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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
První zahraniční osobností, kterou na tomto
místě představujeme, je člověk, který patří
k nejpopulárnějším a nejznámějším žijícím postavám naší televizní sportovní žurnalistiky. Je
to legendární redaktor a moderátor, jehož mnohé hlášky již zlidověly a který je s naším městem
a městskou částí spojen mnoha osobními přátelstvími, životními příběhy a sportovními i společenskými událostmi. A nejen proto si naši
pozornost zaslouží. Minulý měsíc měl rovných
osmdesát a svoje kulaté narozeniny oslavil
právě v Brně. Jmenuje se Karol Polák.
Pokračování na str. 19
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Brno-střed: obec přátelská rodině

Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude
bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu
Záměr vzniku kryté městské tržnice v centru Brna byl schválen, provozovatelé jsou
vybráni. Záhy začnou potřebné stavební
úpravy a za necelý rok by měli vejít do
nových prostor na Zelném trhu 14, tedy do
bývalého Domu potravin, první nakupující.
Budova tak začne znovu sloužit svému
původnímu účelu.
„Na projektu jsme pracovali celý rok a zapojili do
něj všechny subjekty v zastupitelstvu městské
části. Cílem bylo celkové oživení bývalého Domu
potravin a zároveň vznik kryté městské tržnice
s nabídkou především regionálních produktů, která bude možná jediná svého druhu v České republice. Brno se tak připojí k řadě evropských metropolí a Zelný trh se tak stane druhou dominantou
Zveme občany na
26. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

8. října 2014
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

centra po náměstí Svobody,“ řekl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Ke známým evropským tržnicím patří například Mercat
de la Boqueria ve španělské Barceloně, budapešťská tržnice Vásárcsarnok či proslulá tržnice
v irském Corku.
Projekt realizovaný městskou částí Brno-střed je
podle Šťástky významný tím, že nabídne produkty
lokálních výrobců a pěstitelů na dvou podlažích
o celkové výměře téměř 1500 m2. „V přízemí, vedle
radničního infocentra, bude v provozu bistro zdravé výživy s dětským koutkem a nové útočiště zde
najde také dnes již legendární artová kavárna
Podobrazy. Zároveň vznikne nová pasáž umožňující průchod na nádvoří Staré radnice a dále do
Radnické, respektive Mečové ulice, což významně
zatraktivní historické centrum města,“ představil
část plánů starosta a dodal: „O patro výš bude
fungovat hlavní část kryté tržnice. Sortiment bude
tvořit například maso a masné výrobky, mléko
a mléčné produkty, sýry, biopotraviny, cukrovinky,
ryby, pečivo, delikatesy, víno, koření, kávy, čaje
Pokračování na str. 5
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Vážení čtenáři Zpravodaje,
vážení obyvatelé, milí sousedé, je pro mě velkou ctí, že
jsem mohl pro Brno-střed šest
let pracovat jako starosta.
A měnit, spolu s Vámi, věci
k lepšímu. Chtěl bych Vám
tímto poděkovat za inspiraci, dobré nápady,
názory z řady uskutečněných anket, ale i Vaše
stížnosti, kritické maily či upozornění na problémy ve Vašem okolí. Především ty mi pak
pomohly v řešení mnoha z nich.
Vždy, když se přiblíží čas voleb, slyšíte a čtete
mnoho pěkných slov, slibů, výzev ke změnám
a prohlášení, že vše je špatně a je třeba to dát
do pořádku. Od lidí, o kterých jste předtím možná
ani neslyšeli a pro které problémy kolem nás
začínají až měsíc před volbami.
Pro mě, jako starostu naší městské části, je život,
dění i problémy Brna-střed každodenní realitou
po celé čtyři volební roky a na rozdíl od prázdných
slov z volebních plakátů mohu doložit výsledky
skutečné práce. Vánoce na Zelňáku, právě probíhající slavnosti na náměstí Svobody a spousta
dalších volnočasových akcí pro rodiny s dětmi
i seniory jsou jen střípkem z mozaiky práce radnice v uplynulých letech. A zároveň jedním
z důvodů, proč městská část Brno-střed získala
ocenění v celostátní prestižní soutěži měst a obcí
s názvem „Obec přátelská rodině“. Tak ať je
i v dalších letech. Krásný podzim Vám přeje

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Akce radnice

Celodenní festival Kravák Open přivítal na tisícovku zájemců
Po celou sobotu 13. září bylo
v parku na Kraví hoře a v areálu
koupaliště živo a veselo. Už od
dopoledních hodin se děti vyřádily na velkém množství atrakcí, večer zakončil koncert Ivana
Mládka.
Akce Kravák Open byla určena
(pra)rodičům s dětmi, studentům,
ale i dospělým návštěvníkům.
Jejím cílem bylo nabídnout originální návštěvu významného
brněnského sportovního areálu
u příležitosti 10. výročí zahájení
provozu jeho krytého plaveckého
bazénu a také umožnit volnočasových organizacím i sportovním
klubům a oddílům propagovat
svoji činnost na úvod nového školního roku a sezóny. „Po celý den
děti a rodiče provázel v parku na

Kraví hoře klaun Arnošt. I když
počasí bylo zprvu deštivé, zájem
o atrakce byl tak velký, že jsme
program ukončili až v 18.00 hodin,
tedy o hodinu později, než bylo
v plánu,“ uvedla produkční akce
Šárka Jelínková. Organizátoři se
na nepřízeň počasí připravili a na
louce nachystali zastřešené pódium. Využily ho organizace jako
DDM Junior, SVČ Lužánky, školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Lipka nebo CVČ
Botanka pro prezentaci svých
aktivit. Dění na louce si děti užily
především díky animačnímu programu, trampolíně, nafukovací
farmě, výtvarným dílnám nebo
také dřevěnému historickému
kolotoči. „SVČ Lužánky si připravili tanečně pohybový program,
v jehož rámci se tančily irské
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a orientální tance, prostor dostalo
i brazilské bojové umění Capoeira. Divadlo Polárka zahrálo představení Kdo zachrání Isabelu?,“
dodala Jelínková
Dění v areálu koupaliště na Kraví
hoře mělo sportovní nádech.
K dispozici byl po celý den skákací hrad se skluzavkou, mobilní
horolezecká stěna, laserová střelnice, bylo také možné se projet
na kajaku. Po celý den se konaly
komentované prohlídky kryté plavecké haly včetně zázemí a venkovní části celého areálu, o které

projevilo zájem 180 zúčastněných.
Během festivalu bylo možné vyrazit s průvodcem Muzejní a vlastivědné společnosti na procházky
pro Masarykově čtvrti. Večer
vystoupila legendární hudební
skupina Plavci a Banjo Band Ivana Mládka.
Akci uspořádala radnice městské
části Brno-střed a její příspěvkové
organizace - kulturní a vzdělávací
středisko a Sportovní a rekreační
areál Kraví hora.

(red)

Akce radnice

Podzimní festival Slavnosti piva představil větší i menší pivovary
Střed Brna popáté ožívá Festivalem v centru dění. Jeho první
část – Slavnosti piva – zaplnila
náměstí Svobody.
Akci uspořádala od 11. září
do 12. října radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko. Slavnosti piva
nabídly hned na dvou místech
v centru Brna – na náměstí Svobody a v parku na Moravském
náměstí – piva různých značek
z různých míst České republiky.
Návštěvníci mohli ochutnat pro-

dukci malých rodinných firem i velkých pivovarů. A k tomu zakousnout především maso a sýry na
mnoho způsobů.To i navzdory deštivému počasí, protože pořadatelé
nainstalovali na náměstí velký party stan, aby se lidé popíjející pivo
mohli kam schovat.
 (red)
Reklamní partner akce:

3
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Říjen 2014

Stalo se v naší městské části

Prváci Gymnázia Vídeňská se dočkali přivítání na radnici
Prváky Gymnázia Vídeňská přivítal na radnici v pondělí 1. září
starosta městské části Brno-střed.
Škola přijala celkem 120 žáků do
čtyř tříd. Polovina žáků se dostala
do čtyřletého všeobecného studia
a druhá polovina do šestiletého
studia zaměřeného na programování. Toto zaměření je zcela jedinečné. V České republice neexistuje jiné gymnázium, které by tento
studijní program nabízelo.
„Slavnostní uvedení do studia
chápeme především jako silnou
motivaci pro naše nové studenty.
Patronem nově přijatých žáků se

stává významný absolvent školy.
Tento rok je to pan prof.MUDr.Miloš Janeček, přednosta Kliniky
traumatologie Úrazové nemocnice v Brně a absolvent gymnázia
z roku 1968,“ řekl Jindřich Svoboda z Gymnázia Vídeňská. Patron ročníku se v průběhu studia
se svými studenty setkává na
besedách, návštěvách svého pracoviště a dalších místech.
„Radnici Brno-střed jsme oslovili
s žádostí o uspořádání programu
v jejich sále, protože chceme podporovat propojení gymnázia se
svou mateřskou obcí.Také studenty vedeme k zájmu o otázky místního dění,“ dodal Svoboda.  (red)

Informace z radnice

Vánoce na Zelňáku očima dětí: Soutěž pro děti do 15 let
Starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka vyhlašuje 2. ročník soutěže Vánoce
na Zelňáku očima dětí. Práce je
možné zasílat do 31. října.
Cílem soutěže je vytvořit a vybrat
dětská díla, která budou využita pro
dekorování a propagaci akce Vánoce na Zelňáku v roce 2014. Soutěžící mají za úkol zachytit svoji představu Vánoc na Zelňáku nebo
Vánoc obecně v jejich očích. Díla
by měla odpovědět na otázky: Jaké
by podle vás měly Vánoce na Zelňáku/Vánoce být? Jak by se vám
nejvíce líbily? Co nebo kdo by zde
neměl chybět? Zprostředkujte nám
vaši nejkrásnější vánoční příhodu.
Jaký byl váš nejkrásnější vánoční
dárek a proč zrovna on? Co máte
na Vánocích nejraději? Víte, proč
se slaví Vánoce? Zúčastnit se
mohou děti do 15 let. Soutěžící své
představy Vánoc mohou sdělit prostřednictvím třech forem – výtvarnou, audio formou nebo psaným
textem, případně jejich kombinací.
Výtvarná technika není omezena,
doporučuje se jakákoliv kresba
nebo malba s výraznou konturou.
Obrázek musí být odevzdán ve formátu A4. Pokud jde o audio formu,
je potřeba poslat záznam v délce do 30 sekund na e-mail:
katka@promoplanet.cz nebo prostřednictvím služby datového pře-

dávání dat (ideálně ve formátu
MP3). Představy dětí zpracované
textově se posílají na e-mail katka@promoplanet.cz text v elektronické podobě max. rozsahu
1 000 znaků bez mezer (případně
poštou ručně psaný text v max. rozsahu 1 strana formátu A4). Po uzavření soutěže komise vybere dle
svého uvážení 20 nejlepších děl
v rámci každé kategorie, celkem
tedy 60 děl. Autoři těchto výstupů
získají navíc věcnou cenu a originální diplom potvrzený starostou
městské části Brno-střed.Výsledky
soutěže budou uveřejněny na
webových
stránkách
akce
www.vanocenazelnaku.cz do
15.listopadu 2014. Odměny budou
vítězům předány během programu
Vánoc na Zelňáku; nevyzvednuté
výhry budou zaslány prostřednictvím poštovní přepravy. Podmínkou
účasti v soutěži je vyplnění přihlášky a její podpis zákonným zástupcem dítěte. Způsob dodání přihlášky je závislý na vybrané formě
zpracování díla: a) přilepení na
rubovou stranu (zadní) odevzdaného soutěžního díla (v případě
výtvarného dílo či ručně psaného
textu); b) zaslání oskenované přihlášky spolu s elektronickým výstupem (v případě audio nahrávky či
textu v elektronické podobě).
Pořadatelem soutěže je Tradiční
zvykoslovný spolek, z.s., organi-
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začně soutěž zajišťuje Promo Planet, s. r. o. Vypracovaná soutěžní
díla opatřená přihláškou je třeba
doručit do 31. října 2014, a to buď
poštou (rozhodující je razítko podání – na adresu: Promo Planet, s.r.o.,
Cornovova 52, Brno 618 00 – obálku je nutné označit nápisem
„VÁNOCE NA ZELŇÁKU OČIMA
DĚTÍ“),
nebo
na
e-mail:
katka@promoplanet.cz (rozhodu-

jící je datum odeslání). S úplnými
pravidly je možné se seznámit na
výše uvedených webových stránkách Vánoc, k dispozici jsou na
vrátnici ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, v Infocentru městské
části Brno-střed, Zelný trh 14 a na
základních školách zřizovaných
městskou částí Brno-střed.


(red)

VÁNOCE NA ZELŇÁKU OČIMA DĚTÍ – vzor přihlášky
Přihláška do soutěže
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte
Bydliště dítěte
Škola/školka, kterou dítě navštěvuje
Třída, kterou dítě navštěvuje
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte
Bydliště zákonného zástupce dítěte
Telefon zákonného zástupce
dítěte
(nepovinný údaj – slouží ke snadnějšímu kontaktu v případě úspěchu v soutěži)

E-mail zákonného zástupce dítěte
(nepovinný údaj – slouží ke snadnějšímu kontaktu v případě úspěchu v soutěži)

Prohlašuji, že jsem se seznámil s úplnými pravidly soutěže VÁNOCE
NA ZELŇÁKU OČIMA DĚTÍ, s těmito v plném rozsahu souhlasím
a jsem si vědom práv a povinností pořadatele i účastníka soutěže.
V Brně
Podpis zákonného zástupce dítěte:

Informace z radnice

Nová krytá Městská tržnice Brno
bude sídlit v Domě potravin
Pokračování ze strany 1
a zahraniční speciality. Nepůjde tedy
o konkurenci s venkovním prodejem,
ale o jeho doplnění. Navíc občerstvení na tomto podlaží bude využívat čerstvé suroviny přímo ze Zelného trhu.“ Součástí provozu tržnice
by měly být také tematicky laděné
doprovodné akce například v určitých ročních obdobích – adventní
období, Velikonoce, dále o víkendech – kulinářská show, prezentace
výrobců potravin, brněnských restaurací či hotelových škol, ale i další
tematické programy – grilování
masa, pečení vánočního cukroví,
výroba sýrů apod.
Impulsem pro vznik tržnice byla studie studentů brněnských vysokých
škol, kteří se budoucím využitím
objektu na Zelném trhu zabývali
a provedli v rámci jejího zpracování
také dotazníkové šetření mezi občany města Brna. Koncept Městské
tržnice Brno reflektuje polohu budovy v centru města a přítomnost venkovního tržiště s ovocem, zeleninou
a sezónními produkty. Cílem tohoto
záměru je nabídnout občanům

a návštěvníkům centra Brna jedinečnou a ucelenou možnost nakoupit
na jednom místě regionální potravinářské produkty, biopotraviny,
sezónní produkty, ale i vybrané
zahraniční speciality, včetně nabídky
jídel a nápojů k přímé konzumaci na
místě samém.
Druhé patro budovy pak přinese
Brňanům další zajímavou novinku.
Bude zde umístěn a provozován
interaktivní model centra města
Brna, který bude lákadlem především pro rodiny s dětmi, turisty nebo
žáky základních škol. Nebude se jednat o statický model zmenšené kopie
centra města, ale bude obsahovat
pohybující se předměty a mnoho
prvků si bude moci návštěvník sám
ovládat. „Podařilo se najít velmi zajímavé a inspirativní propojení
komerční i nekomerční sféry. Na Zelňáku si lidé na jednom místě nakoupí
kvalitní, čerstvé lokální suroviny, dobře se nají a díky kavárně a interaktivnímu modelu Brna mohou navštívit
i zajímavé kulturní nebo vzdělávací
akce,“ doplnil informace Libor Šťástka.
 (red)

Náměstí Svobody je bezplatně
pokryto Wi-Fi. Přibydou další místa
Srdce Brna – náměstí Svobody
– je pokryto bezplatným Wi-Fi
připojením. Internetovou síť
FreeStred zde společně spustily radnice městské části
Brno-střed, společnost Technické sítě Brno, a. s., a poskytovatel telekomunikačních služeb Netbox.
Do konce roku by v centru měla přibýt další pokrytá místa, pracovníci
TSB zatím prověřují technické možnosti. „Jedná se dnes o běžný standard, který města a obce nabízejí
jak svým občanům, tak turistům.
Lidé takovou službu jistě uvítají,
o tom nemůže být pochyb. Navíc
se nám podařilo najít takové řešení,
které umožnilo celý projekt spustit
velmi rychle a efektivně,“ řekl k projektu starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Jím vedená radnice zatím nabízela bezplatný
přístup k internetu na nádvoří svého
sídla na Dominikánské ulici, v krytém bazénu na Kraví hoře či v infocentru na Zelném trhu. Základ technického řešení představil generální

ředitel Technických sítí Brno, a. s.,
Ing. Jaromír Machálek, MBA: „Pro
vedení optických vláken využijeme
kolektory, které máme ve správě.
S takovým využitím se koneckonců
počítalo již v době, kdy se celá tato
moderní síť budovala.“
Vysílače signálu budou v tomto případě umístěny na vstupech do
kolektorů. O samotný provoz bezdrátového připojení se bude starat
Netbox, který v Brně provozuje
metropolitní síť s přístupem k internetu a digitální televizí.
„Kapacita přístupových bodů je
nastavena tak, aby obsloužila většinu uživatelů, kteří se do sítě v jeden
moment připojí. Pokud by však
požadavky na kapacitu sítě byly
vyšší, budeme ve spolupráci
s ostatními partnery hledat ideální
řešení pro případné navýšení kapacity,“ uvedl ředitel realizace Netboxu
Ing. Miroslav Rek a doplnil informaci, že bezdrátová síť FreeStred má
vyhrazenou kapacitu 100 Mbps.


(red)

Radnice vydala příručku s radami pro možné krizové situace
Jak poskytnout první pomoc
při autonehodě, co si sbalit do
evakuačního zavazadla nebo
jak vyzrát na nástrahy počasí.
Na mnoho podobných otázek
odpoví příručka pro krizové
životní momenty. Občané
s trvalým bydlištěm v městské
části Brno-střed ji dostanou
zdarma do svých schránek.
Brožuru s názvem „Nepropadejte
panice: Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí“ vydává radnice jako přílohu
říjnového čísla Zpravodaje městské části Brno-střed. Ve svých
schránkách ji obyvatelé městské
části Brno-střed najdou ve stejných dnech jako toto číslo zpra-

vodaje, tedy 6.–8. října. Na téměř
padesáti stranách se čtenáři
dozví kromě všech důležitých
telefonních čísel a internetových
odkazů mnoho rad a tipů, jak se
zachovat v případě, že se ocitnou
v určité krizové situaci. Autoři
sestavili jedenáct nejpravděpodobnějších krizových či mimořádných událostí, v nichž se mnohdy
ne vlastním přičiněním může ocitnout každý z nás. Při pečlivém
prostudování příručky by čtenář
měl být schopen umět pohotově
zareagovat v případě nutnosti
někomu poskytnout první pomoc
a měl by být připraven, že v těchto
situacích je nutné postupovat
s rozvahou a hlavně vědět, koho
požádat o pomoc a co mu nahlá-

sit. „Na této tiskovině jsme spolupracovali se studenty vysokých
škol, a to od fakulty lékařské
Masarykovy univerzity, až po Univerzitu obrany. Cílem bylo jednoduchou a přívětivou formou přinést spoluobčanům informace
o tom, jak se správně zachovat
v mimořádných situacích. Nepochybně jsme se s brožurami
podobného druhu již setkali
a leckdo si může říci, že nepřinášíme nic nového pod sluncem.
Přesto se stále odehrávají autonehody a stále vznikají požáry,
takže i pro tento případ platí, že
opakování je matkou moudrosti,“
okomentoval vznik brožury starosta městské části Brno-střed
Mgr.Libor Šťástka. Brožura je také

ke stažení na webových stránkách radnice www.stred.brno.cz.

(red)

Informace na internetu
Více aktualit z radnice městské části Brno-střed a o dění na jejím území sledujte na stránkách

www.stred.brno.cz
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Informace z radnice

Se začátkem školního roku učitelé prvních tříd poznali své nové žáky
V pondělí 1. září nastoupilo do
základních škol zřizovaných
městskou částí Brno-střed 659
prvňáčků. Některé přivítal i starosta městské části.
Noví žáci se rozdělili do 27 prvních
tříd v šesti základních a pěti
základních a mateřských školách.
Radnice dále zřizuje devatenáct
mateřských škol a šest školních
družin. Nejvíce prvňáčků – téměř
až devadesát – mezi sebe přijala
Základní škola Bakalovo nábřeží.
V pondělí 1. září se uskutečnilo již
tradiční setkání v tělocvičně školy,
kde se těch nejmenších ujali žáci
devátých tříd. Každý deváťák se
tak stal patronem jednoho prvňáč-

ka a po celý školní rok mu bude
pomáhat s orientací ve škole.
Mnoho základních a mateřských
škol využilo letní prázdniny k drobnějším i větším opravám. Ploty se
opravily v MŠ Nádvorní a MŠ
Kamenné, kde nový vzhled získalo
i schodiště. Základní škola Antonínská prošla druhou etapou
rekonstrukce budovy za téměř 44
miliónů. Další opravy se uskutečnily v Základní a Mateřské škole
Křídlovická, ZŠ Horní, MŠ Skořepka nebo v MŠ Pellicova.V průběhu
října bude ještě probíhat plánovaná
výměna oken v MŠ Bílého, MŠ
Vídeňská, MŠ Pšeník, MŠ Všetičkova a ZŠ Hroznová (ŠD Hlinky).

(red)

Radnice pomáhá klientům Armády spásy s bydlením i s prací
Radnice městské části Brno-střed rozšířila spolupráci
s brněnskou Armádou spásy.
Její klienti tak mohou získat
střechu nad hlavou i práci.
„Na základě smlouvy o spolupráci
v rámci resocializačního programu Prevence bezdomovectví
jsme Armádě spásy nabídli pro
jejich klienty pronájem bytů, resp.
obytných buněk v objektu Bratislavská 40, které jsme pro tento
účel opravili,“ popsal jeden
z aspektů pomoci lidem ohrožených sociálním vyloučením starosta městské části Brno-střed

Mgr. Libor Šťástka a dodal: „Buňky, kterých je nyní připraveno
sedm, mají společné sociální
zázemí a kuchyň. Prostory jsou
zabezpečeny tak, že do nich mají
přístup jen řádní nájemníci. Pokud
se projekt osvědčí, máme k dispozici dalších 14 obytných jednotek.“
Nájemní smlouva je uzavřena přímo s Armádou spásy, která bude
dále uzavírat podnájemní smlouvy se svými klienty, a to na dobu
určitou, maximálně však vždy na
2 měsíce s možností opakování.
K nastěhování může dojít ihned
po připojení elektroměru, tedy

začátkem října. V rámci spolupráce byl zřízen poradní sbor ze
zástupců Armády spásy, Odboru
sociálního a zdravotního ÚMČ
Brno-střed, Správy nemovitostí
městské části Brno-střed a z představitelů místní samosprávy.
„Sbor spolurozhoduje o výběru
jednotlivců a rodin vhodných
k zařazení do projektu, ale
i o vyloučení osoby nebo rodiny
z projektu pro nedodržování stanovených pravidel. Též doporučuje Radě městské části Brno-střed zájemce o přechod z režimu podnájmu do režimu samostatného nájemního bydlení,“ řekl

starosta Šťástka. „Další možností,
jak lidem v nelehké situaci pomoci, je nabídnout jim práci. Proto
jsme připraveni, bude-li zájem,
zapojit klienty Armády spásy do
činnosti našich úklidových pracovníků, kteří fungují v režimu
veřejně prospěšných prací. Radnice Brno-střed, jako jedna z mála
a možná jediná v Brně, dává práci
dlouhodobě nezaměstnaným,
kteří se podílejí na úklidu ulic města. V současné době se jejich
počet pohybuje kolem sedmdesáti,“ uzavřel téma Libor Šťástka.


(red)

Senioři v městských bytech mohou získat bydlení za nižší nájemné
Městská část Brno-střed
v těchto dnech dokončila
výstavbu nového bytového
domu Kopečná-Studánka.
Bytový dům je tvořen dvanácti
malometrážními byty s dispozicí
1+KK s výměrou od 38 do 59 m2.
Dům je umístěn v klidném prostředí pod stejnojmenným parkem v centru města. Velikost jednotek i lokalita jsou velmi vhodné
jako bydlení pro seniory.
Radnice tedy upozorňuje naše
starší spoluobčany, kteří užívají
velké byty s vysokým nájemným
v domech ve správě městské části
Brno-střed, že mají možnost získat bydlení právě ve zmíněném
objektu, který by měl sloužit pri-

márně jako dům pro seniory. Získají tak možnost žít v nových bytových jednotkách za nižší nájemné, dané menší rozlohou bytu.
O podrobnostech je možné se
informovat na Bytovém odboru
Úřadu městské části Brno-střed
na Dominikánské 2 nebo na webu
městské části www.stred.brno.cz.
Bytový dům Kopečná-Studánka
vznikl v místě nezastavěné proluky. Dům má 1 podzemní podlaží
určené pro parkování 9 osobních
automobilů a technické zázemí
objektu. Ve třech nadzemních
podlažích jsou bytové jednotky.
Vchod do domu je možný jak z ulice Kopečná (bezbariérový), tak
z ulice Studánka. Vjezd do garáže
je z ulice Kopečná.
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Přehled bytů:
Podlaží
1 NP

Byt
1.01
1.02
1.03
1.04

Dispozice bytu
1+KK
1+KK
1+KK
1+KK

Výměra bytu (m2)
55,5
38
42,7
59

2 NP

2.01
2.02
2.03
2.05

1+KK
1+KK
1+KK
1+KK

55,4
38
52
59

3 NP

3.01
3.02
3.03
3.05

1+KK
1+KK
1+KK
1+KK

55,5
38
52
59



Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed

Rozhovor

Paliativní péče není o umírání, ale o životě navzdory nemoci

Profil
MUDr. Regina Slámová se
narodila v Ostravě a studovala
lékařskou fakultu MU v Brně.
Po začátcích v městské nemocnici na interním oddělení,
pracovala na oddělení paliativní péče v Babicích nad Svitavou, kde poznala, kolik toho
současná medicína může udělat i pro nevyléčitelně nemocné. V Hospici sv. Alžběty pracuje od roku 2004. Bydlí
v Brně, má tři děti, její manžel
pracuje jako lékař v Masarykově onkologickém ústavu
v Brně. Ve volném čase ráda
čte a užívá si rodinného života.
Je aktivní členkou Českobratrské církve evangelické,
duchovně je inspirována spiritualitou ekumenické komunity Taize.

Letos je to rovných 260 let
od chvíle, kdy byl v dnešní
Kamenné ulici v Brně zbudován
klášter sester Alžbětinek
zasvěcený službě nemocným
a potřebným. V minulém století
zde byl domov důchodců a na
sv. Alžbětu 17. listopadu 1998
zde oficiálně otevřeli hospic
spadající pod zprávu Masarykova onkologického ústavu
v Brně. Provoz však trval jen tři
roky a hospic byl svým zřizovatelem zrušen. Dnes již ovšem
znovu slouží a pomáhá. Hodně
o tom ví vedoucí lékařka
MUDr. Regina Slámová.

Jak vznikl dnešní Hospic
sv. Alžběty?
Hospic sv. Alžběty v Brně založilo
v roce 2004 občanské sdružení

Gabriela a navázalo tak na činnost Masarykova onkologického
ústavu, který ve stejných prostorách provozoval hospicové oddělení do roku 2002. Zdravotníci,
kteří na oddělení pracovali, chtěli,
aby Brňané měli svůj hospic
i nadále. Hospic sv. Alžběty nabízel nejdříve deset lůžek, od roku
2009 jich máme už dvaadvacet.
Zvýšení kapacity se podařilo díky
vybudování půdní vestavby. Současně se rozvíjely i další služby –
hospicové odborné sociální
poradenství, půjčovna pomůcek
a Domácí hospic Tabita. Tato
služba je v poslední době velmi
žádána. Všechny tyto služby sídlí
v pronajatých prostorách budovy
Konventu sester Alžbětinek.
Od roku 2013 se v souvislosti se
změnou právní formy hospice
změnil jeho název na Hospic
sv. Alžběty, o. p. s., což je zkratka
pro obecně prospěšnou společnost.

Deset let v lidském životě
je hodně, ale stále je
člověk v době dětství. Jak
je to u hospice?
Myslím, že hospic při svém desetiletém výročí zraje. Podařilo se
nám vybudovat dobrý tým a podařilo se mnohým Brňanům dokázat,
že jim paliativní péče přinese do
života kvalitu, důstojnost a respekt
k jejich potřebám a že se jí nemusejí bát. Samozřejmé není ani to,
že hospic finančně přežil jako
nestátní zdravotnické zařízení. Za
to patří dík všem dárcům, kteří
hospic podporují – státu, Jihomoravskému kraji, magistrátu města
Brna, soukromým dárcům, pozůs-

talým. Hospic je místo, kde lidé
končí svou životní pouť, ale je to
také místo, kde lidé mohou nacházet smysl života, i když si myslí, že
už ho definitivně ztratili. O to se
snaží veškerý personál. První primářka MUDr. Viola Svobodová
nikdy nezapomenula připomenout, že do týmu lidí, který v hospici působí, patří všichni. Od ředitele
a primáře až po uklízečku a dobrovolníky či zaměstnance hospicového dobročinného bazaru. Do
našeho týmu patří ale i nemocní
a jejich rodiny. Chceme, aby se
necítili osamoceni, chceme, aby
se na svůj život dokázali podívat
z ptačí perspektivy a mohli zakusit
a říct, že svůj život nežili nadarmo.

Co je cílem paliativní
medicíny?
Řečeno jednou větou: žít navzdory
nemoci! Paliativní medicína a péče
se v České republice začala rozvíjet hlavně v zařízeních, kterým
se říká hospic. Proto často slyšíme
i termín hospicová péče. Brno je
jedním ze třinácti měst, která
mohou hospicovou péči nabídnout. Hospicová péče je druhem
paliativní péče. Nabízí dobrou
zprávu všem lidem, kteří mají
nevyléčitelnou nemoc, a lékaři jim
řekli, že jim život nemohou zachránit. Tou dobrou zprávou je, že
mohou prožít svůj život až do smrti
důstojně. Život je cesta, po které
se musí jít dál, ať se děje, co se
děje. A po špatné zprávě o nevyléčitelné nemoci potřebuje
nemocný slyšet také to, že jdeme
dál. Myslím, že tuto situaci popsal
přesně herec Ladislav Smoljak,
který zemřel před čtyřmi lety – jedu
z kopce a brzdím patama.

Proč bychom měli vědět,
co je paliativní péče?
Paliativní péče se nenabízí, když
náš život končí, ale ve chvíli, kdy
nevíme, jak jít dál. Slovo smrt
nemáme rádi – je to pro nás definitivní konec. Nevíme, jaké to je,
co bude potom. Závěr života je
ale něco jiného – ten patří nám.
Každý člověk může to, jak ho prožije, ovlivnit. Paliativní péče je nejlepší péče pro toto období. Cesta
do konce života není jednoduchá
hlavně proto, že se jí bojíme, bojíme se nejistoty, bojíme se fyzického trápení, bojíme se, že přijde-

me o soběstačnost, bojíme se loučení. To je přirozené, ale právě proto je zde paliativní péče, aby nám
pomohla. Péči poskytují lidé, kteří
rozumí tomu, co lidé s nevyléčitelnou nemocí prožívají, vědí, jaká
úskalí na ně čekají, ale také jak
účinná muže být podpůrná léčba.
Léčba, která nás může zase vrátit
do života, i když třeba jen na chvíli.
Z úst lidí, kteří vědí, že jejich tělo
je slabé a blíží se konci života, jsem
opakovaně slyšela, jak jsou vděční
za každý další den. Ví, že brzy
umřou, ale také ví, že v rámci paliativní péče nezůstanou na problémy sami. Zdravotní sestra se srdcem na pravém místě, erudovaný
paliativní lékař, zkušený sociální
pracovník, empatický psycholog,
laskavý duchovní a radost rozdávající dobrovolník podpoří nejen
nemocného, ale i jeho rodinu.
Můžeme mít tedy důvod mít obavy z toho, co přijde, ale nemáme
důvod bát se paliativní medicíny
a péče.

V paliativní literatuře se
mluví o „dobré smrti“. Co
to je? Může být vůbec
„smrt dobrá“?
Ano, může, ale také může být
špatná. Dle mojí zkušenosti je
špatná smrt to, čeho se nemocní
bojí – bojí se osamocení, bojí se
ztráty důstojnosti, bojí se bolesti.
A nebojí se jen nemocní – bojí se
i jejich blízcí. To vše můžeme
v rámci paliativního přístupu
zohlednit. Smrt může být klidná,
pokojná, zajištěná. Zajištěná tím,
že člověk bude mít vždy vedle
sebe zdravotníka či jiného odborníka, který bude vědět, co je
potřeba udělat. Tak funguje
i domácí hospic, rodina nemocného může zavolat hospicové
sestře kdykoli sedm dní v týdnu.
Nejdůležitější v paliativní péči je
respektovat přání nemocného,
nabídnout mu laskavou a odbornou péči a provést ho těžkým
životním obdobím. Život stanovením diagnózy nevyléčitelného
onemocnění nekončí. Paliativní
péče není o umírání, ale o životě
navzdory nemoci. Může řadu
potíží nemocného odstranit,
zmírnit, potlačit. Je jen potřeba ji
vyhledat co nejdříve.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Naše školy

Základní škola náměstí Míru slaví 85. výročí své existence

Dvacáté století bylo plné bouřlivých změn a je jasné, že školy
byly vždy první na ráně. Proto
je i historie naší školy barvitou
směsicí dobrých i špatných
časů.Tento rok naše škola slaví
85. výročí.
V srpnu 1928 bylo započato se
stavbou budovy školy za dozoru
městského stavitele E. Králíka
podle
projektu
architektů
B.Fuchse a J. Poláška. Slavnostní

otevření školy pak proběhlo už
13. října 1929. Tehdy ještě nesla
název Obecná škola smíšená na
Babákově náměstí.
Školní zřízení i název školy se
v průběhu času měnilo. Důležitým
mezníkem byl rok 1964, kdy byla
zdejší škola sloučena se školou
na Lerchově ulici č. 65. Tento stav
zůstal až do devadesátých let.
1. července 1992 byla budova ZŠ
na Lerchově ulici oficiálně předána Cyrilometodějské kongregaci

a 1. srpna 1992 vznikla ZŠ nám.
Míru 3.
Během devadesátých let proběhla celková rekonstrukce budovy
školy spolu s přístavbou dalších
místností. Tyto stavební práce
pozměnily původní funkcionalistickou podobu. Další přístavba přišla v roce 2005, kdy přibyla jídelna, aby naši žáci nemuseli
docházet na obědy do cizích jídelen, a potom po roce 2010, kdy
byla zrekonstruována tělocvična.

Díky přispění našeho zřizovatele,
městské části Brno-střed, jsme
mohli zařídit fyzikálněchemickou
učebnu, keramickou dílnu, podkrovní ateliér a vybudovat zahradní altán pro letní výuku a družinu.
Doufáme, že se stejnou energií
a pílí budeme moci za pár let oslavit kulatou devadesátku.


Mgr. Jana Horáková,
ZŠ nám. Míru

Zvídavé předškolní děti okusí něco z chemie a vyřeší hádanky a kvízy
Zahlcuje vás vaše dítě neustálými dotazy, zajímá se o vše,
co se kolem něho děje, škola
je mu blízká a nemůže se
dočkat, až poprvé otevře bránu
školního vědění?
Pozorujete, že vyniká v oblasti
intelektuálních výkonů, tvořivosti
či v oblasti umění? Vymýšlí spontánně vlastní metody počítání,

nedokáže potlačit dychtivost po
čtení, jeho ústa jsou chrliče otázek a malý zvídálek úpěnlivě
čeká na odpověď, mateřská škola už mu nestačí?
Přijďte do nově otevřeného klubu
malých zvídálků předškoláků,
který otvíráme v říjnu ve spolupráci s Mensou na ZŠ Křídlovická 30b v Brně. Máme dlouholetou
zkušenost se vzděláváním na-

daných dětí a jejich mimoškolní
činností. Klub malých zvídálků
předškoláků se bude scházet
jedenkrát za čtrnáct dní v odpoledních hodinách. Nahlédneme
do života školy, budeme řešit
hádanky, kvízy, zkoumat přírodu,
okusíme něco z chemie a fyziky,
zacvičíme si, vyrobíme pěkné
předměty, podíváme se, jak se
pracuje s interaktivní tabulí,

navštívíme zajímavá místa
a samozřejmě si budeme i hrát.
Zároveň budete mít možnost
otestování dítěte IQ vstupním
testem do Mensy ČR. V případě
zájmu vás pozveme e-mailem na
úvodní schůzku v prostorách naší
školy. Přihlášky zasílejete na alena.novakova@zskridlovicka.

PhDr. Alena Nováková,
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Žáci Základní školy Kotlářská sklízejí jeden sportovní úspěch za druhým
Ve školním roce 2013/2014
jsme navázali na vzniklou tradici s udílením cen pro nejlepší
sportovce školy. Vítězové Markéta Veisová a Lukáš Hvasta si
odnesli kromě originálního trička, diplomu, medailí a pohárů
také potlesk a ocenění od
svých spolužáků.
Akce se letos konala v úterý
24.června na dvoře ZŠ Kotlářská,
letos nově také s I.stupněm. Sportovci I. stupně byli vybráni učiteli
tělocviku na základě mimořád-

ných úspěchů při sportovní reprezentaci školy.
Sportovci II. stupně celoročně sbírali body v hodinách tělesné
výchovy a především za reprezentaci školy na mimoškolních
akcích. Mezi dívkami se do nejlepší pětky probojovala Petra
Dolinková (VIII.B) a Veronika
Štůsková (VII.B), medailistkami
byly Zuzana Svítilová (VIII.B)
a Lucie Křižková (IX.B), vítězkou
se stala (Markéta Veisová IX.B).
Mezi chlapci se do pětky vešli
Lukáš Vrtěl (VIII.A) a Boleslav
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Tomšík (IX.A), medailisty byli
Arnošt Nechvátal (IX.B) a Martin
Smetana (VIII.A), vítězství obhájil
Lukáš Hvasta (VIII.A).

Florbalové radosti
a odznak všestrannosti
V posledních letech se do obliby
nejen žáků základních škol dostala hra jménem florbal. Také žáci
naší školy mají v hodinách tělesné
výchovy i kroužcích dostatek prostoru si tuto dynamickou kolektivní hru vyzkoušet a sehrát se na
meziškolní turnaje. Žáci I.i II. stup-

ně zvítězili v turnaji Sítě brněnských otevřených. Děvčata
II. stupně ovládla všechny brněnské turnaje a vybojovala 1. místo
na městském finále, Čejka Cupu
i Velikonočním poháru. Chlapci
II. stupně zvítězili na Čejka Cupu
a na Memoriálu J. Krejčíka na ZŠ
Tuháčkova obsadili 3. místo.
Břeclav přivítala v červnu nejlepší
žáky jihomoravských škol Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů. Na závodníky čekalo sedm
disciplín: 60 m, skok daleký, hod
Pokračování na str. 9

Naše školy

Pokračování ze strany 8
míčkem, leh-sedy, švihadlo, shyby
a 1 000 m (nebo driblink). Nejúspěšnější byli chlapci, když
Lukáš Hvasta (8.A) v ročníku
1999 obsadil v početném poli
3 místo a Tonda Sekerka (5.B)
v ročníku 2003 dokonce 2. místo.
Jelikož na republikové finále postupovali pouze vítězové, spoléhali
žáci na pomoc učitele, který jejich
nejlepší výsledky mohl poslat
organizátorům soutěže. A vyšlo to!
Bývalá gymnastka a v současnosti
nadějná atletka Radka Kučerová
(IV.C) dostala divokou kartu
a postoupila stejně jako spolužačka a členka školního atletického
týmu Lucie Štůsková (IV.C) a gymnasta Vojtěch Šácha (V.A).

Běh, skok, hod
Obvodní kola XXXXVI. ročníku
Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou se konala na začátku května na stadionu ZŠ Laštůvkova.
Naše škola měla zastoupení opět
ve všech kategoriích a naši atleti
si vedli velice dobře. Do městského finále se probojovali starší žáci,
kteří postoupili ze 2. místa, starší
žákyně z 1. místa a mladší žákyně
postoupily na divokou kartu.
Městské kolo pak hostil špičkový
sportovní areál VUT v Brně Pod
Palackého vrchem s certifikátem
IAAF a povrchem Mondo. V městském kole soutěží vždy osm nejlepších škol v každé kategorii
a naši atleti se v těžké konkurenci
neztratili. Obě družstva děvčat
obsadila vynikající 3. místo a starší chlapci pak v oslabené sestavě
vybojovali pěkné 5. místo.
V pátek 23. května se konalo
městské kolo atletického čtyřboje
starších žáků na ZŠ Laštůvkova.
Každý žák absolvoval čtyři disciplíny, běh na 60 m, skok daleký

nebo vysoký, vrh koulí nebo hod
kriketovým míčkem a dlouhý běh,
děvčata na 800 m a chlapci na
1 km. Všechny výkony se stejně
jako v desetiboji přepočítávají
podle platných atletických tabulek
na body.
Mezi děvčaty kralovala celé soutěži žákyně 9.B, Lucie Křižková,
která nejenže suverénně zvítězila, ale překonala rekord školy
z roku 2008. Jeho hodnota byla
2034 body (držitelkou byla Kamila
Součková, dnes hráčka VK Královo Pole – ženský volejbalový
klub) a Lucka tento rekord posunula na 2 158 bodů! Výkony Lucky
v jednotlivých disciplínách byly:
60 m – 8,3 s (rekord školy), skok
vysoký – 145 cm, hod kriketovým
míčkem – 35,10, 800 m – 2:43,1.
Na 4. místě se pak umístila Markéta Veisová, rovněž žákyně 9.B.
Tato děvčata byla podporována
dalšími členkami týmu – Hana
Němcová (8.B), Monika Císařová
(9.A), Zuzana Svítilová (8.B)
a Petra Dolinková (8.B).
Tým chlapců ve složení Lukáš
Hvasta, Martin Smetana, Boleslav Tomšík (9.A), Rudolf Hudeček (9.A) a Arnošt Nechvátal (9.B)
kromě krásného 3. místa stanovil
nový rekord školy. Hranici bodů
7 004 z roku 2009 posunuli na
7 727 bodů. Nejlépe z chlapců se
umístil na 3. místě Lukáš Hvasta,
žák 8.A a překonal rekord školy
z roku 2005 jehož držitelem byl
Adam Nehudek. Jeho hodnota
byla 1 940 bodů a Lukáš tento
rekord posunul na 2 194 body.
I Martin Smetana (8.A), který se
8. místem dostal do první desítky
soutěže jednotlivců výkonem
2 081 bod, by rekord školy z roku
2005 překonal.
Děvčata se pak 27. května účastnila krajského kola atletického

čtyřboje v Břeclavi, kde se sice již
neprobojovala na stupně vítězů,
ale od 3. místa jim chybělo pouhých 14 bodů, což je hrozně málo
v soutěži jednotlivců, natož v soutěži družstev. Děvčata předváděla
skvělé výkony a Lucka Křižková
si ze soutěže jednotlivkyň odvezla
krásnou stříbrnou medaili za
2. místo v kraji.
Ve středu 11. června se konal atletický čtyřboj také pro mladší
žactvo. Děvčata naplnila ambice
krásným 3. místem v Brně! Za
účasti 14 brněnských škol a více
než 60 závodníků v každé kategorii se mezi desítku oceňovaných dostaly hned dvě žákyně
naší školy: 5. místo – Veronika

ností tito žáci: Maya Younesová
(4. místo), Veronika Kebertová
(17. místo), Jáchym Tachovský
(11. místo) a Patrik Holešinský
(27. místo).
Vynikající výkon Anity Gorani, které mělo patřit vítězství, znehodnotili organizátoři špatným změřením hodu, čímž odsunuli Anitu
na 7. místo. Parádně zazávodila
také Bára Honusová (6. místo),
zabojovali i kluci Adam Gorani
a Jan Nebeský.
Mezi 4. ročníky se dařilo Radce
Kučerová (6. místo).
Žáci 5. ročníků předvedli nadějné
výkony, když se dařilo nejvíce Vojtěchu Šáchovi – 2. místo.

Štůsková (7.B) a 9. místo – Zuzana Burešová (7.B).

Zlatá tretra Ostrava

Atletický trojboj
Pondělí 16. června hostila ZŠ
Svážná městské kolo atletického
trojboje 1. a 2. tříd. O dva dny později, ve středu 18. června, se
konala stejná soutěž pro kategorie 3.–5. tříd na ZŠ Laštůvkova.
Tento trojboj obsahuje disciplíny
60 metrů, skok daleký a hod kriketovým míčkem.
Výkony Beaty Hradecké (3. místo
mezi jednotlivci) a Julie Kuncové
(2. místo) byly ozdobou a velice
pomohly k zisku celkového 2. místa mezi školami. K tomuto úspěchu dopomohli také žáci Martin
Čaňo (19. místo) a Martin Zahradníček (15. místo).
Našim žákům 2. tříd se také podařilo vybojovat 3. místem celkové
umístění na stupních vítězů.
Pomohli k němu svou vyrovna-

Úterý 17. června bylo sváteční pro
všechny milovníky královny sportu, protože se v Ostravě-Vítkovicích konala atletická Zlatá tretra.
Po loňském úspěšném zájezdu
se také letos vydala ze ZŠ Kotlářská početná skupina fanoušků
tohoto spravedlivého sportu, aby
zhlédla za krásného počasí světovou špičku. I přes odřeknutí
některých osobností (Bolt, Špotáková, Fraser-Pryce, …) se bylo
na co dívat a pořadatelé vynaložili
úsilí k tomu, aby nahradili hvězdy
hvězdami, což se nakonec podařilo. Komu se poštěstí sehnat podpis mistrů světa Masláka, Hejnové, Šebrleho a dalších? Navíc
také vidět závodit další mistry světa a olympijské vítěze Lavillenieho, Roblese, Merritta, Bondarenka, anebo třeba Justina Galina.
 Miluše Nováková, Jiří Halama
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Názory vedení radnice / Názory zastupitelů

Parky jsou chloubou naší městské části
Naše městská
část se může
pyšnit mnoha
významnými,
atraktivními
a velmi příjemnými plochami
veřejné zeleně.
Jsme rádi, že tyto oázy klidu
mohou lidé využívat k odpočinku,
k trávení volného času i jako
místo, kde se konají různé kulturní
a volnočasové akce.
Na parky je pamatováno už v rozpočtu Brna-střed a nejedná se
zdaleka o nicotné peníze: kompletní celoroční (tedy i zimní) péče
o zeleň, kterou má městská část
ve správě, stojí 20 miliónů korun
ročně. Za tyto prostředky probíhá
pravidelné vysypávání košů,
komplexní úklid parků, údržba
zeleně včetně dosadeb či opravy
nebo i obměna mobiliáře nebo
opravy dětských hřišť.

Hlavní však samozřejmě je, aby
byly parky v dobrém stavu, byly
čisté a bezpečné a nabídly co nejširší možnosti vyžití a využití. Pro
připomenutí: v parku na Kraví
hoře jsme – a není to tak dávno
– nákladem přes jeden milión
korun zrekonstruovali totálně
zdevastované jezírko a současně
jsme tak vytvořili co nejlepší podmínky pro život ropuchy zelené,
která se v této lokalitě vyskytuje.
Park získal novou výraznou dominantu, a tím i doslova nový rozměr. Stejně tak postupně dochází
k proměně Obilního trhu. Před
lety zde vzniklo dětské hřiště, které je hojně využíváno, nyní „Obilňák“ dostal nové povrchy cest,
obrubníky a lavičky s koši.
Jak na Kraví horu, tak na Obilní
trh jsme zaznamenali poměrně
velké množství kladných ohlasů
veřejnosti. Věřím, že stejně potěší
i další připravované projekty. Jistě

jste si všimli, že již započaly práce
na opravě menšího parčíku na
Konečného náměstí u Tivoli –
dnes poněkud nevábný prostor
projde kompletní revitalizací, která bude zahrnovat trávníky, záhony trvalek, plochy z minerálního
betonu, mozaiky a betonové
dlažby. Součástí stavby také
budou parkové rozvody veřejného osvětlení s osazením tří
nových sadových stožárů, umístění dvou informačních pylonů
a mobiliáře. Náměstí také dostane ústřední motiv, a to výtvarné
dílo tematicky zaměřené na historii náměstí a jeho okolní zástavby. Od září probíhá i parková
úprava zanedbané plochy na Žlutém kopci u Vaňkova náměstí.
Stávající část parku z roku 2006
bude respektována, nově upravované plochy budou doplněny
cestami pro pěší, dětským hřištěm či odpočívadlem.

V době vydání zpravodaje by také
již měla být zahájena kompletní
rekonstrukce Björnsonova sadu,
známého spíš jako „park u Polikliniky Zahradníkova“. Na místě
dojde ke zpevnění vybraných
parkových cest, vytvoření centrálního prostoru, vybudování
nového dětského a fitness hřiště
či veřejného osvětlení, stavbě
sezónní parkové kavárny a veřejného WC, instalaci typizovaného
i zcela atypického mobiliáře.
Budu rád, pokud plochami zeleně, které máme ve správě, budete rádi a často procházet a budete se zde cítit dobře. A stejně tak
uvítám, pokud nám nahlásíte
jakýkoliv problém – přes pečlivé
a průběžné kontroly bohužel čelíme atakům vandalů, stejně jako
nedisciplinovaných lidí, kterým je
zatěžko vyhodit odpadky do
koše.
 Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Senioři si mohou zažádat o menší byt
Na nové prostředí, byt, domácnost je potřeba si
zvyknout. Někomu to jde snadno, jinému adaptace na nové
okolí trvá déle.
K té druhé skupině bezpochyby
patří naši nejstarší občané. K místu, v němž žijí, si mnozí vytvářejí
pevný vztah po dlouhá léta.
A často je pro tyto lidi přestěhování do jiných míst náročnější,
než si kdokoli umí představit. Pře-

sto se mohou ocitnout v situaci,
kdy je pro ně změna prostředí,
konkrétně mám na mysli výměnu
bytu, tím nejlepším řešením.
Situace bytové politiky na radnici
městské části Brno-střed nebyla
už dříve v zásadě nijak špatná.
K 1. lednu 2012 však nastala liberalizace nájmů, respektive jejich
deregulace. A v tomto momentě
jsem chtěl právě pro seniory něco
udělat, abychom jim pomohli
zajistit klidné stáří. A tak jsme
nastartovali tzv. Seniorský program, jehož prostřednictvím si

mohou senioři vyměnit svůj stávající byt, který se pro ně už stal
příliš velkým, za byt menší.
Záhy se nám tento program velice osvědčil – na jeho počátku
jsme provedli asi 27 výměn.
V roce 2012, po deregulaci nájmů, jsme však ztratili zájem ze
strany mladých občanů, kteří se
báli jít do větších bytů a platit
vyšší nájmy, a tudíž nebylo dostatek tzv. směnitelů, s nimiž si mohli
senioři své byty vyměnit. Proto
jsme na radnici přistoupili na to,
že se těmto starým občanům

snažíme nabídnout námi opravené byty za předpokladu, že nám
vrátí svoje staré. Je však nutno si
uvědomit, že se nejedná o nárokovou záležitost a zájemci o tyto
byty musí splnit jistá pravidla.
Rozhodně v Seniorském programu hodláme pokračovat, jelikož
staří lidé jsou v podstatě nejohroženější skupinou ve společnosti.
Snažme se tedy pro ně udělat
maximum.


Mgr. Pavel Sázavský,
1. místostarosta, ČSSD

Úklid bez Roundupu a zdravotních rizik
Roundup
je
v současnosti
světově nejpoužívanějším pesticidem. Totéž platí
v Česku. Hojně
se
používá
v zemědělství
pro odstranění plevelů z polí, ale
i v parcích, zahradách, na golfových hřištích či podél kolejí.
V Brně i na Brně-střed ho používají nejen zahrádkáři, ale i úklidové firmy. Motivace je tatáž, ušetřit
lidskou práci s vytrháváním či
likvidací plevele. Roundup totiž
v rostlinných buňkách dokáže

blokovat životně důležitý enzym,
a tak dokonale zničí jakoukoliv
rostlinu.
Výrobce udává, že Roundup se
při styku s půdou postupně rozkládá a že je zcela bezpečný.
V posledních letech ale přibývá
vědeckých studií, které dokazují
opak a upozorňují na zdravotní
rizika. Lékaři zjistili, že Roundup
v nižších dávkách je toxický pro
lidské buněčné kultury včetně
embryonálních a placentálních
buněk. Rovněž je genotoxický,
zvyšuje pravděpodobnost genetických mutací a rizika rakoviny.
Může také narušovat účinek lid-
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ských hormonů a průběh těhotenství.
V roce 2013 provedly ekologické
organizace testování na dobrovolnících. Herbicid v moči mělo
šest z deseti testovaných obyvatel České republiky. Ač se jednalo
o malý vzorek dobrovolníků, jsou
výsledky varující. Testováni totiž
byli lidé z měst, kteří Roundup
nepoužívají.
Průzkum ukazuje, že Roundup se
dostává i do těla běžné populace,
která ho ve svém životě nepoužívá. Jeho rostoucí spotřeba společně s rostoucím množstvím studií o negativních vlivech na lidský

organismus by pro nás měly být
varováním.
Je tedy na čase zakázat úklidovým firmám v Brně Roundup
používat při údržbě hřišť, trávníků
i chodníků. Doma může každý
z nás udělat totéž. Spolu s nakoupením vysavačů na vysávání prachu na ulicích (místo současných
fukarů, které naopak prach zvedají do ovzduší) by se tak jednalo
o významný krok ke zlepšení ovzduší a životního prostředí na Brně
střed i v Brně.

Jasna Flamiková,
zastupitelka za Stranu Zelených

Informujeme

Brněnské podzemí odhalí přednáškový cyklus na Staré radnici

Mincmistrovský sklep
Málokteré z měst v České
republice má tak bohatou
strukturu podzemních chodeb
jako Brno. Tajemná zákoutí,
legendy, jež se k nim váží,
a detaily z práce archeologů
a odborníků svým posluchačům přiblíží brněnský znalec
Ing. Aleš Svoboda.
Každé pondělí až do 24. listopadu
je pro všechny zájemce připravena jeho přednáška na téma
brněnské podzemí. Již třicet let
se Aleš Svoboda věnuje zkoumání brněnského podzemí a štol.
Podle jeho slov je již prozkoumá-

Kostnice u svatého Jakuba
no osmdesát procent historického jádra středověkého města.
Brňanům a návštěvníkům města
byly tak v posledních letech zpřístupněny prostory Labyrintu pod
Zelným trhem, kostnice u sv.
Jakuba a Mincmistrovský sklep.
O svém bádání vydal Aleš Svoboda již řadu knih.
Přednáškový cyklus probíhá na
Staré radnici v Ernově sále každé
pondělí od 16.30 hodin. Hodinu
a půl dlouhá přednáška zájemce
zasvětí do tajů podzemních chodeb a sklepů. Na úspěšné předešlé dva ročníky naváže Aleš Svoboda letošní třetí se zcela novými

tématy, které odkryjí mnoho
nového o historii a vývoji v současné době nepřístupných částí
brněnského podzemí. Vstupenky
na jednotlivé přednášky o hodnotě 50 Kč lze zakoupit přímo na

místě konání přednášky. V prodeji
jsou také také permanentky, které
je možné získat na pokladnách
Labyrintu pod Zelným trhem. Více
na www.ticbrno.cz.
 (red)
Foto: Michal Růžička, TICmB

Nejbližší přednášky o brněnském podzemí:
6. října: Brány, hradby, kryty
a technické stavby
13. října: Dominikánské náměstí a Panenská ulice
20. října: Neznámý Zelný trh
27. října: Magické Jakubské
náměstí

3. listopadu: Podzemí Pekařská ulice
10. listopadu: Česká a Solniční
podzemní ulice
24. listopadu: Náměstí Svobody a Moravské náměstí

Brňané se v centru města dozvědí podrobnosti o hospicové péči
Benefiční akce „Koláč pro
hospic“ připomene Světový
den hospicové a paliativní
péče.
Ve středu 8. října Dům léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě pořádá již třináctý ročník benefiční akce „Koláč pro
hospic“, která se uskuteční tradičně v centru města Brna, Rajhradu, Židlochovic, Ivančic
a nově také ve Šlapanicích. Stánek v Brně bude umístěn na rohu
ulice Masarykovy a Panské, prezentace přímo od hospicových
zaměstnanců a dobrovolníků
bude probíhat od 9 do 17 hodin.
Charitativní akce je pořádána
u příležitosti Světového dne
hospicové a paliativní péče
a jejím cílem je seznámit veřejnost
s hospicovou problematikou,
informovat o tom, co je hospicová a paliativní péče, komu hospice slouží a jak mohou hospice
pomoci občanům a občané jim.

Součástí prezentace na stáncích
je veřejná sbírka, při které je pro
dárce za dobrovolný příspěvek
odměnou a poděkováním sladký
koláč. Výtěžek sbírky je použit
výhradně na úhradu léků tišících
bolest pro těžce a nevyléčitelně
nemocné pacienty hospice, které
nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tyto léky umožní
poskytnutí špičkové paliativní
léčby bolesti a pomohou pacientům prožít poslední chvíle života
co nejdůstojněji a snesitelněji.
Pozitivní ovlivňování veřejného
mínění o tomto tématu je pro nás
možná ještě důležitější než
samotná výše věnovaných
finančních prostředků.
Hospic nabízí oproti běžnému
nemocničnímu zařízení komplexní odbornou individuální paliativní
léčbu a péči nevyléčitelně
nemocným a umírajícím, lidský
přístup založený na respektu
a úctě k člověku, usiluje o vytvoření domácího prostředí a atmo-

sféry klidu pro umírající a jejich
blízké. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě je
nestátním církevním zařízením
Diecézní charity Brno a svoji
kapacitou padesáti lůžek je největším v České republice.
Záštitu nad benefiční akcí převzal
také starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
U příležitosti Světového dne

hospicové a paliativní péče se
uskuteční v sobotu 11. října v 17
hodin v kostele Nejsvětější Trojice
v Brně-Králově Poli také benefiční koncert na podporu rajhradského hospice v podání soboru
Virtuosi di Mikulov.
Více o Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
je na www.rajhrad.charita.cz.

Ing. Hana Bělehradová
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Diecézní charita Brno pomáhá s problémy s nezaměstnaností
Josef přišel o práci. Původní
profesí byl učitel, pak podnikatel. Nepřízní okolností firma
zkrachovala a Josef se ocitl
dokonce na ulici bez střechy
nad hlavou. Na naléhání sestry
se přihlásil na úřad práce, kde
se dozvěděl o Centru pro
sociálně znevýhodněné (CELSUZ) – službě Sociální rehabilitace.
Tu provozuje Diecézní charita
Brno pro ohrožené skupiny na
trhu práce. Mezi ně patří i lidé
nad 50 let jako pan Josef. „Byl
jsem ve stavu, kdy jsem si vůbec
nevěřil, natož někam chodil na
výběrové řízení. A to je asi to nejdůležitější, co mi Charita dala, že
se znovu ze mě stal člověk se
sebedůvěrou,“ říká bývalý podnikatel a učitel Josef, který si již
novou práci našel.
Charita je svědkem, že problém
ztráty zaměstnání se může
dotknout kohokoliv z nás.
„Sociální rehabilitace je poměrně
novým typem služby, kterou si

vyžádala situace lidí ohrožených
nezaměstnaností. Prostřednictvím práce člověk uskutečňuje
své touhy a sny, naplňuje své
potřeby a vytváří vztahy, které
jsou nutné pro plnohodnotný
život. Tato služba proto pomáhá
lidem znevýhodněným na trhu
práce, aby se nedostali do izolace
a aby rozvíjeli své schopnosti
a dovednosti vedoucí ke zvýšení
šance znovu práci získat,“
vysvětluje vedoucí služby Jan
Kozák.
Základem pomoci v CELSUZ –
Sociální rehabilitaci jsou osobní
konzultace s klientem, během
kterých se pracuje na naplňování
jeho cílů. Dále nabízí individuální
aktivity, jako jsou modelové výběrové řízení, poradenství o profesní
orientaci, psychologické poradenství a psychoterapie. Skupinové aktivity tvoří vzdělávání,
výtvarně-řemeslná dílna, počítačový klub – Enter, podpůrná skupina ad.
„Ovládat počítač aspoň na
základní úrovni je pro nezamě-

stnané nezbytně důležité. Proto
nabízíme kurzy počítačových
dovedností. Připravujeme však
kurzy také na jiná témata,“ říká
koordinátorka vzdělávání Klára
Dobiášová.
Služba bude v této podobě realizována do konce roku 2014, kdy
ji mohou zdarma využít osoby
nezaměstnané déle než 6 měsíců, osoby zdravotně znevýhodněné, lidé starší 50 let, rodiče po

rodičovské dovolené, osoby se
základním vzděláním, absolventi,
osoby bez stabilního zaměstnání,
osoby propuštěné z výkonu trestu. Od roku 2015 bude z důvodu
ukončení financování služba fungovat pouze pro lidi s duševním
onemocněním. Více na: www.celsuz.cz, www.dchb.charita.cz,
celsuz.dchbrno@charita.cz a tel.:
538 700 948.
 Diana Tuyet-Lan Kosinová,
tisková mluvčí DCHB

Připravované vzdělávací aktivity v rámci
CELSUZ – Sociální rehabilitace:
• Základy obsluhy osobního
počítače – Word, Excel,
správa složek, internet
a elektr. pošta, od 11. října,
délka: 5 týdnů, četnost: 3x
týdně
• Sebeprezentace, délka:
3 setkání, konec října
• Učíme se relaxovat, délka:
3 setkání, říjen/listopad

• Hromadná korespondence, délka: 3,5 hodiny, říjen/
/listopad
• Úprava písemné korespondence, délka: 3,5 hod., říjen/
/listopad
• Sestavte si atraktivní životopis, 2 workshopová setkání, listopad

Mendelova univerzita vzdělává zdarma učitele základních škol
Projekt Univerzita lektorů na
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelu poskytuje zdarma další vzdělávání učitelům
základních škol i učitelům
a ředitelům mateřských škol
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
poskytuje zdarma vzdělávání
pedagogickým pracovníkům
různých typů škol. Tuto možnost mohou díky projektu Univerzita lektorů na ICV Mendelu
využít učitelé 2. stupně ZŠ i učitelé a řídící/vedoucí pracovníci
MŠ z Jihomoravského kraje
a Kraje Vysočina.
Uvedeným pedagogickým pracovníkům je poskytnuta možnost rozšíření si svého pracovního portfolia absolvováním
bezplatných stáží a kurzů akreditovaných MŠMT v rámci studia DVPP.
Kurzy jsou koncipovány co nejvíce interaktivně s důrazem na

praktické ukázky a nácviky,
a povedou je erudovaní odborníci.
Učitelům druhého stupně
základních škol je nabízeno pět
kurzů: Počítačová prezentace,
Technické zpracování digitální
fotografie, Práce s interaktivní
tabulí, Využití Webu 2.0 v práci
učitele, Využití ICT ve výuce
zeměpisu, práce s GIS.
Kurzy jsou koncipovány tak, že
si účastníci osvojí a rozšíří odborné kompetence konkrétních
témat, čemuž je věnována polovina časové dotace.
Druhá polovina se zaměřuje na
lektorské dovednosti účastníků
včetně praktického nácviku tak,
aby byli schopni nabyté znalosti
sami dále lektorovat.
V tomto formátu jsou rovněž
akreditovány MŠMT v rámci
DVPP. To dává účastníkům příležitost rozšířit si své profesní
portfolio.
Pro učitele a řídící pracovníky
mateřských škol je připravena
možnost stáží ve vybraných spo-
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lupracujících mateřských školách Kraje Vysočina (Mateřská
škola Korálky Havlíčkův Brod;
Mateřská škola Sedmikráska
Horní Ves; Mateřská škola
Moravské Budějovice; Mateřská
škola Telč; Mateřská škola Třešť)
a Jihomoravského kraje (Mateřská škola Chalabalova, Brno-Kohoutovice; Mateřská škola
Laštůvkova, Brno-Bystrc; Mateřská škola Na Osadě, Brno-Židenice; Mateřská škola náměstí
Svornosti, Brno-Žabovřesky;
Mateřská škola Ostopovice,
Brno-venkov).
Absolventi stáží se mohou zúčastnit druhého okruhu aktivit, který zahrnuje nabídku devíti kurzů
tzv. soft skills tj. z oblasti osobnostního a sociálního rozvoje
(Komunikační dovednosti, Neverbální komunikace, Organizační dovednosti, Psychohygiena,
Relaxační techniky, Rétorika
a veřejné vystupování, Sebepoznání, Tvořivost v práci učitele,
Zvládání konfliktních situací).
K podpoře nabytých informací

a dovedností získají účastníci
všech kurzů materiály vztahující
se k dané problematice. Projekt
je financován z ESF a státního
rozpočtu ČR. Veškeré aktivity
jsou tak pro účastníky zdarma.
Více informací o projektu, jednotlivých aktivitách, kurzech
a přihlášky lze najít na webových
stránkách:
www.icv.mendelu.cz/univerzitalektoru. Více na e-mailu univerzitalektoru.icv@mendelu.cz, stáže v MŠ: Mgr. et Mgr. Lenka
Kamanová, tel. č.: 545 135 217,
kurzy pro učitele MŠ: Mgr. Ivona
Skalická, tel. č.: 545 135 232,
kurzy pro učitele ZŠ: Mgr. et
Mgr. Lucie Foltová, tel. č.:
545 135 219. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.



Ing. Iva Houbová,
ICV MENDELU
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Klokani skalní se zabydlí v nové expozici zoologické zahrady
Brněnská zoologická zahrada
na Mniší hoře otevřela na konci
prázdnin průchozí expozici klokanů.
Plocha výběhu je téměř 3 000 m2,
vyplňuje dosud nevyužitou stráň
mezi Exotáriem a páteřní komunikací. Celým klokaním areálem
vede návštěvnická stezka. Expozice je z části lemovaná dřevěným
australským plotem a vybavená
přepouštěcími dveřmi, které
zamezí úniku zvířat. Členitý terén
je doplněn umělou skálou vyzdobenou kopiemi skalních maleb
původních obyvatel Austrálie –
Aboriginců a čtyřmi skalními vyvýšeninami. Rozpočtové náklady
stavby klokaní expozice činí
5,3 mil. Kč. Návštěvníci mohou

nyní obdivovat čtyři klokany rudokrké, kteří pocházejí ze Zoo Lešná
a jednoho klokana parma ze Zoo
Olomouc.
„Klokany rudokrké a parma najdou návštěvníci i v jiných zahradách v republice, zatímco klokani
skalní budou jedinými zástupci
tohoto druhu v českých zahradách. Návštěvníci si budou moci
užívat bezbariérové expozice, kde
mají zvířata téměř na dosah ruky,
ale bude důležité, aby se ve výběhu chovali jako pozorovatelé,
krmení a hlazení klokanů není
žádoucí,“ řekla k nové expozici tisková mluvčí Zoo Brno Monika
Brindzáková.
Prvními návštěvníky nového výběhu byly děti z Fondu ohrožených
dětí Klokánek Brno.
 (red)

Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Statutární město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na
území Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje
prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna
dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno
na úředních deskách města
a městských částí a na interne-

tové adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna >
Úsek hospodářský > Bytový
odbor >Zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 15. 10. 2014
a od 1. 12. 2014 do 15. 1. 2015.
Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém
odboru na Malinovského nám. 3
nebo na úřadech městských čás-

tí, na jejímž území se opravovaná
nemovitost nachází. Formuláře
jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše
uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny
zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch
města po dobu splácení. Výběr
žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna.
O výsledku výběrového řízení jsou

účel zápůjčky

lhůta splatnosti

horní hranice zápůjčky
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

obnova střechy

5 let

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
ve stávajícím bytě

5 let

60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken
a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let

120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
nebo obnova bytového jádra

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let

100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu podle inspekční prohlídky

5 let

50 tis. Kč/byt. jednotku

50 tis. Kč/dům

všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna.
Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní
právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor
také zdarma a poplatky za vedení
účtu hradí město. Další výhodou
zápůjčky je možnost předčasného
splacení zápůjčky. K předčasnému
splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru
a úroku dle skutečné výše zápůjčky
a skutečné doby jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po
dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců
od otevření účtu zahájí splácení
formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví
město podklady k provedení
výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je
možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace
o zápůjčkách z Fondu rozvoje
bydlení mohou občané získat
na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280
a 281, nebo na telefonních číslech
542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru MMB
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Unikátní centrum v brněnském Písečníku nabízí inspiraci i zážitky

Nezisková organizace EkoCentrum Brno od začátku letošního
roku postupně buduje centrum, kde si rostoucí počet
návštěvníků může užít takřka
vesnickou atmosféru unikátní
brněnské lokality mezi Černými
Poli a sídlištěm Lesná.
Tam se zájemci snadno a rychle
dostanou ze středu Brna tramvají
nebo i vlakem. V místě se nachází
bývalá dělnická kolonie, která
postupně vznikala na začátku
minulého století ve vytěžené pískovně.
Návštěva centra v Písečníku přináší zážitek z výjimečného místa,

kterému nadšenci z EkoCentra
Brno spolu s rostoucím počtem
příznivců a podporovatelů vracejí
atmosféru první poloviny dvacátého století v duchu myšlenky
„inspirujeme se životem našich
předků“. Přestože postupná citlivá
rekonstrukce objektu se zahradou
teprve probíhá, rozhodli se realizátoři místo již nyní zpřístupnit
Brňanům i mimobrněnským
zájemcům. Vždy v úterý, ve středu
a ve čtvrtek odpoledne v otvírací
době nabízí centrum domáckou
atmosféru zprovozněných přízemních prostor, návštěvu
obchůdku s přírodními produkty,
ekoknihkupectví nebo dobročin-

ného antikvariátu. Zdarma zde
můžete získat třeba některou
z oblíbených kapesních publikací
s náměty pro každodenní ekologicky šetrnější životní styl – nakupování, šetření energií, šetrné
oblékání nebo domácí úklid.
Už nyní je také možné prohlédnout si dobře známé či pozapomenuté předměty, které používali
naši předkové, nebo si prohlédnout dříve nepřístupnou unikátní
pískovou stěnu, nově očištěnou
od náletových dřevin. Centrum
v Písečníku nabízí i zajímavé
tematické programy – výstavy,
soutěže, zážitkové dílny. Například
na 8. října je připravena akce Čtení

na neobvyklých místech, tentokrát
ze zatím nevydané knihy spisovatele Jindřicha Tioky Dopisy od
kamaráda, jejíž děj se částečně
odehrává právě v Písečníku.
Mezi novinky v nabídce centra
patří také terénní program pro
žáky základních a středních škol
nazvaný Okolo Písečníku. Program představuje život lidí ve
městě téměř před sto lety a vede
k zamyšlení nad proměnami města i životního stylu jeho obyvatel.
Aktuální informace o nabídce
nového centra, pozvánky na tematické akce a zážitkové programy
jsou k dispozici na stránkách
www.ecb.cz.  Zbyněk Zavadil

Přednášky poradí nejen seniorům, jak vyzrát na úrazy
Nejen senioři se na dvou seminářích, které budou zdarma,
dozví důležité informace, jak
předcházet nejčastějším úrazům ve vyšším věku.
Kancelář Brno – Zdravé město

Magistrátu města Brna pořádá ve
spolupráci s kluby seniorů působícími v městské části Brno-střed seminář na téma Prevence
úrazů v seniorském věku. Seminář je určen nejen členům klubu,
ale je otevřen i široké veřejnosti.

Na semináři se účastníci dozví,
jaké nejčastější úrazy je mohou
potkat v seniorském věku, poznají praktické pomůcky k prevenci
úrazů a každý zdarma obdrží ilustrovanou brožuru na téma Jak
vyzrát na úrazy v seniorském

věku. Seminář je zdarma a proběhne ve dvou termínech, a to 7.
října ve 14.30 hodin v Domě
s pečovatelskou službou na Křenové 39 a 16. října ve 13.30 hodin
v Klubu seniorských aktivit na
Václavské 3.
 (red)

Den pro zdravé klouby poskytne zájemcům vyšetření zdarma
Ve druhém říjnovém týdnu se
každoročně připomíná Světový
den artritidy. Jeho smyslem je
upozornit na potíže s klouby, ať
už jsou diagnostikovány a léčeny, nebo dosud unikají pozornosti odborníků.
Především pro ty, kteří netuší, že
bolavé a oteklé klouby mohou být
příznakem vážného onemocnění,
se již podruhé v České republice
koná Revmaden. 11. října 2014
se mohou zájemci nechat na
několika místech v ČR zdarma

vyšetřit revmatologickými sestrami a lékaři, kteří se jim budou
věnovat od 10.00 do 18.00 hodin.
Lékař na základě minidiagnostiky
upozorní na kloubní onemocnění
a doporučí další postup.
Revmatická onemocnění jsou
léčitelná, důležité je vyhledat
odbornou pomoc dříve, než dojde
k nevratnému poškození kloubů.
„Čím dříve je choroba odhalena
a zahájena léčba, tím je větší šance zabránit trvalému kloubnímu
poškození,“ říká MUDr. Leona
Procházková, revmatoložka z Fa-
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kultní nemocnice u sv. Anny
v Brně.
Zkušenosti z minulého ročníku
potvrdily, že revmatické choroby
bývají často spojovány se stářím.
Dokládá to i skutečnost, že
během loňské akce Revmaden
přišli své zdravotní problémy konzultovat hlavně zástupci starší
generace. Tyto choroby se ale
nejčastěji objevují mezi 35.
a 50. rokem života. Problémy
s vazy, klouby nebo šlachami však
mohou postihnout i mladší lidi
a děti.

Revmatoidní artritida má také svůj
„světový“ den, kterým je 12. říjen.
Světová zdravotnická organizace
ho do svého kalendáře zařadila
v roce 1996. V rámci Světového
dne artritidy se koná mnoho projektů, kampaní a doprovodných
akcí, ke kterým se Revmaden hlásí, jak České revmatologické společnosti, tak několika pacientských organizací.
Zájemci o Revmaden budou mít
letos možnost se poradit s revmatologem na náměstí Svobody
v Brně.
 (red)

Informujeme

Reprezentační dres Karolu Polákovi předal předseda FAČR Pelta
Fotbaloví pamětníci i současní
fandové nám dají jistě za pravdu, že jsme nezažili v Brně
mnohokrát, aby pozvánku do
české fotbalové reprezentace
přímo s oficiálním dresem
předával sám nejvyšší muž
české kopané. Byť by to bylo
symbolické.
V sobotu 6. září se tak stalo. Předseda Fotbalové asociace České
republiky Miroslav Pelta předal
u příležitosti významného životního jubilea oficiální reprezentační dres Karolu Polákovi (rozhovor
s ním je na straně 19 tohoto vydání zpravodaje, pozn. red.). Legendární sportovní komentátor, který

je v mnoha ohledech spojen
s Brnem, se rozhodl oslavit svoje
osmdesátiny u přátel v Bosonohách, kde si v ten den připomínali
pětaosmdesáté výročí založení
fotbalového klubu. Hovořilo se ale
i o budoucnosti brněnského fotbalu, který zde zastupovali benjamínci místního oddílu. Miroslav
Pelta jim popřál hodně úspěchů
společně s předsedou Jihomoravského fotbalového svazu
a předsedou krajské organizace
České unie sportu Pavlem Blahou
a Karlem Kroupou, nejlepším fotbalistou roku 1977, který začínal
na stejném hřišti jako ti jeho mladí
následovníci. A tisková mluvčí klubu Daniela Kalná jim při tom

vysvětlovala, že se mají dívat zpříma do očí.



Vladimír Koudelka
Foto: SPORTMEDIA

Neziskové organizace

Potíže se sluchem se dají řešit výběrem vhodné pomůcky
Český klub nedoslýchavých
Help poradí, jak na vyšetření
sluchu a kde je možné získat
kompenzační pomůcky.
Poradna sídlí přímo v centru Brna
na ulici Běhounská 22 v pasáži
Typos. Její pracovníci rádi zodpoví
všechny dotazy a poradí, jak

postupovat v určitých situacích –
vyšetření sluchu, předání kontaktů na lékařská pracoviště, jak získat sluchadlo nebo i jiné kompenzační pomůcky, např. bezdrátové
zařízení na poslech televize, zesílený telefon, vibrační budík či signalizace bytového zvonku nebo
telefonu.

Poradna se přímo specializuje na
výběr vhodné kompenzační
pomůcky, kterou klientovi pracovník ukáže a může mu zapůjčit
k osobnímu vyzkoušení do domácího prostředí. Při výběru pomůcky i poradí, jak si zažádat o příspěvek na úřadu práce.
Jestliže máte problém se slu-

chem, nebojte se jej začít řešit.
Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 541 240 381 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese:
cknh.audiocentrum@seznam.cz.
Otevírací doba poradny je Po, Út,
St od 8–15 hodin.

Tereza Bauerová, DiS.,
sociální pracovnice

Konference přinese nové poznatky S právními otázkami občanům
o přístupech ke koktavosti
pomáhá poradna Dialog
Občanské sdružení Logo, Soukromá klinika Logo, s. r. o.,
a Česká asociace pro koktavost
pořádají 12. konferenci u příležitosti Mezinárodního dne
porozumění koktavosti.
Letos se hlavním hostem konference s názvem S Vámi pro Vás –
Mluvíme jedním jazykem stane
psychoterapeut Michael Sugarmana z USA. Ten je jedním ze
zakladatelů Mezinárodního dne
porozumění koktavosti a čelním
představitelem Mezinárodní asociace pro koktavost (ISA). Bude
mluvit o nejnovějších přístupech
a posunech v terapii osob s poruchou plynulosti řeči, o copingových strategiích zvládání úzkosti
a stresu, úspěších dosažených
v oblasti legislativy. Pan MUDr. et

Mgr. Josef Pařenica promluví
o nejnovějších poznatcích u problematiky sociálních fóbií, se zaměřením právě na poruchy plynulosti
řeči. PaedDr. Ilona Kejklíčková,
Ph.D. vás seznámí s vývojem České asociace pro koktavost. V rámci
odpoledních workshopů bude na
programu překonávání bloků v komunikaci, propojení práce těla
a řeči v rámci expresivních terapií
(tanečně-pohybové terapie, arteterapie, dramaterapie).
Konference má uděleny kredity
od Asociace klinických logopedů
ČR. Proběhne ve středu 22. října
od 9.00 hodin v prostorách školicího centra Jihomoravského kraje
na Cejlu 73 v Brně. Přihlašování
na
http://www.denkoktavosti.cz/registrace/.

(red)

Nezisková organizace Právní
občanská poradna Dialog
poskytuje odborné sociální
poradenství, zejména se zaměřením na základní poradenství
právní, komukoli za splnění
podmínky některé formy tzv.
sociální vyloučenosti.
V době neustálých změn právních
předpisů je orientace pro běžného člověka obtížná, ne-li nemožná. Mnoho z občanů se dostává
do situací, ve kterých se neumí
orientovat, neví kde získat potřebné informace.
Náplní poradny Dialog je pomoc
v oblasti pracovněprávní, otázky
spojené s rozvody, vztahy rodičů
a dětí, vymáhání výživného, dluhová problematika, spotřebitelské
vztahy. „Mnohdy se lidé dostávají

do problematických situací
v důsledku neuvážených nákupů
na předváděcích akcích, složité
bytové situace, jako například
otázky kolem výpovědi z nájmu,
zda mohou mít v bytě svého zvířecího kamaráda, jak je to se zvyšováním nájemného a tak dále.
Samostatnou kapitolou jsou otázky domácího násilí, jak fyzického,
tak psychického,“ přiblížila
Mgr. Miroslava Lattenbergová,
vedoucí poradny Dialog. A upozorňuje, že u soudního jednání
však nezastupují, protože nejsou
advokátní kanceláří. Poradna
působí pro občany města od roku
2002. Poradna sídlí na Nerudově 7, otevřeno po–čt 9.00–16.00
hodin. Více na tel. 541 552 411
nebo na poradna@poradnadialog.cz.
 (red)

15
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Říjen 2014

Inzerce
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Oslovvte čttenářee
zpravvodajjů svoojí
vánočční nabídkkou!
Brno-střed,
Starý Lískovec,
Bohunice, Útěchov

Zlobí vás doma pejsek?
Nevíte si s tím rady?

Naučte se tančit!

Poradím vám,
jak odstranit
tento problém.

Taneční pro dospělé
é a VŠ

Taneční škola Dagmar pořádá
(pro začátečníky)
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru
Zahájení: 20. října 2014

tel. 606 896 211

tel.: 774
4 458
8 060

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

inzerce@z
zpravo
odajeb
brno..cz
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SQS, Sokolova 2k
Brno, www.sqs.cz

Centrum baterií
SQS, Sokolova 2k, Brno, www.sqs.cz
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Inzerce

!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

IJE
a o DEM
dv E Z
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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

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

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

PŘ

tel.: 737 171 367, starozitnosti-ille@seznam.cz STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

- 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

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

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

MALBY
14 Kč/m ,
2

TAPETOVÁNÍ,

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.
tel: 606 469 316, 547 225 340
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz
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PRONÁJEM NADSTANDARDNÍHO BYTU
4+kk ve 3.NP, v novostavbĢ cihlového
domu. Dƽm se nachází na ul. ervený
kopec, Brno-ŠtýƎice, exkluzivní,
klidná lokalita uvnitƎ vnitrobloku.
Byt je kompletnĢ zaƎízen a vybaven.
Souēásơ bytu balkon, lodžie, sklep
a 2 PS. Cena 24.500 Kē/mĢs. + energie
3.500 Kē/mĢs. Více na:
hƩp://www.bezrealitky.cz/nemovitosƟbyty-domy/333903-nabidka-pronajembytu-cerveny-kopec-brno

Rozhovor

Karol Polák: Fotbal je radost a hra. Fotbal je sport, ne byznys
jsem komentoval nesčetněkrát,
oba borce velmi dobře znám,
a tak jsem nemohl květnové
pozvání odmítnout. V hotelu
International se tehdy sešla celé
honorace české cyklistiky a na
druhý den se pokračovalo
v Bosonohách při poctě cyklistickému furiantovi Miloši Hrazdírovi. A tam jsem poznal pár
výborných lidí, kteří mě pozvali
na zářijovou oslavu pětaosmdesáti let místního fotbalového klubu. A protože to bylo v předvečer
mých osmdesátin, kývl jsem.
A rozhodně nelituji.

Profil

Dostal jste nějaké dárky?
Karol Polák se narodil 7. září
1934 v Bratislavě. V dětství hodně sportoval, začal podle vzoru
svého otce s fotbalem a později
hrál sedm let druhou basketbalovou ligu. Už v osmi letech ale
i účinkoval v živém rozhlasovém
vysílání, později vystudoval hru
na housle a začal studovat
operní zpěv, ze kterého přešel
na divadelní fakultu. Když mu
bylo osmnáct, byl jeho otec po
vykonstruovanému
udání
odsouzen na deset let a brzy
poté mu zemřela maminka.
Zůstal sám se svou o šest let
mladší sestrou a musel se i při
studiu na vysoké škole o vše
postarat. Po večerech hrál na
housle, uváděl různé pořady.
V začátcích televizního vysílání
ho oslovil televizní dramaturg
a už toho večera hlásil živě zprávy. I když měl již umístěnku do
Martinského divadla, rozhodlo
se jinak. Dodnes má průkazku
hlasatele Československé televize, kde pracoval téměř pětatřicet let. Byl na dvanácti olympijských
hrách,
devíti
mistrovstvích světa ve fotbale,
šestadvaceti mistrovstvích světa a třiceti mistrovstvích Evropy
v krasobruslení, na nespočetných mezistátních utkáních
a dalších sportovních akcích.
Získal řadu prestižních ocenění,
z nichž si váží např. Zlatého krokodýla, Ceny Československé
televize či Ceny Slovenského
olympijského výboru. Legenda
sportovního komentování má
v současné době svůj vlastní
dvouhodinový pořad, se kterým
často hostuje i na Moravě. Stále
hýří šarmem, energií a dobrou
náladou, věnuje se charitativní
činnosti a podporuje sportovně
založenou mládež. Se svojí druhou manželkou Evou má syna
Karola.

Karol Polák se cítí dodnes
Čechoslovákem. Ostatně, stačilo málo, a jak sám říká, byl by
pokřtěný Vltavou. Jeho tatínek
byl dobrým fotbalistou a jen
náhoda zabránila tomu, aby
nepodepsal přestupní lístky do
pražské Slavie a Karol by se tak
narodil v Praze. Hovoří plynule
několika jazyky, ale rozhovor
jsme vedli každý tím svým.
A velmi dobře jsme si rozuměli.
„I při rozhovorech je Karol velmi vstřícný. Je nesmírně svědomitý a zodpovědný. V práci,
i doma. Možná mi to nebudete
věřit, ale já moc věcí dělat
nemusím. Karol se o všechno
postará,“ skládá kompliment
svému manželovi Eva Poláková, která u našeho brněnského
rozhovoru asistovala.

Co říkáte na slova své manželky?
Brali jsme se v roce 1962, takže
jsme spolu již přes padesát let.
A bez vzájemného porozumění
a tolerance by to nešlo. Moje manželka je mi skutečnou oporou a je
takovým mým andělem strážným.
Snažím se jí to všechno oplácet.

Svoje osmdesátiny jste se rozhodl
oslavit v Brně. Proč?
Před více než čtyřiceti lety jsem
zde dostal jedno z mých prvních
ocenění, Zlatého krokodýla. Bylo
to ve společnosti takových velikánů, jakými byli pan Horníček
a pan Kopecký. A do smrti na to
nezapomenu. A i proto jezdím do
Brna rád. Letos na jaře jsem byl
pozván na velkou oslavu půlstoletí slavných vítězství Jana Smolíka a Jiřího Dalera. Cyklistiku

Tolik dárků jsem snad v životě
nedostal. Všechny mě udělaly
velkou radost, ale mám-li být
upřímný, nejvíc mě potěšil pan
Miroslav Pelta, první muž českého fotbalu, který mě osobně předal oficiální fotbalový dres české
reprezentace. Od první zářijové
soboty jsem tedy zřejmě nejstarším členem českého národního
týmu (úsměv).

V Bosonohách jste se také
pozdravil s fotbalistou Patrikem
Holomkem, jehož výkon byl
zapsán do České knihy rekordů.
Ano, jeho výkon je obdivuhodný.
Společně s panem Peltou jsme
mu předali certifikát, kterým je
potvrzeno, že je první hráč v historii české kopané, který vstřelil
branku v mistrovských utkáních
všech soutěží, od základní třídy
až po nejvyšší fotbalovou soutěž
první ligu. Patrik stále hraje a co
je obzvlášť sympatické, trénuje
i fotbalový potěr. Však i ti malí
chlapci a děvčata nás přišli
pozdravit a předvedli se na hřišti.
Jen by to jejich trénování mělo
mít kontinuitu. Aby ti talentovaní
šli dál a dál, aby z toho něco měl
celý český fotbal. Aby ta trenérská práce nebyla prací sisyfovskou. Když má chlapec talent, tak
z toho chtějí tatínci něco vytěžit
a ti šikovní pak mohou končit
někde ve fotbalové škole v Mnichově, Neapoli nebo Londýně.
Fotbal je radost. Fotbal je hra.
Fotbal je sport, ne byznys.

Při oslavě svých narozenin jste se
potkal s mnoha brněnskými sportovními osobnostmi.

Měl jsem radost ze setkání
s moderními gymnastkami sestrami Machatovými, Hanou Bubníkovou a Jiřinou Langovou, pozdravil
jsem se s trojnásobným olympionikem a basketbalových internacionálem Jiřím Pospíšilem a srdečně jsem se objal s Janem
Pospíšilem, dvacetinásobným
mistrem světa v kolové. To všechno
jsou sporty, které jsem komentoval.
A při té oslavě nechyběl ani nejlepší
fotbalista roku 1977 Karel Kroupa.

V Brně bydlí také v současné době
nejlepší čeští krasobruslaři Michal
a Eliška Březinovi. Co vy a krasobruslení?
Krasobruslařská exhibice v roce
1959, to byl vlastně můj první
samostatný sportovní komentátorský výkon. Letos je to už pětapadesát let. Vzpomínám si také
na jeden můj průšvih při komentování krasobruslení. Bylo to při
mistrovství Evropy v Záhřebu,
kdy kamera zabírala při závěrečné piruetě naši Lianu Drahovou
od špiček bruslí přes kotníky,
kolena, stehna... a já do toho řekl
– i ty nejkrásnější nohy někde
končí. To bylo hned téměř tolik
rozhořčených telefonátů, jako
když jsem po vítězství německého sprintera Manfreda Kokota
při závodech, kde naši skončili
na předposledním a posledním
místě, řekl v přímém přenosu –
bodaj by sme mali aj my takých
Kokotov. Já měl takových průšvihů desítky, stovky. Ale přiznám
se vám, že to s tím Manfredem
mě napadlo už při čtení startovní
listiny a přípravě na přenos.

Právě pro vaši pečlivou přípravu
vás vaši kolegové chválili a obdivovali.
Poctivá příprava a pokora, úcta
k divákovi, to bylo pro mě vždycky to hlavní. A to mi také přinášelo
radost, bez které by se žádná
práce neměla dělat. Radost z práce, z rodiny a zdraví.
To je asi nejdůležitější pro každého normálního člověka. Jenže,
jak se říká, lékařská věda je teď
už tak dokonalá, že prakticky
neexistuje
zdravý
člověk.
V nemocnici vás vyléčí, ale musíte
to přežít (smích).

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na volný čas
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Volný čas

Na Dýňové slavnosti se vybere nejchutnější koláč a nejlepší strašidlo

Areál Otevřené zahrady zaplaví
dýně všech tvarů a velikostí,
budou se vyřezávat, budou se
jíst, budou se z nich vyrábět
dekorace.
V neděli 12. října láká Otevřená
zahrada v Údolní ulici 33 na pohodový podzimní den. Uskuteční se
tam druhý ročník „oranžové“
slavnosti.
Součástí nedělního programu pro
každou věkovou kategorii budou
také jablečné biomošty z Hostětína a názorná ukázka jejich moštování. Z vyřezaných „dýňových
bubáků“ se bude vybírat ten nejpovedenější, tentokrát se soutěže

mohou zúčastnit i dospělí. „Loni
jsme si ověřili, že vyřezávání dýní
láká nejen děti. Takže letos se
mohou do soutěže o nejhezčí
vyřezanou dýni zapojit i dospělí,“
uvedla za organizátory Helena
Peřinová z Nadace Partnerství.
Letošní novinkou bude kulinářská
soutěž – každý návštěvník může
přinést vlastnoručně vyrobený
dýňový koláč. Soutěžní dobroty
se pak budou ochutnávat a vybírat
ty nejlahodnější. Návštěvníci se
navíc mohou podělit o své dýňové
recepty. Akce začíná v 11.00 hodin
a vstupné je 30 korun. Podrobný
program slavnosti je na www.otevrenazahrada.cz/Akce.

Zelená oáza uprostřed
města
Otevřená zahrada Nadace Partnerství nabízí nejen netradiční
výuku dětem školou povinným.
Příjemně strávit volný čas zde
může kdokoli od batolat až po
seniory. Až do konce října je pro
veřejnost otevřeno denně. Na
recepci je k dostání průvodce po
stanovištích i rostlinách a hry pro
děti vztahující se k výukovým
prvkům v zahradě. Navíc jsou připravené různé akce, jako jsou
například pravidelné komentované prohlídky, vernisáže nebo
víkendové programy pro celou

rodinu (aktuálně na www.otevrenazahrada.cz). V Otevřené zahradě na návštěvníky čeká dvanáct
unikátních interaktivních stanovišť, která jsou zaměřena na čtyři přírodní živly. Je zde možné třeba vyzkoušet zatopit město nebo
na speciálním kole vyšlapat vítr.
Na střeše pasivní budovy, která
celému areálu vévodí a loni byla
oceněna i v soutěži Stavba roku
2013, se návštěvníci dozví něco
o sluneční energii a fotovoltaice.
A kdo si chce jen tak relaxovat,
může využít posezení na terase,
kde je v provozu letní Kafe do
vany.

(red)

Přes dvě stě exponátů sukulentních rostlin přiveze jejich pěstitel

Krásně kvetoucí „živé kameny“
a další kosmatcovité sukulenty
představí Jaroslav Honc na své
tradiční výstavě.
K vidění bude kolem dvě stě
exponátů sukulentních kytiček,

dostatek keramiky a pro zájemce
i literatura, která poradí, jak o tyto
rostliny pečovat.
„Sukulenty jsou náramně šikovné
kytičky, protože umí ve svých listech či stoncích skladovat vodu.
Díky tomu vydrží dlouho bez
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zálivky, dokonce jim vyschnutí
kořenového balu dělá dobře.
V přírodě rostou na polopouštích,
kde dostávají hojně slunka, takže
jim i u nás dopřejte co nejvíce
světla a slunečního svitu. Máteli dost světla a nemáte-li nutkavou potřebu denně zalévat, pak
jsou sukulenty právě pro vás,“
radí všem pěstitelům sukulentů
Jaroslav Honc.
Sukulentní rostliny rostou často
ve štěrbinách skal v minimu zeminy. Kromě toho jich obvykle roste
více druhů na jednom místě. Proto si esteticky cítící pěstitelé dělají
několikapatrové keramické skalky, do kterých lze sesázet více
sukulentů a vytvořit tak na okenním parapetu ucházející pokojovou skalku.
Tradiční domovinou neznámějších sukulentů jsou americké
pouště. Kromě známých kaktusů
tu ještě roste mnoho dalších
sukulentních rostlin, například

růžicovité echeverie, veletlustolistá pachphyta, mnoho séd,
dnes již všudypřítomné agave
a mnoho dalších rostlin, které se
suchu přizpůsobily hromaděním
vody ve svých tkáních. „Podstatné je, že v amerických pouštích
obvykle prší v létě, často formou
přívalových dešťů z bouřek. Proto
kytky z amerických pouští, včetně
kaktusů, potřebují občasnou
zálivku v létě a v zimě sucho,“
vysvětlil Honc.
Nejznámějším místem, kde se
daří sukulentům, je jižní Afrika.
Zdejší pouště mají velice stabilní
polopouštní klima již cca 70 miliónů let, takže flóra zde měla dostatek času rozvinout se v pestrou
škálu suchu přizpůsobených druhů. Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin jsou k vidění
Zahradním centru Čtyřlístek na
Bystrcké 40 v Brně-Bystrci od 3.
do 12 října. Otevřeno je vždy od
10.00 do 18.00 hodin.  (red)

Volný čas

Sobota s řemeslem a uměním ukáže práci rytců, zlatníků a kovářů

Vyzkoušet si práci ve zlatnické
dílně, v kovárně, ve slévárně
nebo zámečnické dílně, pro
všechny děti bude připravená

výtvarná dílna, soutěže a řada
dalších překvapení.
Po loňském úspěchu i v letošním

roce pořádá Střední průmyslová
škola a Vyšší odborná škola technická výtvarný ateliér s názvem
Sobota s řemeslem a uměním.
Akce se uskuteční v sobotu 18.října od 9.00 do 16.00 hodin v sídle
školy na ulici Sokolská 1.
Loni navštívilo školu přes 600
návštěvníků, z toho byla velká většina dětí všech věkových kategorií. I v letošním roce si mohou
všichni příchozí prohlédnout
a sami si vyzkoušet práci ve zlatnické dílně, v kovárně, ve slévárně, v rytecké dílně, v zámečnické
dílně, pro všechny děti bude připravená výtvarná dílna, soutěže
a řada dalších překvapení.
Po celý den budou k vidění ukázky
práce uměleckých kovářů, odlé-

vačů, rytců a zlatníků a také výstava výtvarných prací žáků školy.
Srdečně jsou zvány všechny děti
s rodiči, sourozenci a prarodiči
a všichni ostatní návštěvníci.
Výtvarný atelier SPŠ a VOŠT
Sokolská pořádá již 10. ročník
výtvarné soutěže pro žáky II.stupně základních škol, letos na téma
„zvíře“. V rámci akce Sobota
s řemeslem a uměním proběhne
ve 13.00 hodin slavnostní vyhlášení výsledků této výtvarné soutěže. Vítěz výtvarné soutěže získá
tablet. Více informací k soutěži
najdete na www.kovoveumeni.cz/vytvarnasoutez
a
na
www.spssbrno.cz nebo na tel.:
541 427 122 a zuzana.malikova@spssbrno.cz.
 (red)

Lanové centrum Jungle Park opět ožije halloweenským rejem

Na všechny příznivce strašidelného svátku Halloween čeká
v sobotu 18. října v lanovém
centru Jungle Park spousta
pohádkových radovánek, soutěží a zábavy.
Pátý ročník akce Magic Halloween aneb děti dětem bude zároveň i akcí charitativní, neboť celý
jeho výtěžek bude již tradičně
věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek, na potřeby
konkrétního onkologicky nemocného dítěte.
Již minulé ročníky akce Magic
Halloween ukázaly, že jeden
z nejoblíbenějších svátků v anglicky mluvících zemích si postupně
získává velkou oblibu i u nás. Ti,
kteří si tento den chtějí užít už od
rána, mohou využít poloviční
cenu na vstupné do lanového
centra, kterou dostane každý, kdo

přijde v jakékoli masce. Od 13.00
do 17.30 hodin je pro děti připravena v lanovém centru Jungle
Park (v areálu SKP Kometa Brno
na Bauerově 5) spousta tvoření,
her a soutěží. Letošní ročník se
ponese ve stylu „Kouzelného světa pohádek a filmových příběhů“.
Děti se mohou těšit, že tradiční
kostlivce a čarodějky doplní také
pohádkové postavy. Překvapí je
letos nejen Star Wars, ale třeba
i hajný Robátko a Kuba Kubikula
na svém pohádkovém kolotoči
vyzkouší znalosti dětí z říše pohádek.
Šikovnost dětských prstíků bude
potřeba při malování královských
číší či zdobení již tradičních halloweenských perníčků nebo tvorbě vlastních papírových hradů.
Princezny mohou doladit svůj
kostým stylovým šperkem, či si
vyrobit korunku na pohádkový bál

a princové ani rytíři se neobejdou
bez královského erbu.
Poté, co děti prozkoumají poklady
mravence Lesíka a navštíví Otesánka, budou moci objevit poklady jezerního království, uhádnout
stopy zvířat, či odhalit Tajemnou
hadí říši.
Po každoročním velkém úspěchu
Kouzelnického salónu krásy, si
i letos budou moci princezny,
popelky, rytíři a králové vyladit
svůj vzhled speciálním halloweenským make-upem, účesem,
manikúrou či tetováním.
Ke zklidnění a příjemnému rozptýlení přispěje v 15.00 hodin kouzelnické vystoupení. Princezny,
kovbojové, víly a všechny pohádkové bytosti se mohou těšit také
na soutěž o deset nejhezčích
masek, čeká na ně odměna
v podobě halloweenských dortů.
S příchodem soumraku v 17.30

hodin bude vyhlášeno deset vítězů soutěže o nejpohádkověji vyřezanou dýni – Magic Pumpkin. Tento rok se budou hodnotit jen dýně,
které budou vyřezané přímo na
akci (dýně zde budou k dispozici,
nástroje a doplňky na vyřezávání
je možné si přinést vlastní). Absolutní vítěz vyhrává noc v treehouse babí Lom a lokalitě Lelekovice
pro 3 osoby.
Závěrečnou tečkou za akcí bude
v 18.45 hodin Ohňová show skupiny Ardor Viridis. Akce se uskuteční za každého počasí. Vstupné
je 120 Kč/dítě, dospělí zdarma.
Výtěžek ze vstupného bude věnován Nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek. Akci pořádá:
lanové centrum Jungle Park,
městská část Brno-střed, a. s.
Lesy města Brna. Více informací
na www.junglepark.cz.

(red) Foto: Václav Mokrý
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Volný čas

Výstavu citrusů v botanické zahradě vystřídají barevní kanáři

Ve spolupráci s pěstiteli citrusů
se ve sklenících Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně koná výstava citrusů.
V listopadu se ve sklenících

předvede klub chovatelů kanárů.
Na výstavu citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových
rostlin se mohou zájemci přijít

podívat od 23. do 26. října. Prohlédnout si lze všechny skleníky,
výstava je spojena s prodejem
rostlin. K vidění bude asi osmdesát rostlin s převahou citrusovitých, ale ke zhlédnutí budou i jiné
druhy tropických a subtropických
užitkových rostlin. Otevřeno je
denně od 9.00 do 17.00 hodin.
Od 7. do 9.listopadu se ve sklenících zabydlí barevní ptáci.Výstava
barevných a postavových kanárů,
evropského a exotického ptactva
je připravena pro všechny zájemce
každý den od 9.00 do 16.00 hodin
a bude možné zhlédnout všechny
skleníky i venkovní zahradu.
Ptáky zde každoročně vystavuje
Klub chovatelů barevných a postavových kanárů, což jsou kanáři
šlechtění pro svůj vzhled nikoli
například pro krásný zpěv. Výstavě

předchází soutěž s hodnocením
a ocenění kanáři zde mají vystavenou svou medaili. Barvy ptáků (žlutá, oranžová, žíhaná) se získávají
křížením s původními domácími
druhy, jako je například čížek, stehlík nebo čečetka. Kříženci i původní domácí druhy ptáků se na výstavě také prezentují a kromě toho jsou
zde vystaveny i další druhy jako
papoušci, zebřičky nebo amandiny.
Tito ptáci se dají snadno chovat
v domácích podmínkách a je možné si je na výstavě i zakoupit. Přítomní chovatelé rádi poskytnou
návštěvníkům veškeré informace
o chovu ptáků. Zájemci se mohou
také do klubu chovatelů přihlásit.
Botanická zahrada sídlí na Kotlářské 2. Více na stránkách
www.sci.muni.cz/bot_zahr.

(red)

Pestré kroužky ve Vesně na Údolní zabaví děti, dospělé i seniory
Vesna, o. p. s., v návaznosti na
tradici původně vlasteneckého
spolku, jehož začátky sahají až
do roku 1870, rozvíjí vzdělávací,
sociální a zájmovou činnost
pro širokou veřejnost všech
generací i dnes. Pořádá kurzy
a kroužky, výstavy, přednášky
a besedy, exkurze, výlety,
týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory.

Do řady kroužků pro děti, dospělí
i seniory je možné se ještě přihlásit. Vesna je akreditovaným pracovištěm MPSV a MŠMT v jehož
rámci pořádá kurzy Pečovatel(ka)
o děti do 15 let včetně handicapovaných a Pečovatel(ka) o seniory a další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
Provozuje Vesna klub (dříve Senior klub), jehož akce se konají

ve středu v odpoledních hodinách. Je určen široké veřejnosti.
Program na září je na stránkách
http://www.vesnaspolek.cz/cs/ve
sna-klub.
Dámský klub Vesny probíhá v úterý od 9.00 do 12.00 hodin a je otevřen pro ženy i pro muže, kteří
chtějí trávit nějaký čas v dobré
společnosti vyplněné tréninkem
paměti, tancem, zpěvem a pohy-

bem. Programu se lze účastnit
pravidelně, nebo jen některé
úterý. Vesna je dále zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o. p. s. (viz: www.vesnenka.eu), a Střední školy sociálních
a zdravotnických služeb Vesna,
o. p. s. (viz: www.vesnabrno.cz).
Více na www.vesnaspolek.cz.


(red)

Kroužky pro děti
Hudební
– Zpěváčci – pondělí 9.00–10.00
– Je možné navštěvovat hodiny
zpěvu, zobcové nebo příčné flétny, klavíru, keyboardu, kytary,
trubky a houslí.

Taneční
– Balerínky I. a II. – úterý
15.45–16.46
Kroužek základní a taneční průpravy pro děti od 3–5 let.

Dramatické
– Dramatická výchova – středa
15.30–17.30

– Angličtina hrou I. – První
seznámení s cizím jazykem prostřednictvím říkadel, písniček,
her, cvičení a kreslení. Pondělí
15.00–16.00 – zahájení 6. října
– Angličtina pro děti školou
povinné II – Výuka angličtiny hravou formou a opakování základů
nutné pro výuku na ZŠ. Pondělí
16.15–17.15 – zahájení 6. října
– Angličtina pro děti školou
povinné – Výuka angličtiny hravou formou a příprava na víceletá
gymnázia. Pondělí 18.00–19.00

Sportovní
– Sportík I. – středa 15.30–16.30
– Sportík
II.
–
Čtvrtek
15.30–16.30
– Sebeobrana pro chlapce a dívky – Čtvrtek 16.30–17.30
Výuka je určená pro mladší
a starší předškolní věk.
Děti se naučí základy gymnastiky, práci s míči, netradiční sporty.

Pro seniory a střední věk
Jazykové kurzy angličtiny,
němčiny a francouzštiny
trénink paměti:
cvičení:

Jazykové kurzy

24
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Říjen 2014

FIT cvičení
– procvičení celého těla pod
vedením fyzioterapeutky
– 2x za měsíc ve čtvrtek v době
9.00–12.00 hod, ve čtvrtek
Zdravotněkondiční cvičení
– procvičení celého pohybového aparátu; prevence potíží
i rehabilitace
– kurz probíhá 1x týdně v úterý
Bodystyling
– Bodystyling s prvky step dance, zumby, využití overballů,
gymballů

Sebeobrana pro ženy a muže
– pondělí 17.00–18.00 a 18.00
až 19.00, středa 16.45–17.45
a 17.45–18.45
Pilates
– Kurz probíhá 1x týdně
– pondělí 19.30–20.30
Zdravotní cvičení s prvky jógy
a jógovým dechem
– Kurz probíhá 1krát týdně
– úterý 9.00–10.00, středa 10.00
až 11.00
PC kurzy
– Počítačový kurz pro seniory
a střední věk, aneb nebojte se
počítače
– obsah: základní pojmy, internet, e-mail, world wide web, MS
Office, malování.

Kultura

Výstava na Špilberku připomíná sedmdesáté výročí bombardování
Přesně před sedmdesáti lety
začaly letecké nálety na Brno
v roce 1944. Muzeum města
Brna na toto výročí upozorní
výstavou Letecká válka – cíl
Brno, která v barokní kapli na
Špilberku potrvá až do 2. listopadu.
Výstava shrnuje dostupná fakta
o bombardování Brna. Připravena
je rovněž maketa protileteckého
krytu, jejímž cílem je navodit
autentický pocit z bombardování.
Umocňují jej také světelné efekty,
zvuky sirén a bombardování.

Atmosféru dokreslují i dobové
artefakty: části letadel, modely
bombardérů, dobový tisk, přetištěný leták protiletecké obrany
apod.
Mezi vystavenými exponáty je
například zbytek z hodinového
stroje z hlavního nádraží v Brně,
který byl patentem brněnského
hodináře J. A. Antla. Mechanismus byl unikátní v tom, že se
z jednoho místa daly seřizovat
hodiny na obou nádražních
věžích. Při útoku 20. listopadu
1944 však byla zasažena pravá

hodinová věž, která již poté nikdy
nebyla obnovena. Hodinový stroj
J. A.Antla byl pak nahrazen jiným.
Výjimečným exponátem je rovněž
dochovaná sovětská bomba, která dopadla 25. dubna 1945 na
holičství v Kohoutovicích, ale nikdy nevybuchla. Jelikož letadlo,
které ji shodilo, bylo krátce poté
Němci sestřeleno, bylo možné dle
dochovaných trosek později
dohledat v ruských archivech
i jméno pilota. Byl jím Viktor
Sergejevič Kašutin, jemuž byl
také v kohoutovickém lese postaven pomník. Bombu, samo-

zřejmě zbavenou výbušnin,
dodnes používá Pyrotechnická
služba Policie ČR se sídlem
v Brně k výukovým účelům. Po
dobu trvání výstavy ji zapůjčila
Muzeu města Brna.
Na výstavě je rovněž prezentována
interaktivní webová aplikace, která
na aktuální mapě města Brna zobrazuje přehled míst dopadů leteckých pum. Na připojených fotografiích si uživatelé mohou
prohlédnout podobu zasažených
lokalit těsně po náletech. Jelikož
se město od té doby v mnoha čás-

tech hodně změnilo, lze si dopady
bomb promítnout rovněž na historickou mapu. Přestože aplikace
obsahuje 970 identifikovaných
dopadů a téměř 500 fotografií,
nejedná se o kompletní výčet.
Řada bomb dopadla mimo městkou zástavbu, proto nejsou zdokumentovány. Aplikace bude postupně doplňována, k čemuž mohou
přispět sami obyvatelé Brna. Pokud
mají upřesňující informace případně fotografie, mohou napsat na email bomby@spilberk.cz.
Aplikace je dostupná na adrese
www.brno.cz/bombardovani/,
k dispozici je rovněž verze přizpůsobená pro mobilní telefony. Na
výstavě je aplikace promítána na
speciální stůl technologií Digital
Signage, která umožňuje ovládání
dotykem. Technologii do výstavy
zapůjčila firma Boks, s. r. o. Vznik
aplikace iniciovalo Muzeum města
Brna, na její tvorbě pak spolupracovalo s Archivem města Brna
a řadou předních válečných historiků. Aplikace patří do skupiny

map Internetové encyklopedie
dějin Brna a náklady na její realizaci zajistil Magistrát města Brna.
Technické zabezpečení aplikace,
stejně jako celého Geografického
informačního systému města
obstarala společnost T-mapy.
Nálety na Brno trvaly od srpna
1944 až do osvobození v dubnu
1945, město nejprve čelilo náletům
letectva amerického, později
sovětského. Zasaženo bylo přes
2 000 domů, bez střechy nad hlavou se ocitlo téměř 6 tisíc lidí. Nálety na dlouhou dobu poznamenaly
tvář města, dodnes jsou po nich
patrné stopy v podobě stavebních
proluk či poničených fasád. Především však bombardování tragicky
zasáhlo do osudu mnoha rodin,
neboť si vyžádalo na 700 lidských
životů. Nejen jako memento současníkům, ale také památce všech
obětí je výstava věnována.Výstava
je otevřena denně od 10.00 do
18.00 hodin v barokní kapli hradu
Špilberk.Více na www.spilberk.cz.

(red) Foto: zdroj MuMB

Ohlasy

Proč podpoříme projekt „Otevřená škola“
Úkolem projektu je zvýšení propojení základních škol s místními
občanskými komunitami a využití
školního prostředí i mimo obvyklé
vyučovací hodiny. Je známo, že
větší interakce mezi školou a okolím přináší zlepšení vzájemného
porozumění s kladným dopadem
nejen na mladé generace, ale na
všechny, kteří se chtějí a mohou

zúčastnit. Z pozice Jihomoravské
krajské Rady seniorů České republiky (JmKRSČR) považujeme za
důležité, že projekt „Otevřená škola“ umožňuje převádět myšlenku
mezigeneračního soužití do každodenní praxe. Podporujeme jeho
realizaci a vyzýváme k morální
i finanční podpoře. Zejména, když
je možnost, aby se s vhodně

investovanými prostředky dosahovalo velmi významného efektu.
Vidíme tu řadu příležitostí a příkladů i odjinud k zapojování seniorů do života obce.
Vítáme proto každou informaci
i zájem z konkrétních míst, kde
tento projekt prosazují. Oceňujeme, že se k projektu přihlásilo už
17 brněnských škol. Je dobře, že

o projektu informuje Zpravodaj
městské části Brno-střed ve svém
zářijovém vydání článkem zastupitele Bohumila Bílka a nabízíme
pomoc při realizaci.

Jihomoravská krajská
Rada seniorů České republiky,
Milan Hemzal, místopředseda
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Kultura

Veselá divadelní společnost připravuje hru Jak stvořit ženu

Nezávislé divadelní uskupení
se pohybuje na brněnské kulturní scéně kratší dobu. Nemá
své vlastní působiště a je
odkázané na pomoc spřátelených nezávislých amatérských
divadel a institucí. V současnosti připravuje dvě nové hry.
Veselá divadelní společnost,
o. p. s., vznikla v červenci 2011.
Její studentská scéna je aktivitou
mladých lidí ve věku 15–30 let.
Zakladatelé
společnosti
MgA.
Miluše
Kudličková
a Tomáš Kudlička navázali ve
své činnosti na dlouholeté působení ve vedení občanského

sdružení Divadelní studio Dialog.
„Jsme veselá společnost
s
ambiciózním
posláním.
Doplňujeme si vzdělání tam, kde
se nám ho v životě nedostává.
Naším cílem je kvalita slova, a to
hlavně slova mluveného.
A když z našich nápadů vznikne
jevištní tvar – tím lépe. Chceme
si hrát se slovy a hrát slova pro
lidi. Jsme především společností
studentskou, ale nebráníme těm
starším, aby mezi nás pronikli.
Zdokonalovat se je totiž úkol
trvalý a hledání je smyslem života do posledních dnů. Chceme
se umět dobře vyjadřovat, sdělovat správně své myšlenky,

umět se dobře pohybovat, tančit, ale i zpívat. Kdo mezi nás přijde, nebude litovat, ale bude
muset ,makat‘, a to hlavně na
sobě,“ přiblížil principy Veselé
divadelní společnosti Tomáš
Kudlička.
Studentskou scénu tvoří zájemci
z řad středoškoláků a vysokoškoláků, kteří se pod vedením
zkušených profesionálních lektorů zdokonalují v herectví, interpretaci textu, uměleckém přednesu, pohybu, zpěvu a tanci.
Později jsou zařazeni do procesu
tvorby představení a mají možnost hrát na brněnských amatérských i profesionálních scénách a realizovat své nápady
a experimenty. Studenti pracují
v pravidelných sobotních dílnách, ve dvou čtyřhodinových
zkouškách, tedy celý den. Zároveň vzniká prostor pro talentované jednotlivce z řad studentů
zahrát si s profesionály a zdokonalit se v herecké práci nebo studovat pak na některé z uměleckých škol.
„Naše scéna má za sebou už
několik inscenací. Hru Peníze
nebo láska aneb Vojtovy lapálie,
bývalého člena souboru, studenta brněnské přírodovědecké
fakulty Václava Paclíka a Uspávanky, brněnského básníka Jana

Skácela s hudbou prof. Miloše
Štědroně. Dále jsme připravili
grotesku o lidském hyenismu,
jako variaci na hru Leonida
Andrejeva v úpravě dramaturga
Dana Koryčanského Láska
k bližnímu a vyzkoušeli jsme si
spolupráci s profesionálními herci Janou Faitovou a Jiřím Postráneckým ve hře Venuše a Adonis,
kterou jsme uvedli aktuálně
k letošnímu shakespearovskému výročí,“ představil rpertoár
Kudlička. A dodává: „V současné době začínáme zkoušet hru
Jak stvořit ženu s podtitulem
muzikál od antiky k dnešku
podle Pygmalionu G. B. Shawa
a muzikál My Fair Lady, kde se
pokusíme dnes tak módní muzikál zařadit do historických souvislostí. Přinese náročné úkoly
herecké, taneční i pěvecké.“
K práci studentského studia
neodmyslitelně patří doprovodný program. Jsou to besedy
s významnými brněnskými umělci, divadelními teoretiky, přednášky asistentů divadelní vědy
brněnské Masarykovy univerzity
zabývající se dějinami světového
a českého divadla a vznikem
divadel malých forem ve 2. pol.
20. stol. u nás.


(red)

Kluk BomBarďák přiláká pozornost dětí a jejich rodiče pobaví
Krátké scénky, divoké struny,
bláznivé řeči, tance plné rance.
Interaktivni hudebně-divadelní
představení o BomBarďákovi,
který není úplným vzorem dětí,
protože vyvádí vylomeniny,
proběhne v klubu Fléda 26. října.
BomBarďákovy příhody rodiče
přimějí k tomu, aby dětem vysvětlili, že škola se nezapaluje, zvířata
se netýrají a rodiče se nezamykají
na balkon. Jediné totiž, o co
tomuhle hiphoperovi jde, je hudba. Akorát že kluci ho vyhodili
z kapely.
Chytlavé písničky jsou proložené
scénkami, ve kterých BomBarďák komunikuje s dětským divákem a zapojuje ho do dění na
pódiu. Představení je určeno
dětem, ale nudit se nebude ani

dospělý doprovod. Úspěšná premiéra proběhla na letošním festivalu Colours of Ostrava.
Příhody kluka BomBarďáka!
tematicky navazují na loni a předloni vydaná CD písniček pro děti
Bongo BomBarďák a Bongo
BomBoniéra, za kterými stojí animovaná kapela 3B: Best Boy, Bibi
a Bongo. Ta si na poslední desku
Bongo BomBarďák přizvala právě beatboxera BomBarďáka. Na
obou CD se sešla pestrá sbírka
kapel a muzikantů, kteří speciálně
pro tuto příležitost poskládali písničky po děti. Obě desky vydané
vydavatelstvím Indies Scope sklidily úspěch u dětí i novinářů.
Autorem představení je Jiří Jelínek, autory písniček jsou Michal
Dalecký a Filip Nebřenský. Představení Příhody kluka BomBarďáka proběhne 26. října od 14.00
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hodin v klubu Fléda na Štefánikově 24. V předprodeji lze koupit
pouze rodinnou vstupenku, a to
v Domě Pánů z Lipé a Indies na
Poštovské nebo v online předprodejích SMS ticket a Ticketportal.

Hodnota vstupenky je 300 Kč
a dovolí vstup až čtyřem osobám.
Jednotlivé vstupné v hodnotě
130 Kč lze koupit až přímo na místě. Děti do jednoho metru mají
vstup zdarma.
 (red)

Kultura

Pódiová show v podání Asian Dub Foundation míří do Brna
Legenda světové taneční scény, britská multikulturní hudební formace Asian Dub Foundation, představí své exotické
rytmy na turné po České republice. V Brně zahrají 29. října.
Britská etno-elektronická kapela
Asian Dub Foundation (někdy jen
ADF) kombinují do výbušné směsi elektroniku s tvrdými raggajunglovými rytmy i elektrické
kytary a tradiční asijské nástroje.
Asian Dub Foundation je britská
skupina, která ve své hudbě kombinuje prvky dubu, drum’n’bass,
reggae, dancehallu, ale i punku.
ADF v České republice pravidelně
velmi úspěšně koncertují, vystupují
jako hvězdy na mnoha hudebních
festivalech, letos např. roztančili
jubilejní 20. ročník Rock for People.
Energický, sociálně i politicky
angažovaný mix hudby ADF, v níž
se mísí různorodé vlivy od taneční
elektroniky po bengálský folklór,
se u nás těší velké oblibě zejména
díky svému podmanivému rytmu
a energii. Multikulturní skupina
využívá DJ i živé hry na hudební
nástroje. Svá unikátní vystoupení

předvedou na přelomu října a listopadu kromě Brna i v Ostravě
a v Mariánských Lázních.
Kapela vznikla v roce 1993 v Londýně díky nadaci Community
Music zabývající se prací s talentovanými hudebníky ze sociálně znevýhodněných komunit
a etnických menšin. S vlastním
repertoárem začali vystupovat po
příchodu kytaristy Steva Chadry
Savalea, známého také pod přezdívkou „Chadrasonic“. Ten se
proslavil svým netradičním přístupem ke kytaře – všechny struny
ladil na stejnou notu (bývá to zvykem např. u sitáru), při hře zásadně používal distortion a na kytaru
hrál někdy i nožem. Tehdy se
celou Británií šířila vlna násilí proti
přistěhovalcům z Asie. Tyto události a název kapely přispěly
k podpisu prvního nahrávacího
kontraktu pro Nation Records.
Debutové EP z roku 1994 dostalo
název Conscious. V roce 1995
proslavil kapelu úspěšný singl
Rebel Warrior. Týž rok následovala
plnohodnotná deska Facts and
Fiction a v roce 1998 deska Rafi’s
Revenge. Dále vydali alba: Com-

munity Music (2000), Enemy of the
Enemy (2003), Tank (2005). V roce
2008 vyšla velmi zdařilá Punkara
(2008), na níž si zazpívali i Iggy
Pop nebo Eugen Hütz z Gogol
Bordello. V současné době představují nové album nazvané Signal
and The Noise. S ADF si během
jejich kariéry zahráli například
Radiohead, Rage Against The
Machine nebo Beastie Boys.
Hvězdy londýnského etno-tanečního undergroundu ADF si získaly
celosvětové renomé díky energické muzice a také díky jasnému
a nekompromisnímu protirasis-

tickému postoji, mnohdy dokonce velmi kritickému k západnímu
světu. Široké spektrum hudebních vlivů, které dokázali ADF přetavit do své hudby, rychle přineslo
kapele širokou základnu fanoušků z celého světa. Více na
www.asiandubfoundation.com.
Koncert začíná ve středu 29. října
ve 20.00 hodin v klubu Fléda na
Štefánikově ulici. Vstupenky lze
koupit v Domě Pánů z Lipé a Indies na Poštovské ulici nebo v online předprodejích SMS ticket
a Ticketportal.

(red) Foto: Archiv kapely

Vodnářský zvon se rozezní za doprovodu širokoúhlé projekce

Tomáš Pfeiffer zahraje na tajuplný vodnářský zvon v Besedním domě na konci listopadu.
K vrcholům podzimních kulturních
akcí v Brně bude bezesporu patřit
koncert Společná věc konající se
29. listopadu v Besedním domě.
Zaznějí zde nejen tóny unikátního
starobylého nástroje, na který hraje
Tomáš Pfeiffer, ale na pódiu se
objeví také špičky světové hudební

scény – Panochovo kvarteto a Jiří
Bárta.
Brněnskému publiku se nabízí
mimořádný kulturní zážitek – možnost setkání s tajuplným rezonančním nástrojem a hudebníky, kterým
tleskali posluchači po celém světě.
Tomáš Pfeiffer představí svůj multimediální projekt, ve kterém jsou
tóny vodnářského zvonu doplněny
speciální širokoúhlou projekcí. Filmové záběry jednotlivých skladeb
jsou inspirovány každodenním

životem a souzní s hudební částí
programu. V tónech vodnářského
zvonu lze prožít hloubky rezonance, která dle odkazu dávných
mistrů kladně působí na celou
bytost i prostor. V závěrečné části
večera mohou návštěvníci přijít až
k vodnářskému zvonu, zlehka se
jej při hře dotknout a prožít pozitivní
rezonance v těsné blízkosti hráče
i nástroje.
V podání Panochova kvarteta
zájemci uslyší skladbu W. A. Mo-

zarta: Smyčcový kvartet G dur,
KV 80 (Adagio, Allegro, Minuetto
– Trio, Rondo, Allegro) a violoncellista Jiří Bárta zahraje skladbu
J. S. Bacha: Suita pro violoncello
č. 2 d moll BWV 1008.
Koncert začíná v 18. 30 hodin.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.dub.cz, v síti Ticket
Art, rezervace@ticket-art.cz, TIC,
Radnická 2 Brno, vstupenkybrno@seznam.cz, informace na tel.
603 723 713.
 (red)
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Letohrádek Mitrovských v sobě snoubí tajemství a romantiku

Před 220 lety byla dokončena
stavba letohrádku včetně jeho
interiérové výzdoby a hospodářských staveb, skleníku
a oranžérie. Budova letohrádku
dnes díky svému provozovateli
slouží jako výstavní prostor, ale
využívá se také ke svatebním
obřadům, přednáškám nebo
koncertům.

Beznohý hrabě Mitrovský
Brněnský letohrádek byl postaven
Antonínem Arnoštem – příslušníkem hraběcího rodu Mitrovských – na přelomu 80. a 90. let
18. století. Generálmajor Mitrovský přišel v jedné z válečných akcí
o nohu a to bylo důvodem jeho
předčasné vojenské penze. Tehdy
si za své sídelní město vybral
Brno, kde se usadil v rodinném
paláci v centru města. V tehdejším
hlavním městě Moravy se aktivně
zapojil do zdejšího společenského života. Koupil stavovskou
usedlost se zahradou na Starém
Brně a k tomu ještě dva soukromé
pozemky, na kterých v dalších
letech vyrostla budova letohrádku. Za ní vznikla menší francouzská zahrada o třech parterech
a větší přirozená anglická zahrada – ohraničená vodním tokem
Svrateckého náhonu – s oranžérií
a skleníkem na ananasy – prvním
v Brně. Na vybudování zahrad
i parkových staveb – „přírodní
oázy mimo hradby hlavního města na Moravě“ – měl podíl liechtensteinský inženýr Karl Rudczinský,
který se podílel především na realizaci lednicko-valtického parku
a dále sochař Johann Martin Fi-

scher, taktéž činný u Liechtensteinů.
Na Moravě se Mitrovský podílel
na tvorbě kulturního a uměleckého obrazu umírněného osvícenství, dále na reformě studia na
šlechtické akademii, stal se také
jedním z mecenášů univerzity
(resp. vysokého učení) za jejího
krátkého brněnského působení,
sbíral umělecká díla a v neposlední řadě byl činný v Salmově lóži
svobodných zednářů „U vycházejícího slunce v Orientu“ a dále
v lóži „U sjednocených přátel“.
Zemřel v r. 1813.

– v rámci oblíbených plesů a bálů,
členové zednářských lóží při tajných setkáních, ale i rodinní příslušníci a přátelé během odpočinku.
Od začátku 20. století sloužil letohrádek jako mateřská školka. Po
jejím vymístění v 60. letech došlo
komunistické vedení města
k závěru poslední zachovalý letohrádek – jako zbytečný – zbořit
a uvolnit tak místo pro „nástupiště“
do areálu výstaviště. To si nenechala líbit uměnímilovná starobr-

spělo ke změně plánu celkové
destrukce), informace pouze
z ústního podání.
Letohrádek Mitrovských v Brně
okouzlí každého milovníka historie, cestování, architektonických
stylů, ale i romantického dobového prostředí. Jediný letohrádek
na Moravě – dříve tzv. zahradní
kasino a dominanta zahrady rodiny Mitrovských – nabízí nádherné
interiéry, spoustu kulturních
a společenských akcí, ale třeba
i možnost svatby v zámeckém sty-

něnská obec a oznámila tento
záměr francouzskému velvyslanectví, které se s ohledem na
návštěvu Napoleona, za věc
postavilo a společně s francouzskou vládní komisí tento úmysl
odvrátili.
(V letohrádku se uskutečnilo – na
sedací soupravě speciálně přivezené z brněnské radnice – jednání mezistátních delegací nad
sklenkou koňaku, které vedlo/při-

lu (a navíc pod palmami), aniž
byste museli opustit město.
Provozovatel památky nevzdává
úsilí o revitalizaci a rekultivaci přilehlého parku, který patří mezi
několik málo prostranství v centru
města, která ještě nebyla v uplynulých letech upravena či vylepšena a žijí ve svém provizoriu.
 (red) Foto: Archiv města Brna
a archiv Letohrádku
Mitrovských v Brně

Architektura a interiéry
Stavební styl je jak pozdně barokní – co se půdorysu a striktní
symetrie týče, tak zároveň raně
klasicistní. Tehdy byl módní
i dekorativní styl Ludvíka XVI.,
který se projevil zejména v samotných interiérech, z nichž vyniká
námětově jedinečná fresková
výzdoba s pohledy do vzdálených
krajin s četnými exotickými palmami, květinami, ptactvem a další
faunou (nechybí například opice),
ale i zednářskými symboly. Tyto
výjevy jsou dokonale zakomponované do celkové výzdoby, že je
návštěvník hned tak neobjeví, ale
při pozornějším „zadívání se“,
vystoupí do popředí.

Významné návštěvy
Jen málo objektů v České republice se může pyšnit návštěvou
hned dvou významných státníků
počátku 19. st. – císaře Napoleona Bonaparte a císaře Františka I.
Zároveň se v letohrádku scházela
brněnská aristokratická smetánka
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Výstava Devatero pohádek Karla Čapka vtáhne děti aktivně

Na výstavě čeká děti množství
úkolů, při kterých si mohou
vyzkoušet své fyzické schopnosti, otestovat svoji paměť
nebo třeba prověřit – ve výtvarné dílně – svůj umělecký talent
a porovnat ho s nadáním ilustrátora Josefa Čapka.
Od 11. října do 23. listopadu probíhá v brněnském Letohrádku
Mitrovských výstava Devatero pohádek od Karla Čapka.
Kniha, podle které je výstava
pojmenovaná, vznikla v roce 1932
a stále má dětem co říci. Vtipné
příběhy jsou plné králů, princezen, vodníků, černokněžníků, ale
také pošťáků, policajtů, doktorů,
úředníků, koček a psů. Čapkův
rozmanitý jazyk, pro pohádky
netradiční témata a veselé ilustrace bratra Josefa zařadily knihu
mezi nejpopulárnější dětské tituly.
Zábavná a „komunikující“ výstava
pro soutěživé, hravé a tvořivé děti
i dospělé. Ke každému tématu je
vytvořena prostorová kulisa s krátkým pohádkovým textem a 1–3
soutěžními úkoly – tj. interaktivní

stanoviště vycházející z příběhu
pohádky. Nechybí hrací list
s hádankami, doplňovačkami
a kvízy. Pokud budete chtít, můžete si zahrát na pohádku přímo na
výstavě – kostýmy a kulisy jsou
vám k dispozici!
Výstava děti dozajista pobaví.
V souladu s aktuálním trendem
hravých dětských výstav chtějí
pořadatelé výstavy zapojit návštěvníky do připravených interakcí. Připraveny jsou například
tyto atrakce: hod míčků do draka,
hod kroužků do rybníka, kresba
ptáčků a jejich zavěšování na
americký mrakodrap, skládání
tvarů na magnetické tabuli, sestavování obrázků, skládání obálek
a jejich „poštovní“ razítkování,
pozorovací a pamatovací hry, kostýmy na zkoušení.
Nechybí také informace o bratrech Čapkových a době, ve které
žili a tvořili. Výstava je otevřená
denně kromě pondělí od 10.00 do
16.00 hodin. Více na www.letohradekbrno.cz.
 (red)
Foto: Pavel Rozsíval,
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Zajímavosti ze života Karla Čapka (1890–1938)
Český spisovatel, prozaik, dramatik, novinář a překladatel
1. poloviny 20. století Karel
Čapek působil jako vychovatel
ve šlechtické rodině Lažanských na zámku Chyše na Karlovarsku. Předobrazy lidí, které
zde potkal, použil ve svých
románech, v Devatero pohádkách si neodpustil alespoň Chyše přejmenovat na Chýže,
s uštěkaným zámeckým psem
Foxem, který měl rád tuláky
a naopak, čím vznešenější panstvo, tím pro ně hůř. Celkem
sedmkrát (v letech 1932 až
1938) byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu.Typickým
znakem Čapkových děl je
využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov,
několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí, zároveň
se vyznačuje jazykovou svěžestí a slovesnou propracovaností.

Vzhledem k jeho přátelství
s prezidentem T.G.Masarykem
se stal oficiálním hradním novinářem. Napsal třísvazkové Hovory s T. G. Masarykem. Napsal
i pět cestopisů, ve kterých čtenářům přibližuje kulturu a ducha
navštívených států s vlastními
fotografiemi.
Pro děti napsal kromě pohádek
zejména knihu Dášenka aneb
život štěněte, která vypráví
o narození a růstu foxteriéra
Dášenky a je dotvořena pohádkami pro malé pejsky. Čapek ji
doplnil o vlastní obrázky a fotografie. Mezi další knížky pro děti
patří např. Měl jsem psa a kočku
nebo Pudlenka.
Karel Čapek zemřel na zápal
plic několik měsíců před připravovaným zatčením gestapem.
Je pohřben na vyšehradském
hřbitově v Praze.


(red)

Sběratelé betlémů mohou vystavovat v letohrádku
Letohrádek Mitrovských vyzývá sběratele betlémů, vánočních ozdob, kutily a návštěvníky, aby spolupracovali na
výstavě.
Sbíráte betlémy nebo je vyrábíte?
Vlastníte zajímavé, třeba i historické vánoční ozdoby? Pletete,
háčkujete, vyřezáváte, lepíte
z papíru, pečete? Pokud ano, tak
právě vás Letohrádek Mitrovských hledá.
Pořadatelé v Letohrádku Mitrov-

ských by rádi od konce listopadu
2014 do cca poloviny ledna 2015
uspořádali výstavu betlémů,
ozdob a autorských výrobků se
zimní a vánoční tematikou – se
zaměřením mj. na seniory. Pro
vystavující bude rodinná vstupenka zdarma, navíc nejzdařilejší dílo
vybrané návštěvníky bude náležitě oceněno. V případě zájmu
kontaktujte na e-mailu: letohradekbrno@seznam.cz nebo tel.
č. 605 972 588.

(red)
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Studenti JAMU stvořili hru z nejslavnější učebnice herectví

Nezvyklou látku použili ve své
první premiéře nové sezony
v činoherním studiu Marta studenti JAMU. Inscenaci nazvanou Moje výchova k herectví

inspirovala stejnojmenná učebnice proslulého ruského divadelníka K. S. Stanislavského.
„Konstantin S. Stanislavskij – teo-

retik a pedagog herectví, velekněz
Velké divadelní reformy. Jeho
učebnice Moje výchova k herectví
i dnes pomáhá připravovat herecké adepty od Omsku po Hollywood. Mrštili jsme s ní na jeviště,“
řekl autor scénáře a student dramaturgie na JAMU Šimon Peták.
Moje výchova musí být jednou
z nejkrásnějších učebnic v dějinách písemnictví, prohlásil před
stoletím sám Stanislavskij. V knize
předkládá praktické rady, fyzické
i abstraktní nástroje a celkový koncept umělecké i etické výchovy
herce. „Celé je to oděné do podoby deníkového románu,“ dodal
Peták. Inscenátoři využili knižního
půdorysu předlohy, kdy zápisky
vede jeden ze studentů fiktivní třídy

fiktivního génia Arkadije Nikolajevič Torcova, jenž zastává a vyučuje
právě onen „Stanislavského systém“. Sám Torcov – tedy jakési
alter ego Stanislavského – je jednou z hlavních postav nové inscenace. Vedle něj v ní figuruje devět
naivních rozhorlených mladých
lidí, kteří se sejdou v jednom ročníku herectví na umělecké akademii. Podle mladého dramaturga
v tuzemsku přes sto let starou látku
ještě nikdo na jeviště podobným
způsobem nepřevedl. Premiéra,
kterou režíroval J. A. Pitínský, se
uskutečnila v pondělí 8. září. První
repríza v měsíci říjnu bude ve středu 22. října v 19.00 hodin. Více na
www.studiomarta.cz.

Mgr. Luboš Mareček

Lukáš Martinek s kapelou mísí v hudbě klasické blues a fusion
Strhující muzikantské výkony
předvedou tři mladí muzikanti
v Klubu Leitnerka. V Brně
zahraje kapela poprvé.
Precizní práce s dynamikou, ale
i nepřetržitý proud čiré energie,
to jsou hlavní průvodní znaky
hudebního tělesa Private Earthquake, které ve své tvorbě mísí
klasické blues a našlapané
fusion. Trojici vedenou virtuozním
kytaristou Lukášem Martinkem,
který má přes svůj poměrně mladý věk na kontě koncertní i studiovou spolupráci s řadou tuzem-

ských hvězd doplňuje rytmická
sekce. Bubeník Roman Vícha je
v současnosti jedním z nejžádanějších bubeníků v žánru groove,
pop a fusion a baskytarista Václav Vávra je talentovaným groovujícím žákem Vladimíra Gumy
Kulhánka.
Kapela zahraje v Brně poprvé,
a to ve čtvrtek 6. listopadu v 19.30
hodin v Klubu Leitnerova na ulici
Leitnerova 2. Vstupenky v ceně
100 a 130 Kč lze koupit na místě.


(red)

Mrtvé duše zahájily divadelní sezónu Městského divadla Brno
Ve světové premiéře uvedlo
divadlo v září groteskní komedii
N. V. Gogola Mrtvé duše. Zahájilo tak rok, který bude plný
oslav. V říjnu si divadlo připomíná desetileté výročí své
Hudební scény.
Mrtvé duše, dílo, jímž vrcholí tvorba vynikajícího prozaika a dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola, se už dávno staly biblí ruské
literatury. A to i přesto, že
z původně koncipované románové trilogie se autorovi podařilo
dokončit jen první díl. Ten druhý,
ze kterého se náhodou zachovalo
několik fragmentů, v hluboké krizi
spálil a třetí ani nezačal psát –
nejspíše proto, že se mu nedařilo
vylíčit jeho milované Rusko

i z jeho světlejších stránek. Svým
podtitulem Dobrodružství Čičikova i svou vnitřní strukturou
a charakterem hlavního hrdiny se
Gogolův román hlásí k tradici
pikareskních románů o protřelých
podvodníčcích, šplhajících se po
příčkách společenské hierarchie.
Příběh románu je – podobně jako
v Gogolově slavné komedii Revizor – založen na anekdotě a mystifikaci. Líčí dobrodružnou pouť
zchudlého šlechtice Čičikova,
jenž si usmyslí zbohatnout nákupem zemřelých nevolníků od
statkářů, kteří by z nich museli až
do příštího sčítání lidu státu odvádět daně. Na tyto neexistující
„mrtvé duše“ chce získat dotaci
či půjčku od banky. Čičikovovo
obratné vystupování, jímž tento
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hochštapler okouzlí gubernátora
a celou honoraci města N., i jeho
cesta po statkářích odhaluje
s jemnou ironií i groteskní nadsázkou nejen ruskou společnost
své doby, ale zároveň nadčasovou galerii lidských typů se všemi
jejich zápornými stránkami.
Gogol byl břitkým kritikem panujícího systému, ve svém díle
nesmiřitelně odsuzuje nevolnictví
a lidskou ubohost; napadá
tupost, ziskuchtivost, korupci
a sobeckou bezohlednost. Jeho
dramata a prózy mají věčný přesah zejména pro svůj jedinečný
a dodnes živý groteskně-satirický
humor.
S Gogolovým groteskně realistickým románem, jehož první díl
vyšel v Rusku v roce 1842, se

mohl český čtenář poprvé seznámit už v roce 1849, a to díky
pohotovému překladu Gogolovy
„spřízněné duše“, Karla Havlíčka
Borovského. Od té doby se u nás
Mrtvé duše dočkaly řady překladů i několika dramatizací. Městské divadlo Brno je uvádí v nové
dramatizaci Hany Burešové
a Štěpána Otčenáška, která
vychází z překladu Naděždy Slabihoudové. Inscenaci pohostinsky nastudovala režisérka Hana
Burešová v dramaturgii Štěpána
Otčenáška a s hudbou Petra Hromádky. Autorem scény je Tomáš
Rusín, kostýmy navrhla Zuzana
Štefunková-Rusínová. V roli Čičikova vystoupí Michal Isteník.


Štěpán Otčenášek

Kultura

Soubor Musica Poetica přednese díla autorů z Ukrajiny

V neděli 18. října se v sále
Milosrdných bratří na Vídeňské 7 uskuteční koncert
s názvem Ukrajinské baroko.

Jde o koncert z dlouhodobého
cyklu Baroko v evropských
zemích, kterým se soubor Musica
Poetica snaží představit hudbu

úterý 7. října, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách
středa 8. října, 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
čtvrtek 9. října, 9.30 a 19.00 hod.
Spalovač mrtvol
pátek 10. října, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol

pátek 24. října 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
sobota 25. října, 10.15 a 15.30 hod.
Robinson Crusoe
sobota 25. října, 17.00 hod.
Dětská dílna
čtvrtek 30. října, 9.30 a 19.00 hod.
PESkvil

sobota 11. října, 10.15 hod.
Moravský Budulínek

čtvrtek 30. října, 12.00 hod.
Divácký seminář

sobota 18. října 15.30 hod.
Ondráš a Juráš
PREMIÉRA!

pátek 31. října, 9.30 hod.
PESkvil

pondělí 20. října 9.30 hod.
Ondráš a Juráš

čtvrtek 23. října 9.30 a 19.00 hod.
Ondráš a Juráš
čtvrtek 23. října 12.00 hod.
Divácký seminář



(red)

úterý 7. října 19.00 hod.
Píšete do šuplíku? Vystoupí Vlastimil HORÁLEK
a jeho hosté. Recitace a kytarové melodie

pátek 31. října, 19.30 hod.
Koncert studentů Soukromé školy POPULÁRNÍHO
ZPĚVU s kapelou. Škola hudebních žánrů

středa 8. října, 19.30 hod.
JIŘÍ SCHMITZER – Osobitý herec a písničkář

středa 5. listopadu, 19.30 hod.
NÁVRATY. Jana VACULÍKOVÁ

čtvrtek 9. října, 19.30 hod.
245. VEČER P.T.O.: T. K. KATI a PEDRO – VÍTEK
FAMILY

Čtvrtek 6. listopadu, 19.30 hod.
LUKÁŠ MARTINEK & PRIVATE EARTHQUAKE
BAND. Tři mladí muzikanti, které ve své tvorbě mísí
klasické blues a našlapané fusion a předvádějí strhující
muzikantské výkony

pátek 10. října, 19.30 hod.
JIŘÍ HOLOUBEK TRIO – Trio vystoupí na Leitnerce
se skvělým hostem, zpěvačkou Spirituál kvintetu
Zdenkou TICHOTOVOU
středa 15. října, 19.30 hod.
FLOAT – Folk – punk, písně Flogging Molly
čtvrtek 16. října, 19.30 hod.
ORION a hosté. Večer trampské hudby
úterý 21. října, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO. Poslechový
pořad hudebního kritika
středa 22. října, 19.00 hod.
DIVADLO KOLÁRKA a KAPELA KUPODIVU. Večer
plný autorského hraní, které jde hloubky, kam až
basové struny dovolí

úterý 21. října 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
středa 22. října 9.30 hod.
Ondráš a Juráš

dice se ve značné míře nacházejí
v barokním stylu. Centry hudebního vzdělání byly Hluchovská
pěvecká škola a Kyjevsko-Mohyljanská akademie, jejichž
absolventi Dmytro Bortňanskyj,
Maxym Berezovskyj a Artemij
Vedel vytvořili celou epochu
v domácí sborové hudbě. Mnoho
hudebníků se proslavilo také za
hranicemi Ukrajiny v řadách dvorních hudebníků, zejména u polských králů. Bortňanskyj a Berezovskyj získali hudební vzdělání
v Itálii, jejich díla jsou však postavená většinou na lidových
melodických základech.

říjen/listopad 2014

říjen 2014
pondělí 6. října, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

a poezii, jak se hrála v barokní
době v jednotlivých částech
Evropy. Díla autorů z Ukrajiny
přednese se souborem Musica
Poetica (J. Janků – mezzosoprán,
harfa, E. Kalová – housle, K. Stávková – viola da gamba, K. Dubská – cembalo, I. Dostálek – recitace) také vokální ansámbl
OctOpus Brno pod vedením
M. Franze. V programu zazní sborová tvorba M. Berezovského
a D. Bortňanského, jež je v programu zastoupen i vokálněinstrumentálními
komorními
skladbami. Poezii H. Skovorody –
ukrajinského „Sokrata“, básníka
a filozofa přednese Igor Dostálek.
Prameny ukrajinské hudební tra-

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

čtvrtek 23. října, 18.00 hod.
ANDĚLA PRO KRYLA. Vystoupí – MOŠNY, DEVÍTKA,
Neznámý písničkář Vít ŠUJAN, Zdeněk VĚTROVEC,
Zuzana HOMOLOVÁ
neděle 26. října, 15.00 hod.
DIVADLO VĚŽ. Káťa a Škubánek – veselý pohádkový
příběh
Středa 29. října, 19.30 hod.
BRÜNNFIELD. Brněnská rock-folk-punková kapela
s výrazným prvkem harmoniky
čtvrtek 30. října, 19.30 hod.
ZDENĚK MATUŠČIN. Brněnský písničkář a host Petra GÖBELOVÁ z Ostravy

pátek 7. listopadu, 19.30 hod.
MASCARA. Brněnská folkrocková kapela
úterý 11. listopadu, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku? Šuplík s hostem v rámci Dne
poezie
KURZ KALANETIKY
Každé pondělí od 17.00–18.30 hod.
říjen–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
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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IC KLINIKA

CENTRUM SPECIALIZOVANÉ
LÉKAŘSKÉ PÉČE

CHIRURGIE
RUKY

CHIRURGIE
NOHY

VŠEOBECNÁ
CHIRURGIE

CÉVNÍ
CHIRURGIE

REHABILITACE PLASTICKÁ
CHIRURGIE

PROKTOLOGIE
HEMOROIDY
JEDNODENNÍ
CHIRURGIE

+420 541 420 770 | Bulharská 29, Brno
info@icklinika.cz | IC Klinika | www.icklinika.cz
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