvrtek 26. února od
18 hodin promluví a ukázkami
doprovodí Mgr. Jan Špaček
z Ústavu hudební vědy Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity.

Jitka Králová,
Židovské muzeum v Praze
Foto: Jindřich Buxbaum
a archiv ŽMP
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Indies slaví 25 let. Na koncertě představí sedmnáct umělců a kapel
Hudební vydavatelství Indies
pořádá při příležitosti svého
25. výročí koncert v brněnském
klubu Sono v sobotu 14. února.
Ve stejný den, ale v roce 1990, se
totiž konalo otevření první provozovny Indies, tehdy ještě na ulici
Milady Horákové v Brně. Firma
od té doby prošla řadou proměn
(nyní existuje pět různých společností – Indies Scope, Indies Happy Trails, Indies MG, Indies Distribuce, Prodejna Indies).
„Před 25 lety parta hudebních
nadšenců otevřela první porevoluční, soukromý, nezávislý obchod a půjčovnu CD. Na prodej
toho v té době nebylo mnoho, vše
podléhalo cenzuře a diktatuře
státních firem. Ale to se otevřením
hranic na západ rychle změnilo.
Na velkém koncertě v Sonu budeme společně s našimi umělci, které vydáváme, oslavovat, že se již
25 let nemusíme nikoho ptát ani
prosit, když si chceme poslouchat
a užívat hudbu, kterou máme rádi
a která nás baví,“ řekl majitel
vydavatelství Indies Scope Milan
Páleš.
Společný výroční koncert nabízí
širokou paletu hudebních žánrů
a řadu vystupujících, např. Traband, Jablkoň, Čankišou, Už jsme

doma, Kieslowski a další. Také je
připraven bohatý odpolední program pro děti, které mají vstup
zdarma (do 140 cm). U příležitosti
25. výročí vzniku Indies Records
vychází album Ivy Bittové a Vladimíra Václavka poprvé na gramofonové desce, a to jako 2LP na
180g vinylu.
Současné hudební vydavatelství
Indies Scope patří majiteli Milanu
Pálešovi, který založil 14. 2. 1990
s Milošem Gruberem firmu Indies,
která provozovala obchod s hudebními nosiči. Po roce fungování
vznikla značka Indies Records
a vyšlo první album. Motto vydavatelství od té doby zní: Vydáváme jen hudbu, která se nám líbí.
Od původních alternativních rockových hudebních stylů se vydavatelství postupem času otevírá
dalším žánrům, dominuje folk, přidává se world music a folklór, ale
nechybí ani rock, jazz či rap.
V roce 2005 vstupují Indies
Records jako podílníci do nahrávacího studia Střelice a vzniká tak
Studio Indies.
V roce 2007 se vydavatelství Indies Records rozdělilo na tři samostatné subjekty. Milan Páleš pod
značkou Indies Scope pokračuje
ve vydavatelské činnosti, ale roku
2008 zakládá také produkční

a koncertní agenturu pod názvem
Indies Production, která poskytuje
agenturní servis vydávaným
umělcům. Od počátku své činnosti se Indies a následné Indies Scope soustředí na autorské projekty
českých a slovenských hudebníků, které se snaží podporovat
i v současnosti. I nadále se věnuje
menšinovým hudebním žánrům
a dává prostor nekomerčním, ale
kvalitním projektům.
Indies Scope se také dlouhodobě
věnuje propagaci české hudební
scény v zahraničí. Od roku 2004
se pravidelně účastní mezinárodního hudebního veletrhu
WOMEX, který je určen zástupcům hudebního průmyslu přede-

vším (ale nejen) žánru world
music. Zde také poslední tři roky
organizuje prezentaci celé České
republiky na tomto veletrhu. Na
největší odborné hudební setkání
v Evropě, veletrh Midem, jezdí
Indies Scope prezentovat českou
nezávislou scénu od roku 2010.
Kromě toho se zástupci Indies
Scope a Indies Production
zúčastňují mnoha odborných konferencí a setkání v Evropě.
Akce začíná 14. února ve 13.00
hodin v Sono centru na Veveří 113. Předprodej na stránkách
www.kdeco.cz.
Více na www.sonocentrum.cz).

(mar)

České korunovační klenoty budou k vidění poprvé i v Brně

Jediná výstava svého druhu
v České republice míří do Letohrádku Mitrovských v Brně.
Zájemci se na repliky korunovačních klenotů mohou podívat
do konce března.

Letohrádek Mitrovských v Brně,
jako první kulturní památka
v republice, představí mistrovské
repliky a mnoho dalších tematických exponátů z období (středověku a) vlády Karla IV. – výstavní
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projekt je předzvěstí blížícího se
700. výročí císařova narození –
v r. 2016. České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou a pravděpodobně i nejcennějším a nejznámějším českým
pokladem. Svou povahou patří
mezi nejzajímavější a nejtajemnější korunovační klenoty světa.
Originál exponátů je ale vystavován pouze jednou za zhruba pět
let a návštěvníci musejí čekat
často dlouhé hodiny, aby se na
klenoty mohli jen krátce podívat.
V Letohrádku Mitrovských se
proto rozhodli připravit výstavu
replik, aby si je zájemci mohli
v klidu a do detailu prohlédnout.
O výrobu mistrovských replik se
postaral jeden z nejlepších českých zlatníků a výtvarníků Jiří
Urban. Málokterý jiný zlatník se
může pochlubit realizací šperků
pro papeže Jana Pavla II. či pro

anglickou královnu Alžbětu II.
Výroba exponátů zabrala tisíce
hodin času. Urbanovi pomohli
manželé Cepkovi z VUT Bratislava. Repliky jsou vyrobeny ze zlaceného stříbra, místo drahých
kamenů jsou použity sklářské
repliky (odpovídají barvou i tvarem originálům).
Mimořádnost exponátů podtrhuje
rozšířený koncept výstavy zaměřený na nejdůležitější postavu
české historie a největšího
Čecha – Karla IV. (středověké
zbraně, oděvy, obuv, 3D modely,
listiny a knihy – vše v replikách
a faksimilích). Pro menší
návštěvníky jsou připraveny
interaktivní prvky. Otevřeno je
denně kromě pondělí.
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Malé, okem nepozorovatelné předměty, ukazuje výstava

Unikátní výstava mikrominiatur, výtvorů tak malých, že nejdou zhlédnout pouhým okem,
ale jen pomocí optického zařízení – mikroskopu nebo lupy,
je ke zhlédnutí v Technickém
muzeu v Brně.
Autorem vystavovaných prací je
Vladimir Aniskin z Ruska, který
strávil na tvorbě objektů velikých
jen zlomek milimetru mnoho týdnů a někdy i několik měsíců. Jeho
dílo prezentuje velice náročnou
a dokonalou práci. Jedná se totiž

o vysoce precizní a přesnou techniku, která nemá na světě obdoby.
Práce na těchto objektech byla
velmi precizní a titěrná. Už samotný název výstavy odkazuje na
neuvěřitelný výkon a naprosté
soustředění. Mikrominiaturní díla
se vytvářejí ručně, což přináší
také své problémy. První komplikací je třes rukou, který následně
znesnadňuje vytváření mikrominiatury. Každý pohyb musí být
proveden přesně a na první
pokus. Druhým problémem je pul-

únor 2015
neděle 8. února, 15.00 hod.
DIVADLO LÍŠEŇ
Žabáci (Sny starého dědka) – veselý loutkový
příběh
sobota 14. února, 18.00 hod.
CESTA – folk, spirituály
úterý 17. února, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO – poslechový
pořad hudebního kritika
čtvrtek 19. února, 19.30 hod.
ROMAN RAVIN A SWAYAMBHU – tibetské mísy,
alikvótní zpěv, bubny, baskytara, didgeridoo…
pátek 20. února, 19.30 hod.
CARETA A POUTA – Folkový večer

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

sování krve v prstech. Většina lidí
zmíněné pulsování ani nepostřehne. Umělec se ale musí
naučit pracovat přesně mezi údery svého srdce. Odsud je odvozen
i podtitul výstavy „The art between
heart’s beats – Umění mezi tlukoty srdce“.
Návštěvníci Technického muzea
v Brně tak mají jedinečnou příležitost vidět například nejmenšího
sněhuláka na světě, legendární
okovanou blechu a další neuvěřitelná mistrovská díla. Kupříkladu
karavana sedmi velbloudů v oku

jehly je vysoká pouze mezi 80 až
100 mikrometrů. Dále je možné
na výstavě vidět předměty tak
malé, že byly vyhotoveny v řezu
vlasů nebo v zrníčku máku.
Mikrosvět Vladimira Aniskina je
možné obdivovat v Technickém
muzeu v Brně do 19. února.
Vstupné do výstavy je zahrnuto
v jednotné vstupence do všech
expozic muzea.
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sobota 7. února, 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
sobota 14. února, 15.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
– premiéra
pondělí 16. února, 8.30 a 10.15 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
úterý 17. února, 8.30 a 10.15 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
středa 18. února, 8.30 a 10.15 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
čtvrtek 19. února, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe

pátek 20. února, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe – derniéra
sobota 21. února, 10.15 hod.
Kdo zachrání Isabelu?
sobota 28. února, 15.30 hod.
Kašpárek detektivem – premiéra

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

Změna programu vyhrazena!
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ė
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Zcela nová ŠKODA Fabia Combi
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální pºíplatek
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AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: autocentrum@kei.cz
{Ñr}nuln{}rort}~ ĞĕĕĖ
www.kei-autocentrum.cz

