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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Osobností tohoto měsíce je člověk, který se
narodil před pětašedesáti lety v Brně a který
se jako světově uznávaná osobnost do svého
rodného města rád vrací. Nedávno zde představil již svoji pětadvacátou knížku, vyhověl
pozvání brněnských studií Českého rozhlasu
a České televize a našel si čas i na rozhovor
s námi. Je to světově uznávaný autor knih pro
děti, ilustrátor, grafik, tvůrce animovaných filmů, ale také člověk, který představil v Brně
před pětačtyřiceti lety první diskotéku. Jmenuje se Petr Sís.
Pokračování na str. 15

nice
Den rad ě 3
na stran

Milí čtenáři,

Na Vodní ulici je nové hřiště, na Dvorského
sportoviště s parkourovými překážkami
Na území městské části Brno-střed je další
nové hřiště a veřejné sportoviště. Herní
sestava na Vodní ulici je určena menším
dětem ve věku do desíti roků, parkourové
překážky na Dvorského využijí sportovci
ve věku od dvanácti let.
Hřiště ve Vodní ulici chybělo. Jedná se o hustě
obydlenou oblast a ze strany místních obyvatel
byl o podobný herní prostor pro děti velký
zájem. Původní samotné pískoviště bylo
nedostačující. Hřiště je tvořeno herní sestavou
se skluzavkou, síťovými a lanovými prvky, dále
oblíbeným houpacím „hnízdem“, balančním
mostem a dvěma pružinovými houpadly. Revi-

talizací prošlo pískoviště a nedílnou součástí
je i nový mobiliář v podobě laviček a koše na
odpadky. Hřiště, jehož povrch je tvořen litou
gumou, je kompletně oploceno.
Zcela nové sportoviště na Dvorského ulici je
zaměřeno na parkour, tedy na překonávání
překážek v městském či v přírodním terénu.
Na ploše přes tři sta metrů čtverečních jsou
různé stěny, hrazdy či kladiny, celkem je zde
čtrnáct různých prvků. Nedílnou součástí stavby je i železobetonové tribunové schodiště
o pěti stupních, které využívá terénní zvýšení
přilehlého svahu. A součástí realizace byla
i kultivace stávající přístupové cesty do parku
od ulice Dvorského v podobě chodníku ze
zámkové dlažby. Náklady na vybudování hřiště
činily 1 milion korun, nové sportoviště stálo
3 miliony. Radnice městské části Brno-střed
v současné době provozuje 29 veřejně přístupných venkovních hracích ploch a sportovišť. Jejich seznam je zveřejněn na webových
stránkách www.stred.brno.cz.

(red)
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v říjnovém čísle zpravodaje se dočtete,
že na Drakiádě Brna-střed letos konečně
foukal vítr, že i děti si měly možnost zahrát
na úředníky a centrum Brna provoněl
Týden kávy. Na straně 8 uvádíme statistiku přijímání dětí do mateřských škol, ze
všech městských částí v Brně je ta naše
v přijímání nejúspěšnější.
Bohužel jsme se nemohli vyhnout ani
smutnému tématu – věnujeme drobnou
zmínku Miloši Bernátkovi. Zakladatel
brněnského klubu Šelepka a významná
kulturní osobnost našeho města zemřel
v neděli 5. října.
Snad se nám podařilo pro Vás připravit
co nejpestřejší nabídku na trávení volného času a tipy, kam se vydat za kulturou.
Možná Vás osloví pozvánky na zajímavé
akce, jako je první jógový festival v městě
Brně nebo výzva zúčastnit se larpvíkendu. Součástí tohoto vydání je jako v každém čísle nabídka volnočasových aktivit,
které pořádá radnice ve spolupráci se
svým společenským a kulturním střediskem „Kávéeskou – zejména bychom
upozornili na Lampioňák a na Mikulášoviny na radnici. Lehce předvánoční
atmosféru ve Vás možná vyvolá pozvánka na rukodělné dílny na str. 20. Přejeme
Vám, aby Vás čtení tohoto čísla bavilo.

(red)
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Akce radnice

Živá i slaměná zvířátka se potkala v parku u právnické fakulty

Místo do zoo si rodiny s dětmi
zašly v neděli 21. září do Björnsonova sadu u Polikliniky Zahradníkova. Radnice tam uspořádala šestý ročník Zvířátkiády.
K vidění byli opeřenci ze Záchranné

stanice pro dravé ptáky v Rajhradě
u Brna a mezi nimi orlice Sára, králíci, lama, kozy nebo prasátka. Děti
se s rodiči také podívali na ukázky
výcviku vodících psů. „Oproti minulým ročníkům jsme do programu
zařadili více doprovodných aktivit.

Zájemci se mohli projet na dřevěném zvířátkovém kolotoči, projít si
stanoviště se zvířecími atrakcemi
jako žirafí lávka, opičí dráha, sloní
chůdy,“ řekla k programu produkční
Šárka Jelínková. Zajímavostí byla
také ukázka výroby slaměných zví-

řat v životní velikosti. Ve výtvarné
dílně si děti vyráběly kočku, zapojily
se také do programu Cirkusu trochu
jinak. Akci uspořádala radnice
městské části Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko
„Kávéeska“.
 (red)

V centru vonělo jídlo, představili se řemeslníci, vinaři a umělci

Celý měsíc se na náměstí Svobody vystřídaly čtyři slavnosti:
piva, jídla, vína a řemesel. Festival v centru dění uspořádala
již tradičně městská část Brno-střed.
Um svých šéfkuchařů, kuchařů

a barmanů představili na centrálním brněnském náměstí Svobody
zástupci brněnské gastronomie,
a to v rámci Slavností jídla. Servírovalo se vše od předkrmů, přes
hlavní chody až po lahodné
dezerty. Na náměstí se opět představily i kavárny a bary. Stovku
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vín z produkce tuzemských vinařství bylo možné ochutnat a také
zakoupit na Slavnostech vína na
náměstí Svobody. Součástí
doprovodného programu byl i historický lis a hutní pec. Festival
zakončily Slavnosti řemesel. Každý festivalový den od 11. září do

12. října byl připraven i kulturní
a zábavný program.
 (red)
Reklamní partner akce:

Akce radnice

Letošní Drakiádě Brna-střed počasí přálo. Konečně foukal vítr

Krásné slunečné počasí, přitom větrno a mnoho dětí, rodičů a draků. A mezi nimi
40 metrů dlouhý drak. Drakiáda
Brna-střed se konala v neděli
5. října na Kraví hoře.
Za pomoci lektorů DDM Junior
trávili zájemci nedělní odpoledne
výrobou jednoduchých papírových draků. Komu se vyrábět
nechtělo nebo neměl čas, mohl
se zúčastnit až společného pouštění a soutěžních disciplín.
„Rekordní délka draku byla letos
40 m. Děti si mohly od dobrovolníka takto dlouhého draka půjčit
a vyzkoušet si, že má docela sílu

a je těžké ho udržet,“ poznamenala produkční akce Šárka Jelínková. Po celé odpoledne se děti
měly možnost zúčastnit hrátek
a doprovodného programu, například exhibice leteckých modelářů,
pouštění obřích draků z Aikonu,
opékání špekáčků a jízdy s autíčky na dálkové ovládání. „Celé
odpoledne nás také provázel
maskot, kterého jsme si vypůjčili
z pohádky O hodném drakovi. Tu
hraje naše Divadlo Polárka,“
dodala Jelínková. Drakiádu uspořádala radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko „Kávéeska“.

(red)

Na Dni radnice se děti utkaly v úřednickém desetiboji a lovení rybiček

Zarovnání tužek na stole, strojopis, razítkování, děrování
a zakládání spisů do šanonu.
V těchto úřednických disciplínách děti soutěžily. Odměnou
jim pak byl doprovodný hudební a divadelní program.
V neděli 28. září se radnice Brno-střed otevřela těm nejmenším,
aby se mohli na vlastní oči přijít

podívat do prostor úřadu a zapojit
se do úřednického klání. „Po celou
dobu akce mohli návštěvníci
zhlédnout výstavu k projektu Příběhy našich sousedů. Měli také
možnost popovídat si s pamětníky, kteří se dnů otevřených dveří
radnice také zúčastnili,“ řekla
k akci produkční Šárka Jelínková.
A dodala, že disciplíny byly na
nádvoří radnice připraveny i pro

úplně ty nejmenší děti. Na sedmi
stanovištích s názvem Z pohádky
do pohádky například u vodníka
Slámy lovily rybičky nebo se potkaly se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Starší děti zase ukázaly, co
všechno o Brně vědí, když odpovídaly na otázky v rámci soutěže
Všude dobře, v centru nejlíp. Ve
společenském sále radnice se
pak roztančily irské tance v podá-

ní skupiny Níl Na Lá, divadlo
ToTeM zahrálo loutkovou indickou
pohádku O Nirdhanatovi a program doplnil koncert historické
hudby Lucrezia Borgia. Po celou
dobu akce probíhaly i komentované prohlídky radnice. Den uspořádala radnice městské části
Brno-střed a její příspěvková
a kulturní organizace „Kávéeska“.

(red)
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Stalo se v naší městské části

Týden kávy provoněl město Brno prvních sedm říjnových dní

Týden kávy se pořadatelům
rozrůstá každým rokem. Letos
nově přidali celý přednáškový
den a rozšířili dvoudenní trhy
kávy. Lákadlem byla také soutěž baristů.
Vedle nabitého kávového a kulturního programu zapojených
kaváren mohli zájemci navštívit
během celého festivalového týdne od 1. do 7. října také speciální
kávový program, který se letos
odehrál v budově vznikající měst-

ské tržnice na Zelném trhu 14.
Tam byl také celotýdenní kávový
maraton první říjnový den slavnostně zahájen.
Návštěvníci si užili celý jeden festivalový den vyhrazený přednáškám zajímavých osobností.
Vrcholem byla účast zahraničního
hosta Gonzala Enriqua Mancilla
Díaze – pěstitele, pražiče, degustátora a znalce kolumbijské kávové kultury. Smyslem zahraničních
návštěv ze zemí, kde se pěstuje
káva, bude i v příštích letech sna-

ha upozorňovat veřejnost na místa původu kávy a způsoby a podmínky jejího pěstování.
„Nejvíc mne letos nadchly dvoudenní trhy kávy, kterých se účastnil rekordní počet vystavovatelů –
dodavatelů káv, bylo jich přes 20.
Navštívil je velký počet zájemců,
kterých se během dvou dní protočilo kolem 4 tisíc. Nadšená jsem
také z nově přidaného přednáškového dne,“ zhodnotila akci hlavní pořadatelka Mgr.Kateřina Eichlerová.

Se zvučnými jmény kávového
světa se návštěvníci, ale zejména
baristi, potkali v Soutěži baristů
Týdne kávy. V ní zvítězil Jan Hajfler, barista kavárny V Melounovém cukru. Porota soutěže byla
složena z předních českých baristů: Michala Křižky, Adama
Neubauera, Františka Roháčka,
Zdeňka Smrčky a slovenských
baristů Mariana Plajdičky a Oldřicha Holiše.


(red)

Fotosoutěž poukázala na důležitost zdravých lesů pro člověka

Lenka Jalůvková – 1. místo v kategorii Cena veřejnosti
Porota druhého ročníku fotografické soutěže neziskové
organizace FSC ČR „Není les
jako les“ vybrala z více jak dvou
tisícovek fotografií celkem
devět vítězů. Další dva vítěze
pak zvolila veřejnost hlasováním v galerii všech zaslaných
fotografií.
Fotografickou soutěž „Není les
jako les“ pořádala nezisková organizace FSC ČR již podruhé. Hlavním cílem soutěže je upozornit
veřejnost na důležitost zdravých
lesů pro život člověka a přede-

vším na jejich nepříliš dobrý stav.
Lesy jsou totiž celosvětově nejvíce ohroženým ekosystémem.
Jedním ze způsobů, jak stav lesů
zlepšit, je přírodě blízké a sociálně
přínosné lesní hospodaření, které
organizace FSC celosvětově prosazuje již dvacet let. Soutěžící
mohli posílat své fotografie do jedné ze tří kategorií – les a příroda,
lidé a dřevo a výrobky ze dřeva –
které tematicky odkazují na tři
hlavní pilíře odpovědného lesního
hospodaření podle systému FSC
– ekologický, sociální a ekonomický.
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Bohumil Vopat – 1. místo v kategorii Les a příroda

Největší soutěž
v neziskovém sektoru
Do soutěže bylo zasláno celkem
2300 fotografií, podruhé tak patřila
mezi největší ve spolupráci neziskového a komerčního sektoru. Ze
všech fotografií vybrala odborná
porota devět vítězných snímků,
jejichž autoři obdrželi výhru v podobě digitálních fotoaparátů.Vítězem
kategorie Lidé a dřevo se stala Eva
Skaláková. Bohumil Vopat zvítězil
v kategorii Les a příroda, první
místo kategorie Výrobky ze dřeva
patří Martinu Bučkovi. Veřejnost

dala svůj hlas Lence Jalůvkové.
Národní kancelář FSC ČR již více
než deset let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České
republice. Tím napomáhá chránit
ohrožené a devastované lesy
a jejich obyvatele. Jedním z cílů
FSC ČR je také informování
a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření
šetrného a přírodě blízkého
hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz
a www.poznejdrevo.cz.  (red)

Stalo se v naší městské části

Folklorní soubory národnostních menšin zvaly na Babylonfest

Národnostní menšiny žijící
na území města Brna již posedmé připravily pestrý mix uměleckých a kulturních zážitků.
Dny brněnských národnostních
menšin pod názvem Babylonfest se uskutečnily ve dnech
16.–20. září. Společným jmenovatelem všech akcí byly nejen
národní zvyky a tradice, ale také
současný život Brňanů, kteří se
hlásí k jiné než většinové národnosti. Pro všechny zájemce byla
připravena pestrá škála hudeb-

ních, pěveckých a tanečních stylů, spojená s ochutnávkou tradičních jídel, ukázkou řemesel či
malou školou lidových tanců.
Nechyběl ani koncert mladých
interpretů vážné hudby.
„Sedmý ročník Dnů brněnských
národnostních menšin skončil
celodenním programem na
Moravském náměstí v sobotu
20. září. Diváci zde měli možnost
vidět velmi pěkná vystoupení folklorních souborů jednotlivých menšin žijících v městě Brně a také
ochutnat tradiční kuchyně v rámci

Babylonu chutí, který akci doprovázel. Tomuto závěrečnému komponovanému dni plnému výjimečných zážitků přálo i pěkné počasí,
takže byl velmi dobře divácky
navštíven. V průběhu celého
Babylonfestu se však děly i další
velmi zajímavé akce, jako například vysazení národních stromů
Rusů a Řeků v parku Lužánky
nebo balkánská party v Metro
Music Baru, kde účinkovala mezinárodní skupina MR LOCO,“
zhodnotila festival Mgr. Barbora
Hocková z produkčně-programo-

vého oddělení TICmB. Cílem
Babylonfestu je přiblížit veřejnosti
širokou škálu aktivit jednotlivých
sdružení národnostních menšin
z Brna a seznámit veřejnost
s jejich tradicemi i současným
životem. Festival pořádá Výbor
pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních
menšin aTuristickým informačním
centrem města Brna, p. o.


(red)
Foto: Veronika Lelková

Brno v pohybu představilo přehlídku sportů a životního stylu

Festival brněnského sportu
a aktivního životního stylu přilákal návštěvníky na třicet
různých sportovních stanovišť.
V neděli 7. září se na stadionu na
Kounicově ulici konal již druhý ročník festivalu brněnského sportu
a zdravého životního stylu Brno
v pohybu. Sokol Brno I, který festival hostil ve svém stadionu, prezentoval své olympijské disciplíny
– sportovní gymnastiku a šerm.
Děti i dospělí si tak mohli vyzkoušet své šermířské dovednosti
s tréninkovými flerety nebo pod

dohledem zkušených gymnastů
prověřit svou obratnost.
Brněnský florbal letos hájily na
Brně v pohybu hned tři oddíly –
Gullivers Sokol Brno I, mužský
extraligový tým Bulldogs Brno
a ženský extraligový tým TJ Sokol
Brno-Židenice.
Další silně zastoupenou disciplínou byl basketbal, který reprezentovaly hned tři extraligové celky –
ženské týmy BK IMOS Brno
a Valosun Brno a mužský tým
Mmcité Brno. Posledním zástupcem této disciplíny byl mládežnický klub SK Brno-Žabovřesky, který

prezentoval rovněž i projekt „Lokomoce – Pohyb jako prevence“.
HC Kometa Brno prověřovala
techniku práce s holí a střelby na
bránu, házenkáři z Handball Brno
testovali přesnost hodu a FC Zbrojovka Brno se postarala o to, aby
ani nohy návštěvníků zbytečně
nezahálely. Baseball reprezentoval nejlepší tým letošní sezóny
a mistr republiky – Draci Brno. Jak
správně házet ragby šišky učili trenéři z RC Dragon Brno. Za asistence trenérů a hráček Volejbalového klubu Královo Pole se
návštěvníci seznamovali se správ-

nou technikou odbití míče přes síť.
Královskou hru v šachy představil
brněnský klub Lokomotiva Brno.
A z cyklistických disciplín se letos
představil tým TJ BMX Favorit.
Během celého odpoledne učili
zástupci Záchranné služby Jihomoravského kraje, jak laicky
poskytnout první pomoc. Nevyužité nezůstalo ani profesionální
vybavení, které bylo použito pro
ukázku profesionálního zásahu
při autonehodě s poraněním páteře. Celý program uzavřela v 17.00
hodin autogramiáda brněnských
sportovců.
 (red)
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Stalo se v naší městské části

Památník holocaustu připomíná oběti nacistické perzekuce

Tisícům Židů a Romů, kteří
zahynuli v koncentračních táborech, je věnován Památník
holocaustu v parku na náměstí
28. října.

Za účasti představitelů města byl
památník odhalen ve středu
17. září jako připomínka rasové
perzekuce v letech 1939–1945.
Autorem uměleckého díla je výtvar-

ník Daniel Václavík. Zvítězil v soutěži vypsané roku 2012 se svým
návrhem žulové krychle, po níž
stéká voda jako symbol očištění
a odpuštění. Deportaci Židů

a Romů do koncentračních táborů,
kde mnozí z nich zahynuli, už
v Brně připomínají pamětní desky,
„kameny zmizelých“ či památník
na židovském hřbitově.  (red)

Od měsíce září vozí Brňany tramvaj Městského divadla Brno
Městské divadlo Brno vypustilo do brněnských ulic tramvaj,
která připomíná dvě krásná
výročí divadla, jež v této sezóně
MdB slaví.
V červnu 2015 tomu bude již
sedmdesát let, kdy vzniklo tehdejší Svobodné divadlo, předchůdce Městského divadlo Brno.
A přesně před deseti lety byla
slavnostně otevřena Hudební
scéna Městského divadla Brno.
Slavnostní křest nové tramvaje se
uskutečnil v pondělí 29. září na

náměstí Svobody. Na její první
cestu ji vyprovodili herci Městského divadla Brno, Petr Gazdík
zazpíval spolu s Ivanou Vaňkovou
několik muzikálových písní.
Tramvaj je tradičně velmi pestrá.
Divadlo využívá bohatého obrazového fondu, kterým disponuje
(autoři Jef a Tino Kratochvilové),
a ve spolupráci s grafickým studiem Petra Hlouška vytvořilo
působivou koláž, tvořenou hlavními představiteli a stěžejními
divadelními inscenacemi Městského divadla Brno.
 (red)

Svátek seniorů: na náměstí Svobody se sešly tisíce lidí

Při příležitosti Mezinárodního
dne seniorů se v neděli 5. října
konal na náměstí Svobody
doprovodný program.

Po úvodním koncertě Dětského
sboru Brno se konalo oficiální zahájení akce. Pro všechny zájemce pak
byla připravena řada hudebních
a divadelních vystoupení, která byla
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namíchána tak, aby se pobavili
všichni členové rodiny. Diváci mohli
zhlédnout baletní vystoupení, Tetky
a chlapi z Kyjova a Banjo Band Ivana Mládka. Závěr patřil country

vystoupení Ivana Bartůňka. Podle
pořadatelů se na náměstí Svobody přišly podívat tisíce seniorů
a rodin s dětmi. Více informací na
www.svateksenioru.cz.  (red)

Stalo se v naší městské části

Před hvězdárnou na Kraví hoře se sešli cyklisti ze základních škol

Na osmdesát závodníků se
utkalo v cyklistickém závodu
O pohár Zdravého středu v parku na Kraví hoře.
V pátek 3. října uspořádala nezisková organizace Zdravý střed ve

spolupráci s městskou částí
Brno-střed cyklistické závody pro
žáky základních škol. Akce proběhla v areálu hvězdárny na Kraví
hoře. Závodu, který byl rozdělen
podle věku a pohlaví do čtyř kategorií, se zúčastnilo na osmdesát

žáků ze šesti základních škol
městské části Brno-střed. Pro
návštěvníky a malé závodníky
byly k dispozici stánky partnerů
akce, a to kola Pells a cyklistický
oddíl TJ Favorit Brno. Pro nejrychlejší byly připraveny poháry

a hodnotné ceny, které vítězům
předal místostarosta Brna-střed
Mgr. Pavel Sázavský, ředitel
závodu Luboš Vidlák a prezident
Českého svazu cyklistiky Marián
Štětina.

(red)

Biojarmark lákal na vlastnoručně lisovaný mošt i cimbál

Zeleninu, pečivo, masné výrobky, mouky, marmelády, koření
i víno, to vše nabízeli zemědělci
v biokvalitě. Letošní ročník
Brněnského biojarmarku byl
obohacen o Jablečnou slavnost a návštěvníci si tak mohli
prohlédnout výstavu tradičních
moravských odrůd jablek
a ochutnat vlastnoručně vyrobený mošt.
V pátek a sobotu 3. a 4. října pořádal Český svaz ochránců přírody
již 23. ročník Brněnského biojarmarku v Domě pánů z Kunštátu.
Připraveno bylo i občerstvení
v podobě biohamburgrů, grilované
zeleniny, čerstvých lívanečků
a spousty sladkých dobrot. K dobrému nakupování vyhrávala cim-

bálová muzika Veronica. Brňané
mají o lokální potraviny stále větší
zájem. Přemýšlejí o jejich původu
i vlivu na životní prostředí – to znamená nejen potraviny, které za
sebou nemají tisícikilometrovou
cestu, ale navíc nesou značku bio.
„Akce je již tradičním setkáním
ekologických zemědělců, místních
výrobců potravin a spotřebitelů,
kteří mají rádi jídlo zblízka. Snažíme
se podporovat rozvoj trhu s bioprodukty a propagovat stravování
zdravé jak pro spotřebitele, tak pro
krajinu,“ vysvětlila hlavní organizátorka Markéta Honzová.
Na biojarmarku bylo připraveno
i bohaté občerstvení. Návštěvníci
mohli zahnat hlad například paprikovým quichem nebo biošpekáčky a jako sladkou tečku si dát

dýňový koláč nebo bezlepkový
muffin ze špaldové mouky. Čepoval se mošt z Bílých Karpat a vařila
káva z produkce Fair trade.
„Na biojarmarku jsem letos
poprvé. Při příchodu sem jsem
vůbec nečekal, že na takovém
prostoru, celkem omezeném,
najdu pro mě nečekaně velkou
koncentraci zajímavých produktů. Místní prodejci jsou milí a sdílní
na informace. Kromě produktů
pro svou potřebu jsem zde pořídil

i hodně věcí, které mi poslouží
jako dárky,“ řekl jeden z návštěvníků, Filip Šnajdr.
Na biojarmarku nechyběl pestrý
doprovodný program. A to nejen
v podobě lisování čerstvého
moštu, výroby papírových draků
a poslechu cimbálové muziky.
Zájemci se v rámci speciálních
poraden dozvěděli, jak jednoduše kompostovat pomocí žížal, co
je to přírodní zahrada a že i z plevelů se dá chutně vařit.  (red)
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Informace z radnice

Brno-střed je nejúspěšnější městskou částí v přijímání dětí do školek

Stejně jako v minulém roce
i letos přijala městská část
Brno-střed do svých školek
nejvíce dětí z celého Brna.
Dosáhla tak největší úspěšnosti ze všech brněnských městských částí. Školky na Brně-střed přijaly takřka 71% přihlášených, což je nejvíc v rámci
celého Brna. Přijato bylo také
99 dětí z jiných brněnských
městských částí. I přesto radnice pokračuje v přípravě na
rozšíření kapacity v mateřských školách až o 150 nových
míst v příštím roce.
Brno-střed získalo ocenění v celostátní prestižní soutěži Obec přátelská rodině – také díky vysokému

počtu dětí přijatých do mateřských
škol. Stejně jako v minulém roce
je i letos v tomto ohledu nejúspěšnější městskou částí.
Z celkového počtu 941 přihlášených dětí do mateřských škol na
Brně-střed bylo přijato 665 dětí.
Brno-střed je zároveň nejúspěšnější v počtu přijatých dětí bydlících
v dané městské části. Přihlášených
dětí z městské části Brno-střed
letos bylo 721, přičemž 566 z nich
bylo přijato.
Celkový počet nepřijatých dětí
z Brna-střed byl výrazně ovlivněn
přijetím dětí z jiných městských
částí. Z uvedeného vyplývá, že
Brno-střed se významně podílí
na uspokojení rodičů dětí s trvalým pobytem v jiných městských

částech. Mnoho z těchto dětí
nemůže školka odmítnout, protože zákon ředitelkám školek
ukládá povinnost tzv. „předškoláky“ přijmout. Největší městská
část tak letos přijala 99 dětí s bydlištěm mimo Brno-střed. Tato
skutečnost se však projeví v tom,
že zatím není možné přijmout
všechny žadatele z městské části
Brno-střed. Pro příští rok se však
připravuje navýšení o dalších až
150 volných míst. Již nyní se připravuje projekt tzv. kontejnerové
školky při ulici Křídlovická a nové
mateřské školy v ulici Pellicova,
které by měly uvedenou kapacitu
zajistit. Projektová dokumentace
na školku v Křídlovické je zpracována, městská část má na její
realizaci vyčleněny finanční prostředky a zároveň žádá o příspěvek z dotačního programu Ministerstva školství ČR „Rozvoj

výukových kapacit mateřských
a základních škol“.
Městská část Brno-střed zatím
není zapojena v celoměstském
systému elektronické podpory
zápisu dětí do mateřských škol.
Pokud nebudou změněna stávající kritéria, došlo by pravděpodobně v případě, že by se připojila, k masivnímu navýšení počtu
přihlášených a přijatých dětí
z jiných městských částí. To by
největší městské části znemožnilo
efektivně budovat potřebné kapacity v mateřských školách pro děti
s bydlištěm na jejím území.
Pro vyšší komfort rodičů však
radnice na konci minulého roku
spustila vlastní webový portál
s
potřebnými
informacemi
a dostupnými formuláři www.materinkyvcentru.cz.


(red)

Statistika přijímání dětí do MŠ v MČ Brno-střed
Školní rok
2013–14
Počet přihlášených dětí
866
Počet přijatých dětí
657
Počet přihlášených dětí z MČ Brno-střed
686
Počet přijatých dětí z MČ Brno-střed
546
Počet přijatých dětí z jiných MČ
111
Procentní úspěšnost v přijetí dětí
75,9 %
Procentní úspěšnost v přijetí dětí z MČ
79,6 %

2014–15
941
665
721
566
99
70,7 %
78,5 %

Zastupitelstvo Brna-střed schválilo úplný zákaz hazardu na svém území
Na základě rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže zastupitelé na mimořádném zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed
v pondělí 6. října projednali
vyhodnocení regulace hazardu
v centru města a vzali na vědomí následující skutečnosti:
• od lednového přijetí vyhlášky,
která obsahovala rozhodnutí
městské části o zákazu všech
heren na jejím území, jich v ulicích centra města stále zůstává
asi 60%, což nekoresponduje
s požadavkem MČ Brno-střed
• podle zjištění Městské policie
Brno se řada stávajících heren
v průběhu roku navíc stala tzv.
„černými hernami“, ve kterých
jsou provozovány nelegální
herní přístroje, tzv. kvízomaty

• podle evidence Magistrátu
města Brna došlo v průběhu
roku k 400% nárůstu provozoven, kde Ministerstvo financí
ČR povolilo tzv. sázkové hry
v kasinu, které však často zůstávají klasickými hernami (ze 7
v lednu na nynějších 34 provozoven)
• k regulaci hazardu vydal své
stanovisko také Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže,
který mimo jiné konstatoval:
„Ze soutěžního hlediska úřad
nepovažuje za problematické,
pokud se obce rozhodnou pro
úplný zákaz provozu loterií na
svém území. Takovým opatřením sice pochopitelně dojde
k naprostému vyloučení soutěže v dané oblasti, je však plně
v mezích zákona a žádné soutěžitele neznevýhodňuje oproti

8
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2014

soutěžitelům jiným. K narušení
soutěže by naopak mohlo dojít,
pokud se obec rozhodne provoz loterií na svém území toliko
omezit.“ ÚOHS dále vyzval
obce, aby postupovaly v souladu s pravidly hospodářské
soutěže a vycházely z výše
uvedených principů regulace
a aby nejpozději k 1. 1. 2015
podobu regulace upravily
podle výše uvedeného.
Ze všech výše uvedených důvodů, ale především s ohledem na
stanovisko Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, Zastupitelstvo MČ Brno-střed na mimořádném zasedání 6. října schválilo
úplný zákaz provozu loterií
a jiných podobných her na celém
území městské části Brno-střed.
Rozhodnutí MČ Brno-střed bylo

podkladem pro projednání příslušné vyhlášky Zastupitelstvem
města Brna na jeho zasedání dne
7. října, které návrh na změnu
vyhlášky městské části Brno-střed odsouhlasilo. Městská
část Brno-střed se tak připojila
k městským částem Královo
Pole, Jundrov, Bystrc a Nový Lískovec, kde platí veškerý zákaz
hazardu, který zákon umožňuje
zakázat.
Rozhodnutí ZMČ Brno-střed se
týká zákazu provozování přístrojů
podle ust. § 2 písm. e), l), n) a ust.
§ 50 odst. 3 loterijního zákona
a sázkových her v kasinu podle
ust. § 2 písm. g), i), j) a m) loterijního zákona, a to na celém území
městské části Brno-střed.


(red)

Informace z radnice

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-střed
Volby do zastupitelstev obcí proběhly ve dnech 10.–11. října 2014. Výsledky týkající se městské části Brno-střed uvádí následující
tabulka. V době uzávěrky Zpravodaje ještě nebylo známo složení nové Rady městské části Brno-střed a jméno budoucího starosty
městské části.
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

45

Okrsky

celkem

zpr.

v%

70

70

100,00

1

Kandidátní listina
číslo název

Hlasy

abs.

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

66 956

16 609

24,81

16 598

669 593

v%

Počet
kandidátů
podle počtu
kandidátů

Přepočtený
základ

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

1

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

67 682

10,11

45

669 593,00

10,10

5

2

Strana zelených

65 182

9,73

45

669 593,00

9,73

5

3

Občanská demokratická strana

88 112

13,16

45

669 593,00

13,15

7

4

Komunistická str. Čech a Moravy

35 629

5,32

45

669 593,00

5,32

2

5

Konzervativní strana

90

0,01

1

14 879,84

0,60

0

6

ANO 2011

112 074

16,74

45

669 593,00

16,73

8

7

STAN-SPOLU pro Brno-střed

11 218

1,68

45

669 593,00

1,67

0

8

Strana svobodných občanů

19 849

2,96

45

669 593,00

2,96

0

9

Česká str. sociálně demokratická

83 406

12,46

45

669 593,00

12,45

6

10

TOP 09

48 461

7,24

45

669 593,00

7,23

3

11

„A CO BRNO?“

20 570

3,07

45

669 593,00

3,07

0

12

„Žít Brno“

117 320

17,52

45

669 593,00

17,52

9

Zdroj: http://www.volby.cz

Naše školy

Budoucí prvňáčci si mohou
na Rašínově zahrát na školu
Děti si vyzkoušejí, jestli vydrží
sedět v lavici, dávat pozor, plnit
zadané úkoly, pracovat celou
vyučovací hodinu. Na konci je
vždy čeká velká pochvala
a malá odměna.
Pokud si děti alespoň na jednu
z následujících otázek – Těšíte
se, že už půjdete za rok také do
školy jako vaši starší kamarádi?
Vybíráte, jakou byste měli rádi
aktovku? Neumíte si představit,
jaké to je, sedět ve školní lavici
a poslouchat paní učitelku? –
odpoví kladně, Hra na školu je pro
ně přímo určená. Mají možnost si
vyzkoušet školní radosti i starosti
nanečisto. Hra na školu je určena

všem předškolákům, i těm, kteří
v září 2014 nastoupili do první třídy na jinou ZŠ nebo zůstali v MŠ
po odkladu školní docházky.
S sebou je třeba vzít přezůvky
a pastelky. Hra na školu začíná
4. listopadu v 15.15 hodin v budově školy Rašínova 3, což je budova základní a mateřské školy
Husova 17. Další termíny jsou
následující: 11.11., 18.11., 25.11,
2. 12, 9. 12. 2014. 6. 1., 13. 1.,
20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2.,
3. 3., 10. 3. 2015. Škola zve také
na den otevřených dveří ve
čtvrtek 13. listopadu 2014 a ve
čtvrtek 13. ledna 2015. Vždy od
8.00 do 10.00 hodin. Více na
www.zshusovabrno.cz.  (red)

Svou školou na náměstí Míru se
pochlubili její žáci. Slavili výročí
Ve škole na náměstí Míru 3 se
potkali piráti, kočičky a motýli.
Dne 26. září škola totiž oslavila
výročí 85 let od svého založení.
V rámci oslav škola uspořádala
v pátek 26. září odpoledne plné
her a soutěží hlavně pro děti. Slavnost byla zahájena proslovem
paní ředitelky. Poté se vybraní
žáci druhého stupně chopili rolí
průvodců a provedli zájemce po
škole, aby jim ukázali nejenom
nově zrekonstruované prostory
školy – výtvarný ateliér, kuchyňku
pro výuku vaření či toalety, na
jejichž rekonstrukci se nádhernou
keramickou mozaikou podíleli
také žáci naší školy.

I přes nepřízeň počasí si učitelé
pro žáky, jejich rodiče a přátele
školy připravili spoustu her a soutěží. Tématem byla cesta kolem
světa – děti měly za úkol například
ulovit mustanga, dobýt severní
pól nebo rozšifrovat cizojazyčný
nápis, leckde soutěžili spolu s dětmi i jejich rodiče.
Ti nejmenší si mohli nechat
pomalovat obličej, takže jste tento
den mohli ve škole potkat piráty,
kočičky nebo motýlky.
Z úsměvů našich žáků, hostů i učitelů bylo vidět, že si akci užili, a tak
se všichni těšíme na další akci.


Mgr. Ondřej Růžička
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Naše školy

Projekt „One World, Many Voices“ získal škole na Kotlářské peníze

Naše škola obdržela finanční
prostředky v rámci programu
„One World, Many Voices“.
Finanční prostředky shromáždila Americká obchodní komora
v ČR ve spolupráci se svými
členy. Projekty mají za cíl zvýšit participaci dětí (zapojení
do komunity s místní politickou reprezentací), zlepšit jejich komunikační dovednosti
v anglickém jazyce a podpořit
aplikaci teoretických vědomostí
při realizaci vlastního projektu.

Žáci osmých a devátých ročníků
v hodinách anglického jazyka
vypracovali projekt, který je zaměřený na úpravu společného prostoru, jenž je využíván jak žáky
naší školy, tak obyvateli vnitrobloku.
Obsahem jejich projektu se stalo
odstranění keřů a přerostlých
stromů, vybudování zahrádky,
o kterou se budou starat žáci
v hodinách praktických činností,
dvou pískovišť pro hry a zakoupení dvou nových laviček.
Prvním krokem bylo sepsání pro-

jektu v hodinách anglického jazyka. Ve spolupráci se svým vyučujícím, rodilým mluvčím Johnem
Camusem, se žákům podařilo
předložit projekt, který byl Americkou obchodní komorou schválen.
Druhým krokem bylo představení
cílů starostovi městské části Brno-střed. Ten přijal zástupce devátých ročníků nejdříve v prostorách
radnice Brno-střed, kde s nimi
jejich plány podrobně prodiskutoval a pozitivně je motivoval k další
práci. Je nutné podotknout, že pro
všechny žáky to bylo jejich první
setkání s představitelem politické
reprezentace města, což je jedním
z primárních záměrů projektu.
Následně starosta navštívil naši
školu, prohlédl si místo a probral
s žáky detailně jednotlivé kroky.
Další částí projektu už byla
samotná realizace. Při ní nám
ochotně vypomohli rodiče žáků
prvních tříd a zástupci obyvatel
okolních domů. Byly odstraněny
náletové keře a zbytky starých
vzrostlých stromů, které předtím
odborně prořezala zahradnická
firma. Lesopark byl připraven
k zútulnění.
V průběhu školního roku žáci také

připravili podklady pro pět panelů,
které se stanou součástí dendrologické stezky. Tyto nové výukové
prvky žáky naučí, které stromy
v parku máme.
Ještě v závěru školního roku stihl
pan školník ve spolupráci s našimi
nejstaršími žáky připravit konstrukci pro vyvýšenou zahrádku,
kde budou žáci základní i mateřské školy pěstovat zeleninu,
okrasné květiny i bylinky. Opravy
se dočkala také dvě pískoviště,
sloužící především hrám dětí
z mateřské školy.
Díky tomuto projektu jsme v závěru
roku mohli v rámci Zahradní slavnosti představit nově opravený prostor lesoparku. Odpoledne jsme si
užili všichni společně, a nejlépe tak
oslavili práci našich žáků, jejich
rodičů i obyvatel okolí.
V projektu letos pokračujeme,
práce tedy nekončí, ale záměr
tohoto programu naši žáci naplnili.
Naučili se, že své okolí mohou
pomoci vylepšit, dokonce si najít
finanční prostředky a spolupracovníky, kteří jim budou nápomocní.


Kamila Tachovská,
ZŠ Kotlářská

Barevným dnem přivítali žáci na základní škole Úvoz podzim

K pravidelnému ozvláštnění
života na Základní škole Úvoz
patří Barevný den. Těší se na
něj nejenom malí, ale i ti starší
žáci školy.
Letos akce proběhla 22. září ne
jako vítání jara, ale netradičně
s příchodem podzimu a loučením
se s létem. V čem spočívá? Všichni žáci i učitelé mají za úkol

nashromáždit co největší počet
svršků, doplňků i ozdob určité
barvy. Fantazii se meze nekladou.
Již ve čtvrtek si zástupci jednotlivých tříd vylosovali barvu, která
připadne jejich kolektivu, aby si
stihli přes víkend najít co největší
počet potřebných kousků. Mohli
vybírat z modré, žluté, červené,
zelené, bílé a černé.
V pondělí ráno se okolí školy roz-
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jásalo barevnými kreacemi. Pro
neinformovaného návštěvníka
školy by mohl pohled do jednotlivých tříd působit jako návštěva do
jiného světa. Každá třída
v různých odstínech dané barvy
skýtala veselý pohled na vynalézavost v oblékání a zdobení jednotlivých žáků.
Akce vyvrcholila v závěrečném
fotografování. Vítězná třída kromě

drobných sladkostí získala možnost strávit jeden školní den podle
svých představ. Skutečnou odměnou však nebylo jen zvítězit, ale
zejména radost z příjemně prožitých chvil se spolužáky i učiteli.
Více informací na stránkách
www.zsuvoz.cz/fotogalerie.


PhDr. Hana Palová

Pozvánky na akce radnice
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Sport

Oddíl stolního tenisu stále láká děti od šesti let do své přípravky
V září jsme uspořádali nábor
nových členů – dětí. Do střediska volného času stolních tenistů pro děti od 10 do 15 let se
přihlásilo snad dvakrát více
dětí než je naše kapacita.
Bohužel jsme nemohli všechny
zájemce přijmout, ale do budoucna
zkusíme kroužek rozšířit. Naopak
v přípravce pro děti od 6 do 9 let
máme ještě volná místa. V případě
zájmu je možné se přijít přihlásit do
herny v ulici Vojtova 12 každý
čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod.
Vstup do sezóny 2014–2015 již
tradičně obstarala naše mládež.
Po náročném přípravném období
v srpnu, kdy jsme absolvovali
jako každoročně soustředění
v Hustopečích, se dostavily hned
na začátku i dílčí úspěchy.
Neztratili jsme se na mezinárodních turnajích u nás (Radek Skála
dokonce vyhrál v Hluku jeden

z turnajů ze série Satellite Tour
2014), ani v zahraničí, kde obstáli
Linda Záděrová (Štrasburk)
a Radek Skála (Rinteln – Německo). Tito dva byli vybráni i na soustředění
v
Lucembursku
a Německu.
Na prvním republikovém bodovacím turnaji mládeže v Praze jsme
následně získali tři medaile a na
prvních dvou krajských bodovacích turnajích mládeže (BTM) jsme
vyhráli, co se dalo. První krajský
turnaj jsme uspořádali u nás v herně MS Brno o víkendu 20. a 21. září
za účasti 48 mladších žáků, 21
starších žáků a 36 dorostenců
z celého Jihomoravského kraje.
Více informací na internetových
stránkách oddílu stolního tenisu
www.morenda.cz nebo přímo
v naší herně stolního tenisu.


Marek Šmerda

Neziskové organizace

Do databáze „My pracujeme“ se za dva měsíce přihlásilo 50 zájemců
IQ Roma servis od srpna 2014
realizuje kampaň „My pracujeme“, prostřednictvím které se
ve spolupráci se zaměstnavateli snaží zvýšit uplatnění Romů
na trhu práce. Základním
nástrojem kampaně je webová
stránka mypracujeme.cz, která
mimo jiné nabízí zaměstnavatelům bezplatný výběr z databáze zájemců o práci. Romům,
převážně klientům IQ Roma
servisu, webová stránka umožňuje vytvoření si vlastního inzerátu.
Do databáze mypracujeme.cz se
během necelých dvou měsíců
přihlásilo 50 vážných zájemců
o práci. Další zájemci, kteří si hledají práci, ale nechtějí veřejně
zpřístupnit svoji poptávku, jsou
v evidenci Centra poradenství
a zaměstnanosti IQ Roma servisu. V případě, že má zaměstnavatel zájem s IQ Roma servisem
při hledání nových pracovníků
spolupracovat, získá konzultaci
s odbornými pracovníky IQ Roma
servisu a nabídku vhodných pra-

covníků pro konkrétní pracovní
pozici zdarma. Tuto nabídku využilo k dnešnímu dni již přes
10 zaměstnavatelů, přičemž ve
většině případů se jednalo
o nabídky pracovních míst mimo
Jihomoravský kraj.
S ohledem na pracovní nabídky
se do podpory kampaně zapojili
i jiné neziskové organizace, které
mají mezi svými klienty Romy hledající si práci. Tato spolupráce
umožňuje IQ Roma servisu využít
nabídek zaměstnavatelů na pracovní pozici i mimo Jihomoravský
kraj.
Kampaň si za poměrně krátkou
dobu našla své podporovatele.
Z pozice zaměstnavatelů, mající
zkušenosti s romskými zaměstnanci, podpořili kampaň Mypracujeme zástupci významných
firem, působící převážně na českém trhu.
„S barvou pleti to je jako s barvou
očí. Neříká o tom, jaký člověk je
vůbec nic. Na tom se v obecné
rovině všichni shodneme. Přesto
jsme plní předsudků. Značka
Ethnic Friendly zaměstnavatel je
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první krok k vybočení z tohoto
stereotypu. Chce to trpělivost
a jde to, někteří Romové v naší
firmě pracují značně déle než já
a lze se na ně spolehnout a na
druhé straně jsou takoví, kteří
u nás neuspějí, prostě tak to
v životě chodí,“ uvedl PhDr. Jaroslav Sedlák z Gumotexu.
Nepřímou podporou kampaně
jsou také multikulturní lekce, jež
zástupkyně IQ Roma servisu realizovaly například na brněnské
základní škole v Líšni k příležitosti brněnských dnů národnostních
menšin – Babylonfestu.
IQ Roma servis prostřednictvím
multikulturních lekcí pracuje
s negativním obrazem a přístupem mladých lidí k romské menšině. Právě obraz Romů, tvořený
předsudky i negativními zážitky
s některými jedinci, předávající
se jako ústní lidová slovesnost,
negativně ovlivňuje postavení
Romů ve společnosti. „Není jednoduché stát ve třídě 13letých
dětí, kteří mi do očí říkají, že by
se Romové měli odstěhovat na
samostatný ostrov, že je nesná-

šejí a že by se jich mělo Česko
zbavit, někteří říkají dokonce
i více radikální názory,“ zmínila
Ivona Parčiová, lektorka multikulturních lekcí.
Kampaň „My pracujeme – Dát
šanci stojí jen Vaše odhodlání“ je
realizována v rámci projektu
Roma Matrix. Roma Matrix je
evropský projekt, který si klade
za cíl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům
a zvýšení jejich integrace skrze
akční programy napříč Evropou.
Roma Matrix je veden Migration
Yorkshire a je partnerstvím 20
organizací z 10 členských zemí
EU, v nichž žije 85 % romské
populace Evropské unie (více na
stránkách www.romamatrix.eu).
Projekt je finančně podporován
programem Evropské unie
„Základní práva a občanství“.
Realizace kampaně je spolufinancována příspěvky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
a Jihomoravského kraje. Více
informací na www.mypracujeme.cz.

(red)

Rozhovor

Petr Sís: Kreslím a píšu pro lidi, kteří dovedou objevovat souvislosti
Brněnský rodák Petr Sís žije více
než třicet let za mořem, ale pořád
říká „u nás na Moravě“. A když
vypráví, jak jezdil s babičkou ze
Žabin přes město do Šimic, kde
jim vykrmovali husu, anebo do
Bystrce pro „nejlepší chleba na
světě“, který mu pak babička
mazala sádlem, máte chuť se
zakousnout s ním. A stejně přirozeně, zajímavě a s nadhledem
vypráví i o setkání s dalajlámou
a dalšími světovými osobnostmi.
Petr Sís spolupracoval s Milošem
Formanem, Bobem Dylanem či
Jacqueline Kennedyovou, jeho
práce zdobí letiště v Dublinu
i newyorské metro, ale rozhodně
si při rozhovoru s ním nepřipadáte, že mluvíte s držitelem mnoha mezinárodních ocenění. Co se
o něm ale ve světových encyklopediích už nedočtete, je to, že stál
v roce 1969 u zrodu legendárního
brněnského klubu Šelepova No.1
a že v Brně udělal první diskotéku. Nejlépe by o tom mohl vyprávět zakladatel Šelepky Miloš Bernátek, který se s Petrem seznámil
během své vojenské služby
v Praze. V té době Petr už jezdil
do Anglie, kde dělal rozhovory
s Led Zeppelin, Rolling Stones,
s Joe Cockerem, George Harrisonem a dalšími hvězdami. Měl
samozřejmě i jejich desky, a tak
ho Miloš hned po návratu z vojny
pozval do Brna. Na plakátu, který
zve na čtvrtek 1. května 1969
k otevření klubu v Šelepově ulici,
je proto zvěčněn také diskžokej
Petr Sís.

Jak na to vzpomínáte?
Byly to krásný časy. V té době
jsem té hudbě věřil, myslel jsem
si, že se tím dá změnit svět. Všem
kapelám jsem chtěl pomáhat
a určitě jsem nechtěl dělat slavným jenom sebe. Děkuji za to
v Brně všem, kteří byli u toho,
a taky se omlouvám. Někdy jsem
byl arogantní a asi jsem vypadal
namyšleně, ale zároveň si teď
říkám, jak jsem se vůbec mohl
odvážit s těmi kapelami mluvit
a psát o nich články. S těmi, kteří
tak úžasně zpívali a hráli – Ulrychovi s Atlantis, The Progress
Organization, Synkopy 61. Tak se
jim teď za to omlouvám a doufám,
že mě už odpustili (úsměv). Záro-

veň bych chtěl ale oslavit to naše
kamarádství. Vzpomínám si, že
nás někdy taky společně i zavřeli
a my to všechno spolu vydrželi.

Jeden z těch, který „byl u toho“,
Miloš Bernátek, zemřel den před
vaším posledním příjezdem do Brna.
Berny byl velmi milý a intenzivní
člověk. Někdy až moc, ale skutečně díky jemu jsem přijel udělat
do Brna první diskotéku. Díky své
„intenzitě“ také zvládl perfektně
jako pořadatel třeba vystoupení
legendárních Beach Boys v roce
1969, které jsem v Brně uváděl.
Já jsem ho nevnímal jen jako
manažera, nadšeného mecenáše, on byl i kamarád. Když jsem
zůstal v Americe, tak jsem ho na
pár let ztratil, ale pak jsem zjistil,
že Šelepka je i restaurace a přivedl
jsem tam i svoje děti. A ty byly
nadšený. On mi pak posílal i jídelní
lístky, ale dovedete si představit,
co je to za hrůzu, když si nemůžete dát smažený sýr, nebo tatarák, protože je to v té Americe ilegální jídlo? (Úsměv.) Byli jsme
stále v kontaktu, psali jsme si,
a jednoho dne, zrovna jsem instaloval v newyorském metru velkou
mozaiku, kde se vzal, tu se vzal,
stojí vedle mě Berny. Naposledy
jsme se viděli před rokem v budově brněnského rozhlasu. Teď jsme
se o jeden den minuli... Berny byl
součást mýho života. A už není.

Na začátku osmdesátých let jste
se stal jakýmsi československým
exportním artiklem.
Po čem se vám v zahraničí stýskalo, co vám nejvíce chybělo?
Kamarádi. Antoine de Saint Exupéry už před osmdesáti lety
napsal: „Lidé neměli čas se nic
naučit. Kupují si v obchodech
věci, které jsou už hotové. Ale
protože nejsou žádné obchody,
kde by si mohli koupit kamarády,
lidé už žádné kamarády nemají.“

Vaše nová knížka Pilot a Malý
princ je vlastně poctou Antoine de
Saint Exupérymu.
Jeho knížka Malý princ mě provází celým životem. Ve dvanácti
letech jsem v ní četl o něčem tajuplném, o tom, co mě v životě
čeká. Když jsem jednal o prodloužení výjezdní doložky a přemýšlel, co budu dělat, byla to

Profil
knížka o odvaze. A když jsem ji
četl svým dětem, byla to pro mě
už nostalgická vzpomínka na
život. Pilot a Malý princ je o objevování autora Malého prince,
o oslavě tohoto letce a spisovatele, ale i objevitele a pábitele.

Byl jste navržen na udělení
prestižní Ceny města Brna. Co
tomu říkáte?
Tak to je dojemné. Už jsem dostal
krásný obrázek a diplom z Králova
Pole, kde jsem vyrůstal, ale narodil jsem se v Žabovřeskách. Takže
kdyby to byla cena Brna, tak by
tam byla i ta Bystrc, Židenice...,
i ta Šelepka. Ale Brno mám a budu
mít rád i bez té ceny (úsměv).

Kdybyste se rozhodl udělat knížku
o Brně, co byste tam kromě toho
bystrckého chleba a husy, kterou
vám krmili v Židenicích, namaloval?
Měl jsem nápad udělat knížku
o Špilberku. Ale teď jsem si v Brně
znovu vybavil, jak voní jakási
dezinfekce. Já jsem jako malý kluk
pořád padal na hlavu. Dokonce
k nám do Žabin přijela policie, protože si mysleli, že jsem nějaký bezprizorní dítě, který žije někde na
ulici bez rodičů. Vozili mě do Králova Pole k chirurgovi panu Karfíkovi, kde mě položili na stůl, já cítil
tu dezinfekci, viděl jsem velký světlo na stropě a hlavu jsem pak měl
ofačovanou jako turban. A skrze
ten turban bych se díval na Brno
a namaloval bych knížku pro
všechny děti, které si někdy rozbily
hlavu. Možná to bude i pro velký,
kteří si někdy natloukli. Já kreslím
a píšu pro lidi, kteří dovedou objevovat souvislosti. Pro lidi s fantazií.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Petr Sís se narodil 11. května
1949 v Brně. Vystudoval vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a The Royal College
of Art v Londýně. Kariéru světově uznávaného umělce začal
jako filmař. V roce 1980 získal
na Filmovém festivalu v Berlíně
Zlatého medvěda za krátký animovaný film Hlavy. Na základě
tohoto úspěchu byl v roce 1982
vyslán československou vládou
do Los Angeles, aby tam připravoval film pro olympijské hry
1984. Projekt byl ale zrušen,
neboť celý východní blok se rozhodl olympijské hry v Los Angeles bojkotovat. I to byl jeden
z důvodů, proč se rozhodl
nevrátit se do Československa.
Jeho začátky nebyly jednoduché, ale již po dvou letech se
díky svému talentu začal prosazovat i v New Yorku. Petr Sís
je autorem pětadvaceti knih pro
děti a mládež přeložených do
18 světových jazyků (česky
vyšlo mj. Strom života: Charles
Darwin, Hrej, Mozarte, hrej,
Tibet: Tajemství červené krabičky, Tři zlaté klíče, Zeď: Jak jsem
vyrůstal za železnou oponou,
Ptačí sněm, Pilot a Malý princ).
Jeho práce získaly mnoho prestižních ocenění (Boston Globe-Horn Book Award, zlatá
a stříbrná medaile Společnosti
ilustrátorů, sedmkrát obdržel
Cenu The New York Times atd.).
Jeho doposud největším světovým oceněním je „Nobelova
cena“ pro autory knížek působících celosvětově v oblasti literatury pro děti a mládež – Cena
Hanse Christiana Andersena,
kterou obdržel za celoživotní
dílo v roce 2012. Petr Sís byl
nominován za Českou republiku. Bydlí v New Yorku, je ženatý
a má dvě děti, Madlenku
a Matěje.
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1HMOHSvÅSÐÅWHOÐLGLÀH9RONVZDJHQ&RPIRUW(GLWLRQ
Skutečný přítel Vás nikdy nezklame. Přesně takové jsou modely v limitované edici Comfort Edition,
která nabízí ještě komfortnější výbavu pro větší potěšení z jízdy. Zamilujte si modely Polo, Golf,
Golf Variant, Tiguan, Touran, Beetle nebo Beetle Cabriolet a s ﬁnancováním Volkswagen Finance
od společnosti ŠkoFIN získejte v ceně vozu i sadu zimních kol.

*Akční nabídka platí do 31. 12. 2014. Celkové zvýhodnění 134 200 Kč je kalkulováno pro model Touran, produktová výhoda modelu oproti linii Comfortline činí 91 900 Kč. Při využití ﬁnancování od společnosti ŠkoFIN další zvýhodnění
ve výši 42 300 Kč za sadu zimních kol a prodlouženou záruku na vůz, které získá zákazník k vozu zdarma. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2–6,8 l/100 km, 109–159 g/km. Kompletní cenová nabídka modelů Comfort Edition
a více informací na www.comfortedition.cz. Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS, a.s.
3RÐÅÀÅ%UQRWHOID[
ZZZURVDXWRF]HPDLOURVDXWR#URVDXWRF]
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3ĜLMPHPH]DPČVWQDQFHGRQRYČ
RWHYtUDQpUHVWDXUDFH0F'RQDOG¶V
Y%UQČQDSOQê~YD]HNLEULJiGX
3RNXGFKFHãEêWVRXþiVWtVNYČOpKRNROHNWLYXNRPXQLNDFH
DÀH[LELOLWDWLQHGČODMtSUREOpPWDNQHYiKHMDQDSLãQiP
6YĤMåLYRWRSLVQiPSRãOLQDDGUHVXUHVW#F]PFGFRP
1HERVHGRPOXYQDNRQWDNWQtPWHOþtVOH

tradiční český výrobce
matrací, lůžek a roštů
OTEVÍRÁ NOVOU PRODEJNU V BRNĚ
Příkop 6 (IBC), 1. patro u lávky
 matrace od 990 Kč
 postele z masívu od 1 500 Kč
 rošty od 400 Kč
 český výrobce
 záruka nejnižších cen

 doprava ZDARMA
 splátkový prodej
 výroba na míru
 atypické rozměry
 ložnicový nábytek

Zdravý spánek pro všechny generace
www.grossmann-matrace.cz

KOUPÍM cihlový BYT
1(2)+1 v centru Brna.
(případně i 1+kk s oddělenou kuchyňkou)

HOTOVOST

,
rychlé a seriózní jednání,

BEZPEČNÝ PŘEVOD

přes advokáta či notáře,
dluh nevadí, volejte

603 185 571

NÁKUP DÁRKŮ
OD VÍCE NEŽ 400 PRODEJCŮ
ŘEMESLNICKÝ JARMARK

KULINÁŘSKÉ SPECIALITY
Prodám byt 3+1, 67 m2, Labská 23, Starý Lískovec
www.bvv.cz/vanocnitrhy

3.p., balkon, velmi pěkně řešený, dům po celkové rekonstrukci
cena 2.399 tis., tel.: 608 384 263
17
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!!! 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
a o DEM
dv E Z
ez DA
em R
e MA

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

Zlobí vás doma pejsek?
Nevíte si s tím rady?

Poradím vám,
jak odstranit
tento problém.

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

tel. 606 896 211

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.

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

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

ORDINACE
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3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO

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

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

tel: 606 469 316, 547 225 340

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Informujeme

Hvězdárna na Kraví hoře umožní nahlédnout pod pokličku Wikipedie

Sobota 29. listopadu bude na
Hvězdárně a planetáriu Brno
patřit Wikipedii. Tvůrci této
internetové encyklopedie se
tam sjedou na v pořadí již šestý
ročník české Wikikonference.
Konference se bude zabývat
tématy české Wikipedie, svobodného sdílení informací na
internetu, popularizace vědy či
spolupráce Wikipedie se vzdělávacími institucemi.

Pro veřejnost bude v malém planetáriu připravena prezentace
o fungování Wikipedie a možnostech, jak se lze do její tvorby
zapojit. Stále málo známým faktem totiž je, že Wikipedie je
nekomerční projekt a píší ji dobrovolníci z celého světa.
K lepší prezentaci Brna na Wikipedii se bude snažit přispět
i paralelní odborný program, na
který jsou zváni zástupci škol,
muzeí a dalších kulturních insti-

tucí, které by chtěly s Wikipedií
navázat spolupráci.
V rámci přednášek v hlavním sále
vystoupí mj. zakladatel české
Wikipedie, brněnský esperantista
Miroslav Malovec nebo ředitel
hvězdárny Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.,
který představí svůj koncept
popularizace vědy.
Součástí akce bude i vyhodnocení českého kola mezinárodní
fotografické soutěže Wiki miluje
památky, jejíž účastníci již zdo-

kumentovali několik tisíc českých
kulturních památek, včetně mnoha brněnských.
Účast na akci, která začíná v 9.30
hodin, je zdarma. Zájemci o účast
na hlavním přednáškovém programu se mají bezplatně registrovat na www.wikikonference.cz.


Mgr. Marek Blahuš
Foto: Pavel Hrdlička a archiv
Hvězdárny a planetária Brno

Veletrh pracovních příležitostí pomůže studentům i zaměstnavatelům
Zjistit, které firmy nabízejí zajímavou práci a jak si správně
napsat životopis, mohou absolventi na 8. ročníku veletrhu
JobChallenge.
Pro studenty chystající se ke
vstupu na trh práce je určen jeden
z největších veletrhů pracovních
příležitostí v České republice –
Job Challenge, který jim může
pomoci odstartovat zajímavou
pracovní kariéru.
Veletrh společně pořádají Poradenské centrum VÚ ICV Mendelovy univerzity v Brně, Kariérní
centrum Masarykovy univerzity
a Poradenské centrum Vysokého
učení technického v Brně,
v Richard Adam Gallery dne 5.
listopadu.
Díky veletrhu se mohou studenti
setkat s významnými subjekty na
pracovním trhu již před absolvováním studia (nebo krátce po
něm) a mohou porovnat své šance s ohledem ke konkurenci
absolventů podobných oborů.
V doprovodném programu se

dovídají potřebné informace i tipy
pro své budoucí uplatnění nejen
jako zaměstnanci, ale i pokud by
se rozhodli začít podnikat.
Kromě komerčních firem se na
veletrhu prezentují i neziskové
organizace a studentské spolky,
díky čemuž návštěvníci objevují
nové možnosti pracovního uplatnění.
Doprovodný program v podobě
workshopů a seminářů pomáhá
s osobním i kariérním rozvojem
a rozvojem soft skills. Jejich
účastníci tak zvyšují své šance
na trhu práce.
Dozvědí se, jak úspěšně projít
výběrovým řízením, jak a kde
hledat práci, jak se prezentovat
a jak zaujmout potenciálního
zaměstnavatele. Naučí se správně psát CV i motivační dopis, i to,
jak se chovat při pracovním
pohovoru.
Jejich mladší kolegové, kteří se
naopak teprve rozhlížejí po
perspektivním vysokoškolském
studijním oboru, jistě uvítají možnost navštívit expozici Vysoko-

školského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně na evropském
veletrhu pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus, který se uskuteční ve dnech
4.–7. listopadu v areálu BVV
v Brně. Více informací o možnosti
studia na VÚ ICV MENDELU

na: www.icv.mendelu.cz či
Facebook.com/icvMendelu.
Všechny důležité informace
o veletrhu na www.jobch.cz.


Ing. Iva Houbová,
VÚ ICV MENDELU
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Zemřel zakladatel legendárního klubu Šelepova Miloš Bernátek
V neděli 5. října zemřel v Hospicu svaté Alžběty v Brně pan
Miloslav Bernátek, jedna z největších osobností brněnské
klubové scény a kulturního
života vůbec.
Narodil se 8. července 1947
v Brně, vyučil se sazečem, typografem, a inspirován aktivitami
svého otce začal pořádat nejrůznější společenské a kulturní akce.
Již během své vojenské služby
v Praze v letech 1967–1968 navazoval kontakty s předními umělci
všech žánrů a v lednu 1969 zorganizoval první diskotéku v Brně.
V květnu téhož roku stál u zrodu
legendárního brněnského hudebního klubu Šelepova N°1, důvěrně zvaného Šelepka. Svůj otisk
špičkového manažera a organizátora zanechal v Brně také
v prvních úspěšných letech Boby

Kompostéry snižují bioodpad.
Lze je koupit za sníženou cenu
Nabídku koupit si dotovaný
kompostér za nižší cenu využilo již přes dvě stě občanů, stále
jich k dispozici zbývá tři sta.
Od února tohoto roku mohou
totiž občané města Brna kupovat
kompostéry za poloviční cenu.
Brno tak chce snižovat množství
bioodpadu. Žádat o zbývajících
300 dotovaných kompostérů
může jen fyzická osoba, starší
osmnácti let, která má hlášený
trvalý pobyt ve městě Brně. A to
buďto formou webového formuláře nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí

Magistrátu města Brna na čísle
542 174 552. Obdrženou nádobu
pak musí umístit u nemovitosti
v Brně. Kompostování přispívá
k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého
komunálního odpadu a současně
vzniká organické hnojivo. To se
může využít na zahradě nebo i do
květináčů. V konečném důsledku
napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů,
protože při procesu dochází
k ukládání vázaného uhlíku do
půdy. Více na www.miniwaste.cz.

Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna

centra, v nově otevřeném IBC, ale
po celých pětačtyřicet let bilo jeho
srdce především pro Šelepku
a s ní spojené aktivity – Bolkovu
fotbalovou jedenáctku, Festival
pohodových filmů a mnohé další.
Jeho parťákem byl po celou dobu
spolumajitel klubu Jiří Sedláček,
který měl také smuteční řeč při
posledním rozloučení v úterý
14. října. Miloš Bernátek pozval
během své aktivní činnosti do
Brna prakticky všechny významné osobnosti našeho kulturního
života, ale jedna mezi nimi chyběla. Jan Werich. Proto je symbolické, že se při posledním rozloučení s Milošem Bernátkem ozvala
i slova Jana Wericha: Největší
umění je být živ podle svého. A i to
Miloš Bernátek dokázal. Čest jeho
památce!

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Masarykova čtvrť sbírá vzpomínky,
fotografie i příběhy do své kroniky
Občanské sdružení Masarykova čtvrť zve občany, aby se
zapojili do projektu Paměti
Masarykovy čtvrti.
Cílem je shromáždit osobní vzpomínky a fotografie i videozáznamy, ať už současných nebo bývalých obyvatel této čtvrti a jejího
okolí, aby se zachovaly i pro další
generace.
Získané materiály pak budou zveřejněny na webových stránkách
www.pametimc.webnode.cz,
a tak vytvoří pomyslnou historickou kroniku Masarykovy čtvrti. Tu
by měly tvořit zejména nejrůznější

vzpomínky – především z dětství
a mládí (třeba kam děti chodily za
školu, kde si hrály na indiány, kde
byla jejich tajná nebo oblíbená
místa a jak celá lokalita kdysi
vypadala). Zajímavé je i to, kde
byl jaký obchod a za jakých podmínek čtvrť vznikala a vyvíjela se.
Vítány jsou rovněž „perličky“ typu
nějakých charakteristických postaviček nebo naopak slavných
sousedů.
Příspěvky a materiály lze sdružení zaslat na jeho e-mail
(osmc@email.cz) nebo poštou.


JUDr. Michal Závodský

Nejčastější triky prodejců: dlouhé smlouvy a nezákonné podmínky
Před jakýmkoliv nákupem by
se ideálně hodilo nastudovat
psychologii, marketing či právo. Prodejci tyto poznatky mají
a chytře je využívají. A to mnohdy v míře, která poškozuje
zájmy spotřebitele.
Zákazník je ve smluvním vztahu
s prodejcem obvykle tou slabší
stranou, je tedy na místě posílit
se užitečnými informacemi. „Často se můžete u obchodníků setkat

s triky založenými na chybné
interpretaci práva, kdy prodávající
ve smlouvě či osobně sděluje svůj
chybný názor tak přesvědčivě, že
ho spotřebitel přijme jako fakt.
Sedm častých triků:
• Na zboží ve výprodeji je záruka jeden měsíc.
• 3+1 žárovka zdarma. Na tu
„zdarma“ se záruka nevztahuje.
• Malá písmenka.
• Slovíčko „až“. Vždy by mělo
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zákazníka upozornit, že ve skutečnosti to bude mnohem
méně. Příkladem mohou být
typické „slevy až 80 %“.
• Nabídka platí jen teď a tady
(a smlouva má dlouhý text
a přílohy).
• Od koupě zlevněného zboží
nelze odstoupit. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy
do 14 dnů v případě prodeje
na dálku (typicky po internetu)
však nelze takto omezit.

• Zboží musíte reklamovat
tam, kde jste ho koupili.
Nemusíte.
Dalších 93 nejčastějších triků, se
kterými se spotřebitelé mohou
setkat při výběru zboží, nákupech, sjednávání smluv a v dalších oblastech, jsou k nalezení
v nové informační brožuře „Stovka triků obchodníků“. Materiál je
zdarma ke stažení na webu dTestu: www.dtest.cz/triky.

(red) zdroj: dTest

Informujeme

Plameňáci růžoví a snovači rudozobí se zabydleli v brněnské zoo
Při slavnostním otevření Africké vesnice Zoo Brno v sobotu
4. října se návštěvníkům představili plameňáci růžoví. Ze
západu Holandska dorazili
v polovině září snovači rudozobí, kteří zabydleli voliéru
v nové expozici Africká vesnice. Jedná se o jedno z nejpočetnějších hejn v evropských
zoologických zahradách.
Plameňáci patří k velmi křehkým
druhům a jejich převoz bývá vždy
rizikový. Transporty pěti jedinců
ze Švédska a tří ze Zoo Liberec
proběhly bez problémů. „Po
prvních čtyřech dnech v nové
expozici začali ptáci přijímat standardní krmnou dávku a v dalších
dnech po otevření si začali zvykat
na větší pohyb návštěvníků kolem
jejich expozice. Plameňáci jsou
ptáci tvořící velké kolonie, u kterých s velikostí hejna roste i jejich
reprodukční úspěšnost. Optimální
pro začátek je mít alespoň 20
jedinců, proto se budeme snažit
hejno postupně rozšiřovat,“ řekl

kurátor ptáků Zoo Brno Petr Suvorov. I přesto, že žijí v koloniích,
jsou monogamním druhem
a v péči člověka se mohou dožít
i padesáti let. Plameňáci získávají
svoji neobvyklou barvu z potravy.
Díky mohutnému, dolů zahnutému zobáku dokáží filtrovat vodu
v poloze hlavou dolů a získávat
z ní potravu, tedy především řasy
a drobné živočichy, které zachycují na jazyku. Plameňáci takto
nabírají a filtrují vodu až dvacetkrát za minutu, takže přijmou velké množství řas a korýšů, obsahujících
pigmenty
zvané
karotenoidy. Ty pak zbarvují peří
plameňáků do růžova. Karotenoidy, nacházející se především
v sinicích a v tělech korýšů (například žábronožek), se působením
jaterních enzymů rozloží na růžové a oranžové pigmentové molekuly. Účinek karotenoidů na zbarvení je dobře patrný na mladých
jedincích, kteří jsou zprvu šedí
a teprve postupně zrůžoví.
Snovače rudozobé získala zoologická zahrada od soukromého

chovatele ze západu Holandska.
Snovač rudozobý je drobný, vrabci podobný pták, žijící v subsaharské Africe. Je nejhojnějším
druhem volně žijících ptáků
a jejich počet ve volné přírodě se
odhaduje na 1,5 miliardy. Snovači
v přírodě hnízdí ve velkých koloniích a zajímavý je systém jejich
hnízdění. Samec uplete hrubý
základ vejčitého hnízda ze stébel

trav, samice základní konstrukci
ohodnotí a po páření spolu se
samcem dokončí. Samice sedí na
dvou až čtyřech modrých vejcích.
Délka sezení je 12 dní. Mláďata
jsou několik dní krmena housenkami a na bílkoviny bohatým hmyzem, poté již semeny trav. Délka
péče v hnízdě se pohybuje kolem
14 dní.
 (red)
Foto: E. Stuchlík

Třídění odpadu je v Brně nyní pro všechny – i pro podnikatele
Od 1. října se mohou právnické
osoby a fyzické osoby podnikající zapojit do systému města
Brna v oblasti tříděného odpadu.
Barevné kontejnery na tříděný
odpad byly ve statutárním městě
Brně až dosud určeny jen pro
občany. Právnické osoby (PO)
a fyzické osoby podnikající (FO)
jsou povinny zajistit separaci
odpadů ze své podnikatelské činnosti samy. Povinnost třídit odpad
ukládá zákon o odpadech (zákon
č. 185/2001 Sb.)
Statutární město Brno od 1. října
2014 nabízí PO a FO možnost
zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem
v oblasti využitelných složek
komunálního odpadu (dále jen
„Systém“). Zapojené subjekty
budou moci odkládat papír, sklo,
plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska
odpadů).

Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na
pracovišti Kounicova 67. Tato
služba je zpoplatněna podle
schváleného ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního
roku. Minimální výše sjednané
ceny je 1 500 Kč/rok bez DPH,
maximální výše sjednané ceny je
6 000 Kč/rok bez DPH. Cena bude
vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů
žadatele za předešlý rok a je
splatná na místě v hotovosti.

Proč se zapojit do
Systému?
– po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční platby budou moci
zapojené subjekty pro svou činnost využívat kontejnery na
papír, plasty a sklo, které jsou
rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci
odevzdat na sběrném středisku
odpadů
– nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostat-

ných nádob na tříděný odpad
– odpadá zákonná povinnost
vedení průběžné evidence
odpadů, se kterými je subjekt
zapojen do Systému
– omezí se administrativní zátěž
(vedení evidence, smluv apod.)
– předejití důvodu k udělení
pokuty až do výše 1 milionu za
neplnění povinností podle
zákona o odpadech (např.
vedení průběžné evidence,
netřídění odpadů, využívání
Systému statutárního města
Brna bez uzavření smlouvy)
kontrolním orgánem

Jak tedy vše probíhá?
 zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB –
oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67
 v kanceláři č. 511 vyplní
žádost o zapojení do Systému
 také může přijít již s žádostí
vyplněnou, protože ZDE je
žádost ke stažení
 žadateli po kontrole vyplně-







ných údajů bude předán
doklad k zaplacení
platbu provede žadatel hotovostně v pokladně v přízemí
téže budovy
po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude
žadateli předána k podpisu
smlouva o zapojení do Systému
po podpisu žadatel obdrží
zalaminovanou kartičku zapojeného subjektu
tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému
stává zapojený subjekt a jako
takový může využívat nádoby
na tříděný odpad, které jsou
umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích odpadů

Během jedné návštěvy úřadu si
pohodlně zajistíte méně starostí
s odpadovým hospodářstvím.
Další informace získáte na telefonním čísle: 542 174 550 –
Mgr. Ivana Fialová nebo e-mail:
fialova.ivana@brno.cz.

(red)
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Informujeme

Brno se dočká dalšího parkovacího domu v centru města
Základní kámen parkovacího
domu na Panenské ulici položili
představitelé města 8. října.
Nabídne 361 míst a parkovat by
se v něm mělo do dvou let.
Parkovací dům je tvořen dvěma
podzemními a osmi nadzemními
podlažími ve dvou blocích posunutých proti sobě o polovinu tak,
aby došlo k maximálnímu využití
prostoru pro parkování. Vybaven
bude navigací na volná parkovací
místa nebo také dobíjecí stanicí
elektromobilů. Mohou zde zaparkovat vozidla na plyn a také budou
místa k odstavení motorek, případně jízdních kol.
Vjezd i výjezd je situován na ulici

Husovu, v těsném sousedství
hotelu International a budovy
Moravské galerie. Součástí objektu bude veřejné WC, kavárna a na
střeše nájemní prostor (galerie).
Prostor pro výstavbu parkovacího
domu je vymezen z jihu štíty sousední Nové radnice, ze západu
gotickou hradební zdí, z východu
prodloužením uliční fronty v ulici
Panenské a ze severu veřejným
průchodem mezi ulicí Panenskou
a ulicí Husovou.
„Při přípravě stavby nebyla s okolními vlastníky jednání vždy jednoduchá. Jakmile však bylo dosaženo územního rozhodnutí,
veškerá práce a úsilí směřovalo
k vydání stavebního povolení. To

bylo vydáno v prosinci 2013, pravomocným se stalo v lednu letošního roku,“ uvedla Vladimíra

Navrátilová, mluvčí společnosti
Brněnské komunikace.

(red)

Starobrněnská rotunda: nové poznatky o původním zasvěcení

Nejstarší objevený sakrální
objekt na území města Brna se
nachází na Mendlově náměstí,
v areálu augustiniánského kláštera. Archeologický průzkum
lokality probíhal v sedmdesátých letech minulého století,
významný relikt kostela-rotundy je datován přibližně na počátek jedenáctého století, přesné
datum výstavby není dosud
známo.
Jedná se o románskou architekturu, vnější průměr kruhové lodi je

cca 750 cm, k ní přisedlá podkovovitá apsida má vnější průměr
cca 480 cm, celková délka rotundy,
měřeno v podélné ose je cca 10 m.
Celá hmota stávajícího zbytku
rotundy i následných dvou kostelů
(románského a gotického) se
v současnosti nachází hluboko
pod travnatým povrchem nádvoří
kláštera, jižně od hlavní lodi Baziliky Nanebevzetí Panny Marie –
národní kulturní památky.
Zmíněný archeologický výzkum,
stejně jako pozdější práce o rotundě, uvádějí odklon hlavní osy
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rotundy od směru východ – západ
cca 14 stupňů k severu. Také
patrocinium – zasvěcení této nejstarší rotundy je obecně uváděno
jako Nanebevzetí Panny Marie,
svátek 15. srpna (toto datum stanovil církevní sněm v Mohuči
v r. 813 a platí dodnes, předtím byl
slaven 18. ledna. (pozn. autora).
Toto obecně uváděné patrocinium
však nemá oporu ani v ověřených
písemných pramenech, neboť
první zmínka o blíže neurčeném
kostele Panny Marie je k r. 1210,
ve falsu sepsaném v 13. století.
Uvádí se, že zmíněné zasvěcení
měl i následný románský kostel
s pravoúhlým kněžištěm a po něm
i kostel gotický, později přesvěcený na patrocinium sv. Anny.
Na základě mých posledních
výzkumů, provedených podle
zaměření uvedeného v diplomové
práci Miroslava Bálka (VUT Brno,
1980) jsem zjistil, že úhel odklonu
hlavní osy je zcela jiný, a to cca
25,5 stupně k severu. Tato skutečnost je určující pro poznání původního patrocinia rotundy, neboť
podle metodiky obecně přijímané
v sousedních zemích (Rakousko,
Německo), je možno podle změření úhlu skutečného východu
Slunce nad obzorem určit den
založení stavby v průběhu kalendářního roku. (např. E. Reidinger
2005, Z. Ministr 2007).
Na základě uvedených skutečností, s přihlédnutím k Juliánskému kalendáři, platnému v 11. sto-

letí a liturgickým kánonům, byl
den založení stavby rotundy –
kostela stanoven na

29. června,
svátek sv. Petra a Pavla
Můžeme tedy říci, že tato rotunda
je oním dosud marně hledaným
původním kostelem sv. Petra
v Brně? Velkofarním kostelem
zmiňovaným i Jindřichem Zdíkem, biskupem olomouckým?
Kostelem zobrazovaným na stříbrných denárech knížete Konráda I. Brněnského? Ano, jde
o předchůdce současného kostela – katedrály sv. Petra a Pavla
na Petrově v Brně, ten ovšem byl
založen mnohem později, nejspíše koncem 12. století.
Proto si tato nejstarší rotunda zasluhuje stát se národní kulturní památkou, a to včetně blízkého okolí, skrytého pod travnatým povrchem,
neboť je nanejvýš pravděpodobné,
že se zde skrývají dosud neobjevené artefakty, vztahující se k nejstarším dějinám Brna.
Rád bych poděkoval astronomu
RNDr. Janu Hollanovi, Ph.D. za
přesné určení dne východu Slunce
a Mgr. Petru Vachůtovi, z Muzea
města Brna, za poskytnutí kopie
diplomové práce Miroslava Bálka –
Vyhotovování situačních a výškopisných plánů archeologických
lokalit.
 Martin T. Hotárek,
Obnovená Matice Moravská o. s.
– sdružení pro kulturu
Foto: Miroslav Bálek

Volný čas

Lipka zve před Vánoci na rukodělné dílny i zdravé cukroví

Také letos připravuje Lipka
řadu akcí s vánoční tematikou.
Zaměří se na tradice spojené
s adventem, nabídne účastníkům rukodělné dílny a jako
novinku také workshop Zdravé
vánoční cukroví, který povede
Jana Habrovcová.
Tradiční akce Vánoční Lipka pro
děti i rodiče proběhne 4.–5. prosince na Lipové. Letos ve dvou
dnech s dřívějším začátkem
nabídne řadu dílniček, ze kterých
si účastníci odnesou vlastnoručně

vyrobené vánoční dárečky a dekorace převážně z přírodního
materiálu. Dárečky si budou moci
také zajímavě zabalit. Novinkou
bude ovocný punč uvařený na
ohni na lipkové zahradě. Nebude
chybět minivánočka nebo perníčky, vánoční zvyky a páteční Mikuláš. V úterý 9. prosince naváže
rukodělná dílna Nespoléhejte na
Ježíška. Náctiletí a dospělí si
mohou přijít vyrobit kuchyňské
prkénko technikou frézování, stolní hru (ze dřeva a látky), bylinkový
čaj ve skleničce nebo filcované

drobnosti z ovčího rouna (přívěšek na klíče, ozdobu do vlasů či
náušnice).
Na pracovišti Kamenná pokračují
odpolední setkání seniorů s vnoučaty, vánoční se jmenuje Barborková. Akce se koná 4. prosince
a kromě barborek čekají na hosty
tradice spojené Lucií a Ondřejem,
pečení vánočního pečiva či společná příprava rychlených cibulek,
které vykvetou právě na Vánoce.
V rámci cyklu „Biovaření aneb
Vaříme z lokálních surovin a biopotravin“ proběhne na Kamenné

9. prosince workshop Zdravé
vánoční cukroví pod vedením
Jany Habrovcové (autorky a lektorky kurzů Bezpečného mlsání).
Účastníci projdou zásady zdravého mlsání, sami připraví osvědčené recepty na vánoční cukroví
a vše i ochutnají.
Podrobné informace o akcích
včetně přihlášek jsou uvedeny na
webu www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí. Na akce (kromě Vánoční
Lipky) je nutné se předem přihlásit.

(red)

Víno z blízka se snaží v Brně obnovit vinařskou tradici

S vinařstvím jsou v dnešní
době spojovány převážně
malebné vesničky na jižní
Moravě. Málokdo přitom ví, jak
důležitou roli sehrálo při jeho
rozvoji město Brno.
Brno je historicky považováno za
město vína – v minulosti zde každý sklep sloužil výrobě, skladování nebo obchodování vínem.
A právě na tuto hodnotnou tradici

se snaží navázat festival Víno
z blízka. První prosincový víkend
budou návštěvníci v rámci festivalu moci objevovat oblíbené
i méně známé podzemní prostory.
Do sklepů brněnských restaurací,
vináren či vinoték pořadatelé
pozvali vybrané vinaře z celé
Moravy, aby zde prezentovali svá
nejlepší vína.
V sobotu 6. prosince od 11 do 22
hodin proběhne ve 20 zařízeních

Velká degustační sobota. V každém z nich bude čekat jeden vinař
s nabídkou svých vín, která bude
možné podle libosti degustovat.
V neděli 7. prosince od 11 do 15
hodin pokračuje festival Vánočním trhem s vínem – unikátním
setkáním všech hostujících vinařů
na jednom místě, letos v moderních prostorách Fakulty sociálních studií na Joštově ulici. Na trh
je možné jít volně se vstupenkou

ze soboty nebo se vstupenkou
jenom na prodejní trh. Zde budou
moci zájemci z vín vybírat
a nakoupit láhve pro svůj vánoční
stůl nebo v dárkovém balení i pod
stromeček. Zimní část festivalu
Víno z blízka se totiž řídí heslem:
Ježíšek víno nepije, ale nosí! Více
informací na www.vinozblizka.cz.


(red)

23
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2014

Volný čas

Park Lužánky patří běžeckým závodníkům už sedmdesát let

Jak se běhalo v Lužánkách od
roku 1946 až do současnosti
si mohou brněnští zájemci
o sport představit na základě
dobových fotografií a videozáznamů. Nabízí je výstava na
Staré radnici.
Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnského
sportu a je druhým nejstarším

během na Moravě. Koná se pravidelně každoročně od svého
1. ročníku v roce 1946. Hlavní
závod mužů je dlouhý 8 kilometrů,
závod žen se běží na 6,4 kilometru. Tento tradiční závod mapuje
výstava v Křišťálovém sále Staré
radnice. Ta nabízí návštěvníkům
pohled do historie lužáneckého
běhu sahající do roku 1946 i jeho
současnou podobu. K vidění jsou

dobové fotografie ze soukromých
archívů, videozáznamy a řada
cenných artefaktů. K dispozici
jsou digitalizované články z dobových novin a návštěvníci si tak
mohou přečíst, co se o běhu
v minulosti objevilo například
v denním tisku. Historická část
výstavy je věnována významným
osobnostem závodu, které sbíraly
úspěchy nejen v Lužánkách, ale

také na mezinárodní úrovni. Současnou éru běhu dokumentují
moderní fotografie Radka Míči,
dvorního fotografa posledních
ročníků.
Výstava je široké veřejnosti zpřístupněna do 15. listopadu, a to
vždy od pondělí do pátku od 10.00
do 17.00 hodin. Vstup na výstavu
je z nádvoří Staré radnice a je
zdarma.
 (red)

Festival Prototyp prozáří světlem Richard Adam Gallery
Světlo je nejen elektromagnetickým zářením o určité vlnové
délce, ale také tématem unikátního festivalu Prototyp, jehož
pilotní ročník se uskuteční
v pátek 14. listopadu v prostorách brněnské Richard Adam
Gallery.
Světelné instalace, audiovizuální
performance, hudební vystoupení, vesmírná módní přehlídka i následná afterparty všechny během
jedné noci naladí na tu správnou
vlnovou délku a rozšíří vnímání
o netradiční vizuální rozměr.
Ambicí festivalu Prototyp je propojit v rámci dramaturgie dva
zdánlivě nesourodé světy – racio-

nální vědecko-technický a estetickými zážitky naplněný svět umělecký – a poukázat na možná
spojení mezi moderními technologiemi a současnými uměleckými
díly.
Program celého večera bude probíhat v rámci jednotlivých pódií
a v každém koutě galerie se bude
odehrávat trochu něco jiného.
Na hlavním pódiu se vystřídá
několik hudebních vystoupení
a odehraje se zde i módní přehlídka. Na večerní akci bude
možné navštívit několik menších
workshopů, na kterých si zájemci
vyzkoušejí práci se světlem
a fotografií, nebo si vytvoří svítící
šperk či doplněk.
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Festival tak vedle sebe nabízí světelné instalace, videomapping,
audiovizuální
performance,
hudební vystoupení, vesmírnou
módní přehlídku i atraktivní světelné workshopy. Vše se přitom
nachází pod jednou galerijní
střechou, umístěné vedle sebe
v rámci několika pódií, včetně chill
out zóny, ve které bude možné
ochutnat například alkoholické
dortíky od Molecular Mixology svítící ve tmě. Na své si tak přijdou
opravdu všichni světlem posedlí,
včetně těch, které věčně honí
mlsná.
Celá akce se rozvinula na základě
jednoduchého nápadu – přehlídky
světelného oblečení. Vesmírná

módní přehlídka, představující se
světlem interagující modely, tak
bude zaujímat vedle ostatních
instalací zvláštní místo a stane se
pomyslným hřebem celého večera.
Festival proběhne večer 14. listopadu v Richard Adam Gallery, kdysi tovární hale, která je jednou
z největších výstavních ploch
v republice. Dokáže pojmout až
600 návštěvníků na prostoru více
než 3 000 m2. Sídlí Ve Vaňkovce 2.
Informace o čase a více detailů
najdou zájemci na http://prototypbrno.cz/. Festival Prototyp je
realizován pod záštitou neziskové
organizace Kulturárium z.s.Vstupné na akci je dobrovolné. (red)

Volný čas

První jógový festival v Brně se zaměří na životní styl jogínů

Live Yoga Love Brno je název
prvního jógového festivalu, který se uskuteční v Brně. Vedle
cvičení, přednášek, setkání se
zajímavými hosty zvou pořadatelé na dobré jídlo.
Téměř s dvaceti lektory ze všech
koutů České republiky a Slovenska a s různými styly jógy (například Jivamukti Yoga, Dynamic

Yoga, Hatha Yoga a další) se
vyznavači jógy seznámí ve dnech
8.–9. listopadu v SVČ Lužánky.
Součástí festivalu jsou i zajímavé
přednášky týkající se životního
stylu dnešního jogína, dvě ájurvédské přednášky od lékařky
Kumudiny Shoba M.Sc. ze Srí
Lanky. Přednášek je na programu
celkem 8, doplní je 16 lekcí. Souběžně bude program probíhat ve

třech pronajatých sálech. Vždy
dvě lekce jógy a jedna přednáška.
Vzdělávací lekce budou také
o životním prostředí nebo třídění
odpadů. Nebude chybět relaxace,
meditace, koncert Tibetských
mís, poslech živé hudby a sobotní
zahajovací rituál. V nabídce bude
i dobré, chutné, all life friendly jídlo. Pro účastníky festivalu je připraven také doprovodný program

a stánky s prodejem artiklů zdravého životního stylu. Po oba dny
program začíná v 8 hodin ráno
a končí ve večerních hodinách.
V sobotu festival zahájí koncert.
Akci pořádá BrNeRo, z.s.Více informací o programu, lektorech, pořadatelích a cenách vstupenek na
http://www.liveyoga-lovebrno.cz/.


(red)

Benefiční aukce Nadace Veronica pomůže k záchraně studánek

V letošní aukci budou draženy
nejen obrazy, grafiky, sochy,
autorské šperky, ale také výjimečné zážitky a lahve zajímavého vína. Výtěžek z letošního
ročníku je určen na obnovu
a záchranu studánek na území
moravských krajů a Kraje Vysočina.
Studánky dodnes slouží nejen
člověku, ale jsou důležité především pro živou přírodu a krásu
krajiny.
Dvanáctou předvánoční benefiční

aukci uměleckých děl pořádá
Nadace Veronica. Vydražit mohou
zájemci i návštěvu zimoviště netopýrů nebo seminář o jedlých rostlinách v přírodě.
Svá díla do aukce jako každý rok
věnovala řada renomovaných
českých umělců. Pro představu
lze uvést například Kamilu Ženatou, Pavla Hayeka, Danu Kyndrovou, Zdenu Höhmovou, Miroslava
Štěpánka a Vlastimila Zábranského.
Katalog dražených je ke zhlédnutí na www.nadace.veronica.cz

a také na facebooku. Většinu
z nabízených děl si mohou zájemci prohlédnout už od 11.listopadu
na vernisáži v galerii Desítka
na Radnické 10. Výstava děl
potrvá až do 20. listopadu (po–pá
15–18 hod., so 13–17 hod., ne
11–15 hod.).
Za roky konání aukcí se podařilo
získat přes 3 miliony korun ve prospěch ochrany přírody.
Aukce přispěly například k záchraně vzácného stoletého jedlobukového lesa před vykácením,
záchraně naší nejohroženější

sovy – sýčka obecného, vykoupení 17 hektarů květnatých
mokřadních luk na Vysočině, které jsou důležité jak pro krajinu, tak
pro ochranu přírody, nebo výkup
pozemků přírodovědně cenného
území v lomu Hády na okraji Brna.
Aukce se uskuteční 22. listopadu
v 17.30 hodin v Ernově sále na
Staré radnici.



(red)
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Volný čas

Muzikoterapeutický podzim se zaměřuje na relaxaci a bubnování

Koncertem a muzikoterapeutickým workshopem hudebníka a mistra rytmů Pavla Fajta,
který patří k výrazným postavám brněnské alternativní scény, zahájila Knihovna Jiřího
Mahena na konci září Muzikoterapeutický podzim.
Tento cyklus přednášek významných českých muzikoterapeutů
a otevřených workshopů je součástí širšího projektu Bubnohrátky,
který se v knihovně zaměřuje na
prožitkovou muzikoterapeutickou
relaxaci či společné muzikotera-

peutické bubnování. „Bubnování
rozšiřuje v knihovně prostor vzájemného setkávání o možnost společného prožitku a radosti z hudby,
ale také o možnost relaxace, psychohygieny, uvolnění a duševního
rozvoje,“ uvedla muzikoterapeutka
pracující v knihovně Soňa Štoudková. Součástí projektu je i tzv.
muzikoterapeutická pohádka pro
děti nabízená v rámci vzdělávacích
programů pro školy a školky. „Děti
jsou do příběhu vtahovány velmi
jemnou interaktivní formou, aby si
příběh mohly prožít a spoluvytvořit
jeho atmosféru, v níž je možné

maximálně rozvinout fantazii,
spontaneitu a tvořivost,“ doplnila
Štoudková. Cílem zmiňovaných
aktivit je snaha rozšířit poskytované služby knihovny o akce sledující
nejen vzdělávání a přenos infor-

mací, ale i možnost sebepoznání,
a tím vytvořit z prostředí knihovny
mnohem důvěrnější prostor, který
bude veřejnost přitahovat. Více na
www.kjm.cz/bubnohratky.

(red)

Seznam dílen a přednášek
• 10. 11. Hlas v muzikoterapii s Annou Neuwirthovou / 18.00 h
/ Kleinův palác, IN-centrum
• 27. 11. Hudba nerovná se muzikoterapie s Lubomírem Holzerem / 17.00 h / Kleinův palác, IN-centrum
• 8. 12. Relaxační večer s tibetskými mísami s Evou Sádlíkovou / 18.00 h / Kleinův palác, IN-centrum

Larpvíkend zve všechny odvážlivce na překonávání svých hranic

Poslední listopadový týden se
v Brně otevřou dveře do nikdy
neprozkoumaných světů. Na tři
dny plné komorních larpů, tedy
emocí, nových zážitků a známých se mohou těšit zkušení
hráči i začátečníci.
Od 21. do 23. listopadu se po
celém Brně odehraje 11. ročník
festivalu komorních larpů, který
každoročně pořádá Court of
Moravia. Larp znamená zkratku
live action role playing, tedy impro-

vizované hraní nejrůznějších rolí.
V podstatě takové divadlo nebo
film, jen na vlastní kůži a bez scénářů. Komorní larpy obvykle probíhají v uzavřených místnostech,
trvají pár hodin a společnost hráčům dělá jen malá skupinka spoluhráčů, žádné obecenstvo. Není
třeba být profesionálním hercem,
ani mít speciální zkušenosti nebo
dovednosti. Stačí si vybrat z pestré
nabídky příběhů, přijít, vybrat si
roli a pak jen hrát. „Odpočinete si,
možná objevíte vlastnosti, o kte-
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rých jste nikdy nevěděli. Třeba se
jen pobavíte, nebo si splníte sen
a vyzkoušíte jaké to je, být slavná
rocková hvězda,“ láká na festival
za pořadatele Irena Šovčíková.
Přes dvacet her od nás i ze zahraničí nabídne zážitky z dob minulých, současných a budoucích.
„Můžete se stát slavným rockerem
i údržbářem, který je úplně na dně
nebo rebelem v jihoafrické revoluci. Někteří možná zatouží
vyzkoušet si na chvíli život v kůži
gaye, svůdníka či cirkusového

ředitele. Zážitků i rolí je připraveno
dost. Budete se smát, plakat,
zrychleně dýchat vzrušením i strachem. A až vyjdete ven, zahalí vás
zvláštní klid. Všechno je to jenom
hra,“ dodala Šovčíková. Sérii zajímavých her doplní navíc i workshopy, večerní party a bohatý vedlejší program. Všechny potřebné
informace najdou zájemci na
webu www.larpvikend.cz. Přes
webové stránky je také nutné se
předem přihlásit a vybrat si z nabízených her.
 (red)

Volný čas

Malí dětští novináři nic nemusejí a publikují, jen když chtějí

Vlastnosti jako být zvídavý,
neposedný či zvědavý jsou velmi přínosné pro profesi novináře. Právě ti malí, mezi desátým a devatenáctým rokem, se
mohou hlásit do novinářského
klubu.
Dětská tisková agentura (DTA) je
celorepubliková organizace uznaná Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy ČR. Je zaměřená na
děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA se nazývá

Klub Litina, jejíž členové se pravidelně scházejí, učí se vylepšovat
své psaní článků, natáčí rozhovory
se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky novinářským
průkazům na místa, kam se jen
málokdo smí podívat.
Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové
festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský filmový a televizní
festival Oty Hofmana v Ostrově,

Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve
Velkých Losinách a další).
Členové mají i vlastní pořad na
internetovém rádiu Domino a inspiraci do něj nehledají jen v České
republice. V předchozích letech
navštívila redakce z moravské
metropole naše sousední státy,
a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu či polského
Deníku.
Na rozdíl od dospělých novinářů,
redaktoři Litiny nic nemusejí. Jen

pokud chtějí, mohou publikovat
články na internetové Malé (ale
naše) noviny (www.dta.zde.cz),
točit reportáže na výstavách či
dělat rozhovory s umělci. U nás
není nic povinné.
Mladí novináři se scházejí každé
pondělí od 16.30 do 18.00 hodin
v SVČ Lužánky na pracovišti
Labyrint v Brně-Bohunicích. Více
informací na www.dta.cz, zájemci
se mohou hlásit na e-mailu:
litina.dta@gmail.com nebo rovnou přijít na schůzku.  (red)

Kultura

Mince z třicetileté války jsou vystaveny v muzeu na Zelném trhu
Výstava Boskovický poklad
poprvé představuje celou
dochovanou část pokladu, který byl objeven v roce 2010
na kopci zvaném „Zlatník“,
v lese mezi obcemi Boskovice
a Újezd u Boskovic.
Poklad byl ukryt do země
ve 40. letech 17. století v souvislosti s válečnými událostmi třicetileté války (1618–1648), kdy byla
země drancována vojsky mnoha
armád. Depot obsahoval stříbrné
mince o celkové hmotnosti přibližně 6 kg, které byly zabaleny do
tkaniny, uloženy v hliněném džbánu a uschovány na bezpečné
místo pod kamenem.
Nalezený poklad bohužel nezůstal v úplnosti vzhledem k tomu,
že nálezce poklad neodevzdal
a rozprodal. Policii České republiky se podařilo zachránit džbánek a 2 267 stříbrných mincí
o hmotnosti 1 632 g, které se nyní
představují veřejnosti. Dochovaná

část pokladu je složena z různých
typů stříbrných mincí velmi pestré
provenience, zahrnující množství
evropských zemí. Mince rovněž
pocházejí z velmi širokého časového období od druhé poloviny
14.století až po 40.léta 17. století.
Jedná se především o drobné
a střední mincovní nominály již
od Karla IV. (1346–1378) až po
mince Ferdinanda III. (1637 až
1657). V největším počtu jsou
v depotu dochovány mince salcburských arcibiskupů; významnou část tvoří mince z českých
zemí a z rakouských zemí; pestrá
je i směsice drobných a středních
nominálů z německých zemí. Složení nálezu doplňují mince nizozemské, polské, uherské, švýcarské nebo ražba papežská. Vedle
běžných ražeb, dochovaných ve
velkém množství, jsou zde i mince
vzácnější a u nás málo známé.
Díky svému rozchvácení se
poklad stal ukázkou zničení
významného historického prame-

ne a našeho kulturního dědictví.
V nálezu chybí velké stříbrné tolarové ražby, které byly součástí
pokladu, ale nedochovaly se. Ve
své komplexnosti by se depot stal
jedním z největších moravských
mincovních nálezů z období třicetileté války vůbec.
Dochovaná část pokladu se stala
majetkem Moravského zemského
muzea, kde je nyní poklad vystaven poprvé, v dalších letech jej
návštěvníci mohou vidět v Muzeu
Boskovicka a dalších muzeích
Jihomoravského kraje.
Další část výstavy se zabývá mincovnictvím v období třicetileté války na Moravě tak, aby návštěvník
získal ucelený přehled o tomto
období.
Vystaveny jsou zde ukázky mincí
z první poloviny 17. století, které
doplňují představu o tom, jaké
mince byly v tomto období na
Moravě raženy, čím se platilo
a jaké byly tehdejší ceny a mzdy.
Veškeré vystavené exponáty po-

cházejí ze sbírek numismatického
oddělení MZM.
Výstava je k vidění ve výstavním
sále Karla Jelínka v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea na Zelném trhu 8 až do
19. ledna 2015. Otevřeno: úterý
9–15, středa až pátek 9–17, sobota a neděle 13–18 hodin.


(red) zdroj MZM,
foto: Jan Cága
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Kultura

Populární francouzská zpěvačka ZAZ přijede na koncert do Brna
deníku Metro. „Nijak ho totiž
nešetřím, vždycky se do zpívání
hodně pokládám, takže si ten
hlas ničím až k ochraptění. Mám
sklony křičet, to ostatně uslyšíte
a uvidíte na koncertě.“

Po opakovaném úspěchu na
festivalovém pódiu Colours of
Ostrava se francouzská zpěvačka a skladatelka ZAZ konečně chystá do Česka na dlouho
očekávaný samostatný koncert. V Brně se představí 1. prosince v hale Vodova s repertoárem ze svojí aktuální
úspěšné desky Recto Verso.
Určitě ovšem nezapomene ani na
své největší hity z debutové nahrávky lakonicky nazvané ZAZ.
Právě ta jí totiž otevřela cestu na

pódia a do srdcí fanoušků po celé
Evropě.
ZAZ pódium miluje jako málokdo,
publikum v ní probouzí temperament ne nepodobný proslulé
Edith Piaf. Přesto zůstává svá,
neopakovatelná a svěží. Její styl
propojuje pop, rock, electroswing, šanson i jazz a vytváří tak
neodolatelný svébytný originál.
Publikum si podmaňuje svým
charakteristickým hlasem. „Já
myslím, že svůj hlas jsem si
vypracovala tím, jak pořád zpívám,“ řekla ZAZ před časem
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ZAZ – vlastním jménem Isabelle
Geffroy – zpívá odmalička, studovala na hudební škole a obdivuje Boba Marleyho, Ellu Fitzgerald, Richarda Bonu a Bobbyho
McFerrina. Od roku 2001 prošla
nejrůznějšími bluesovými a jazzovými kapelami, s nimiž vystupovala v marocké Casablance,
Baskicku, Japonsku, Kolumbii,
na Sibiři nebo u egyptských pyramid. V roce 2006 se vrátila do
Paříže a trochu hudebně tápala.
Vše se změnilo po setkání s producentem Kérredine Soltanim
(autorem hitu Je Veux). S Kerredinem natočila v roce 2010 debutové album s prostým názvem
ZAZ. Většinu skladeb složila
sama, některými přispěl francouzský písničkář Raphaël Haroche. Prodalo se ho skoro dva
miliony (!), stala se miláčkem
Francie a po velkém turné si zís-

kala i další země, včetně České
republiky.
S novým albem Recto Verso znovu triumfuje, opět si bez jakéhokoliv úsilí podmanila publikum
i kritiku. Svým talentem dostává
i francouzské skladatele, Kerredine Soltani jí napsal další hit On
Ira. Baladu Si ji, jež dává plný průchod zpěvaččině citovosti, složil
zřejmě největší francouzský hitmaker Jean-Jacques Goldman.
Návštěvníci jejího brněnského
koncertu mají unikátní možnost
zhlédnout pestrou show, jež dává
vyniknout různým pěveckým
polohám ZAZ – od uhrančivě lyrické po nekompromisně syrovou.
Vstupenky na brněnský koncert
v jednotné ceně 790 Kč jsou
k dostání na webu www.nejkoncerty.cz, v síti Colosseum a běžných předprodejích. Pořádající
agentura 24-7promotions zve
také na koncert amerického jazzového pianisty a držitele čtrnácti
cen Grammy, Herbieho Hancocka, který se koná také v hale
Vodova o dva dny dříve, tedy
29. listopadu.
 (red)
Foto: zdroj 24-7 promotions

Kultura

Dům umění města Brna mapuje potlačování lidské důstojnosti

Impulzem ke vzniku mezinárodního výstavního projektu
bylo přání měst Vídně, Sarajeva
a Brna připomenout si počátek
prvního světového válečného
konfliktu, od kterého nás tento
rok dělí přesně 100 let.
Mottem výstavy Důstojnost lidstva…, která je v Domě umění
města Brna ke zhlédnutí do 16.listopadu, se stala báseň romantického německého básníka Friedricha Schillera Umělci (1789), ve
které apeloval na společnost.
Vyzýval ji zde k zodpovědnosti za

zachování nepostradatelných
hodnot pro smysluplný lidský
život. Pět kurátorů vytvořilo reprezentativní výběr současných
uměleckých děl, která s tímto
tématem na evropské scéně pracují. Jejich velké množství přítomné na umělecké mezinárodní scéně svědčí i o tom, že je tato dávná
básnická výzva stále naléhavá
a aktuální.
Výstava reflektuje situaci ve světě,
kde je důstojnost člověka často
pošlapávána a potlačována. Většina ústav obsahuje na prvním
místě článek zajišťující lidská prá-

va, každodenní skutečnost nás
však přesvědčuje o opaku. Miliardy lidí ve světě trpí a umírají hladem, obyvatelé některých zemí
jsou vykořisťováni a ponižováni
a jejich životní podmínky jsou
v příkrém kontrastu s pojmem lidská důstojnost. Respektování
individuality ve vztahu ke společnosti je popíráno, ekonomická hlediska často negují lidská práva
a svobodu jedince. A na tyto skutečnosti svou tvorbou reagují právě umělci zastoupení na výstavě
Důstojnost lidstva…
Po uvedení výstavy ve Vídni
a Sarajevu se soubor děl představuje také v Brně, a to v největším
rozsahu. Při konfrontaci pozic tří
rozdílných kultur Rakouska, Bosny a Hercegoviny a České republiky vzniklo několik dominantních
tematických okruhů. Je to jednak
přímá reflexe období první světové války (Jiří Anderle, Dagmar
Hochová, Olga Krulišová a Jana
Mořkovská a Daha Ramesch)
náměty související s dětstvím
a mládím (Delan Kaludjerović,
Eva Koťátková, Antonín Kratochvíl, Manfred Erjautz), téma emigrace a bezdomovectví (Tanja

Boukal, Vendula Chalánková,
Anna Jermolaewa, Anna Musilová, Eva Nováková, Drago Persić,
Gue Schmidt), témata související
s demonstracemi reagujícími na
aktuální společenské události
a s projevy protestů proti bezpráví
a komercializaci (Barbara Holub,
Maja Bajević, Lisi Ponger, Corina
Vetsch). Problematiku manipulativnosti, cynismu a bezohlednosti
médií prostředkuje naléhavá videoinstalace Nin Brudermann
nebo objekt slavného teoretika
a umělce Petera Weibela. Výstava
se v neposlední řadě dotýká také
tématu ponižování člověka, které
reflektují díla Alfreda Hrdlicky,
Deborah Sengl, Lotte Hermann
a Mariuse Kotrby.
Výstavu doprovází čtyřjazyčný
katalog, který kromě společného
kurátorského úvodu, medailonů
zúčastněných umělců a reprodukcí vystavených děl obsahuje
filozofické úvahy významných
rakouských a českých myslitelů
Milana Kreuzziegera, Roberta
Pfallera, Mieze Medusa a Marlene Streeruwitz. Otevřeno je úterý–neděle 10.00–18.00 hodin.

(red)

V nové inscenaci studia Marta se potká Dalí s Picassem a Dostojevským
Do prorockého surrealistického snu Salvadora Dalího, který
se mu zdál v noci jeho sebeupálení, zavede diváka novinka
Divadelního studia Marta.
Činoherní scéna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
uvedla v premiéře 12. října inscenaci Absolutní štěstí mouchy aneb
Poslední mystifikace Salvadora
Dalí. Autorkou scénáře a režisérkou
představení je Oxana Smilková.
„Dalí celý život hledal své tajemství a nebe. Na jedné své přednášce otevřeně řekl, že surrealizmus je skutečná revoluce, jak
v životě, tak v morálce. A že s jeho
pomocí můžeme zkoumat touhy,
vášně a ty nejtajemnější představy, které nás zneklidňují a které
vytlačujeme do podvědomí,“
komentovala režisérka Smilková
vznik nezvyklého divadelního projektu. Hlavním tématem inscenace je podle ní hledání cesty
k polidštění, pojmenování cesty,
která dovolí člověku zaplnit lhos-

tejnost soucitem a namísto arogance dá vzniknout toleranci.
Snová, hravá inscenace ve scénáři propojuje osobní život tohoto
génia s jeho uměním a láskou.
Vedle Dalího celoživotní múzy
a partnerky Galy se však na jevišti
objeví mnoho dalších slavných
historických i literárních figur jako
jsou Pablo Picasso, F. M. Dostojevskij, Paul Eluard, Aram Chačaturjan nebo Tonino Guerra, tedy
jeden z nejuznávanějších italských scenáristů vůbec, proslulý
spoluprací s nejvýznamnějšími
evropskými režiséry 20. století.
Vedle těchto známých umělců na
jevišti ožijí třeba také postavy
Dostojevského románu Idiot jako
kníže Myškin, Parfen Rogožin či
Nastasja Filipovna.
„Člověk by se v životě měl soustředit, aby odhalil své skutečné Já. To
není vůbec jednoduché. Vyžaduje
to každodenně strhávat masky
pseudospolečenského chování,
které nám nabízí ve velkém pseudokultura. Musíme zas a znovu

objevovat hodnoty jako čest, důstojnost či pravda v sobě,“ dodala
k projektu Smilková. Vysvětluje
i proč se na jevišti objevují vzpomínané historické postavy. Dostojevskij hledal morální zákon jednotlivce, Guerra svojí tvorbu
postavil na tématu polidštění člověka a zkoumal přes různé kouzelné metafory jeho vnitřní svět.
A každý z těchto umělců nelítostně
bojoval za odhalení duše každého
jednotlivce. „Všichni na duši vzpo-

meneme v okamžicích smrti nebo
v momentech, kdy v nás vzniká
láska. I o tom hrajeme,“ doplnila
Smilková.Všechny převleky herců
se budou odehrávat na jevišti a stanou se aktem proměny do jiné postavy, kterých je v inscenaci více
než tři desítky. Herci se budou
pohybovat nejen na podlaze, ale
také na lanech a nejrůznějších
houpačkách. V listopadu se hra
reprízuje 13., 14. a 20. listopadu.

Mgr. Luboš Mareček
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Kultura

Klub Leitnerova zve na koncert Plavců a na veselou pohádku

Plavci na Leitnerce oslaví 50 let
na hudební scéně. O dva dny
později se klub promění v dějiště
veselé pohádky pro nejmenší.
V letošním roce oslavují Plavci
50 let na hudební scéně. V Klubu
Leitnerka se uskuteční jeden
z narozeninových koncertů. Oslaví ho s Janem Vančurou. Během
večera zaznějí písně z celého
období této legendární kapely –
Láska je věc kouzelná, Zvedněte
kotvy, Pole s bavlnou, Modrý
měsíc, Promovaní inženýři a mnohé další. Na jevišti posluchači uvidí kromě Jana Vančury Jakuba
Racka, Lukáše Pelce a další
hudebníky, kteří v současnosti

s Plavci a Janem Vančurou vystupují. Koncert proběhne 20. listopadu v 19.30 hodin.
Děti se na Leitnerku mohou
vypravit o dva dny později,
v neděli 23. listopadu. V 15.00
hodin se odehraje divadelní
představení. Ve veselé pohádce
plné písniček vystoupí divadelní
soubor Andromeda z Prahy, který zahraje čertovsky laděnou
pohádku Jak princezna Máňa
zachraňovala Martina z pekla.
Hloupý čert Haramáš sebere
místo lakomce Hrabala hodného
Bártovic Martina do pekla. A jelikož co peklo jednou schvátí, již
nikdy nevrátí, musí Martina osvobodit statečná princezna Máňa.

Jak se jí to podaří, uvidí děti v této
veselé pohádce. Vstupenky je
možné zakoupit přímo na místě

v Klubu Leitnerova na Leitnerově
ulici č. 2.

(red)

Město jako hudba: koncert v podání souboru Opera Diversa

Orchestr Ensemble Opera Diversa zahraje v divadle Reduta
18. listopadu ve 20.00 hodin
v premiéře další z diversních
koncertů.
Třetí z řady diversních orchestrálních koncertů k Roku české hudby 2014 se tentokrát nesoustředí

výlučně na brněnské autory. Osou
programu jsou dvě premiéry –
zcela nové skladby Ondřeje
Štochla, napsané pro Ensemble
Opera Diversa a vynikajícího
hobojistu Viléma Veverku – a Suita pro hoboj a klavír Pavla Haase
v úpravě pro hoboj a smyčce,
vytvořené pro tuto příležitost
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Ondřejem Kyasem. Protipólem
úpravy Haasovy Suity je transkripce původně smyčcového tria
Gideona Kleina. Program rámují
díla dvou skladatelů, kteří podstatnou část života spojili
s Brnem. Zatímco Odarum concentus je již čtvrtou skladbou Jana
Nováka, kterou Ensemble Opera

Diversa v roce 2014 uvedl, dílo
Zdeňka Pololáníka prezentuje
ansámbl vůbec poprvé, a to
poměrně ranou, avšak ceněnou
a dříve také často uváděnou
4. symfonií z roku 1963.


Vladimír Maňas
Foto: Marek Procházka

Kultura

Iva Bittová vystoupí v rámci festivalu Janáček Brno 2014
Čtvrtý ročník Mezinárodního
divadelního a hudebního festivalu Janáček Brno 2014 obsáhne operní představení z ČR
i zahraničí, symfonické koncerty, komorní koncerty, sborový
koncert, workshopy pro děti
nebo výstavy.
Jako má v českých dějinách téměř
symbolický význam letopočet
zakončený osmičkou, tak v našich
hudebních dějinách je takovým
číslem čtyřka. V roce 1884 bylo
otevřeno brněnské Národní divadlo, život zakladatele národní hudby
Bedřicha Smetany je ohraničen
lety 1824–1884, v roce 1904 zemřel Antonín Dvořák, Josef Suk se

narodil v roce 1874 a mezi skladatele, jejichž život lemuje čtyřka,
patří i Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic, František Václav
Míča, Emil František Burian, Jan
Rychlík, Karel Kryl či Jan Klusák.
Smutné výročí se vztahuje k roku
1944, kdy kvůli nacistické zvůli
zahynuli vynikající židovští skladatelé Pavel Haas, Viktor Ullmann
či Hans Krása. Pro festival Janáček Brno 2014 je však nejvýznamnější 160. výročí narození Leoše
Janáčka.Všechna důležitá hudební výročí jsou tradičně zastřešována pod Rok české hudby, který
má vždy patřičně vážný a slavnostní charakter. Nadcházející
festival Janáček Brno, jak nazna-

čuje podtitul Happy Birthday Leoš,
by se chtěl vydat jinou cestou;
oslavit narozeniny věčně mladého
tvůrce vesele a neokázale.
Festival se uskuteční od 21. do
29.listopadu na scéně Národního
divadla Brno, Hudební fakultě
Janáčkovy akademie múzických
umění, v Divadle na Orlí, Sono
Music Clubu, Památníku Leoše
Janáčka, Vile Tugendhat, Stadionu Kounicova.
Den před zahájením festivalu,
20. listopadu 2014, bude v Brně
v Divadle Reduta zahájena Mezinárodní konference Opery Europa. Po sedmi letech se její účastníci z různých koutů světa vracejí
opět do České republiky.

čtvrtek 20. listopadu, 9.30 a 19.00 hod.
Robinson Crusoe

sobota 1. listopadu, 17.00 hod.
Dětská dílna

pátek 21. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech

pondělí 3. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

sobota 22. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech

úterý 4. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Letní den

sobota 22. listopadu, 17.00 hod.
Dětská dílna

pátek 7. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Letní den

pondělí 24. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech

pátek 7. listopadu, 12.00 hod.
Divácký seminář

úterý 25. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

pondělí 10. listopadu, 8.30, 10.15 a 19.00 hod.
Tulák po hvězdách
úterý 11. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Tulák po hvězdách
středa 12. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan
čtvrtek 13. listopadu, 9.30 a 19.00 hod.
Drákula
pátek 14. listopadu 9.30 hod.
Drákula
pátek 14. listopadu 12.00 hod.
Divácký seminář

středa 26. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
čtvrtek 27. listopadu, 9.30 a 19.00 hod.
Spalovač mrtvol
čtvrtek 27. listopadu, 12.00 hod.
Divácký seminář
pátek 28. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
sobota 29. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
DERNIÉRA!

sobota 15. listopadu 10.15 a 15.30 hod.
O hodném drakovi
sobota 15. listopadu 17.00 hod.
Dětská dílna
úterý 18. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi
středa 19. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe

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



Jiří Zahrádka

listopad/prosinec 2014

listopad 2014
sobota 1. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Více informací a program na
http://janacek-brno.cz/.

středa 5. listopadu, 19.30 hod.
Jana VACULÍKOVÁ „NÁVRATY“
Herečka, zpěvačka, šansoniérka a textařka představuje koncertní podobu svého popfolkového alba „Návraty“
čtvrtek 6. listopadu, 19.30 hod.
LUKÁŠ MARTINEK & PRIVATE EARTHQUAKE BAND
Tři mladí muzikanti, kteří ve své tvorbě mísí klasické blues
a našlapané fusion a předvádějí strhující muzikantské výkony

úterý 2. prosince, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Předvánoční, sváteční šuplík
Středa 3. prosince, 19.30 hod.
TRAPEŘI S ROBERTEM KŘESŤANEM
Legendární brněnská skupina
čtvrtek 4. prosince, 19.30 hod.
JAN SPÁLENÝ A ASPM
Osobitý multiinstrumentalista s kapelou v Brně

pátek 7. listopadu, 19.30 hod.
MASCARA
Brněnská folkrocková kapela

středa 10. prosince, 19.30 hod.
TRAMPSKÝ VEČER
Účinkují kapely PŘÍSTAV a ALIBABA

úterý 11. listopadu, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Šuplík s hostem v rámci Dne poezie

neděle 14. prosince, 15.00 hod.
DIVADLO ŠPÍLBERG
Jozífek a Maruška mají děťátko – veselý pohádkový příběh

pátek 14. listopadu, 20.00 hod.
SAKRAPES A SVAŤA KOTAS BAND
Koncert bluegrassových kapel

úterý 16. prosince, 19.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ RO(C)KOVÁNÍ Jiřího ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika

úterý 18. listopadu, 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu

KURZ KALANETIKY – Každé pondělí od 17.00–18.30 hod.;
listopad–prosinec 700 Kč; leden–květen 850 Kč
KURZ POWER JÓGY – Každé pondělí od 19.00–20.00 hod.;
říjen–prosinec v ceně 600 Kč; leden–květen (přihlášky v prosinci a v lednu) v ceně 850 Kč

čtvrtek 20. listopadu, 19.30 hod.
PLAVCI, HONZA VANČURA A PŘÁTELÉ
Plavci oslavují 50 let. Narozeninový koncert, na kterém
zaznějí písně z celého období této legendární kapely
neděle 23. listopadu, 15.00 hod.
DIVADLO ANDROMEDA
Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla
Veselý pohádkový příběh
čtvrtek 27. listopadu, 19.30 hod.
BAOBAB
Cimbálová muzika tradičně i netradičně
Pátek 28. listopadu, 19.30 hod.
BSB = BIGBÍTOVÉ STUDIO BŘEZEJC, Velké Meziříčí
Večer českého bigbítu (Katapult, Schelinger, Olympic…)

Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17; INDIES – Poštovská 2; FOLK & COUNTRY MUSIC – 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
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Inzerce

- 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
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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
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